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INDS],EV OG O}TEGNS FOREDRAGSFORXNING - INDSIEV
TÅRIJP FORSAflLINGSHUS.

Skrift lavet i sanarbejcle mecl Støtt eforeningen
for det lokalhistoriske arkiv i Ejby Konnune og
Det lokalbistoriske arkiv. Arkivets skrift nr.lr'
198J. Redaktion: Bjørn Bennike.

Indhold :
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Dette skrift udgives i forbindelse ned Det Lokal-
historiske arkivs årsmøtle i Indslev nai 1983.
Arkivet modtager arkivalier (papirer, kortt foto-
grafier o.I.) af enhver art fra private, foren-
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42 I> 4?, og Rita Hansen' Vejrupvej i1' Inclslev-
Tårup. TIf.48 10 19.



Foredrags foreningen.I
"̂)

tr oredragsforeningea bar besluttet at hoLde
fest d. 6 april på /o årsdagen for foreningens
start.

rnen gennen vores forældre har vj. ikke kunnet undgå
at høre on al en.

tr'øt I9L1 var der ingen foredrags forening i
sogoet, og først i l92V blev forsaxnl ingsbu s et
bygget. Gynnastikforeningen kon i 1929.

Yed en af de første sannenkonster i forsamlings-
buset var partbaverne indbudt roed deres koner.
Præstea bavile sin hustru neal, og oplæseren bavde
fruen ned. Der var alengang forskel på benævnelser-
ne.

I den ganle bog bliver orclet r'l_istebal" brugt.
- Er clet aoget necl sokker eller bløde sko? Nej,
ved nærnere eftertaake er det vel en li,ste, der
går sognet rundt, så nan kan påtegne sig.

Af protokollen frengår det, at cler hvert år i
fored.ragsforeningen blev afholctt B-9 nøcter + et
sonnerroøcle i GrinnerLøkkegårdens skov, og en vj.n-

2.

O God j.de - tror at kunne skrive denne artikeL
gik vi på arkivet i Brenclerup og fik lov t j_I at
kigge i protokoller, båcle i fored ragsforeningens
og gynnast ikforeni.ngens - og hvilken oplevelse!

Vi nener at kunne huske næsten alLe de perso-

/l\ ner, der bar skrevet cleres navne i protokollerne
") e.r*.^ årene. Vi har nok ikke selv set ilen aIIe,
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terfest ueal nusik, fæl1es}æsning elIer anclen

und erh oldning.
Det nå have været ret belastende at tage ud

og holtle foreclrag før i ticien. tr'å bavcle bilert
og ctet var derfor ofte nødvencligt' at foredrags-
holderen overnattecle hos et af bestyrelsesmed-
lernnerne.

Und.er krigen var E.Skovrup fra Kertenincie i
Indslev. Efter nøtlet sku1le Skovrup ned nor og

far ud på Vejrup Mark og overnatte' og en cykel
blev stillet tiI foreclragsholilerens disposition.

Juuf Antlersen fra Askov var en byppig gæst i
foreningen, cla nange naturligvi's var interesse-
recle i ve"clenssituationen.

Ellen Malberg har også været i. Inclslev Fore-
dragsforeninS, hvor hun læste oPr oB jeg mener

at kunne huske, at Ellen llalberg sarg og spillede
på et streageinstrunent.

Iøvrigt har cler været naDge kenalte Davne ud

ovet al is se.
Netop nu i 2oo-året efter Gruncltvigs føclse1

hørte vi fornylig skuespil lerinclen Merete Arnstrøn
recitere Grunaltvig i GeLsted ki-rke. - Det var en

neget stor oplevelse.
Man konmer til- åt tænke pår at var Grundtvig

ikke blevet føalt for snart 2oo år slden, non cler

så havde været foreclragsforeningerr højskoler og

neget anclet?

t. Ingeborg og Gudrun



,GM
'$,,.t-Foreclrags f oreningens start f9IJ.

Ins1ev sogns Fored ragsforenj-ag er stiftet 6te
aprj.l 191, af tr'ru Kirstine Rasnussen, Inclslev
Bryggeri, Frk. Sanae Rasmussen, Kærbyholn og trrk.
Jørgine Sørensen, Indslev sarnt gårdejerne Chri-
stoffer Petersen, Indslev Mark, L,ars Hansen, Ind-
slev iIø j gård., Peter larsen, Krogsgård og Rasnus
I{adsen, Inaislev. Disse sad son foreningens besty-
relse første år necl Rasnus Madsen son fornand.

tr'oreningen hed de første to år Foreningen af
6te April , nen da alette navn votdte adskillige
vanskel igh ecl er, fordi det ikke sagde noget on for-
eni-ngens formål , vealtoges ilet veal generalforsam-
Iingen i 1915 at foranalre navnet ti1 Indslev og
Omegns Foreclrags forening, santidig vedtoges det
at udviile bestyrelsens nedlenstsl til Z.

Fra fored rags fo ren ingens protokol.

Det var i I92r, jeg begyndte at konne i Inclsl_ev
tr'oreilragsf orening. Den betlcler jo tr'oreningen af
-te,6-' Apr1l , og 7o års jubilæet holcles på denne dato.
Willian og jeg var glacie for at komme der, forcli
der blev bold.t nange gode foredrag, var forskellig
slags underholdaing og oplæsning und,er hyggelige
og hjenl j.ge forner neci ea kop kaffe.

4.



Der blev også sunget naage gode sange - der
var mange gode sangere inellen neillernmerne, og

vi,, der ikke kunne synge, Iyttecle gerne alertif .

Jeg husker nogle af foredragsholderne enclnu. Der

var f.eks. Johannes Terkelsen, Ry, ea ganrnel be-
kendt af Willian, son boeale hos os og rejste vi-
alere ned toget næste dag. Det var alnindeli.gt,
at forealrågsholderne blev i-ndlogeret hos de for-
skellige b estyrel sesneall enmer. Det var ikke så

nent at rejse den Eqang, son det er i dag, nen

det gik fint. WiIliasr var bestyrel s esnetll en i
nogle år.

Der var også va lgnenigb eil spæest Nørgaarcl fra
Ryslinge, senere Vejstrup. Pastor Spur, Husby,
havde vi bver vinter nogle gange - itet nåtte ikke
blive for ilyrt .

Jeg husker også AJrne Sofie Sei-delin. Der var
også Ellen Malberg og InaDge, nange flere. ner
var, så vidt jeg husker, et nøde hver nånetl, son

i-clag. - Der blev også holclt et sonmernøcle, bvor-
til vi nedbragte naclkurve, son vi for det neste
spiste i forsanlingsbu s et eller ude i dea 1iI1e
lund. 0g så var aler en foredragsbolder el1er op-
Læsning, og der blev clrukket kaffe. - Jeg tror,
vi sonneticler hol-dt clet vecl Baaring Strand.

I nange år bl-ev cter også boldt et efterårsnøde
necl kirkegang on efterni,ddagen - så nød.tes vi se-
nere i forsarnl ingshuset , bvor der fortsattes med

taler, sang og kaffe.
Deruclover blev der gerne holdt en vinterfest

,.



ned underholdning, såson d.j_lettant eller goile ana_tører udefra og nåske nusik og dans. Jo, cler fore_gik virkelig noget. Jeg husker også nogle af for_
nændenes og bestyrel, sesrned l ennernes navne, nen detstår jo i protokollen, så det behøver jeg J.kke at
ontale.

Den sidste fored ragsholcl er vi bavde boende hos
os, nens vi endnu boede på Skovgaarcl, var fra Vest_jylland, Jens Astrup, en nogle og firs års rnand, der
i- et års tid havde rejst Anerika runclt på tonmel_
fingeren. Det fortalte ban om i foreningen. Næste
dag fortsatte ban ti.l Odense, hvortil vi kørte ban.
Han er forøvrigt ctød for knap to år siden over looår gannel.

Jeg er staclig necllen af foreningen og ønsker den
nå fortsætte i sanne spor son bidti-l . Det er en god
foreniog, bvor der stadig foregår noget for alle.

Mary Larsen

In aften i foredragsforeningen.

Velkonst veal fortranden kl.l9lo. !,oreningea fore_slår dea første sang fra Høj skol esangbogen. .[.ore_
dragsholderen foreslår den anden.

Foreclraget.
Foreningen foreslår den tredje sang. Foredrags_

holderen foreslår den fj erd e.
Kaffebord k1.2o1o. Idag koster kaffe med to styk_

ker brøcl 12 kr. Ifter kaffebordet diskussion eller
oplæsning efter aftå1e mecl fored ragsholcl erea.

Tilsiilst, bvj_s der er tid, endnu en e]Ler to
sange. 6.



Foeed,rag i e# fu,ffiL@'Lfl.
6.februar I92I. Foredrag i Incislev faarup sko-

Ie af Kristensen, Ranclers, son talte over orcl af
biskopperne Martensen og Monrad. F.Rasmussen sør-
6ecle for forecl ra gshold eren.

S.narts 1!2I. Foredrag i Taarup skole af Pastor
Birk, St.Jørgens, Sørup, son tåIte on "Guds styrel-
se". Ophold j. skolen og forpagter N.J.Olsen befor-
alreale han.

18.naj 1921 holdt foredrags foreningen general-
forsanJ-ing i- Taarup skole. Magister Kristiansen,
Askov talte on Selna lagerliif og fortalte ved kaf-
feboralet to af benales fortællinger. Ved general-
forsanlingen genvalgtes NieIs Andersen, Grenneløk-
ke og nyvalgtes Analie Madsen, Indslev og A.C.
Aadersen, Bubbel Mark. - NieIs Aatlersen sørgede
for forecl ra gshold eren.

23.junL 192I bavde foreclragsforeningen sonmer-
nøde i Niels Anclersens skov i Grenroeløkke netl
præsterne Knutl sen, Gjeldstecl og Schousbo, Nørre
Åby som talere. Enne: Lykken.

1!.septenbet 192I. Fored.rag i. skolen af for-
stander Olaf Nietsen, Nørre Åby. Enne: Mi-nder.

lJ.oktober 1921 . loredrag i skolea af pastor
Kring, Stege. H.P.Pedersen befordrede foredrags-
holcleren.

19.oktober 1921. tr'oretlrag i Indslev kro af
forfatteren Morten Korch. Xmne: Dansk folkelunå,
desuclen oplæsning af egne værker. R.Madsen, Inds-
Iev sørgecl e for foreilragshold eren.

7.



Jl.oktober 1921. Foredrag i Indslev kro af
Iærer Kristiansen, Askov. Emnel PascaI. NieIs
Anclersen, Grenneløkke sørgecle for foredragsholderen.

24.novenber 192I. Foredrag ned lysbilleder om

russiske forbold af billedskærer Torben Bille,
Odcler. Anders Sørensen Anclersen, Bubbel Mark sør-
gecle for foretlragsh o1d eren.

JI.januar 1922. Aft enund erholdning i Iaclslev
Taarup skole necl pastor A.Hernansen, Strib, sorn gåv
en fornøjelig unclerbolclniag (sang necl luthspil og
oplæsning) - fæIl-es kaffeborct. H.P.Pedersen sørgecle
for foredra gshol"d eren.

l-6. februar 1922. I'oreclrag: faarup skole af lærer
Anclers Vedel, Husnanclsskol ea, 0dense on forboldet
nelIen England. og Irland. Foredragsbolcl eren spiste
i skolen og H.P.Pedersen befordrede ban.

/.narts 1922. Foredrag i Taarup skole af pastor
Hanner, Tø1Iøse son fortalte on 'ttr'relserens Bi11ede".
Jens Hansen, Vejrup beford.rede ham og ban spiste i
skol en. Udd.rag af foreningens protokol .

Når vi i rndslev lll;r'. er brevet oprordret
ti1 at bj.tlrage necl et lille inillæg i Indslev fore-
dragsforenings jubilæunsskrift , så gør vi det ned
glæde, og iler allerførst neil at ønske "til lykke"
ned 7o årstlagen og frensender de beclste ønsker for
foreningen frenoverl - Dernæst konstaterer vi, at
Indslev foredragsforening - i en tid ned afnatni.ng

a



af stort set alle aktiviteter - Lever i betlste
velgående, og at foreningens nettlenstal er in-
poaerende stort.

Når det sanrne er tilfælclet i gymnastikfore-
ningen og skakklubben, kan vi vist goclt pege på

een afgørencle faktor: tr'orsaml ingsbu set,! - Al,le
primære aktiviteter til trods - så er de ydre rann-

ner necl dejlige lokaler, kaffebordet, og det at
hygge sig sanmen, ned til at holde foreningernes
mecllenner sanmen, og derfor kaa vi godt frensætte
et ønske om at foreni:rgerne, og derigennen deres
neillenner, står sanrnen on at bevare og videreføre
sognets eneste fælIes sanlingssted: Indslev forsan-
I ingshu s .

for Inclslev skakkl-ub

t$$
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Gynna st ikforeningen.

I anJ. edning af Indslev Foreilragsforenings /o års
jubilæun, vil vi frå den "ungerr Gynna st ikforenings
side ønske tillykke necl håbet on et godt sanarbejcle
også frenover i det jubilerende f orsanl i_ngshu s.

Netop forsanl ingshu set var nok nedvirkende til at
gymnastikforeningen blev damet i 1925. Forsanlings-
huset har siden været den naturlige ranme on for-
eningeDs liv.

I starten var clet overvejende gyøaasti-k og vistnok
folkeclans foreningen tog sig af. Igennern årene er
aktiviteterne udvidet ned hår_ndbol-d, d.ilettant og en
overgang foclboLcl og atletik og sidst badminton og
siilst fol kedans.

Der er sål-edes nok at bruge forsanl ingsbu set til
også i 1981.

IncIsl ev GJena st ikf oreni-ng
NieIs Carl Anilersen

lo.



Xt tilbaseblik.

Xt tilbageblik på ticlen før forsanl ingshu s et
overgik til itet konnunale regi.

Forsaml ingshus et blev i si-n tid oprettet af en

kreds af beboere i Indslev sogn (cler før clen tid
havcle brugt skolen son sanlingssted for unsalons-

foreningens arbejde og tlesliSe). Det skete vetl

tegnj.ng af aktier. Der blev så nedsat en bestyrel- ,

se, son skull-e forestå ledelse og drift af buset.
1 perioden l9a6-5o saal undertegnede i bestyrel-

sen, der afholcltes jævnlig bestyrel s esmøder t op-

vannningen af forsanl j.ngshu set foregik dengang ved

hjæIp af kakkelovn, og atet var bl-.a. bestyrel-se[s
arbejde at sørge for brandsel ti1 denne.

Der hørte på den tict et anlæg ti1 huset' dlet lå
på den østlige side, og var beplantet neal træer og

buske og tillige en PIæne.
I clette anlæg blev der af foreclrags foreningen

boldt sonnernøiler. Anlægget blev påsset og holdt
af bestyrelsen, son også sørgecle for plantning af
tfteer. Træet blev brugt son brande i- forsanlings-
huset.

Arbejtlet ned at save og k1øve brænde foregik on

efternicldagen og varede son regel ti1 aftnen' hvor
vi spiste vor nedbragte nadpakke i den 1ille stue

under tryggelige forner mecl en snaps ti-I , og et slag
kort bagefter.

ll-



lidt on gymna st ikforeningen: Der har altid været
og er son bekendt et roeget akt j-vt foreaingstiv i
Indslev sogn.

tr'oredragsforeningen og gymna st ikforeningen bar
hver især-baft deres store betydning for sognets
t rivs eI .

Et par ord on glmna st ikforeningen, soro jo først
kon i,:gagg efter forsanl lngsbu s et blev bygget, Det
har været kend.etegnencle for d.e nennesker, aler bar
haft necl foreningen at gøre i de unge år, at cle

også satte cleres præg på foredrags foreningen, når
ale kon lid.t op i årene.

I clen forbindelse kan jeg ikke uncllacte at nævne
et par nennesker, son bar haft stor betyclning for
begge foreninger. Det er Ingrict og Jens Pecler.
Deres rnedvi.rken ned sang og nusik ved utalJ-ige lej-
ligheder har haft og har staatig unådelig betyctning.

Anders Knudsen

Et par nøder i 1925

lo.februar 1921. FæIfeslæsning (Genboerne) på
Inclslev kro.

S.narts 192]. tr'oreclrag af nagister Pullick on
iailiske reJ,igioner. H.P.Petersen sørgede for fore-
clra gsho Id eren.

12.



Fra forsanl ingshu s et s start.

Man nente, at den bedste byggeplacls ville være

Møllenarken vetl Jenny Olsens gårcl i Taarup. Man

benvenilte sig til hendes arvinger Frk. Iiarie Olsen
og Gclr. Chr.Jensen, Jensgaard, soro skænkede ioralen.

Et nindre udvalg tog i bil til Ganborg, Roluncl

og Balslev for at se på forsanl ingshu sene der. Der-
efter bail nan arkitekt E.C.Andersen, Baaring udar-
bejde en tegning.

Først og frennest skulle tler være et stort l-o-
ka1e, 2o alen langt og Il alen breclt, son også kun-
ne bruges son g;rnnasti.klokale af skolen.

Xt så stort nødelokale,, ville være alyrt at op-
varme, nen overalt var nån blevet advaret inod at
bygge for småt, og n;ardigheclerne stillede krav tiI
lokaLet, når det skulle bruges af skolen soll gyrnna -
sti-klokale.

Bygningen skulle desualen incleholde et run på

/ x B a1en, hvor man kunne bolde sognerådsnaøder

og et minclre køkken.
Facaderne skulle ventle mod vest oB øst, og af

hensyn ti1 eft ernidclagssolen skuIIe vintiuerne i
vestsiden være hø jt s iclilencle.

Arkitekten loente, at byggeriet ville koste
14.727 kr. og JI øre. Idet nan regnede neil , at
kørsel af nursten, sant leveriag af cenent og nur-
grus blev gjorb Brat is.

Derefter skønnede oan, at de sanlede ud.gifter
til byggeriet, honorar tll arkitekt, beplantningt

rt.



inclhegning og møbIer vi-Ile blive 16.ooo kr.
bvoraf ale Io.ooo skulle tegnes blandt sognets
beboere. Sogneråctet kautionerede for et Iste
priori-tetslån på ile sidste 6.ooo kr.

Inventaret blev købt hos snedker H.Rasnussen
tiI de nedenstående priser:

l talerstol
12 bænke ned ryg a 12 kr.
LZ do uden - a 2o|
Io bordplailer a 22

2o bukke a 4å
1 boril til stuen
lo stole
2 kj ø kkent aburett er

84 kr.
184 kr.
2t+6 kr.
22o kr.
9, kr.

185 kr.
2)o kr.
16 kr.

i-a1t 14Bo kr.
Taksterne for brug af buset var fra starten

såleales: kornmunea skulle betale 125 kr for leje
af salen ti1 gynnastiksal for skolen og /l kr for
Ieje af stuen ned gratis lys og varne. Andre
skulle først betale branclsel og lys, dernæst for
leje af salen til et nøale ! kr, sant yclerligere
I kr. hvis tler til nøtlet knyttes dans og yderli-
gere ! kr., hvis nøalet ned dans først slutter
efter kI.12 net.

For leje af stuen betaltes 2 kr. for et korte-
re nøde (+ tiner) ellers 4 kr. For utlleje af in-
ventar betales ] kr. for L bord og bænke.

I udvalget som planlagde byggeriet sad Gclr.

Niels AnderseD, Grennesløkke, Tømter J.P.Hansen,

14-



Bubbel,, Gdr. Niels Knudsen, Bubbel, Gtlr. Pecler
Pedersen, Taarup, Gdr. Marius Basnussen, Vejrup,
Gdr. Hans Anton Hansen, Kjærbyholm, Gdr. og sog-
nefoged Hans Georg Jensen, Indslev og bryggeri-
ejer Frederik Chr. Rasmussen, Indsl-ev.

Bjørn Bennike

Xt par be styrel sesnød er.

It{øcle afholdtes 12.4.1928. Det vedtages st få
pladsen udenon huset belagt xoed 4-5 læs grus og
at påsætte nye knager til at hage tøj på og lade
opsætte en bylde over knagerne oven på. Huset ud-
lejes ti1 sanne pri.ser som hidtil , dog kan huset
udlejes ualen vært for 1o kr. Der fortrandlecles rned

hjulnand H.Hansen om vært sspørgsmåIet men enighed
opnåedes ikke, så ny vært nå antages til l.nsj.

ilans Bendtsen Marius Nielsen H.Koborg
Lauritls Larsen Johs.Hansen Niels J.Hansen
Jørgen Jørgensen

Møde afholdtes 8.2.192!. Det vedtages at afhol-
de genera l forsanl ing sidst i februar eller først
i narts mecl spisniag af nedbragt nadkurv, frenvis-
ning af fihn og et par t j-mers ilans. Kun aktionærer
oB børn und€r 14 år nå deltage.

Ucldrag af f oisanl i-ngshu s et s protokol.

Lr.



Danselærer og baIler.

2l. .Io 1929. Da danselærer L,arsen ikke har stor
tilslutning tiI kursuset, vedtoges det, at beta-
lingen bliver ! kr. pr. sften og efter husets ta-
riffer ved a fdansningsba 11er.

tr'oreninger der lejer huset, må indlevere ned-
lensliste meal fuld aalresse til værten forud for
baller. 2 bestyrel sesnecl I ernrner nøder skiftevis i
huset, når der er clans.

tr'orsaml ingshu s et s protokol.

VildtspiI.
2.1-I.1942 afhol-dtes bestyrel sesmød e. Det vedto-

ges at troLde et gåse- og vildtspil d.9.1I kI.f9.
Der skulle købes ) gæs, 5 harer, ! fasaner, 5 okse-
stege, L clyr. Prisen 2 kr. for en gennemgåencte liste
Jo øre for dyret son ekstranumner.

tr'orsanl ingshu s et s protokol.

Møcler under og efter besættelsen.

21. septenbet L941 afholdtes efterårsnøde under
unaltagel s estilstanden i Dannark. Der kunne fås til-
ladeLse tiI at holde kirkeli.gt møde, nen der nåtte
ikke være kaffeborcl , og det blev indskærpet, at aler
højst nåtte være 5 personer i føIge hjenacl.

2o. januar I!t14. Oplæsning og sang af skuespi-l-
leriade Fru EIIen Malberg. Der var fuldt hus til

16.



dette oøde, og der var pJmtet ned blonster og

fIag. Johannes Pedersen var vært.
Foreclragsforeningens protokol.

Genera l forsanl ing afholcltes L6.2.I94r. Vejret var
godt og ret god tilslutning. Der var 1oo der betalte
og rnange børn var nødt. Fornanden bøal velkonnen og

beklagede de vanskelj-ge trafikforholal...I fornandens
beretning oplystes, at der bar været J! sannenkon-
ster. 9 a 1! kr., lo a 5 kr., 16 a 2 kr. Der har væ-

ret en frengang på ca.26o kr. Der er en gæ1cl på

5.ooo kr. og indestår t Sparekassen 2.246 kr. 19

øTe.

Den 1I. r.L94, blev fonnanden ringet op k1.2o i
af komnand oc entra l en i njby at der var 2 officerer
fra værnemagt en på vej ned til forsanl ingshu set og

ville indkvarteres for et døgn. Sigurd Hansen, Jens
Pedersen og fornanden nøalte dernede sarrrBen neal sog-
nerådsformanden og gav den lov til at bo der.

D.2r.7.194, afboldtes bestyrelsesnøde i anled-
ning af, at de fra stiftantet bar necldelt, at de
ville konne at se på forsaml ingsbu s et til tyske
flygtninge. Det vedtages at fornanden skulle ringe
ned ti1 kredslægen og få han til at se på forholdene.

Forsanl ingshu set s protokol.

4.septenber 1!4! afholdtes b estyrel sesnøcle hos

købnantl KarI Markvardsen, Bubbel. Det vedtoges at
holale en vj-nterfest først i februar og ellers hol-
cle stille med foreningen i vinter, da forsanlings-
huset er optaget af tyske flygtniage.

17.
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2l.oktober 19r+6 Foredrag af forstander Grøntog,
Husmandsskolen der fortalte on Sveri_g, hvor fore-
tlragsholderen havcle opholdt sig 16 rnånecler under
b e sætt el s en.

6.februar I!4f. Koncert af Nordvestfyns privat-
orkester (lo nancl). Der var god tilslutning og det
blev en gocl vinterfest.

fored rags foreningens protokol.

Forsanl ingsbu s et overdrages til komnunen l!4!:

!'oreciragsforeningens !o-års jubilæum1961.

Foredragslorenlng
runder de 50 år

86-Ådge frk. Jor8irc So.
' ,*ao fortslte om Indsle,r-

ForcdrsgsforGrings Ftsrt
lor 60 år siden rcd |rb!
tæ€t lørdrg &!t n.

Indslev ForEdratsfd{€nibg
havde et festli8l jrulEum. i
lørdagr, Det var lorEningdns
50 års jubueoe der blev fejrat,
q ael€n Yar slldt" ds.for€ain-
:gec nuvæn'eorde form,å.u4 Gtur-
:o&f Uadsen, Inilglev, briii vcl-
loEåen. $an ættede q.åbeiol
velkomst til afttrltns hætbE-
aest, fuk. Jøigioe Søitusaf
Iadslev t$ldegård, loEr v8r derl
il€r havd€ tcget -i!.iliBtir€'t til
for€rdngens stårt.
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:Ettær vetlomst€o un&mit
reeitator Kuudso, Odalså .H6.
fgtalte eutrtæ
urd€råoldt Ired
folk"viser.

Ved kaffebordet fortalt€ S,k.
Jpgine Sørensen om fo.e4in-
g€a-s at&r't for å0 år siden. Hun
oEtåIte det betydnilgsfulde l,
at Ean som i foreningen sam-
ledes om de folkelige foredr.-ag.
og fottelre endvidere om den
fø.ste generalforsålD]ilig, der
faldt ated deE 6. aprii 1919.
Anton llanser. Iiærb]'holm.
blel' da \-al!it som formaad.

Førstalærer Jesssi. Bubtrel,
som blev valgt inc i Torenirrgers
bestJ'r'else kort ttd elter fot-
enirrgens sta.r.t, bavde også or-
det. IIa! frltalt€ om d€ be-
dt€dnP lohaleforhold i foreni!-
gers start og fortaite, at d€t
var foreni.ogen, der havde ts-
€E{ i+t-l;yet Ul frrrsårDfirSs-
huæt. Førs:rclæger Jelsen frrr.
baede entlvidere d€t såmr!€n-
hold, d€r håvde vrEret om for-
enlngen gelr.nem tideroe og øn-
gLede den aluttelig god fr€o!-
garg.

Derefter gav formanden.
Gu.D.rar .lradeen, Indsler. en
hort ov€r.sigt over foreningens
historie og nævnte uswene på
de 19, d,er håvde væ.et formæad
for forenLiro gen. Curuar f,lsdsed
!ftåltc til $d et ønske om,i
at -&r stsdiAfc& ville vnre no-
guo, der frI$'.gøre et artejde
for forenirigeå og udbllagle et
leve for alle der havde ststtet
drs. 

i

Derefter blel' saien n'dder, l
og ds.EE€n gth lysti$ til dei
lyse timer. I

Lørdag d.6 april fej -
rede Fored rags foren ingen
sit to års jub iIæun.

Gynnastikforeningen
var indbudt. Der var ialt
nødt IIo cleltagere til
fe st en.

Protokollen.

2o.



Folkeilans.

Efter at der i en Iængere årrække ikke har været
danset folkedans her i sognet, blev der i efteråret
1976 på initiativ af Anders Knudsen, Bubbel,' gjort
et ihærd igt forsøg på at få startet et hold, og det
lykkedes over a1 forventning, idet tler allerede den

første vinter var ,.ltor tilslutning, og interessen og

derned il e ltageranta Il et har været stadig stigende.
Hvorfor nu det? Mon det ikke konmer af, at fol-

kedansere, når cle nødes, næsten er son en stor fa-
mili-e, der hygger sig sammen, uden skelen til poli-
tisk standpunkt eIler social position. Man konner
h j-nanden vecl , får rørt beneae og får i tilgift lidt
bj ernegyxnna st ik, når nan skal holde rede på cle for-
skellige trin og detaljer j- dansene, og latteren run-
ger gennen salen, aår en selv eller "d.e and.refi be-
går et "fejltrin". Det kan undertiden være svært for
Iederen at få ørenlyd, når cler hø jlyd.t diskuteres,
hven det var, der gjorde forkert, men så nå fløjten
tages i brug.

Man stresser a' og har det rart og skubber for en

stund a1le problener og bekymri-nger fra si-g, og det
er vist god "necl ic in" .

O6så stemnebåndene bl j.ver rørt, både når nan un-
der dansene - ofte spontant - synger ned på cle iøre-
faldende nelodier, og ikke minclst, når oean efter den

sidste alans, trætte og forpustetle sætter sig og -
traditionen tro - slutter aftenen neal at synge "AI-
tiil frejdig, når du går".

Ingri-d .

zL-



Forsanl ingshu sudva Ig.
Det nyeste i forsanl ingshu s et s bistorie er op_

rettelsen af et fors anl ingshu sud va Ig.
I februar 198f blev der nedsat et uilvalg bestå_

ende af en rcpræsentant fra skole- og kulturudval,get,
Karen Jensen, pedel Inge Jørgensen sant I repræsen_
tanter fra foreningerne, Rita Hansen, troredra6lsfor_
eningen, Poul Nielsen, Skakklubben og Niels CarL
NieIsen, Gymna st i kforeningen.

Grundl-aget for dette uclvalgs oprettelse stårteale
i somneren 1982.

I forbindelse ned kommuneplanJ-ægnlngen blev der
oprettet en gruppe nr.IB i og om Indslev-fårup for_
sa mI ings hu s .

trfter en clel nøcier 1 1øbet af sonmeren blev en
rapport afl-everet først i oktober on gruppens oplæg
tj-l forsanl ingsbu set s fremtidige brug.

I denne rapport blev foreningsarbej d et priori_
teret neget bøjt, da gr.uppens deltagere overvejende
var foreningsfotk.

Efter et par nøder necl skole- og kulturudvalget
blev udvalget neclsat og begyndte sit virke.

Der bliver nu udarbejclet en husorden og regler
for udlejning til både foreningsarbej d e og til
private fest er.

Det er nit håb, at uclval-get sanmen med brugerne
af buset kan neclvirke til, at vi kan bevare Indslev
Tårup Forsanlingshus til gavn for det Lokale saur-
fund ' Niets carr Ancersen

aa
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