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Bording Forsamlingshus - 1914 og 20 år frem 
I 1914 var der 33 husstande i Bording. 4 købmænd, 2 
manufakturhandler, 1 isenkræmmer, 1 bager, 2 slagtere, 1 
træhandler, 1 møbelsnedker, 1 skrædder, 1 saddelmager, 2 
cykelhandlere, 1 marskandiser, 2 vognmænd, 1 maler og 1 murer. 
Desuden boede der nogen i Bodholt – omkring hovedvejen. Byen 
havde et stort opland. Således ifølge lærer Højmark. Så forholdene 
var sunde og gode konkluderede han. 
Der var nu også en kro og en gæstgivergård og et mejeri. 
Alligevel mangledes der noget. Der var brug for et samlingssted -et 
forsamlingshus. Et fælles samlingssted, hvor man kunne holde 
familiefester og andre fester. Et sted, hvor man kunne samles om 
noget som man ikke kunne have derhjemme pga. pladsmangel.  
De første forsamlingshuse kom allerede i 1800-tallet, - især i 
omkring 1900 århundredeskiftet kom mange forsamlingshuse til. 
Således også i Bording. 
Fredag den 23. januar 1914 blev der holdt generalforsamling for 
aktionærerne i Bording forsamlingshus. Det foregik på 
Gæstgivergården. 
 Et udvalg som tidligere var blevet nedsat, og til hvem man havde 
kunnet tegne aktier i Bording forsamlingshus, afgav beretning. De 
fortalte, at der til dags dato var tegnet aktier for 1200 kr. Derefter 
vedtog generalforsamlingen enstemmigt at opføre et forsamlingshus 
samme forår. Det blev også bestemt at købe en grund af Jens 
Bladbjerg øst for den nye mejeri (1906) for 200 kr., mod at han 
købte aktier for 100 kr. . 
På det efterfølgende bestyrelsesmøde d. 28. januar blev Niels 
Henriksen valgt til formand. Ligeledes blev det på bestyrelsesmødet 
bestemt, at opføre forsamlingshuset efter en tegning og overslag 
udarbejdet af B. O. Jensen. De vedtog også, at der kunne bydes på 
murer- og tømrerarbejdet. Tilbuddene skulle åbnes d.10. februar i 
overværelse af de bydende. Der indkom 4 tilbud på tømrerarbejdet: 
A, Jensen Kloch, Bording St., Jørgensen, Bording St., Hans Jul 
Nielsen, Bording St. og Chr. Nielsen, Møllegaard. A. Jensen fik 
arbejdet for et tilbud på 238 kr. Til murerarbejdet indkom kun et 



tilbud – fra B. O. Jensen. Han fik arbejdet for 510 kr. mod at han 
tegnede aktier for 40 kr. 
Den 1. juli 1914 var der igen generalforsamling. Der blev berettet 
om byggeriet. Bestyrelsen blev genvalgt. Vedtægter for selskabet 
omkring forsamlingshuset blev gennemgået og vedtaget. 
Her følger vedtægterne i uddrag – 5 af 8 vedtægter: 
§ 1. Selskabets Formaal er at rejse en Forsamlingsbygning i Bording 
Stationsby, hvor Sognets Beboere kunne samles i aandeligt og 
legemligt udviklende øjemed. 
§ 2. Offentlig Dans, Udskænkning af spirituøse Drikke samt 
Kortspil er ikke tilladt i Huset. 
§ 3. Bygningen kan udlejes til Foreninger og Sammenkomster af 
sømmelig Art. Bestyrelsen er bemyndiget til at bestemme Lejens 
størrelse i hvert enkelt Tilfælde. 
§ 4 Aktiernes Størrelse er 10 Kroner, som indbetales i to Terminer 
§ 5 Bestyrelsen bestaar af 5 Medlemmer, som afgaar skiftevis 2 og 
3, og vælges for 2 Aar ad Gangen. Bestyrelsen vælger selv sin 
Formand. 

 
 
 
 
 
Bording 
forsamlingshus 
første bestyrelse 
(1914-1916).  
 
 
 

Fra venstre ses: Murer B. O. Jensen, Bording, Poul Poulsen, 
Rønkilde; Købmand Niels Henriksen, Bording, Anders Bodholt, 
Engesvanghus og Købmand Chr. Nedergaard, Ravnholt. 
 



Det fremgår ikke af protokollen, hvornår forsamlingshuset blev 
taget i brug, men det må formodes at være engang i løbet af 1914.  
Forsamlingshuset var tænkt som samlingspunkt for byen og for 
sognet og kunne bruges af såvel familier som foreninger, dog skulle 
brugen foregå sømmeligt 
Økonomisk skulle det dog vise sig at have visse vanskeligheder på 
trods af stor velvilje af sognets beboere, som var gode til at tegne 
aktier i forsamlingshuset. I et referat fra bestyrelsesmødet den 2. 
august 1916 fremgår det at Aktieselskabet Bording Forsamlingshus 
tilbage i 1915 havde lånt 2500 kroner af Købmand Henriksen 
(Formanden for forsamlingshuset). På den efterfølgende 
generalforsamling den 2. august 1916 afgår N. Henriksen som 
bestyrelsesmedlem og formand. Et år senere får N. Henriksen 
tilbagebetalt pengene og forsamlingshuset får i stedet et lån i 
sparekassen. Mejeribestyrer C. S. Christensen blev valgt til 
bestyrelsen og blev efterfølgende valgt til formand. Efter 
generalforsamlingen var der ”sving om.” Var det dans? Jf. § 2 
På bestyrelsesmødet i jan 1919 vedtog man ikke at leje 
forsamlingshuset ud til dans. 
Man bestemte at indkøbe ribber til brug for gymnastikforeningens 
medlemmer. Ligeså bestemtes det at udsætte generalforsamlingen 
p.g.a den spanske syge. På generalforsamlingen, som kom i 
september 1919, besluttedes en vedtægtsændring så der igen kunne 
danses i forsamlingshuset. 
I efteråret 1919 blev der installeret elektrisk lys i forsamlingshuset. 
2 lysekroner i salen og et lampested i hvert af de øvrige rum 
Repertoiret i forbindelse med generalforsamlingerne blev i de 
følgende år udvidet 
Til generalforsamlingen i 1922 var der efterfølgende bal afholdt 
sammen med Borger- og Håndværkerforeningen. Og på 
generalforsamlingen i 1924 var der efterfølgende inviteret en 
oplæser. I 1926 inviterede man til festlig sammenkomst for 
medlemmer af huset med husstand indeholdende foredrag, 
oplæsning og en ”sving om” og med kaffe, øl og sodavand serveret i 
lille sal. 



Bestyrelsessammensætningen ændredes også i 1920erne. I 1925 
udgik Chr. Nedergaard og B. O. Jensen og erstattedes af 
skræddermester Jens Jensen og gårdejer Anders Jensen, 
Ravnholtlund. I 1926 afgik C. S. Christensen efter eget ønske. Ind 
kom Bjørnholt og Anders Bodholt blev formand. I 1927 blev 
gæstgiver Boesen valgt ind i bestyrelsen og blev formand. I 1933 
afgik hele bestyrelsen og nyvalgt blev B. O. Jensen Kloch 
(Formand), N. P. Larsen, Valdemar Larsen, Ebert Pedersen og Johs. 
Jensen. 
Et forslag om udvidelse af forsamlingshuset med en teaterscene i 
1933 måtte opgives, men viser, sammen med mange andre 
aktiviteter, at der hele tiden var tanker og ideer omkring 
forsamlingshuset – og det skulle fortsætte også efter de første 20 år. 
 

Bording Forsamlingshus blev bygget i 1914 bag brugsforeningen og 
kafferisthuset/ frysehuset og ved siden af det andet mejeri bygget i 
1906. 
Billedet er fra efter 1943 og før 1953. 

  



Bording Forsamlingshus - De første 50 år  
Bording forsamlingshus historie er fyldt med spændende og 
entusiastiske beretninger. Gang på gang vidner historien om 
forsamlingshusets vigtige betydning for lokalsamfundet, ligesom 
beretningerne kan fortælle om ildsjæles kampe for noget de brænder 
for. Gang på gang har forsamlingshuset skabt debat. 
For at forsamlingshuset kunne fungere og være tiltrækkende skulle 
der hele tiden forbedres eller udbygges. Det krævede indsatse af 
ildsjæle og ikke mindst folkelig opbakning. Og det viser historien at 
forsamlingshuset havde i fulde mål. – som regel. 
 
Efter en lidt stille start blandt andet på grund af den spanske syge i 
1919, hvor det var forbudt at mødes i forsamlingshuset, blev huset 
flittigt brugt op igennem 1920erne med op til flere arrangementer 
ugentlig. At der blev indlagt elektricitet i 1921 og andre 
forbedringer gennem årene gjorde at udlejningen var høj. Så stor var 
udlejningen, at bestyrelsen i 1933 fandt, at forsamlingshuset var for 
lille og derfor gerne ville udvide og modernisere bygningen blandt 
andet med bygning af en teaterscene. Planerne vandt dog for en 
gangs skyld ikke genklang hos borgerne, som jo skulle finansiere 
udvidelsen ved en ny aktietegning. 
 
Ved generalforsamlingen i 1933 blev bestyrelsens foreslåede 
udvidelse nedstemt, hvorefter alle bestyrelsesmedlemmer valgte at 
udtræde. Allerede et par år efter kom udvidelsen dog igen på tale. 
En tilstødende grund blev købt af købmand N. P. Larsen for 800 kr. 
Men igen gik der kuk i det, idet bestyrelsen fik afslag på en 
ansøgning om statslån. Man nøjedes så med at indlægge vand i 
1935. 
 
Men i 1941 skete der så noget.  Forsamlingshuset bestyrelse blev 
kaldt til møde på Bording Hotel af Bording Borger- og 
Håndværkerforeningen. 



Her stillede de krav om en ombygning/udvidelse af 
forsamlingshuset. Det turde/ville Forsamlingshuset bestyrelse ikke 

påtage sig og den besluttede derfor at overdrage forsamlingshuset til 
Borger- og håndværkerforeningen. En generalforsamling sagde ja til 

det, men den efterfølgende generalforsamling i Borger- og - 
håndværkerforening sagde nej. - Der stod man så… - En 

forespørgsel til hotelejer Mikkelsen, om han ville bygge en sal i 
forlængelse ud af Søndergade, hvis forsamlingshuset blev nedlagt, 

gav ingen resultat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Der var flere mulige bordopstillinger, når der skulle være fest. Her 
i korsform til et Røde Kors samaritter kursus 
afslutningsarrangement. 
Døren til venstre førte op til scenen og døren til højre til køkkenet. 
Billedet er fra 1940erne. 
 

Efter lange og trange forhandlinger blev der nedsat et udvalg til at 
varetage en udvidelse af forsamlingshuset. Og igen gik 
lokalbefolkningen sammen og tegnede aktier, så forsamlingshuset 
kunne udvides. En forlængelse mod nord på 5 meter gav plads til en 
scene og en forlængelse mod øst på 3,5 meter blev brugt til 
indretning af den lille sal. Udvidelsen var færdig i 1943 og kostede 
omkring 12.000 kr.  



Med udvidelsen var der skabt grundlag for en bedre og mere alsidig 
benyttelse af forsamlingshuset. 
 

 

Forsamlingshuset efter udvidelsen i 1943 med scene og en 3,5 meter 
bred tilbygning mod nord langs med den oprindelig bygning. 
Billedet er fra 1954.    
 
Selv om der også tidligere havde været livlig aktivitet i huset, blev 
det nu centrum for en aktivitet af helt ukendte dimensioner. Næsten 
hvert eneste arrangement – både stort og lille – blev afviklet i 
forsamlingshuset. Badmintonklubben havde to aftener, 
Gymnastikforeningen og Idrætsforeningen ligeledes to aftener. 
Husmoderforeningen og Landboforeningen havde også deres møder 
der. 
 

 Og så var der alle familiefesterne, dilettantforestillingerne og ikke 
mindst Borgerforeningens store pølse-fester. Ja, stort set alle 
arrangementer i Bording blev afholdt i forsamlingshuset. Ifølge den 
senere mangeårige bestyrelsesmedlem bager Niels Juul havde 
forsamlingshuset sin rigtig store glansperiode i 1940erne med 
udlejning over 300 dage om året og ofte med flere udlejninger pr 
dag. 



 
Den store udlejning sled på bygningen, så allerede i begyndelsen af 
1950erne krævedes nye moderniseringer og ombygninger. 
 

 Igen støttede byens borgere helt fantastisk. 
 
Mindst 350 personer støttede økonomisk, mindst 50 støttede med 
arbejdstimer, ligesom mange håndværkere arbejdede gratis eller gav 
materialer. 
 

 
 
Bording 
forsamlings- hus, 
som det så ud efter 
ombygning i 1956. 
Indgangsdøren 
blev flyttet hen 
midt i gavlen. 
 
 
 
 

 
Den 23. august 1956 blev der holdt indvielsesfest for den nye 
moderniserede forsamlingshus. 
 
En ny fantastisk glansperiode lå igen forude. 
 
Forsamlingshuset havde virkelig vist sit værd. 
 

  



Bording Forsamlingshus – ”Husker du?” 
Åh Susanne, vil du gifte dig med mig  
så køber jeg en spegesild og deler den med dig…. 
 
Lyder det fra harmonikaspilleren som står på scenen i 
forsamlingshuset og fra deltagerne på gulvet medens mændene har 
godt fat med deres højre arm omkring hver deres partners liv for at 
de ikke skal flyve væk fra deres plads ved siden af, medens de 
hvirvler rundt i deres firetur. 4 par danser rundt og rundt.  
 
Mændene har håndfatning med hinanden - alle fire. Først den ene 
vej, så den anden vej. Kvinder og mænd bytter plads, så kvinderne 
danser inderst. Så er der kædedans rundt et par omgange til man 
kommer tilbage til ens partner og de danser med hinanden. 
 Det hele gentages en tur til, ja mange omgange. Sveden pipler 
hurtig frem på panden på deltagerne. Det er hård motion og det 
ovenpå en hel dag på håndboldbanen. Og alle synger med. 
Stemningen er god. Salen er fyldt af unge lystige mennesker.  
 
Efter fireturen leger man en mere rolig leg: 
Tyv ja, tyv, det skal du være, 
for du stjal min lille ven, 
men jeg har det håb tilbage, 
at jeg får mig en igen. 
Å ja, en igen, å ja, en igen. 
Å ja, en igen - en igen.  
 
De legende går parvis rundt mod uret. Inde i midten går tyvene 
omkring. De slår en af kredsen på ryggen og stjæler hans mage. Den 
der fik slaget, er nu tyv og må søge sig en ny mage. 
 Der er Sportsfest i forsamlingshuset. Lørdag og søndag er der 
sportsfest i en af de lokale håndboldklubber og lørdag aften er der 
fest i forsamlingshuset, med en tale, kaffe og sang og så er der 
sanglege. 



Aftenen slutter klokken 00.30 med Altid frejdig når du går og 
Fadervor.  
En dejlig aften og weekend er til ende.   
Sådan har jeg tilbragt mange dejlige aftener i Bording 
forsamlingshus.  
 
Mit første møde med denne store sal var dog et bryllup i 1966. 
Min kusine skulle giftes og alle onkler, tanter, fætre og kusiner og 
nogle venner var inviteret.  
Vi sad i tre lange rækker ned i salen og med et hovedbord (række) 
for enden af salen langs scene, og med brudeparret og deres 
forældre i midten. Mine 14 somre sugede alting til sig. Jeg var vildt 
optaget af det, der hændte. Alle var festklædte og der var god mad 
med suppe steg og is. 
 
Til Bording 
Forsamlingshus var 
knyttet personale, som 
man kunne leje. Man 
lejede kogekonen som 
så sørgede for den 
nødvendige medhjælp. 
Personalet på dette 
billede er fra venstre: 
kogekone Olivia 
Hagelskjær, Magda 
Skyum, Martha 
Sørensen, Gerda 
Sørensen, Emma Henriksen, Lis Gjødvad og forrest til højre Mette 
Vestergaard 
Billedet er fra 1957 
 
 
 



Når man lejede forsamlingshuset lejede man som regel også en 
kogekone og øvrig personale til anretning af maden og servering. 
Under den flere timers middag – lidt for lang tid for en knægt som 
mig – blev der afholdt taler både seriøse og lidt mere kuriøse. Og 
cigarer og cigaretter blev sendt rundt til fri afbenyttelse, så 
efterhånden blev det nogle tilrøgede lokaler. 
 
Efter middagen gik de voksne rundt og snakkede og røg videre på 
deres cigarer og vi børn løb ud på mejeripladsen og legede og 
smugrøg indtil der blev råbt at nu kørte de lidt ældre kusiner og 
fætre. De ville køre ud til det hus de nygifte nyligt havde købt og 
ville bo i efter brylluppet.  
Der skete ting og sager. Tøj og ting blev hængt overalt i huset. Og 
ris drysset rundt i skuffer og skabe. Det var overvældende. Jeg 
havde aldrig oplevet noget lignende. Og så alle de unge mennesker 
der var der – ikke bare dem, der var med til festen, men mange 
andre var kommet til.  
 
Vel tilbage i forsamlingshuset til kaffe. Pludselig strømmede det ind 
med unge mennesker og skabte liv og glade dage i en i forvejen god 
stemning. Og de sang og bevægede sig. Ikke i dans, men på anden 
vis. For første gang oplevede jeg sangleg. Det begejstrede mig. 
Sidenhen – nogle år efter – var jeg selv ivrig deltager, når der var 
sangleg i Bording forsamlingshus eller andre steder. 

Mejeriet var netop 
lukket. Det gule 
forsamlingshus lå godt 
gemt i hjørnet af 
parkeringsplad- sen. 
Der var gode 
parkeringsmulighe- 
der foran mejeriet. 
Billedet er fra 1973 
 
 



Bording Forsamlingshus blev brugt til mange andre begivenheder 
end familiefester så som fødselsdage, sølvbryllupper, begravelser 
osv. Mange børn i Bording har set adskillige film når Nr. Snede Bio 
kom forbi og viste film. Andre har gået til danseundervisning i 
kortere eller længere perioder. Husholdningsforeningen afholdte 
kurser i forsamlingshuset. Og lokale dilettantforestillinger foregik 
fra den store scene. 
 
Alle havde et kendskab og et forhold til forsamlingshuset. Det var et 
hus som alle var fælles om at kunne bruge. Gennem 
forsamlingshuset kunne byen opbygge og vedligeholde fællesskabet.  
Så længe byens befolkning står sammen om forsamlingshuset vil det 
bestå!! 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det gamle forsamlingshus var centralt  

  placeret midt i byen og uden at aktiviteterne 
i huset kunne genere naboer 

  



Restaurering eller nyt!! 
Med udvidelser og forbedringer i 1943 og 
1955 oplevede forsamlingshuset en virkelig 
stor glansperiode med stor aktivitet af hidtil 
ukendt størrelse. Så godt som hver aften og 
tit også om eftermiddagen blev 
forsamlingshuset benyttet.  
 

 

Det gamle forsamlingshus som det så ud i 
1973, få år før det blev nedlagt. Allerede 

dengang var det saneringsmodent. 
 
 
 

I løbet af 60erne og begyndelsen af 70erne skete en afmatning i 
brugen af forsamlingshuset. Og konkurrencen fra andre og mere 
moderne forsamlingshuse i omegnen (Munklinde og Isenvad) blev 
stor, ligesom nogle aktiviteter var flyttet fra forsamlingshuset til 
andre lokaler. Forsamlingshusets lokaler var ganske enkelt blevet 
nedslidte og utidssvarende. 
Som bestyrelsesmedlem Niels Juul udtalte til Herning Folkeblad den 
12. maj 1976: Vi kan slet ikke være bekendt at leje det ud, som det er 
i dag. 
Lokalerne var dog stadig udlejet ok. Ca. 100 gange om året til 
andespil, danseundervisning og biograf og derudover var der alle 
familiefesterne. Rent økonomisk gik det også ganske godt. 
 
Men noget måtte der gøres. Ny restaurering eller helt nyt 
forsamlingshusbyggeri var i tankerne. 
 
Til den årlige generalforsamling i 1975 havde bestyrelsen planlagt 
drøftelse af en eventuel modernisering af forsamlingshuset og en 
eventuel ansættelse af et værtspar. Men ud over bestyrelsen deltog 
kun en person. Det var meget skuffende og efterfølgende udtalte 
bestyrelsen, at hvis der var så lidt opbakning til forsamlingshuset 
kunne en lukning komme på tale.  



På en ekstraordinær generalforsamling kort tid efter var 54 
husstande dog repræsenteret. Forsamlingshuset skulle absolut ikke 
lukkes. Et byggeudvalg blev nedsat med henblik på en renovering 
for op mod 150.000 kr. Det viste sig dog at være en umulig opgave. 
Nye toiletter i kælderen ville blive alt for dyre og ville heller ikke 
være handicapvenlige. En udvidelse ville også gå ud over 
parkeringspladsen og kræve en godkendelse, som man nok ikke 
kunne få. Og ganske rigtig. I maj 1976 fik man afslag på en 
udvidelse af forsamlingshuset. 
 
Men forsamlingshustanken var slet ikke ved at uddø, udtrykte flere 
bestyrelsesmedlemmer. Et møde med kommunens økonomiudvalg 
blev iscenesat for en drøftelse af et eventuelt nyt forsamlingshus. 
Ved det store parkeringsplads mellem Søndergade og Borgergade 
tilbød kommunen at der kunne bygges nyt forsamlingshus. Tillige 
ville de give 400.000 kr. i tilskud 
 

Tegningerne af det 
nye forsamlingshus, 
tegnet af Børge 
Hornbæk Madsen fra 
arkitektfirmaet Ulrik 
Hansen, Ikast. Stor og 
anvendelig. Den store 
sal var på 252 
kvadratmeter. Tillige 
var der en dejlig 
mindre sal på 39 

kvadratmeter anvendelig til mange møder. Køkkenet var dengang 
fuldt ud på niveau med datidens krav.  
 
Der var også mulighed for at sælge det gamle forsamlingshus til 
brugsen for 200.000 kr. En annonceavis (hvor over 100 annoncører 
var med), en privatindsamling, et lotteri og endelig en ansøgning til 



pengeinstitutterne og forskellige foreninger skulle give det 
nødvendige kapital. 
Bestyrelsen fik Bordingboen, arkitekt Børge Hornbæk Madsen, som 
var ansat ved arkitektfirmaet J. Ulrik Hansen, Ikast til at udarbejde 
tegninger til et nyt forsamlingshus. Overslag over udgifter blev lavet 
og en ansøgning blev sendt.  
 
I januar 1977 kom byggetilladelsen. Licitation blev afholdt senere 
samme måned. Og byggeriet blev påbegyndt 1. april og skulle være 
færdig 15 oktober. Alle håndværkere var lokale. Kloak og 
murerarbejdet fik Leo Christensen. Tømrer og snedker arbejdet gik 
til Jørgen Hansen. Malerarbejdet til Henrik Andersen. El til Bording 
El- Service. VVS havde Viggo Ulsø og endelig fik Niels Ø. 
Lauritsen blikkenslagerarbejdet. 

 
Flot forsamlingshus, som byen kunne og stadig kan være stolte af. 
Huset tager sig godt ud i bybilledet og er centralt placeret. 
 



I alt lød håndværkerudgifterne på 719.808 kr. Det blev dog lidt 
større inden byggeriet stod færdig. Yderlige udgifter til arkitekt, 
inventar og flere andre ting gjorde, at den samlede udgift blev tæt 
ved 1 million kr. 
Den 29. oktober 1977 kunne man så indvie det nye forsamlingshus. 
En ny epoke for forsamlingshuset kunne begynde. Bording var nu 
godt rustet til fremtiden på linje med forsamlingshusene i Isenvad 
og Munklinde. 
 
Bestyrelsen for forsamlingshuset bestod i årene frem til den nye 
forsamlingshus af formand E. K. Frandsen, kasserer Aage Finderup, 
Niels Juul, Svend Kjærgaard og Niels Chr. Hansen. 1. maj 1977 
indtrådte Thorkild Thermansen i stedet for Niels Chr. Hansen. 
Ifølge de nye vedtægter, som blev vedtaget efter nybyggeriet, skulle 
kommunen have en repræsentant i bestyrelsen. Det blev i første 
omgang Viggo Andersensom. Han blev dog kort efter afløst af 
Gunnar Jakobsen. 
Da Aage Finderup valgte at stoppe, kom bestyrelsen til at bestå af: 
Formand E. K. Frandsen, Svend Kjærgaard, Niels Juul, Thorkild 
Thermansen og Gunnar Jakobsen.  
Disse 5 personer skulle sammen med medlemmerne og brugerne 
sørge for forsamlingshuset fremtid. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
I den store sal kan der bespises mellem 225 og 250 mennesker. 

  



40 år med det nye forsamlingshus. 
Det nye forsamlingshus skal gerne kunne hvile i sig selv, så vi ikke 
hvert andet år skal spørge kommunen om den kan yde tilskud, 
udtalte bestyrelsesmedlem Svend Kjærgaard til Herning Folkeblad 
før en stor indsamling gik i gang med henblik på at skaffe kapital til 
den forestående byggeri af Bording nye forsamlingshus. 
Trods mange betænkeligheder lykkedes indsamlingen til fulde. Ved 
hjælp af mange indsamlere kunne man lave en husstandsindsamling. 
Rigtig mange støttede op med ofte ret stor økonomisk tilskud. Og 
sammen ved andre gode tiltag lykkedes det at skabe et godt 
fundament for en god økonomi for det nye forsamlingshus.  
Indvielse foregik den 29. oktober 1977. 
Men idyllen varede ikke ved. Det første år gav forsamlingshuset et 
lille underskud, som dog blev godkendt af kommunen. Året efter 
solgtes noget jord til kommunen, så der kunne bygges rutebilstation. 
Men underskuddet steg trods det til det dobbelte i forhold til det 
første år. I 1981 arrangeredes en indsamling, som gav et pænt beløb 
på 41000 kr. Alligevel blev underskuddet på 23000 kr. Efterhånden 
nærmede gælden sig en halv million. Det til trods for at prisen på 
udlejningen var sat kraftigt op ad flere gange.  
Noget måtte gøres!! 
Det besluttedes at oprette en støtteforening. Og ligeledes ville man 
udstede både A og B beviser. A-anparter a 100 kr. som alle kunne 
købe. Og B-beviser som bankerne kunne betale for.  
Man søgte kommunen og fik en del gæld saneret. 
Det hjalp så godt at i 1982 balancerede økonomien. Udlejningen det 
år oversteg også de 200. 
I 1983 gav forsamlingshuset et pænt overskud. 
Igen var fremtidsudsigterne lyse.  
En gammel ihærdig bestyrelsesmedlem, Niels Juul, valgte i 1983 
derfor at udtræde efter hele 35 år. Niels Juul blev derefter straks 
hædret som æresmedlem af forsamlingshuset. 
To andre frontkæmper valgte året efter at udtræde af bestyrelsen, 
nemlig formanden gennem mere end 10 år E. K. Frandsen og 
Thorkild Thermansen. 



 
 

Forsamlingshuset er anvendelig til mange formål. 
 

Efterhånden ændrede samfundsbilledet sig på nogle punkter. F.eks. 
var andespil ikke så attraktivt mere, fordi indtægter var for små. 
Ingen andespil betød også, at en god indtægtskilde for 
forsamlingshuset forsvandt.  
 En del polemik opstod omkring afviklingen af diskoteksfester 
arrangeret af håndboldklubben. Inventaret blev meget belastet 
påstod nogle. Og sandt var det vel også. Men efter en del diskussion 
fandt man løsningsmodeller og der kunne igen afholdes 
diskoteksfester. 



Ligeledes gjorde man en indsats for at øge udlejningen og da man 
også strammede op på forbrug på udgiftssiden lykkedes det 
efterhånden at få økonomien på fode igen. 
1990erne blev en god periode for forsamlingshuset. Økonomien 
balancerede godt. Udlejningen var fint. I alle årene lå udlejningen på 
mellem 130 og 160 om året og det anså bestyrelsen for at være 
tilfredsstillende.  
Der blev hele tiden råd til forbedringer så huset hele tiden fremstod 
attraktivt og indbydende. 
 
 

 
 

Masser af vedligeholdelse for at virke indbydende. 
 

 
 
 
 



Træerne vokser dog som bekendt ikke ind i himlen!! 
 
Ændringer i festvaner, pludselig fald i udlejningen og krav om 
højere standarder ændrede på få år forsamlingshusets økonomi. To 
år i træk kom forsamlingshuset ud med stort underskud. Det fik 
formanden, der nu hed Jens Sørensen, til forud for en 
generalforsamling i 2004 at udtale: Vi kunne også sætte en bulldozer 
til at vælte det. Men nu har vi jo huset…. 
De såkaldte Guldalderdiskoteker stoppede, fordi Kærmindeparken 
var blev bygget fuldt ud, så nu flyttede disse fester dertil. 
Tupperwarer møderne flyttede også andetsteds hen. Hotel Bording 
var blevet udvidet, så de kunne modtage mange flere gæster og folks 
vaner om at holde familiefester på hoteller, (så var man jo fri for alt 
det praktiske) var nogle af argumenterne for det svigtende brug af 
forsamlingshuset. 
 
Et par provokerende oplæg på generalforsamlingen i 2004 satte 
gang i tankerne på de fremmødte. Forsamlingshuset skulle ikke 
jævnes med jorden. En initiativgruppe blev nedsat. Mange forslag 
kom frem. Et af dem var en ”Støttefest.” med en 3 retters menu og 
dans. Det blev en bragende succes med 160 mennesker til ”Bal som 
i gamle dage” og 30.000 kr. i overskud.  
Flere andre tiltag fulgte, ligesom erhvervslivet og befolkningen i 
øvrigt igen støttede pænt op omkring forsamlingshuset.  
Igen hjalp det et med opråb!! 
 
De følgende år holdtes årlige støttefester til fordel for 
forsamlingshuset. 
  



40 års jubilæum 
Bording forsamlingshus har 40 års jubilæum den 29. oktober 2017.  
Eller rettere, det nye forsamlingshus har 40 års jubilæum.  
For der har næsten været forsamlingshus i Bording i hele byens 
levetid. Det har i over 100 år vist sit værd. Helt præcist i 103 år. Det 
har haft en centralt placering både fysisk og i bybilledet.  
Først lå forsamlingshuset bag ved fakta og siden 1977 på den 
nuværende placering.  
Huset har været omdrejningspunkt for mange aktiviteter gennem 
alle årene. Aktiviteterne har ændret sig med tiden og fra at alle 
aktiviteter (sport, biograf, møder og fester) foregik i 
forsamlingshuset til nu, hvor huset har tilpasset sig de behov der er 
nu. Nu er man også i konkurrence med både hotel, hal, skole, og 
lokaler på plejehjemmet.  
Men forsamlingshuset har - modsat andre steder – en scene. Og det 
har det gennem tiden nyt godt af. Hvem husker ikke de fantastiske 
revyer, der i flere perioder blev udspillet fra scenen i 
forsamlingshuset. 
 
Der har været kriser undervejs. Men når det stod værst til, har byen 
altid bakket op både økonomisk og praktisk. 
 
I dag bliver huset brugt 2 til 3 gange ugentlig til forskellige 
familiefester, ungdomsfester, foreningsmøder mv. 
Udlejningen har været støt stigende de sidste år. 
og økonomien balancerer pænt.  
 
En af Forsamlingshusets nyere succeshistorier er ”Spis sammen 
Aften.” Det foregår ca. 8 gange om året og har foregået siden 2013. 
For et meget overkommeligt beløb kan man komme og spise en 
middag. Forskellige foreninger eller private personer bestemmer 
menu og sørger for tilberedningen.    
Formålet med arrangementet er, at få et større sammenhold i byen 
og skabe samvær på tværs af alt. 



Der er så godt som fuld hus hver gang, dvs. 225 personer eller lidt 
flere. 
Overskuddet bestemmer udbyderne selv over, dog får 
forsamlingshuset 10 kroner for hver person, der spiser med.  
Forsamlingshuset tilbyder også salg af drikkevarer.  
Disse arrangementer er med til at forsamlingshusets økonomi er 
tilfredsstillende. 

 
Spis sammen arrangementerne er meget populære 

 
Der skal også være råd til forbedringer hele tiden. Huset skal tage 
sig godt ud, hvis udlejningen skal være god. Tidens krav. 
 
Udlejningen ser også ud til fremover at være god. 
 
Bestyrelsen består af 6 personer. Siden 2013 har formanden været 
Kaj Søgård. 
Bestyrelsens primære opgaver er at udleje lokalerne og at sørge for 
vedligeholdelse og forbedringer.  
Når man lejer forsamlingshuset står man selv for indholdet. Dog er 
der nogle regler for afholdelse f.eks. vedr. støj efter kl.23.00. 
Der er også mulighed for et samarbejde med de lokale madsteder 



som Hjerter 7 og Bording hotel, hvis man ønsker hjælp til 
madlavning, betjening og pyntning. 
 
Fremtiden ser således lys ud. Der har altid været brug for 
forsamlingshuset og fremover vil det også være med et 
forsamlingshus i Bordings bymidte. 
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Formænd 

Bording Forsamlingshus 
1914-1916: Købmand Niels Henriksen 
1916-1926: Mejeribestyrer C. S. Christensen 
1926-1927: Savskærer Anders Bodholt 
1927-1933: Gæstgiver K. P. Boesen 
1933-1936: Murermester B. O. Jensen Kloch 
1936-1940: Handelsmand Johannes Jensen (Kølkær) 
1940-1943: Sparekassedirektør Ebert Pedersen 
1943-1948: (PostbudN. P. Nielsen??) 
1948-1954: Postbud N. P. Nielsen 
1954-1959: Postbud Johs. Fruerlund 
1959-1973: ?? 
1973-1975: Smed Tinus Jensen (Måske også mange år forud) 
1975-1984: Savskærer E. K. Frandsen 
1984-1987: Vejmand Søren Sørensen 
1987-1997: Elektriker Søren (Holm) Nielsen 
1997-2013: Mekaniker Jens Sørensen 
2013-          Montør Kaj Søgaard 
 

                         
                 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

     Forsamlingshusets bestyrelse anno 2017: 
Tina Pedersen, Ove Bredvig Jakobsen (næstformand), Karina 
Aagaard Ankerstjerne, Birgit Linaa Pedersen (Kasserer), Kaj 

Jeppesen og Kaj Søgaard (formand). 


