Vejrup Forsamlingshus
Af; en kreds af pensionister i Vejrup
I 1867 blev landets første forsamlingshus bygget i Aagård nord for Kolding. Ophavsmændene til at få lavet sådant et samlingssted, var gamle elever fra Rødding og Askov
Højskoler, der mente det var måden at få dansk folkelig kultur, ud til folket på og måske
bevare den der nu var der. Det skulle vise sig at være en god ide.
Hvert eneste sogn i Danmark har vel haft sit forsamlingshus og mange har det jo endnu,
endda stadig velfungerende og et godt samlingssted. Men en del haller er jo bygget og
andet udvikler sig.

Vejrup Gymnastik og forsamlingshus er blandt de nedlagte, nogle ældre Vejrup borgere
vil her kunne genopfriske nogle minder, inden de går helt i glemmebogen. Vi har lånt
protokol og regnskabsbog af arkivet, men den første er der ikke og må anses for at være
borte og mange oplysninger er gået tabt.
I 1894 blev man i Vejrup enige om at forsøge at tegne aktier for at skaffe penge til at få
bygget et Gymnastik og forsamlingshus. Benned Iversen skænkede grunden og man solgte aktier, men det gav ikke nok og man gik over til at sælge dem for 5 kr. i stedet for
10 kr. Der blev valgt en bestyrelse blandt aktionærerne, der skulle sørge for bygningens
opførelse. Man vedtog at optage et lån mod pant i huset, for at få det op at stå.
Hvornår en indvielse fandt sted vides ikke.
I 1900 solgte man aktier af 2 kr. til enlige personer, der så havde lov til at byde en udenforstående med til foreningens sammenkomster og der kunne købes årskort for 1 kr. der
for et år ad gangen gav indehaveren de samme rettigheder som aktieejerne, dog ikke til
at byde en person med. Aktierne gav hele familien og tjenestefolk adgang til huset, plus
tilrejsende venner og familie.
For at benytte huset måtte der betales en leje, for at kunne afdrage på lånet og vedligeholde bygningen.
Tømrer Hansen skulle lave tilbygningen, for 1267,- kr., men da der kun var 13,05 kr. i
kassen, optog man endnu et på 800,- kr. i Bramming Bank til byggeriet.
Som vært var Hans Petersen den første og han fik i 1907 hele 20 kr. for at renholde
huset, om året. Bænkene i huset var uden rygstød, huset var med paptag og der var kal-

kede vægge og jernvinduer. Det store gulv blev vasket 4 gange om året for 2 kr. pr.
gang. I kassebogen ses nogle sjove poster: 1 vandøse 50 øre, 1 spyttebakke 50 øre, 1
lampevæge 15 øre og 2 køkkenlamper 90 øre. I 1917 betalte man til murer Bolding
27 kr. for at mure nye vinduer i. Installation af el, 140,- kr.

Regnskabet var ikke så stort, men alligevel meget stramt, med et underskud på 56 øre.
Man gjorde ellers hvad man kunne med udlejning af snart alt der var muligt.
Kommunen betalte i 1907 50,- kr. for leje af sal til skoledrengenes gymnastik, pigerne
havde imens håndgerning på skolerne. Leje af lille sal, uden varme 1,-kr. med varme
1,75 - kr. Hele huset med varme og dans 8,- kr. Brug af huset til herregymnastik 10,- kr.
for et helt år. Damerne betalte 5,- kr. for et år, dog senere også 10,- kr.

I 1909 blev Knud Nielsen lejet til at renholde huset for 45,- kr. I 1911 for 50,- kr. /år.
I 1916 overtog Chr. Ulsted arbejdet for 75,- kr. pr. år og i de følgende mange år var han
vært, helt frem til 1935 hvor han købte huset med den klausul at der stadig skulle drives
forsamlingshus, indtil der blev bygget et nyt, som dengang var meningen.
Huset blev flittigt brugt til generalforsamlinger, foredrag, oplæsning, fælleslæsning og
gymnastik foruden husholdningskurser, husflidskurser, danseskole, ringriderforeningsbal, der var mange foreninger dengang, som holdt bal på skift.
I 1915 blev kortspil forbudt. Lærer petersen fra Vestre skole holdt hvert år en fin juletræsfest for børnene, som de alle mindes med glæde. Han gav 10 kr. for leje af huset.
Børnene fra Østre skole måtte pænt blive hjemme. Vi også hvordan vandet drev ned af
væggene når der kom gang i den store kakkelovn, som der sjældent var. Af den samme
grund var det en kold affære at gå til gymnastik om vinteren.
I 1947 solgte Ulsted huset til Bo Callesen, Ulsted og hustru havde da haft huset i over
30 år. Så kom der forskellige lejere, først Lund, så Signe og Sigfred Mikkelsen, som
blev de sidste man kunne leje huset hos. Sidst i halvtresserne overtog Hans Callesen
huset, først i tresserne købte Hans Andersen det og der blev møbelhus.
I Påsken 1975 nedbrændte det hele og et nyt møbelhus blev opført. Så i dage er forsamlingshuset i Vejrup kun historie. Det lå hvor Nilaus møbler nu ligger.

Det eneste billede af ”huset” i fuld størrelse.
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