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viser missionshuset i Bedsted omkring 1915. Det blev indviet 25. nov. 1896 og er dermed 
det næsteældste i Nordslesvig, kun overgået af missionshuset i Hoptrup, der blev indviet 
1. nov. 1896. Over indgangsdøren (den til højre) læses ordet "Bethesda". Over den anden 
dør læses "Velsignet være den som kommer i Herrens navn (Mattæus 21.9)". Disse tekster 
er for længst taget væk. Foran missionshuset ses med krykkerne træskomand Johan 
Quitsau. Den anden er ikke identificeret. 
Billedet er taget af fotograf Johannes Timm, Tønder, og er lånt af malermester Niels 
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Meddelelser 
 

Dette heftes tema omhandler sognets kulturelle og religiøse liv, samt de aktiviteter, der 
udfolder sig inden for de to centre, som heftet er bygget op omkring. For yderligere at 
uddybe problematikken omkring disse huse har jeg derfor medtaget to afsnit fra bogen 
"Fire Landsbyer" af Palle Ove Christiansen fra 1980. Heri har stud. art. Gudrun Gormsen i 
samarbejde med stud. mag. Linda Klitmøller på dygtig vis, videnskabeligt analyseret og 
beskrevet forholdene i Bedsted, men kan godt udvides til at være gældende for hele 
sognet. Studierne blev foretaget vinteren og foråret 1979 og vil for de kommende slægter 
være af stor historisk betydning. En stor tak skal derfor rettes til Gudrun Gormsen for 
hendes saglige og objektive beskrivelse. 
For fuldstændighedens skyld er dette jubilæumsnummer udvidet med 14 sider. Derudover 
er der i samme forbindelse udgivet to tillægshefter. Hefte A uddyber den førnævnte 
problematik, mens hefte B indeholder et genoptryk af "Gudelige småskrifter" nr. 715 i 
anledning af 100 året for vækkelsens start i 1886. 
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Sognets centre: 

- Forsamlingshuset og missionshuset - 

 
I godt 60 %, altså noget over halvdelen af samtlige husstande i Bedsted, er mindst et 
familiemedlem med i en af de foreninger, som findes i byen. Godt 2/3 af disse husstande er 
medlemmer af flere foreninger (i reglen et par stykker), men i enkelte familier deltager 
familiemedlemmer i op til en halv snes former for foreningsaktivitet. 
 
De foreninger og andre former for frivillige sammenslutninger, som har eksisteret i Bedsted sogn 
siden 1920, kan groft grupperes i følgende kategorier: Sammenslutninger af økonomisk art og 
sammenslutninger, der tjener almennyttige formål i sognet, faglige og politiske foreninger, nationale 
foreninger, foreninger tilknyttet husholdning, sports- og hobbyudøvelser, samt de foreninger og 
kredse, der er organiseret ud fra et religiøst grundlag. Endelig er der foreninger som 
Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere og Pensionistforeningen, hvis medlemmer kommer fra 
særlige grupper af folk i landsbyen. 
 
Det er karakteristisk, at flere foreninger først er oprettet efter 1930, altså relativt sent 
sammenlignet med situationen i det øvrige Danmark. Det gælder de rent økonomiske 
sammenslutninger, der nøje er knyttet til landbrugets organisation, Husmandsforeningen, der 
oprettedes efter at udstykningen til  statshusmandsbrug var kommet i gang i 1930'erne, og de 
nationale foreninger, som har deres baggrund i de særlige forhold i sognet i denne periode.  
 
Foreningslivet for dansksindede organiseredes efter mønsteret for det folkelige foreningsliv i 
kongeriget. I 1940'erne skete der en omorganisering af ungdoms- og idrætsarbejdet, og en 
husholdningsforening, der er en underafdeling af Jydske landboforeningers Husholdningsudvalg, 
kom til. Husholdningsforeningen havde lidt samarbejde med Husmandsforeningen. Hver sommer 
afholdt man en aftenudflugt, hvor der både var markvandring eller staldbesøg for mændene og besøg 
på en lille virksomhed, i en veldreven have eller lign. for kvinderne. 
 
Indtil 1954 havde man i Sønderjylland tvangsbrandværn, men derefter gik man over til at 
rekruttere brandmændene på frivillig basis. Udover at varetage brand-slukningsopgaver i sognet og 
uddannelse af brandfolk, fungerer brandværnet også i en vis grad som en selskabelig forening, 
idet man afholder brandværnsfester. 
 
Efter 1970 er næsten alle de økonomiske og faglige foreninger i Bedsted ophørt med at fungere på 
sogneniveau. Andelsmejeriet er lukket, og ligeledes er de lokale foderstofs- og gødningsforeninger 
indgået i større sammenslutninger. Husmandsforeningen er blevet lagt sammen med 
Husmandsforeningen for Løgumkloster og Omegn. Flere husmandsbrug er nu nedlagt og andre udvi-
det til egentlige mindre gårde. Den lokale forening havde tidligere godt fremmøde til sine aktiviteter, 
men nu deltager ingen fra Bedsted i møder eller lignende i Løgumkloster. Der har aldrig 
eksisteret nogen selvstændig landboforening i Bedsted. Man var medlem af foreningen i 
Løgumkloster, men mange af de mindre gårdmænd var samtidig medlem af husmandsforeningen i 
Bedsted og deltog i arrangementer her. I dag har mange husmænd og mindre landbrugere 
meldt sig ind i landboforeningen, dels for at kunne modtage konsulentbistand, dels for at 
kunne få ordnet deres regnskaber på Vestslesvigsk Landbrugscenter i Løgumkloster. 
 
I takt med det faldende hestehold på gårdene svandt også deltagelsen i den årlige ,  l o ka le  
r ingr id n in g  ind  i  l ø b e t  a f  1950'erne, og omkring 1960 blev ringrider-foreningen langt sammen 
med ringriderforeningen i Løgumkloster. 
 
Interessen for ridning har dog atter været stigende i de seneste år, og det førte i 1975 til 
oprettelsen af en Rideklub i byen. En anden forening, der nyligt er startet, er Skytteforeningen fra 
1977. 
Den frivillige sammenslutning, som har eksisteret længst i Bedsted er Indre Missions Samfund, og 
i tilknytning hertil er der i tidens løb vokset adskillige selvstændige kredse og foreninger frem. I 
religiøs henseende findes der udover Indre Mission folk i byen, som tilhører Luthersk Mission og 
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Den nyapostolske Kirke. Mens de apostolske familier har deres egen mødeform i de pågældende 
familiers hjem, er der i Bedsted i modsætning til så mange andre steder etableret et godt 
samarbejde mellem Indre Mission og Luthersk Mission. Begge parter mødes således i missionshuset. 
 
Gennem aktiviteten inden for de enkelte foreninger eller sammenslutninger etableres der relationer 
mellem mennesker i landsbyen. Tættest og af mest sammensat karakter er nettet af relationer inden 
for de mindre grupper i dette organisationsmønster. På et enkelt håndboldhold eller i en bibelkreds, 
som mødes jævnligt til sportsudøvelse eller bibellæsning, opstår der lettere en følelse af samhørighed og 
kammeratskab end i den gruppe, som f.eks. kun mødes ved den årlige generalforsamling i 
vandværket. 
 
Med undtagelse, af den nyapostolske menighed gælder det for alle de øvrige foreninger i byen, at 
en del af de aktiviteter, som de arrangerer, foregår enten i forsamlingshuset eller missionshuset. 
Foreningsudøvelsen (som f.eks. sport og spejderarbejde) kan også finde sted andre steder, men de 
aktiviteter, som samler mange mennesker og mange grupper, sker enten i forsamlingshuset eller 
missionshuset. Bestemte foreninger og frivillige sammenslutninger er knyttet til forsamlingshuset, 
mens andre er nøje forbundet med Indre Mission og missionshuset. Foreningsaktiviteten er altså split-
tet og samlet omkring hver sit centrum. 
 
Derfor vil det være naturligt at skildre foreningsaktiviteten i Bedsted ved at tage udgangspunkt i 
henholdsvis forsamlingshuset og missionshuset. 
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Den måde, som foreningslivet er organiseret på omkring de to centre, er imidlertid forskellig i 
strukturel henseende. For forsamlingshuset gælder det, at en række af de foreninger, som findes i 
sognet, bruger husets lokaler og betaler leje herfor. Selve huset ejes af Foreningen af Danske, hvis 
medlemmer er de folk, som har aktier i huset.  
 
Den regelmæssige aktivitet i de enkelte foreninger foregår ikke altid i forsamlingshuset. Således 
finder al sportsudøvelse i Ungdoms- og Idrætsforeningen sted på skolen eller i sportshallen i 
Løgumkloster. Det samme gælder husholdningsforeningen, hvis regelmæssige aktiviteter ligeledes er 
henlagt til skolen. Brandværnet afholder kun fester og lignende i forsamlingshuset, og også 
husholdningsforeningen har kun større arrangementer der. Ungdoms- og Idrætsforeningen skal 
imidlertid ifølge en statut afholde alle sine øvrige aktiviteter udover sportsudøvelsen i 
forsamlingshuset. For visse foreninger som Venstre vælgerforeningen og Vandværket bruges huset 
kun som mødelokaler ved generalforsamlinger osv. 
 
Forsamlingshuset er altså ikke nogen institution i egentlig forstand, men blot det sted i sognet, hvor 
der er egnede lokaler til afholdelse af møder og fester. Gennem indtægterne fra lokaleudlejning skulle 
huset kunne hvile i sig selv i økonomisk henseende. Kun Foreningen af Danske, der som nævnt 
ejer huset, har en helt speciel binding til forsamlingshuset, og til en vis grad gælder det også 
Bedsted Ungdoms- og Idrætsforening. 
 
For missionshusets vedkommende er strukturen nogen anderledes. Indre Mission i Danmark ejer 
huset, men dets drift og vedligeholdelse bekostes af medlemmerne af Indre Missions samfund i Bedsted, 
en organisation, hvortil den enkelte betaler en ikke nærmere fastsat, årlig pengesum efter økonomisk 
formåen. 
 
Alle de foreninger, som benytter missionshuset, opererer på det samme grundlag, om end 
aktivitetsudfoldelsen kan have forskelligt indhold og sammensætning inden for de enkelte 
foreninger. Selve den medlemsskare, som er tilsluttet missionssamfundet, er endvidere opdelt i 
mindre kredse som samtale- og bibelkredse. Disse samles til møder rundt om i private hjem, men 
også til fællesmøder for hele Samfundet i missionshuset. Der er i meget vid udstrækning tale om 
medlemssammenfald mellem de forskellige foreninger, der alle mindst en gang om året og i 
reglen mindst en gang om måneden er forsamlede i missionshuset. Spejderbevægelsen er den 
sammenslutning, som har den mest løse binding til huset. I modsætning til forsamlingshuset kan missi-
onshuset karakteriseres som en institution, der samtidig har totalintegrerende karakter. Der er 
identifikation mellem medlemmerne af Indre Missions Samfund og missionshuset.  
 
 

 

Faneindvielse 28. juli 1940 i foreningen af "Dansksindede Søn-
derjyske Krigsdeltagere", Bedsted afdeling. Til stede var repræ-
sentanter fra afdelingerne i Kliplev, Holbøl, Aabenraa, Toftlund, 
Tønder og Agerskov. Billedet er hentet fra forsamlingshusets pro-
tokol. 
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Det er ikke mange forskellige slags foreninger, som bruger huset, men snarere underafdelinger af en 
stor organisation. En del af disse underafdelinger er specielle ved, at de tilsammen har et bredt 
udbud af aktiviteter for alle alderskategorier, og for mange gælder det, at de samtidig har en 
socialiserende funktion. Tilknytningen til missionshuset bliver derfor så meget stærkere end for 
forsamlingshusets vedkommende. 
 
 

Kilde: 
• ”Fire Landsbyer - en etnologisk rapport om nutidige livsformer” ved Palle Ove Christiansen. 

Landsbykommissionen. 1980. Herfra uddrag fra afsnit 5: Om Missionshuset og Forsamlingshuset - to centre for 
fælles interaktion. Side 405-09. 

• Oplysning: En artikel med en oversigt over de enkelte foreninger i sognet gennem tiderne vil komme i et 
senere hefte. 

 

 

Aktiviteter i og omkring forsamlingshuset 
 
Bedsted sogns forsamlingshus blev indviet i 1937. Fra midten af 1930'erne skød der nye forsamlingshuse 
op overalt i de sogne, som i national henseende regnedes til "den truede firkant" (området i det 
midterste Sønderjylland nord for grænsen). De nye bygninger skulle tjene som et samlingssted for danske 
i sognene, og gennem aktiviteterne her skulle man værne og styrke danskheden over for den 
stadig stigende nationalpolitiske aktivitet fra tysk side i 30'erne. I den periode oprettedes der i 
flere sogne tyske privatskoler og tyske foreninger, og gennem en aktiv jordpolitik søgte man 
fra tysk side at øge antallet af tysksindede i landdistrikterne. 
 
 
 

 

Dameholdet ved gymnastikopvisningen i forsamlingshuset i 1957. I bagerste række fra venstre ses Erika 
Lausen, Birgit Haugaard, Else Marie Møller, Kirsten Wilkens og Anne Mie Olsen. De fire i midten er Åse 
Møller, Helene Løbner, Tove Møller og ?. Forreste række med fanen Inge Toft, Birthe Jacobsen,? 
Schmidt,? Nielsen, Karen Andersen, Christa Clausen, Bothilde Andersen samt lederen Dagny Andersen. 
Billedet er lånt af Birgit Haugaard, København. 
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Der var en vis dansk mødeaktivitet i sognet. I tysk tid havde særlige danske foreninger og 
danske møder været forbudt; men man havde oprettet en Afholdsforening efter dansk mønster, 
og da man i løbet af 1920'erne fik indrettet en lille forsamlingssal i Øster Terp, blev der mulighed 
for gymnastik, og man oprettede en idrætsforening. Da domænegårdene blev udstykket, blev 
denne sal imidlertid for lille, idet også husmænd fra de nye brug kom til. 

 
Navnet Foreningen af Danske i Bedsted Sogn viser den nationalpolitiske målsætning, og ved 
indvielsen konstaterede formanden for foreningen da også: "Så længe vi bare 100 m herfra har en 
tysk skole, der også er samlingssted for det tyske nationale og kulturelle liv på egnen, da vil der 
også være brug for et dansk forsamlingshus". 
 
På trods af de ændrede nationalpolitiske omstændigheder i Sønderjylland har man bibeholdt navnet 
"Foreningen af Danske". Den særlige målsætning prægede især aktiviteterne i forsamlingshuset i de 
første 10-15 år. Fædrelandssang, nationale foredrag og markering af afstemningsdagen den 10. 
februar 1920 ved afholdelse af afstemningsfester var faste led i programmet. Under 2. verdenskrig blev 
denne side af aktiviteterne yderligere styrket, da foreningen Dansk Samfund, som eksisterede fra 
1939, i samarbejde med forsamlingshuset arrangerede møder og foredrag.  

 
I disse år havde huset åbent  på al le  nat ionale  festdage.  Kun dansksindede havde adgang til 
møderne, og i 1945 vedtog man endvidere, at byens bager, som var tysksindet, ikke længere skulle 
levere brød til kaffebordene i huset. Endnu i 1966 kunne man lytte til et foredrag om "Vort flag", 
men da var det nationale islæt dog svundet betydeligt ind. To år forinden havde man 
diskuteret, hvorvidt man skulle fejre afstemningsdagen den 10. februar, og konkluderet, at i så 
fald skulle det være med et aktuelt emne på programmet. 
 
Udover foredrag og nationale møder afholdt foreningen af Danske selv en høstfest og en 
vinterfest samt et gåsespil hvert år. Resten af de aktiviteter, som foregik i huset, skete gennem de 
foreninger, som lejede lokalerne, og derudover kunne folk i sognet leje huset til private fester. I den 
forbindelse opererede man med en fast pris for to aftener. En aften til selve gildet og en aften til 
eftergildet. 
 
 
 

 

Folkedanserne fra opvisningen foråret 1969. Fra venstre i bagerst række: Tage Schack, Peter Sørensen, 
Johannes Nielsen, Jens Madsen, Nis Holm, Jes Peter Christensen, Jens Chr. Christensen, Peter Jepsen, 
Peter Boesen, Hans Egon Thomsen, Herluf Sørensen,? og Jacob Schultz. Anden række: Jørgen Skou, Willy 
Holm, Gurli Nielsen, Ulla Schack, Vera Sørensen, Tove Ebsen, Hansine Christensen,?, Else Marie Møller, 
Solveig Brodersen, Kaj Jepsen og Bent Andersen. Forreste række: Lederen Hans Erik Hansen, 
Løgumkloster,?,?, Gerda Hansen, Inga 'Warming,?, Åse Ebsen, Gurli Holm, Edith Skou, Sine Skou, Hans 
Skou, Peter Brodersen. Billedet er lånt af lærer Peter Brodersen, Bedsted. 
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Indtil omkring 1960 blev huset flittigt brugt. Hvert år blev der afholdt mellem 70 og 90 
arrangementer, og heraf foregik de fleste i vinterhalvåret. 
 
I den store sal, der var forsynet med ribber langs væggene, var der folkedans og gymnastik om 
vinteren, og på husets sportsplads spillede Idrætsforeningen trænings- og turneringskampe i 
fodbold og håndbold. På loftet var der sløjdsal, hvor først Husflidsforeningen og siden husets 
medlemmer kunne snedkerere ved høvlebænkene, og i den lille sal havde man håndarbejdsundervisning. 
 
Husholdningsforeningen afholdt demonstrationer, foredrag og et julemøde i huset. En gang hver 
sommer havde husmandsforeningen kaffebord og diskussion med sognets landbrugskonsulent, efter 
at man først havde været på markvandring. I efteråret havde foreningen endnu et møde, og efter 
et gåsespil i december fulgte juletræsfesten med uddeling af godteposer til børnene. (Festen 
finansieredes ved overskuddet fra gåsespillet). Derefter fulgte i januar måned den årlige 
generalforsamling med efterfølgende foredrag af en fodringskonsulent. 
 
Også de øvrige foreninger holdt deres møder, generalforsamlinger og evt. gåsespil i huset. Dertil 
kom brandværnets to årlige fester og Ungdoms- og Idrætsforeningens baller og dilettant. I nogle år 
havde denne forening også foredragsrækker. 
 
Hver sommer blev der en dag i juni måned afholdt ringridning. Rytterne samledes i Øster Terp og 
red derfra i optog ned gennem Bedsted by og op til sportspladsen ved forsamlingshuset, hvor 
konkurrencerne fandt sted. Om aftenen var der ringriderbal i forsamlingshusets sal. 
Fra midten til slutningen af 1950-erne blev der endvidere afholdt aftenhøjskole ca. 12 aftener i 
vinterhalvåret, og i 1956 var der filmforevisning 12 aftener ved et rejsekino. 
 
Fra omkring 1960 skete der imidlertid et betydeligt fald i aktiviteterne. Da ophørte man med at 
afholde aftenhøjskole på grund af manglende tilslutning, og i 1961 forsvandt også 
håndarbejdsundervisningen. Efterhånden blev sløjdsalen ikke brugt i særlig stort omfang. Der var 
heller ikke den store tilslutning til foredrag, og også den virksomhed indstilledes. Samtidig var hu-
sets økonomi blevet mere anstrengt, og således var der heller ikke råd til at betale foredragsholdere, 
som måske kunne trække folk til. Man nøjedes evt. med et foredrag i forbindelse med 
generalforsamlingen, men det var unægteligt en billigere løsning at få en lærer i bestyrelsen til at 
fremvise film i stedet. 
 
I midten af 1960'erne var aktivitetsniveauet halveret, og i årene omkring 1970 var man helt 
nede på kun 23 forskellige arrangementer i løbet af et år. Den faldende interesse for forsamlingshuset 
ses også ved, at antallet af fremmødte til generalforsamlinger i huset i denne periode var meget 
ringe. 
 
Omkring afholdelse af fester var der en del problemer, idet det ene bestyrerpar efter det andet 
flyttede fra huset. Bestyreren havde gratis bolig, lys og varme, og derudover indtægter ved kaffe-, 
sodavands- og pølsesalg ved møder og fester. I 1963 fik bestyreren lov til at arrangere private fester i 
huset for derved at få indtægterne af kuvertsalget. Imidlertid måtte han ikke avertere med det i 
dagspressen, da spiritusudskænkning på det tidspunkt endnu ikke var tilladt ifølge husets love. (Først i 
1967 vedtog man generel spiritusudskænkning). Annonceringsklausulen bevirkede, at dette ikke blev 
den store indtjeningsmulighed for bestyreren. Når han ikke kunne avertere med festlokaler, 
festmad osv. til en rimelig pris, kunne han heller ikke trække folk fra et større opland til, og i 
selve Bedsted by havde man ikke tidligere brugt forsamlingshuset som festlokale særlig meget,  
idet mange anså det for besværligt både at skulle besørge indkøb af alle de nødvendige varer og 
derefter transportere dem den lange vej op til forsamlingshuset.  
 
Samtidig skulle man skaffe kogekone og selv pynte lokalerne. Mange mente endvidere, at lokalerne - 
og især toiletforholdene - ikke var tilstrækkeligt hyggelige til at holde privat fest i. 
 
Medvirkende til, at aktivitetsniveauet faldt, var også indvielsen af den nye centralskole i 
Bedsted i 1963. I forbindelse med skolen anlagde man en ny, stor sportsplads, og Ungdoms- og 
Idrætsforeningen flyttede alle sine sports- og idrætsaktiviteter herned. Også husholdningsforeningen 
flyttede sine demonstrationer og foredrag ned på skolen. Køkkenfaciliteterne var bedre og lokalerne 
gratis. 
 
Bedsted Ungdoms- og Idrætsforening (BUIF) blev stiftet i 1941, da de to selvstændige 
foreninger, Ungdomsforeningen og Idrætsforeningen blev slået sammen. Foreningen er opdelt i en 
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håndbold- og fodboldafdeling samt en "kulturafdeling", der arrangerer folkedans, foredrag og 
dilettant. Hver afdeling har et bestemt antal repræsentanter i bestyrelsen, tre af bestyrelsesmedlemmerne 
er samtidig formand for hver sin afdeling. Flere af medlemmerne spiller både håndbold og 
fodbold, men der har altid været tendenser til modsætningsforhold mellem håndbold- og 
fodboldafdelingen. I reglen fordi den ene afdeling på grund af bedre organiseret træning, der 
altid er blevet ledet af en ulønnet træner, har klaret sig bedre i turneringer og derved medført 
yderligere aktivitet inden for den pågældende afdeling. I 1952 kom det til åben konflikt. En 
gruppe medlemmer syntes, at der blev gjort for meget ved håndboldspillet, og de brød ud og startede en 
selvstændig fodboldklub, "B 52". Den eksisterede indtil 1962. Da fandt man, at der ikke længere 
var grund til at have en særlig fodboldklub, og man gik igen ind i BUIF.  
 
I nogle år derefter dominerede fodbold idrætsforeningen, så blev håndbold alene dominerende. 
Man havde i alt 15 håndboldhold tilmeldt turneringen inden for Sønderjydsk Idrætsforbund. Blandt 
håndboldholdene blev dameholdet og herreynglingeholdet sidste år sønderjysk mester i den række, de 
spiller i, og det kan måske igen styrke håndboldens popularitet. 
 
Foreningen modtager et bestemt kommunalt tilskud pr. aktivt medlem, men økonomien er meget 
stram. I vinterhalvåret træner man nemlig i den ene af idrætshallerne i Løgumkloster, og i 1977 
havde man en udgiftspost på budgettet på 5500 kr., der alene omfattede kørsel med børn og 
unge til træning. 
 
Fra foreningens side har man fremsat ønske over for kommunen om, at de idrætsforeninger i 
kommunen, som har lang og dyr transport til træningsstedet, får et forhøjet tilskud. 
Transportproblemer og -udgifter er en stor belastning for alle de tidligere sogneidrætsforeninger i 
kommunen. 
 

 

Fodboldholdet, der i 1962 spillede om det sønderjyske mesterskab i B-rækken. 
Angrebskæden er fra venstre Robert Taszarek, Günther Ziwertsen, Jens Dyhrberg, Claus 
Clausen og Henning Haugaard. Halfbackkæden er Gert Meyer, Peter Haugaard og Jacob 
Clausen. Forsvaret: Johannes Løbner, Jørgen Bendorff (målmand) og Svend Åge 
Jacobsen. Billedet er taget foran målet på den gamle sportsplads i Terp, der i dag 
anvendes af rideklubben. 

 
 

 
Siden 1976 har man i klubbladet "BUIF i kikkerten" livligt diskuteret oprettelsen af et klubhus ved 
sportsbanen ved skolen. Da skolen kun har et omklædningsrum, er der problemer med særskilt 
omklædning for drenge og piger, og samtidig vil man gerne have et lokale, hvor man kan samles 
efter spilletid, drikke en sodavand, slappe af og diskutere taktik osv.  
 
Endelig kunne man ønske sig et sted, hvor man kunne afholde klubaftener med forevisning af 
sportsfilm osv. Debatten gav anledning til diskussion omkring BUIF'S tilknytning til forsamlingshuset. 
Ifølge foreningens vedtægter skal alle arrangementer afholdes i forsamlingshuset, men man har 
ikke råd til at leje lokaler der til mindre møder. Forsamlingshuset var på den anden side 
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interesseret i at opretholde klausulen af hensyn til sin økonomi. Da BUIF en vinter fik gratis 
tilbud om at vise film i grillbaren, blev det kun til en filmaften, før man blev gjort opmærksom på 
det særlige forhold mellem forsamlingshuset og BUIF. 
 
Da skolen blev bygget, blev ribberne i forsamlingshusets sal taget ned (hidtil havde salen også 
fungeret som gymnastiksal for skolen), og også gymnastiksalen flyttede ned til Bedsted. I dag er det 
husholdningsforeningen, som står for gymnastikken. Man har et motionshold for damer samt et 
børnehold. Mandsgymnastikken er efterhånden gledet ud til fordel for sporten. I forbindelse med 
aftenskoleloven startede husholdsningsforeningen endvidere forskellige former for kursusvirksomhed. 
Man har et til to kursus hver sæson inden for områderne keramik, stoftryk, lampeskærmssyning, 
kjolesyning, knipling, porcelænsmaling, grovere håndarbejder og tysk. Men det har knebet med at 
opretholde denne virksomhed, idet også organisationer som LOF i Løgumkloster er begyndt at 
dække disse felter. Foreningen afholder stadig sin generalforsamling i forsamlingshuset, og siden 
1974 har man i fællesskab med BUIF, pensionistforeningen og KFUM og K afholdt en julefest i 
huset. 
 

 

Cykelringridning i forbindelse med idrætsugen i 1974. Flere af børnenes cykler er i dagens 
anledning udsmykket med crepepapir. Billedet er fra skolens sportsplads. Bagved ses de opsatte 
telte. Huset i baggrunden er stationsbygningen på Lundbyesvej. Foto: H. Haugaard, juni 1974. 

 
 
 

Især husholdningsforeningen og til dels BUIF har altså i 1960'erne flyttet nogle af deres 
aktiviteter fra forsamlingshuset til skolen, og det er karakteristisk nok de former for aktivitet, som 
bevirkede, at forsamlingshuset i 1950'erne fungerede som blot andet end et lokale, hvor man kunne 
holde fester og møder. Gymnastikken, idrætten, aftenhøjskolen og husflids- og håndarbejdsaktiviteterne 
var medvirkende til, at der var liv i forsamlingshuset også på almindelige hverdagsaftener både sommer 
og vinter. Herved har forsamlingshuset mistet en væsentlig del af sin funktion i sognets liv; men 
samtidig er det stadig det sted, hvor en stor del af sognets beboere samles til de relativt mange 
fester, dets endnu eksisterende foreninger afholder. 
 
Landbefolkningens større mobilitet har bevirket indskrænkning i visse aktivitetsområder. I dag vælger 
folk hellere ud fra øjeblikkelige behov og interesser mellem de mange tilbud inden for 
aftenskoleundervisning, som udbydes i Løgumkloster, end de accepterer de få tilbud, som man hvert 
år kan tilbyde lokalt. 
 
Idrætsforeningens medlemmer er ligeledes blevet mere mobile, men det skyldes alene, at 
fodbold- og håndboldbanerne i Klosterhallen er større end banen i Bedsted skoles gymnastiksal, der har 
mål som en badmintonbane. Om end de spiller i Løgumkloster, føler alle stadig, at de er aktive og 
spiller i Bedsted Ungdoms- og Idrætsforening, og i ingen kampe i turneringen kæmper man mere 
indædt, end når man spiller mod Løgum IF. 
 
Antallet af foreninger og sammenslutninger i Bedsted indskrænkedes i årene omkring 1970, hvor 
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de rent økonomiske og de faglige foreninger i sognet enten gik ind i meget store organisationer eller 
blev lagt sammen med foreninger af samme type i Løgumkloster. For de tidligere medlemmer af 
husmandsforeningen bevirkede sammenlægningen, at der ikke længere er tale om et egentligt 
foreningsliv, der dækker såvel faglige som selskabelige aktiviteter. Nu er man alene medlem for på 
individuel basis at kunne trække på den faglige bistand og service, som foreningen stiller til 
rådighed for sine medlemmer. Ligeledes må man konstatere, at fritidsudfoldelser af hobby-
præget karakter ikke længere i samme grad som tidligere kan organiseres i lokale foreninger. 
 
En meget væsentlig del af sognets foreningsliv har altid været centreret om gymnastikken og 
idrætten. Sportsudøvelserne foregår nu på skolen eller i idrætshallen i Løgumkloster, og 
gymnastikken er overtaget af husholdningsforeningen. Selv om forsamlingshuset ikke længere 
alene er centrum for livet i Ungdoms- og Idrætsforeningen, finder man inden for denne forening 
en høj grad af kontinuitet i aktivitetsmønsteret. Det er de samme idrætsgrene, man dyrker, man 
afholder stadig fester for sine medlemmer, og endnu er følelsen af tilknytning til lokaliteten Bedsted stor. 
 
 

 

 
 

 

Håndboldkamp i Klosterhallen foråret 1979 mellem Bedsteds og Løgums herrer. Kampen 
blev i øvrigt vundet af Bedsted med 23-17. Klosterhallen er også stedet, hvor al træning i 
vinterhalvåret for Bedsteds mange hold er henlagt. Foto: Gudrun Gormsen, forår 
1979. 

 
 

I slutningen af 1960'erne og især årene omkring 1970 var aktiviteten omkring forsamlingshuset 
som nævnt lav. I de sidste tre-fire år kan der imidlertid atter registreres en stigende brug af 
forsamlingshuset (jvf. diagram). Hvorledes klarede man da denne krise i en tid, hvor også 
husets økonomi siden begyndelsen af 1960-erne havde været meget anstrengt? 
 
For det første vedtog man i 1967 at indføre tilladelse til spiritusudskænkning til alle fester, og det 
styrkede økonomien en del. Samtidig oprettede man på forsamlingshusbestyrerens initiativ en 
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ungdomsklub under BUIF, som mod betaling afholdt en del mø d e r  i  hu se t  i nd t i l  
b eg ynd e l se n  a f  1970'erne. Det bevirkede i det mindste, at aktivitetsniveauet ikke forringes yderligere. 
Bortset fra disse initiativer havde man i øvrigt ikke mange muligheder for at ændre eller udvide 
selve aktivitetsmønsteret og den funktion, huset indtager i det lokale liv. 
 
Vigtigst var det måske også, at man i bestyrelsen begyndte at gøre en aktiv indsats for at få restaureret 
og moderniseret huset og dets lokaler. Siden huset efter en brand i 1951 var blevet genopbygget, var 
der ikke sket de store vedligeholdelsesarbejder. Det trængte til en kraftig istandsættelse, og især 
toiletforholdene var utidssvarende. I løbet af 60'erne blev de værste mangler udbedret, og der 
blev malet i lokalerne. I 1969 blev der også indlagt oliefyr. Derpå begyndte man aktivt at 
skaffe kapital til en reparation af murværket, nye vinduer, modernisering af bestyrerboligen og 
installering af moderne toiletforhold.  
 
I 1972 blev høvlebænkene solgt for at finansiere lottospil, som skulle afholdes en gang hver må-
ned. Til lottospillene samlede man også frivillige gaver ind, og på samme vis afholdt man i 
1975 et loppemarked, der gav et stort overskud. I 1976 sørgede bestyrelsesmedlemmerne for, at der 
blev tegnet mange nye aktier i huset. Samme år ændredes vedtægterne, så man kunne optage lån i 
huset, og endelig lykkedes det at skaffe betydelige midler fra offentlige og private fonds og 
kultursammenslutninger. Løbende udbedrede man forskellige ting i huset, men først i 1977 
påbegyndtes den store ombygning. Man opførte en ny tilbygning til huset, der rummede toiletter og 
udvidede og moderniserede den store sal. Håndværkere i Bedsted med tilknytning til forsamlingshuset 
udførte dette bygge- og installationsarbejde gratis, samtidig med at hele bestyrelsen og andre 
foreningsmedlemmer i deres fritid ydede en stor frivillig arbejdsindsats ved byggeriet og istandsættel-
sen. 
 
Gennem offentlige og private tilskud, lån og flere frivillige penge- og gaveindsamlinger i sognet 
skaffede man kapital, mens selve det praktiske arbejde alene blev udført vederlagsfrit og på frivillig 
basis. Huset har fået nye og tiltalende rammer for en del af den lokale foreningsaktivitet. Den store, 
frivillige økonomiske indsats, som er lagt i huset, har samtidig styrket dets rolle som samlingssted. Man 
viste, at man ønskede at opretholde et selvstændigt samlingssted i sognet, og derfor øgedes måske også 
glæden ved at benytte det som et sådant. 
 
 
 

 

Billede fra dilettantkomedien "Eventyr på fodrejsen", der blev opført i forsamlingshuset 28. feb. 1970. De medvirkende er fra 
venstre suffløren Solveig Brodersen, instruktøren Peter Brodersen, Skriver-Hans (Marcus Hansen), Laura (Kirsten Uth), 
Ejbæk (Arne Uth), birkedommer Krans (Henning Haugaard), Helene (Birte Andersen), Vermund (Peter Friis Brodersen), 
Johanne (Christa Gad), Herlev (Claus Clausen) og assessor Svale (Svend Holger Hansen). 
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Næste trin i ombygningsplanerne for huset er ønsket om at få køkkenet, der i dag ifølge sund-
hedsvedtægterne ikke må bruges til egentlig madlavning, samt den lille sal moderniseret. 
Samtidig med moderniseringen fik man ansat et nyt bestyrerpar, og nu håber man på en vis 
stabilitet, så livet omkring huset kan holdes i gang. Det unge bestyrerpar har fået en 
vederlagsfri, tidssvarende bolig, men jobbet som forsamlingshusbestyrer skaffer kun husstanden 
biindtægter. Det er nødvendigt at have andet fast arbejde ved siden af. 
 
Siden 1970 har man ikke søgt nye veje og forsøgt at inddrage andre former for aktivitet i 
forsamlingshuset, og der er heller ikke opstået nye foreninger i byen, som bruger huset til andet 
end til en årlig generalforsamling. 
 
Stigningen i aktivitetsniveauet er altså hovedsagelig sket ved, at der igen holdes flere fester i huset. 
Til de fester, som forsamlingshuset selv har stået for, har der i de seneste par år været 100-150 
deltagere. Også foredragsvirksomhed har man atter kunnet tage op med succes og et pænt del-
tagerantal. 
 
Den stigende interesse for deltagelse i forsamlingshuslivet skyldes imidlertid ikke alene, at huset er 
blevet moderniseret. I de sidste ti år er der sket en relativ stor befolkningstilvækst i selve Bedsted by. 
Dels har flere af de unge, som voksede op i byen i 50'erne, fået mulighed for at blive boende, 
dels er der flyttet flere unge og yngre familier til, og en del af disse nye husstande deltager 
regelmæssigt i det festliv, som foregår i forsamlingshuset. 
 
I dag fungerer forsamlingshuset alene som fest- og mødelokale i sognet. De øvrige ting, som 
foregik i huset, sker nu andre steder i sognet eller i kommunen. Selve den måde, man fester på, 
har imidlertid også ændret sig. Det skete samtidig med, at man i 1967 indførte generel 
spiritusudskænkning i huset. Indtil da var det fælles, store kaffebord et fast element ikke blot i 
forbindelse med møder, men også ved festerne. Af og til blev deltagerne anmodet om selv at 
medbringe kaffebrød til egen fortæring; men i reglen rettede bestyrelsen henvendelse til 
forskellige medlemmer om at bage flere lagkager, sandkager og småkager til kaffebordet. Flere 
foreningsmedlemmer ydede altså efter tur en aktiv indsats ved festforberedelsen. 
 
Efter spiritusudskænkningen er kaffebordet med taler og underholdning ved forskellige 
foreningsmedlemmer gledet mere i baggrunden til fordel for fællesspisning. I dag, hvor køkkenet  
ikke må bruges t il  madlavning, får man smørrebrød leveret udefra, men i begyndelsen af 
70'erne blev der afholdt flere fester, hvor man havde grønlangkålsspisning (en særlig sønderjydsk ret) 
på programmet. Under måltidet musicerer det orkester, som siden skal spille til dansen, og evt. er der 
mellem sildeanretningen og det øvrige smørrebrød en gættekonkurrence eller lignende som 
underholdning. 
 
 

 

Bal i forsamlingshuset. Aftenen starter med et eller andet arrangement, 
hvorefter der er kaffebord. Bagefter bliver der så tid til en svingom. Langs 
væggene i salen ses en bordrække, hvor man kan få sig en snak over en øl. 
Salens midte er reserveret de dansende. Billedet er taget fra scenen gennem 
en røgfyldt sal af Gudrun Gorms en, foråret 1979. 
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I de seneste år har valget af musik til festerne voldt nogle problemer. Til de fester, Ungdoms- 
og Idrætsforeningen arrangerer, mener nogle af de ældre, at musikken er præget for meget af 
pigtrådsrytmer, og møder ikke op - og de omvendte overvejelser gør sig gældende hos de unge, 
når musikken til forsamlingshusets egne fester annonceres. Der har altså været en tendens til, at de 
helt unge kom til nogle fester, og de lidt ældre til andre. Kun Ungdoms- og Idrætsforeningens 
dilettant og efterfølgende bal - med fælles kaffebord i pausen - samler alle alderskategorier. 
Samtidig er det den fest, som samler det største antal mennesker. Endnu placerer mange af festdelta-
gerne fra sognet sig, når de ankommer, ved borde sammen med deres naboer. Således er der gerne 
et bord med folk fra Gravlund, et med fok fra Kisbæk osv. Folk fra Bedsted by kan også sætte sig 
sammen med naboer fra den gade, de bor i ,  men har man en særlig omgangskreds, vælger man 
ofte at sidde sammen med disse personer. Under festen flytter man dog livligt rundt, så man får 
mulighed for at snakke med mange folk. 

 
 
Kilde: 
• ”Fire Landsbyer - en etnologisk rapport om nutidige livsformer" ved Palle Ove Christiansen. 

Landsbykommissionen. 1980. Herfra uddrag fra afsnit 5: "Om Missionshuset og Forsamlingshuset - to centre 
for fælles interaktion". Side 410-17. 

 
 
 
 

Aktiviteter i og omkring missionshuset 
 
 

Missionshuset i Bedsted er som tidligere nævnt centrum for alle de aktiviteter, som udfolder sig inden 
for Indre Missions Samfund og dets kredse samt de foreninger i byen, der er organiseret ud fra en 
religiøs grundholdning. I missionshuset samles alle personer, der har tilknytning hertil, mere eller 
mindre hyppigt til fælles møder og bekræftelse af den fælles ideologiske holdning, som er 
udgangspunktet for al aktivitet. Missionshuset er både et symbol på og en fysisk manifestation af 
den religiøse ideologi. Her foregår det officielle religiøse liv, men samtidig leves der et rigt religiøst liv i 
mange af de private hjem, som er tilknyttet Indre Mission. 
 
Missionshuset blev opført i 1896 som det andet missionshus i Sønderjyl land (Weitling 
1977). De vestlige egne i Sønderjylland blev tidligt præget af de religiøse vækkelser, og i disse egne 
voksede også de første missionssamfund frem (Sædekornet 1911). Eksemplet i Bedsted fulgte det 
mønster, som kendes fra andre sogne, hvor der skete en religiøs vækkelse. Nogle få familier, som 
var blevet vakt, sluttede sig sammen. Først med ligesindede andre steder fra og siden, da den 
lokale kreds af vakte, var blevet større, i grupper inden for sognet. Man samledes efter tur til 
møder i de private hjem, men da pladsen blev for trang, besluttede man at opføre et missionshus. 
De vakte eller "de hellige", som de kaldtes og kaldte sig selv, forsagede denne verden og det 
verdslige liv som dans, drikkeri og kortspil. Derved brød man med gældende normer, og den nye livsstil 
og isolation fra omverdenen gav også i Bedsted anledning til konflikter med de øvrige beboere i 
sognet, som ikke var vakt. Gruppen og enkeltpersoner blev udsat for chikanerier, og afholdelse af 
traditionelle gilder som f.eks. barnedåb hos en nabofamilie gav anledning til problemer, idet de 
vakte ikke længere ville følge den skik at drikke en skål for barnet. 
 
Da missionshuset i Bedsted blev bygget, blev aktiviteterne samtidig organiseret inden for formelle 
rammer. Man stiftede et Indre Missions Samfund, og der blev nedsat et samfundsråd, som skulle 
varetage arbejdsopgaverne i Samfundet. Disse omfattede først og fremmest afholdelse af 
regelmæssige samfundsmøder, hvortil fremmede missionærer og præster skulle indkaldes så hyppigt 
som muligt. Møderne skulle bekendtgøres for den størst mulige kreds, og det påhvilede "Guds børn" 
som en opgave for samfundet selv at gå rundt og indbyde til disse møder.  
 
Desuden omfattede arbejdet opgaver i tilknytning til Ydre Mission, f.eks. finansiering af 
missionsvirksomhed. I begyndelsen var man i Bedsted tilknyttet den missionsvirksomhed, der 
organiseredes fra Breklum i Tyskland, men man ydede også midler til brødremenigheden i Christi-
ansfeld. 
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Et udsnit af de mange børn, der er mødt op for at deltage i søndagsskolen i 
missionshuset. Søndagsskolen finder sted samtidig med kirketiden. Foto: 
Gudrun Gormsen, forår 1979. 

 
 

Møderne i missionshuset bestod af bøn, tekstoplæsning, taler og sang, og dertil kom møderne i 
samtalekredsene, mindre grupper inden for Samfundet, hvor man var fælles om tekstlæsning og 
-tolkning. I samtalekredsen var det medlemmerne selv, som arbejdede med bibelteksterne, og mø-
deaktiviteten i disse kredse var derfor et vigtigt led i samfundets arbejde. Også børn og unge blev 
efterhånden inddraget i aktiviteterne gennem henholdsvis søndagsskolen og KFUM og K. 
 
 

 

Aktiviteterne er hentet fra kirkebladet for året 1977 
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Optagelse af nye medlemmer i Samfundet skete, dels ved at folk selv ytrede ønske herom eller blev 
anmodet om indtrædelse, dels gennem afholdelse af en missionsuge hvert år sidst på vinteren. 
Hver aften efter det store møde var der eftermøde for alle og specielt dem, som havde fattet 
interesse for sagen. I 1931 indskærpede Samfundsrådet medlemmerne ansvarsbevidsthed, således 
at missionssagen kunne bære frugt, dvs. medlemmerne af Indre Mission skulle altså selv missionere i 
sognet og søge at skabe størst mulig interesse for sagen. 
 
Missionssamfundet, der startede som en lille gruppe af ligestillede i sognet (og som stadigvæk er en 
minoritetsgruppe), fik efterhånden større tilslutning. Fra midten af 1940'erne ses en stigende 
deltagelse i Samfundets generalforsamling i missionshuset, og i 1930'erne steg antallet af afholdte 
møder udover samtalemøder fra 6 møder om året til 14. Der var da en samtalekreds, som 
mødtes i missionshuset, og to kredse, der samlede folk fra bebyggelserne ude i sognet. I 1924 
havde man startet en særlig kreds, kvindekredsen, der udover den almindelige tekstlæsning og 
diskussion af teksten arbejdede for Ydre Mission. Under møderne fremstillede kvinderne håndarbej-
der, som blev solgt på en basar. Overskuddet herfra finansierede udsendelse af missionærer for 
Samfundet i Bedsted. I 1948 og 1953 oprettedes der desuden KFUM- og KFUK-spejderorganisationer 
i byen. 
 
I takt med den stigende aktivitet blev også missionshuset udvidet. I 1948 foretog man en 
ombygning af huset. Man byggede en mindre stue, der især skulle bruges til samtalemøder, til den store 
sal og udvidede husets forstue. 
 
Indtil begyndelsen af 1960'erne arbejdede anden og tredje generation af efterkommerne til 
missionssamfundets stiftere hovedsageligt ud fra de samme retningslinier og det samme grundlag, 
som forfædrene havde afstukket. Alvorligt arbejde og koncentration i bøn og tekstlæsning samt 
salmesang var grundlaget. Ikke kun når man mødtes i missionshuset, men også når man var samlet 
til selskab eller samvær med slægtninge og venner. Man søgte også at varetage udbredelsen af 
budskabet og undlod således ikke at gøre andre opmærksom på, hvornår der var møder i 
missionshuset. 
 

 

 

Spejderhytten på Lundbyesvej. Her holder de grønne pige og drengespejdere til. Det er 
KFUM- og K, der driver spejdervæsenet. Spejderhytten blev opført i 1962 og blev finansieret 
udelukkende ved indsamling blandt medlemmerne inden for Indre Mission i Bedsted sogn 
samt ved frivillig arbejdskraft. Foto: H. Haugaard, apr. 1974. 

 
 
 

Efterhånden som den næste og fjerde generation voksede til og begyndte at deltage aktivt i det religiøse 
samfundsliv, og familier med tilknytning til Indre Mission udefra flyttede til byen, skete der imidlertid 
en forandring i arbejdet. Initiativer, som i begyndelsen skabte modstand hos de ældre. 
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I 1967 fremsatte en kreds af yngre medlemmer i Samfundet ved den årlige generalforsamling forslag om, 
at man udvidede missionshuset og byggede en scene til salen, så sangkoret og hornorkesteret, der var 
begyndt i 1960, kunne spille, og børnene og de unge opføre små ekstemporalspil og lignende som 
underholdende indslag i forbindelse med møderne. Et mål hermed var, at man ved at udvide 
indholdet i aktiviteterne håbede på at kunne knytte børnene og især de unge, for hvem der var 
et stort udbud af fritidsaktiviteter til rådighed, tættere til livet i missionshuset. Forslaget vakte 
modstand hos de ældre medlemmer. Man kunne ikke medvirke til, "at missionshuset, som fædrene 
havde opført under afsavn og tårer og bøn, skulle være en slags forlystelsescentral". Man ville 
fastholde "den kurs, de gamle havde lagt: Guds ord, bøn og salmesang sigtende ene mod at føre 
mennesket til omvendelse og frelse, så det kunne tjene Guds navn til ære" (citat fra missi-
onshusets protokol). 
 
Efter en langvarig og livlig debat og siden en skriftlig afstemning blandt alle medlemmerne blev 
forslaget dog vedtaget, endog med stort flertal. Byggeriet blev sat i gang, og i de følgende tre 
år indsamlede man godt 17.000 kr. som frivillige bidrag til byggeriet blandt Samfundets 
medlemmer. En stor del af selve byggearbejdet blev udført ved, at de yngre af Samfundets medlemmer 
arbejdede dermed i deres fritid. 
 
Gennem ombygningsarbejdet og den store frivillige økonomiske støtte og arbejdsindsats knyttedes 
båndene stærkere til missionshuset. Også de, som ikke deltog aktivt i byggearbejdet, mødte op for at 
give en hjælpende hånd til mindre komplicerede ting og for at lave kaffe osv. til de frivilligt 
arbejdende. Alle var således på en eller anden måde engageret i foretagendet. 
 
Samtidig hermed skete der interne forandringer i aktiviteterne. Med oprettelsen af Kristelig Sang- 
og Musikforening, der består af et sangkor og et hornorkester, ønskede man at udbrede evangeliet 
på en festlig måde. Man ville altså til en vis grad skabe en fornyelse bort fra det højtidelige og 
alvorsfulde. 
 
I årene omkring 1970 udskiftedes søndagsskolens hidtidige ledere med unge mennesker. Samtidig 
flyttedes tidspunktet for søndagsskolen til kirketiden, hvilket medførte en større tilslutning. I 1972 
stiftede en gruppe yngre familier Unge Hjems bib e l kr e d s .  D e  b r ø d  u d  f r a  K F U M  o g  
KFUK, og samtidig ændredes arbejdet inden for KFUM og K. Hidtil havde ungdomsarbejdet været 
organiseret på samme vis som arbejdet i samtalekredsene, hvilket vil sige, at man koncentrerede sig 
om bibellæsningen. Desuden var det ældre samfundsmedlemmer, som varetog opdragelsen af de unge. 
Nu stiftede man KFUM og K's Ungdomskreds, hvor det var de unge selv, som overtog ledelsen. 
Bibellæsning og teksttolkning indgår stadig som et fast element i arbejdet, men derudover er 
aktivitetsfeltet udvidet betydeligt. En gang hvert kvartal afholder man et planlægningsmøde, hvor alle 
medlemmer kan komme med forslag til aktiviteter, der skal tages op. Forskellige former for 
underholdning, filmforevisning og almindelige foredrag, der ikke alene dækker religiøse emner, 
samt udflugter er gledet ind i programmet, og både i søndagsskolen og i ungdomskredsen er 
sangrepertoiret blevet betydeligt udvidet, idet man nu også synger sange med moderne rytmer. 
Størstedelen af medlemmerne i ungdomskredsen er ugifte.  
 
De unge og yngre gifte personer i Bedsted samles derimod i Unge Hjem, der primært fungerer som en 
bibelkreds. En tirsdag aften i hver måned samles ca. 17 ægtepar på tur i de enkeltes hjem. Ofte 
deltager kun en af ægtefællerne, mens den anden bliver hjemme for at passe børnene. Da kredsen 
startede i 1972, begyndte man en gennemgang af Paulus' breve. Man læser et kapitel til hver 
gang, og nu er man snart ved at være nået igennem dem alle. Alle deltagere har hjemmefra 
forberedt den pågældende tekst, og det påhviler så aftenens værtspar at tolke og forklare teksten med 
henblik på en generel diskussion. Når alle er ankommet og har givet hinanden hånd og hilst godaften, 
indleder værten mødet med en bøn. Man synger et par sange fra "Hjemlandstoner", og herefter 
gennemgås aftenens tekst. Man sammenholder den f.eks. med tidligere tekster og diskuterer dens 
betydning generelt. Herefter følger en kaffepause. Mens værtinden laver kaffe og sætter kage frem på 
de dækkede kaffeborde, synger deltagerne igen nogle sange og salmer og vælger gerne nogle, der 
har tilknytning til de emner, man har diskuteret. Efter kaffen er deri reglen almindelig debat, 
som ikke har relation til dagens tekst. Emnerne for debatten falder inden for områderne kirke, 
skole, hjem og familie. Således har man f.eks. diskuteret fri abort, seksualundervisning i skolen, kri-
stendomsundervisning, problemet omkring kvindelige præster samt splittelsen mellem Indre Mission og 
KFUM og K. 
 
Udgangspunktet for debatten omkring aktuelle emner er den kristne livsindstilling, deltagerne har, 
og det er altid denne ideologiske holdning, man diskuterer ud fra. Samtidig er den religiøse 
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grundholdning og opfattelsen af, hvorledes man skal tolke Bibelens ord, og hvilken betydning, de har 
i ens dagligdag, blevet styrket gennem den fælles tekstlæsning og -gennemgang. Ved også at 
inddrage og debattere generelle samfundsmæssige problemer i fællesskab, fungerer Unge Hjem i høj 
grad som det forum, hvor et meget bredt spektrum af deltagernes normer og vurderinger skabes, 
videreudvikles og bestandig bekræftes. 
 
Også i missionshuset er emnerne kirke, hjem og skole ofte på programmet. Det sker jævnligt i 
forbindelse med den familieaften, som afholdes en gang hver måned. Således som f.eks. ved 
mødet den 27. februar: Her deltager medlemmer fra samtlige af Samfundets kredse, og man 
møder talrigt op. I reglen er der omkring 150 deltagere, der omfatter alle aldersgrupper. De 
ældre medlemmer har deres faste pladser ved et af de tre lange borde i salen. Mens de unge fra 
KFUM og K's ungdomskreds fylder godt op ved et bord, sidder alle de større børn, som ind 
imellem fordriver tiden med at tegne på bordpapiret, tæt neden for talerstolen. De unge mødre 
og fædre med helt små børn fra omkring to års alderen sidder nærmest udgangen.  
 
 

 

Bedsted og Omegns Kristelige Sang- og Musikforening består af et sangkor og et 
hornorkester. Her er det sangkoret under ledelse af lærer Otto Nissen, der er i gang 
med de sidste prøver før koncerten, der markerede foreningens 15 års jubilæum i nov. 
1977. Prøverne finder sted i missionshuset. Foto: dagbladet Vestkysten, nov. 1977. 

 
 

Indtil for manden rejser sig og byder velkommen, er der livlig snak og megen latter. Efter vel-
komstordene og en kort bøn, synger man først sangen "At begynde med dig" og dernæst "Ingen 
er så tryg i fare som Guds lille børneskare". Børnenes stemmer toner klart igennem den 
iørefaldende melodi. Aftenens taler indleder sin tale med ordene "Det er en kold tid, vi lever i" og 
henviser til Anker Jørgensens nytårstale, mens en KFUM'er mumler Kim Larsen. Talen drejer sig 
om den manglende medmenneskelige kontakt og hjælpsomhed i dagens samfund. Undervejs stiller han 
spørgsmål til børnene i salen. De lytter og svarer. Derefter følger en orientering om det arbejde, 
man i Kirkens Korshær gør for familier, der befinder sig en vanskelig situation, og forholdene i 
det "rå miljø på Vesterbro i København" beskrives. Et barn definerer på et spørgsmål en familie 
som "far, mor og børn", og taleren konkluderer, at "familien er en fabrik. Her bliver mennesket 
skabt, og her bliver det formet. Sådan, som vi har det derhjemme, bliver vi som voksne. Derfor må 
vi skabe trygge forhold i familien". 
 
Man synger en sang. Kaffekanderne bæres ind, og alle børn strømmer ud i køkkenet for at hente 
sodavand, mens de enkelte familier tager stanioldækkede fade med kage og småkager frem til 
kaffen. Efter det fælles kaffebord synger man endnu en sang fra "Hjemlandstoner", og derefter 
fortæller en tidligere alkoholiker om sine problemer, og om hvorledes han gennem mødet med 
Jesus er blevet hjulpet over til en ny tilværelse. De mindre børn sover lidt, mens alle øvrige lytter 
intenst. Foredraget afføder en generel debat om, hvorledes man bedst kan opdrage sine børn til at omgås 
spiritus. 
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Derefter læser taleren et stykke fra Apostlenes Gerninger og forklarer kort teksten. Mødet 
slutter med en takkebøn, en velsignelse og sangen "Når for Jesus dagen ender". 
 
Også i missionshuset diskuteres mere generelle problemer ud fra en bestemt ideologisk holdning. Bøn, 
tekstoplæsning og sang samt det fælles kaffebord er dog faste elementer i alle de møder, som afholdes 
inden for kredsene. Om end man er blevet mere udadvendt i sine aktiviteter og emnevalg, har man 
holdt fast ved den mødeform, som altid har været benyttet i Indre Missions Samfund. 
 
Imidlertid er der sket en betydelig stigning i aktivitetsniveauet i de sidste knap ti år. Ser man på 
skemaet over aktiviteter, som fandt sted inden for Indre Mission i Bedsted i 1977, fremgår det, 
at der specielt i vintermånederne foregik noget flere dage i hver uge. Medregner man også 
øveaftenerne for sangkoret og hornorkesteret samt KFUM- og KFUK-spejdernes møder og ar-
rangementer, der alle finder sted en gang o m  u g e n ,  e r  h v e r  e n e s t e  d a g  i  u g e n  optaget. 
Flere dage endog af flere aktiviteter. Missionshuset har heller aldrig været så stærkt benyttet, som det 
er i dag. 
 
En del af denne aktivitet skyldes, at især de familier, som i dag er tilknyttet Unge Hjem, har 
engageret sig meget kraftigt på alle felter. Det er fra denne kreds lederne af søndagsskolen og en 
stor del af børnene rekrutteres. Forældrene synger selv i sangkoret, og deres børn spiller i 
hornorkesteret, er spejdere og er med i KFUM og K's ungdomskreds eller med i børnekredsen, en 
kreds ,  der  s tar tedes  i  begyndelsen a f  1970'eme, og hvor man fremstiller forskellige 
hobbyarbejder, der sælges på en basar til fordel for Sudan-missionen. 
På grund af den livlige aktivitet, som udfolder sig i Bedsted, trækker man også aktive og 
interesserede til længere borte fra, end man gjorde tidligere. Således kommer flere af dem, der deltager 
i KFUM og K's ungdomskreds i dag til møder i Bedsted og fra Øster Højst, ligesom der i 
søndagsskolen er børn herfra og fra andre nærliggende landsbyer. Også KFUM-spejderne har flere 
medlemmer fra Hellevad. Når der er kredsmøder i Indre Mission eller KFUM og K i Sønderjylland, 
møder Bedsted-folk talrigt op, og i kraft af det store fremmøde har man også fået valgt egne 
folk ind i kredsbestyrelserne. 

 

 

I en årrække fra 1974 blev der i en uge i august måned afholdt Bibel Camping i Bedsted, 
arrangeret af KFUM- og K Indre Mission i Sønderjylland. På billedet ses det store telt, der 
blev opsat syd for kirken. Foto: H. Haugaard, aug. 1975. 

 

 
De, der er engageret i Unge hjem, deltager i sommermånederne i bibelcampingarrangementer i hele 
det sydlige Jylland. Med stolthed fortæller man om, hvorledes folk fra Bedsted næsten kan danne 
en hel gade af telte og campingvogne ved disse møder. Sangkoret deltager ligeledes i stævner og møder 
inden for et vidtstrakt geografisk felt, og ved alle disse lejligheder etableres der kontakter med 
unge og yngre mennesker med samme livsholdning. Bekendtskabskredsen udvides, og i de 
seneste år har det resulteret i, at flere af de unge familier, man har fået forbindelse med, er 
flyttet til Bedsted, hvor der er så gode muligheder for dem selv og deres børn for at deltage i et religiøst 
fællesskab. 
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Det er især gennem disse kanaler, at man i dag rekrutterer nye medlemmer til kredsen af 
missionsfolk i byen. Opsøgende virksomhed i sognet og personlig indbydelse til møder osv. er for 
længst hørt op. Man holder dog stadig en missionsuge. Tidligere holdt man de to af 
møderne i denne uge i forsamlingshuset for at give folk, som almindeligvis ikke kom i missi-
onshuset, mulighed for at gå til mødet og evt. fatte interesse for sagen. I dag foregår et af 
møderne i missionsugen i forsamlingshuset. Man har dog diskuteret, hvorvidt der var grund til at 
fortsætte hermed. 
På grund af den intense aktivitet i sognet har Indre Mission i Danmark de seneste år hvert år afholdt 
et af dets store teltmissionsarrangementer i Bedsted. Almindeligvis skifter man fra år til år mellem 
forskellige mødepladser; men da man i Bedsted hvert år har kunnet samle omkring 1000 deltagere 
pr. dag til disse møder, er det blevet til et fast mødested for teltmissionen. Teltmøderne afholdes 
i en uge i august måned, og "det er en rigtig missionsuge", mener gamle missionsfolk i byen. 
Missionssamfundet i Bedsted har ingen indflydelse på, hvem der skal tale ved møderne i den 
pågældende uge, men lokalt gør man en stor indsats for at få mødet til at fungere. Man har 
bekostet udgifter til at få vandledninger ført frem til den mark, hvor teltet slås op. Når lastbilen 
med teltudstyr osv. ankommer, møder man op for at hjælpe med opsætning og indretning, og 
hver eftermiddag arbejder både yngre og ældre kvinder i teltet med at dække bord, lave kaffe, skære 
kage ud osv. 
 
Det er i øvrigt karakteristisk, at der ved alle de arrangementer og møder, man afholder lokalt, 
ydes en meget stor frivillig arbejdsindsats for at skabe hyggelige rammer om møderne. Der bages 
utallige bradepandekager til møderne i KFUM og K og lagkager osv. til større fester i missionshuset. 
Der lægges megen tid i at dække bord og pynte op til arrangementer, som samler mange folk. Der 
skal bruges tid til opvask og oprydning, ligesom fremstilling af varer til basarer i kvindekredsen, 
børnekredsen og KFUM og K kræver tid og praktisk forberedelse. 
De unge missionsfolk, som i slutningen af 1960'erne modsatte sig "de gamles" organisationsform og 
ledelse, har altså gennem deres stærke personlige engagement og den kristne livsholdning, de var 
opdraget til, formået at skabe et endog meget aktivt liv i Bedsted. 
 
Samtidig har de i vid udstrækning sørget for at etablere faste rammer for, at deres børn ligeledes 
kan socialiseres ind i den samme ideologi og livsmåde, som de selv står for. Fra det lille barn er 
stort nok til at sidde på sine forældres skød ved familieaftenerne i missionshuset, og indtil det når 
voksenalderen, eksisterer der i Bedsted faste organisationer, hvor det kan tilbringe en stor del af sin 
fritid, finde kammerater, høre budskabet om Guds ord og lære at fremsige en tekst og en bøn. 
 
Søndagsskolen er det første trin i denne proces. Her begynder barnet, når det er fire-fem år 
gammelt, og her deltager det i aktiviteterne indtil sin konfirmation. Når det begynder at gå i skole, 
inddrages det endvidere i arbejdet og forkyndelsen i børnekredsen. Omkring 12-års alderen kan 
barnet blive spejder og glider ud fra børnekredsen. Samtidig med, at den unge teenager begynder at gå 
til præst, optages han eller hun i KFUM og K's ungdomskreds, og efter konfirmationen er denne 
kreds den væsentligste ramme om den unges religiøse liv - og i vid udstrækning også 
vedkommendes sociale samvær med kammerater til daglig og ved selskabelige lejligheder. Denne 
opdragelse i overensstemmelse med de værdier, forældrene finder væsentlige, støttes endvidere af, at 
disse ofte vælger at sende deres børn på en af Indre Missions efterskoler, højskoler eller 
landbrugsskoler. 
 
I Sønderjylland omtales Bedsted ofte som "missionsbyen": De, der bruger denne betegnelse, mener i 
reglen blot dermed, at det er en by, hvor der bor mange missionsfolk. Gruppen af personer, der er 
tilsluttet Indre Missions Samfund i Bedsted har imidlertid altid været en minoritetsgruppe, og 
det gælder også i dag. På trods af det stigende aktivitetsniveau i de seneste år, er kun ca. 1/3 af 
byens husstande i dag direkte tilknyttet Indre Mission. Men denne gruppe sætter i høj grad sit 
præg på livet i landsbyen - og det ikke kun ved, at der foregår en række forskellige åndelige 
aktiviteter i byen. 
 
Det religiøse liv udfolder sig på baggrund af, at der inden for gruppen af missionsfolk eksisterer et 
ganske bestemt sæt af normer, vurderinger og forventninger omkring individernes livsform, der er 
baseret på den religiøse ideologi. Læsning af bibelen og tolkning af bibelens ord indtager som 
nævnt en central rolle i det religiøse liv såvel i missionshuset som i samtalekredsene. Hyppigt 
diskuterer man, hvorledes betydningen af ordene og den, måde, man tolker dem på, kan efterleves 
i de situationer, man kommer ud for i dagligdagen. 
 
For den første generation af vakte betonedes det nye livsindhold ved, at man forsagede det 
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verdslige liv og derved dels markerede sin nye livsstil, dels bekendte den over for omverdenen. 
Foreteelser som dans, kortspil og drikkeri kunne ikke forenes med den nye identitet. Et træk 
ved levevisen, som direkte var forbundet med reglen om at leve efter bibelens ord, var overhol-
delsen af søndagshvilen. For at styrke og bekræfte det ideologiske fællesskab benyttede man sig af 
faste rammer for samvær, både ved offentlige møder og private sammenkomster.  
 
Heri indgik bønnen og tekstlæsningen, men også formaninger og sange, der var affattet i 
et særligt religiøst kodesprog. For de følgende generationer blev disse elementer i den nye 
livsstil ikke blot til normer, som skulle overholdes, men til selvfølgelige rammer for det religiøse 
samvær. 
 
I tidens løb er dette normsystem og adfærdsmønster undergået visse forandringer. Man annoncerer ikke 
længere møder med indledningsordene "Om Gud vil,  afholdes...", eller slutningsordene "Bed 
for mødet". Stadig kan man dog i missionshuset tale om arbejdet på ageren i Herrens vingård, 
og stadig toner kodesproget frem, når der synges af "Hjemlandstoner". Sangen, bønnen og til 
dels tekstlæsningen indgår også endnu enkelte hjem, når der afholdes private gilder, endog når 
ikke kun "kredsen" deltager heri. 
 
 

 

Et glimt af den store forsamling, der her er samlet omkring kaffebordene i Solgårdens 
dagcenter. Dette rum, der blev opført i 1973, danner således rammen om mange 
forskellige kulturelle og fritidsbetonede arrangementer for såvel plejehjemmets egne 
beboere som andre interesserede ude fra. På dagcentrets sydlige væg er der opført et alter, 
der gør at rummet også kan benyttes til religiøse formål. (se også side 320). Billedet er taget 
samme dag man afslørede en ny granitskulptur i Solgårdens parkanlæg. Foto: 
Dagbladet Vestkysten 8. sept. 1984. 

 

 
Med hensyn til normerne omkring dans, kortspil og spiritus er der i de seneste år sket en vis 
liberalisering. På plejehjemmet arrangeres der både andagter om formiddagen og samvær med 
kortspil om eftermiddagen. Indenfor KFUM og K har man ved større møder i andre kredse indført dans 
på programmet i form af sanglege, og enkelte missionsfolk i Bedsted er begyndt at danse, når de 
deltager i selskaber. I 1976 serverede man for første gang hvidvin i missionshuset i forbindelse 
med et eftergilde, som blev afholdt der. Denne proces er foregået, uden at det har givet 
anledning til de helt store, åbne konflikter inden for Samfundet. Dog er der stadigvæk mange 
missionsfolk, som, når de deltager i større gilder, foretrækker at gå tidligt hjem, både på grund af 
dansen og spiritusudskænkningen. I reglen arrangerer man ikke dans i forbindelse med egne 
familiefester, men underholder sig i stedet på anden måde. Udklædning og opførelse af små sketches 
forekommer hyppigt ved sådanne gilder, og i øvrigt bruges der megen tid og fantasi på at gøre disse 
arrangementer festlige og underholdende for deltagerne. 
 
I mange private hjem beder man dagligt bordbøn, og i flere familier sker det i forbindelse med alle 
måltider - også eftermiddags- og aftenkaffe. Også boligudstyret bærer sine steder præg af den 
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kristne livsindstilling. De broderede sentensstykker er dog blevet udskiftet med mere moderne typer, 
som f.eks. et stykke naturtræ, hvor tekststedet er brændt ind i overfladen. På væggen kan der  
hænge en andagtskalender,  og hjemmets bog-bestand rummer ofte flere bibler og åndelige 
sangbøger, bibelordbøger og bøger, der indeholder tekstfortolkninger. At flere af bøgerne hyppigt 
bruges ses af, at mange af dem er forsynet med bogomslag. Et løst læderomslag til en bibel er 
i disse kredse en almindelig konfirmationsgave. 
 
I alle hjem opretholder man stadig søndagen som hviledag. Tidligere leverede missionske gårdmænd i 
Bedsted ikke mælk til mejeriet om søndagen, og endnu i dag udfører man på disse gårde kun de 
nødvendigste arbejder. Selv om man er midt i høsten, og vejret er fint, står maskinerne stille. 
Den tidligere missionske kornhandler i byen udlånte heller ingen redskaber til kundekredsen, hvis de 
skulle bruges til arbejde i marken på en søndag. 
 
Gennem den fælles interaktion i gruppen opretholder og videreudvikler man altså normer, 
vurderinger og bestemte adfærdsformer. Det er ikke alene inden for gruppen, at denne proces 
foregår. I dagligdagen interagerer man også med individer, som ikke er tilsluttet gruppen, og til 
disse personer kommunikerer man egne normer og vurderinger. I en vis udstrækning kan dette medføre, 
at de pågældende individer påvirkes heraf og indretter visse former for adfærd efter det mønster, 
som kommunikeres så tydeligt. En god missionsmand i Bedsted beskrev denne proces som et billede: 
"Man drypper en dråbe rødt farvestof i en balje med vand, og alt vandet i  baljen vil da blive 
lyserødt." 
 
 

 

Skoven øst for kirken, der bestyres af menighedsrådet. Her på festpladsen midt i 
skoven afholdt Indre Mission hvert år den 5. juni siden en gang i 1930-erne 
grundlovsfest. Endnu vidner resterne af flagstangen om disse arrangementer. Da de 
omkringstående grantræer blev for store og åbne fældede man p lantagen,  
hvoref ter  grundlovs-møderne b lev henlagt  t i l  Solgården. Foto: H. 
Haugaard, okt. 1985. 

 
 

Det generelle lokale festmønster er ikke påvirket af normerne omkring dans og spiritus. Skal det gå 
mere løssluppent til, undlader man blot at invitere missionsfolk med til gildet. Men reglen om 
ikke at arbejde om søndagen præger på sin vis hele landsbyen. På gårde der ikke ejes af 
missionsfolk, udfører man dog alle former for arbejde om søndagen, hvis det passer bedst ind 
i arbejdsskemaet, men større udendørs arbejder omkring hus og have udfører man helst ikke på 
helligdage. En slægtning til en tilflyttet familie havde tilbudt, at han ville komme i pinsen for at 
hjælpe med at male hus og vinduer udvendigt, men han fik besked om, at det ikke kunne lade 
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sig gøre. Familien havde en stærk fornemmelse af, at det arbejde ikke ville være velset netop på det 
tidspunkt. Overvejelser af lignende art gør man sig også i andre familier, når der f.eks. skal ske 
hovedrengøring eller større havearbejder. Automatisk indordner man sig efter gældende normer 
for at undgå en eventuel diskret hentydning eller blot en fornemmelse af misbilligende blikke. 
Her træder altså visse sociale sanktioner i kraft. Sanktionerne udtrykkes ikke særligt kraftigt, men 
blot bevidstheden om, at der eksisterer andre normer, virker altså begrænsende på individuelle 
udfoldelser. 
 
Siden engang i 1920-erne, da en missionsmand købte kroen og indstillede krovirksomheden, har der ikke 
været drevet offentlig spiritusudskænkning noget sted i byen. På den nye grillbar har man søgt om 
spiritusbevilling, men ansøgningen blev ikke imødekommet: Hensynet til den del af kundekredsen, 
som består af missionsfolk, har siden afholdt ejeren fra at ansøge igen. 
 
Endvidere er det karakteristisk, at i de tilfælde, hvor der er sket skilsmisse i en familie, er begge 
ægtefæller siden flyttet fra byen. Måske ligger der bag dette en vis bekymring for ikke at opnå fuld 
lokal accept af den nye status. 
Personer, som ikke selv tilhører Indre Mission, ændrer somme tider helt bevidst adfærd, når de er 
sammen med folk, som de ved, er missionske. Det er således almindeligt udbredt, at man i de 
situationer undlader at bande. 
 
Graden af social kontrol kan være vanskelig at måle, men man kan konstatere, at der eksisterer 
visse former for social kontrol i landsbyen. Byen er af en vis begrænset størrelse, og man kan ikke 
undgå at interagere på tværs af de grupper, man tilhører. Mange har desuden direkte personligt 
kendskab til hinanden, og det forstærkes ved, at befolkningsudskiftningen hidtil har været relativt 
ringe. Alle disse faktorer tilsammen bevirker, at den gruppe, som har et fast sæt af normer og 
vurderinger, på trods af at den er en minoritetsgruppe, kan sætte sit præg på det daglige liv i 
landsbyen. 
 
Hjem, kirke og skole er kernepunkter i Indre Missions ideologi. Inden for privatsfæren 
varetager folk selv udformningen af det åndelige liv, men også i det offentlige liv, gør 
medlemmerne af Indre Missions Samfund en aktiv indsats for at udforme det efter de 
gældende normer og vurderinger. 
 
 
 

 

Møde i missionshuset. Året igennem danner huset ramme om et stort antal møder. Medregnes 
også de aftener, hvor sangkoret og hornorkestret øver, private festarrangementer samt de 
kaffeborde, der finder sted i forbindelse med begravelser, er missionshuset næsten 
optaget al le ugens aftener. Billedet her er taget i august 1973 i anledning af missions-
husets genindvielse efter en modernisering og udvidelse af det hus, der første gang blev 
indviet 25. nov. 1896. Til højre for talerstolen midt i billedet ses for bordenden missionshusets 
nuværende formand August Knudsen. Foto: Vestkysten, august 1973. 
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I Sønderjylland har Indre Mission aldrig isoleret sig fra folkekirken (Weitling 1977), og Bedsted sogn 
har da også i dag en af de højeste kirkegangsprocenter i Danmark. Ca. 9 % af sognets befolkning går 
jævnligt i kirke. Missionsfolk er gerne til gudstjeneste tre søndage om måneden, men også folk, 
som ikke er tilknyttet Indre Mission, deltager regelmæssigt i det kirkelige liv i sognet. Indtil  1974 
havde sognet en missionsk præst. Den nye præst er ikke tilsluttet Indre Mission, men dog bærer 
gudstjenesten til tider præg af, at der er en stærk missionsk gruppe i sognet. Således udfører præsten efter 
ønske fra menigheden en søndag om året absolution ved håndspålæggelse, ligesom 
prædikestolen stilles til rådighed for f.eks. orientering om arbejdet i KFUM's soldatermission. 
Deltagelsen i altergangen er stor hver søndag (knæfaldet er altid fuldt optaget mindst to 
gange), og også mange større børn og helt unge går til alters. En gang om måneden arrangeres 
familiegudstjeneste, og da er gudstjenesten tilrettelagt således, at børn kan følge med og aktivt 
deltage heri. Børn fra søndagsskolen eller unge fra KFUM og K kan f.eks. læse udgangs- og 
indgangsbønnen, læse en tekst, synge og spille eller ringe med kirkeklokken før gudstjenesten. 
 
Når der afholdes skolefester i Bedsted arrangeres der ikke dans. Forældrene deltager i festen, og der er 
fælles kaffebord samt sodavand og pølser til børnene. Der er oplæsning, fællessang, og andre former 
for underholdning, og mens de voksne drikker kaffe, er der sanglege for alle børnene. Sidste år 
fik de store elever dog mulighed for at danse lidt i et klasseværelse, mens der var kaffebord. 
 
Mange af forældrene ønsker selv at opdrage og præge deres børn, og arrangementer ud over 
skoletiden for eleverne er derfor ikke almindelige. Denne påvirkning og udformning af et særligt 
mønster i det offentlige liv er kun mulig, fordi medlemmerne af Indre Mission gør en aktiv 
indsats, når der skal vælges folk ind i styrende organer som f.eks. menighedsråd og skolenævn. De 
benytter sig af de kanaler, som står til rådighed for at opnå indflydelse ved at møde talrigt op, når 
der skal stemmes og vælges folk med den rette holdning. 
 
Skønt Indre Mission kun omfatter 113 af byens husstande, sidder folk herfra på halvdelen af pladserne i 
henholdsvis menighedsråd og skolenævn. 

 
Kilde: 
• "Fire Landsbyer - en etnologisk rapport om nutidige livsformer" ved Palle Ove Christiansen. Landsbykommissionen. 1980. Herfra 

uddrag fra afsnit 5: Om missionshuset og forsamlingshuset - to centre for fælles interaktion. Side 417-427. Gudrun Gormsens 
tekst er gengivet med enkelte små udeladelser. 

• Günther Weitling: "En oversigt over Indre Mission i Nordslesvig før århundredskiftet", artikel i Sønderjydsk Årbog 1977. Side 60-
112. 

 
 

Forsamlingshuset 
 
 

     Efter genforeningen i 1920 var Øster Terp Kro samlingsstedet for de nationale sammenkomster 
i Bedsted sogn. Krosalen var lille og lavloftet, men ved møderne herskede der en fortrinlig stemning 
og de nationale sange blev sunget med stor kraft og begejstring. 
Snart blev der talt om at få rejst en ny og større mødesal, og i 1922 enedes man om at omdanne 
vestenden ved Øster Terp skole, stalden og laden, til en lille sal. Det lykkedes hurtigt at få skaffet den 
nødvendige sum til veje, og salen stod allerede klar til indvielse i april 1923. Salen var i de følgende 
år stor nok til den kreds, der samledes der, men i 1928 tog en storstilet udstykning i sognet sin 
begyndelse. Der blev i løbet af få år oprettet omkring 20 husmandssteder. Mange af disse 
ejendommes indehavere blev også flittige mødedeltagere og resultatet blev, at også denne sal snart 
viste sig at være alt for lille. 
 

I 1934 blev også gården Tannenhof i Terp i udstykningsøjemed overtaget af Statens 
Jordlovsudvalg i Tønder. De indsatte samme år forpagteren Fritz Ulrich, der var søn af daværende 
folketingsmand Johannes Ulrich. Fritz Ulrich havde kun været kort tid i sognet, da han mente, at han 
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kunne få sin far gjort interesseret i opførelsen af et forsamlingshus. Kort tid efter blev det dementeret: 
Johannes Ulrich kunne med stor sandsynlighed skaffe den nødvendige kapital. 

 

Videre med sagen kom man dog ikke før fhv. minister H. P. Hanssen, Aabenraa ved påsketid 1936 
henvendte sig til daværende sognefoged Mathias Brodersen i Terp angående mulig eden for et 
fadderskab fra Viborg og omegn til et forsamlingshus. Desuden lovede H. P. Hanssen på de nationale 
foreningers vegne et beløb på 3000 kr. til opførelsen. 

 

 

Forsamlingshuset som det så ud kort efter indvielsen 17. juli 1937. 
Billedet er hentet fra Sprogforeningens Almanak 1944, side 58. 

 

 

Disse meddelelser satte nu for alvor gang i debatten, og på et indkaldt sognemøde enedes man her 
om at starte en aktietegning, lydende på 25 kr. pr. stk. Det gik trægt, dels på grund af landbrugskri-
sen, dels fordi de tysksindede, naturligvis samt missionsfolkene ikke var interesseret i dette byggeri. 
Aktiekapitalen blev på i alt 3750 kr. og dermed var samtlige dansksindede i sognet blevet 
medejere af det kommende forsamlingshus. 

 
Men hvad husets placering angik, var man dybt uenige. Beboerne i Øster Terp ville have 

forsamlingshuset bygget i selve Terp, endda vest for byen, medens folk i Bedsted ville have det 
liggende i deres by. Bølgerne gik det år meget højt, men omsider enedes man om at opføre det øst 
for Terp, ved vejen efter Bedsted, på en mark tilhørende sognefoged Mathias Brodersen. 

 
Bedsted sogn lå i et område, der under fremmedherredømmet ofte blev betegnet "den truede 

firkant". Helt uberettiget var betegnelsen heller ikke, da et par af de største gårde i sognet var på 
private tyske hænder. Desuden var tre andre gårde omdannet til domænegårde med tysksindede 
forpagtere. Fortyskningspolitikken var bevidst og ud fra disse kendsgerninger kunne 
skoleforeningens formand landstings-mand Jefsen Christensen nu på de nationale foreningers vegne 
yderligere give støtte i fordanskningens tjeneste og give tilsagn om et tilskud. på 8.000 kr. 

Med aktiekapitalen, tegnet af sognets danske, samt fadderskabet i Viborg som den store garant, der 
lovede at ville forrente og afdrage en prioritet på 10.000 kr. syntes der at være sikret penge til et 
forsamlingshus, der efter arkitekt Moesgårds tegninger ville koste 25.000 kr. 
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Flaghejsningen ved forsamlingshusets indvielse 17. juli 1937. Flaget bliver 
hejst til tops af far og søn i forening, folketingsmand Johannes Ulrich og 
forpagter Fritz Ulrich, Tannenhof. Billedet er hentet fra forsamlingshusets 
protokol. 

 
 

Til virkelighed blev det dog aldrig. Derimod arbejdede Johannes Ulrich stadig videre med planerne 
om at støtte grænselandet med et forsamlingshus efter at han nu var blevet formand for "Det kgl. 
Københavnske Skydeselskab" og "Danske Broderskab". I sept. 1936 talte Ulrich ved et politisk møde 
i Toftlund, og i slutningen af sin tale sagde han, at en kreds af mænd i København havde besluttet at 
rejse Bedsted sogn et hårdt tiltrængt forsamlingshus, og at dette eksempel forhåbentlig bevirkede, at 
også andre organisationer tog lignende opgaver op i andre sogne. 
 
Planerne om et forsamlingshus kunne nu blive til virkelighed, og allerede samme år påbegyndte man 
dets opførelse. Året efter, lørdag den 17. juli 1937 kunne det indvies. Dets nøjagtige pris blev i alt 
27.903,95 kr. 
 

De nationale foreninger kunne nu, efter at det Københavnske Skydeselskab ville lade huset 
opføre, spare deres 11.000 kr. til andre formål, medens fadderskabet i Viborg stadig var interesseret i 
at hjælpe til. Den ydede et bidrag på 2.000 kr. til inventar, ligesom man i de kommende år ville støtte 
det kulturelle arbejde, så godt man formåede. 

 
Der var således midler nok til rådighed, at man derudover kunne opføre et baghus, fortrinsvis 

beregnet til husets bestyrer. Dette kostede 2.825,75 kr. at opføre. 
 
På indvielsesdagen holdt Johannes Ulrich festtalen. Med ham var der kommet en behørig 

repræsentation fra skydeselskabet, og efter talen overrakte han under stort bifald fra den store 
forsamling det rundhåndede gavebrev på 25.000 kr. til forsamlingshusets formand Chr. Andersen, 
Mårbæk.  
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Johannes Ulrich (1869-1943), der i egenskab af formand for "Det kgl. 
Københavnske Skydeselskab" og "Danske Broderskab" gjorde et stort 
arbejde for at skænke sognet et forsamlingshus. Han var søn af 
justitsråd Joachim L. Ulrich og Marie W. Simmelhag. I 1893 blev han 
gift med Laura Johanne Wiliam (1871-1935). I 1893 overtog 
Johannes Ulrich gården "Åstrup" Roskilde i forpagtning. Fra 1907-16 
var han medlem af Roskilde amtsråd, og fra 1918-39 medlem af 
folketinget som konservativ, hvoraf han de sidste 5 år var tingets 2. 
viceformand. Han gik her ind for en samling af partierne venstre og 
konservative i henseende til forsvaret, ellers beskæftigede han sig 
især med landbrugspolitiske spørgsmål og var en kyndig talsmand 
for det større landbrugs interesse. Han var jævnligt ordfører ved 
lovgivningen vedrørende jordudstykningen. (Dansk Biografisk 
Leksikon. 1943, bind 24, side 514-15) 

 
 

Foreningens formålsparagraf 

 

At underholde og udnytte et forsamlingshus, der skal være et fælleshjem for 
beboerne i Bedsted sogn og omegn. Et fælleshjem for befolkningen uden 
hensyn til alder og stilling. Det skal i særdeleshed tjene som samlingssted for 
oplysende-, kristelige-, folkelige- og selskabelige sammenkomster. Det skal 
give ungdommen adgang til legemsøvelser og husflid. Det skal kunne tjene til 
afholdelse af kommune- og andre forsamlinger. 

Formålsparagraffen fra vedtægterne for Foreningen af Danske i Bedsted sogn og Omegn, § 2, af 16. 
maj 1936. 

 
Det var ikke mindst Johannes Ulrichs skyld at huset blev bygget, men også fra starten helt 

gældfrit. Ulrichs billede har da også af samme grund den dag i dag en hædersplads i forsamlings-
huset. Det blev udstyret med en stor sal med plads til ca. 250 mennesker samt en lille sal med plads 
til ca. 50, der ved bestemte lejligheder tillige fungerer som scene. På første sal blev der indrettet en 
lejlighed til et bestyrerpar, samt en sløjdsal, der dog i dag ikke længere eksisterer. 

 
I 1951 blev huset slemt hærget ved en brand. Det blev dog hurtigt genopbygget. Ved denne 

lejlighed forlængede man den store sal mod nord med 2,64 meter samt tilbyggede et redskabsrum 
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med nødudgang. Ellers blev det med enkelte undtagelser genopført i sin oprindelige stil og 
fremtræder således som et typisk dansk forsamlingshus, og dets betydning i national henseende 
blev yderligere understreget da man foran husets facade i 1947 rejste mindestenen for Genforeningen 
og Danmarks befrielse. (Angående stenens tekst, se side 85) 

 

 

30. sept. 1951 blev forsamlingshuset slemt hærget af en brand. Prisen, 
da huset igen var klar til brug ved høstfesten i okt. 1952, var nu 83.637 
kr. Bag de tre øverste vinduer i kvisten er bestyrerlejligheden indrettet. 
Her har bl. a. Eskild Langelund, Walter Hansen, Carl Petersen og 
Henning Brodersen resideret. I de seneste 5-6 år har lejligheden 
været lejet ud og huset bestyres nu af den nuværende formand for 
forsamlingshuset Peter og Solveig Brodersen. Billedet er taget ved 
forsamlingshusets rejsning og er hentet fra foreningens protokol. 

 

Det er nu hen ved 50 år siden forsamlingshuset blev bygget, og det har i de forløbne år været 
rammen om adskillige kulturelle og folkelige sammenkomster samt private familiefester. Dets 
oprindelige opgave som værn for danskheden i Sønderjylland, som det fremgår af den indmurede 
plade i forhallen, må i dag anses som værende løst, men som samlingssted for sognets beboere har 
man stadigvæk brug for det. Siden dets brand i 1951 var der ikke sket nævneværdige vedligeholdel-
sesarbejder på det. Det trængte i 1960-erne til en kraftig istandsættelse, og især toiletforholdene var 
utidssvarende. De værste mangler blev dog udbedret og i 1969 blev der indlagt oliefyr. 
 

 

Forsamlingshusets første formand fra 1936-57 Christian Andersen 
(1892-1965), gårdmand i Mårbæk. Han var søn af gårdmand i 
Rurup, Peter Chr. Andersen og Nicoline Petersen. I 1923 blev han 
gift med Mathie Brodersen (1899-), datter af gårdmand i Terp 
Andreas M. Brodersen og Anne Cathrine Petersen. Som efterfølgere 
på formandsposten har Chr. Andersen haft Hans Skou, Gunnar 
Junker, Peter Jensen, Hans Skou, jun. samt Peter Brodersen. 
Billedet er fra 1955 og lånt af Line og Jens Ove Pedersen, Gravlund. 
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I begyndelsen af 1970-erne begyndte bestyrelsen at gøre en aktiv indsats for at få forsamlingshuset restaureret 
og moderniseret, og det lykkedes ligeledes at skaffe betydelige midler fra offentlige og private fonds samt kulturelle 
sammenslutninger. I 1976 lykkedes det også at få ændret vedtægterne, så man kan optage lån i huset. Det havde 
tidligere ikke været muligt. Der blev straks sat nye vinduer i overalt og bestyrerlejligheden moderniseret. 
 

 

Denne indmurede tavle kan stadig ses på væggen i forsamlingshusets forhal, og 

vidner om, med hvilket formål huset i sin tid blev bygget. Foto: H. Haugaard, 

1974. 

 
 

I 1977 opførtes en tilbygning, der rummede toiletter og en garderobe. Ved samme lejlighed restaureredes og 
moderniseredes den store sal.. 

Den 17. juli 1987 kan forsamlingshuset fejre 50 års jubilæum. 
 
Kilde: 
• Forsamlingshusets protokoller. 
•  "Forsamlingshuse", artikel i Sprogforeningens Almanak 1944. Her i  Bed s t e d  S ogn s  

F or sa ml i n gsh us  s i de  5 8 .  
• "Den store festdag i Bedsted, da sognet fik sit nye, smukke forsamlingshus foræret", artikel i Hejmdal 19. juli 

1937. 
• "Forsamlingshuset i Bedsted Lø 25 år", artikel i Jydske Tidende 15. juli 1962. 
• Henning Haugaard: "Bedsted forsamlingshus' skæbne afgøres af økonomi", artikel i Jydske Tidende 9. marts 

1975. 
 
 
 

Missionshuset 
 

Første gang vi i vore skriftlige kilder træffer på vækkelser i Bedsted sogn er i 1700-tallets 
begyndelse. Det var den sydfra kommende pietisme, der brød ud, mens Nicolaj Brorson var præst i 
sognet. (se tillægget om Brorson side 1-14). 

I den efterfølgende oplysningstid (rationalismen) blegnede pietismen og de helliges antal gik 
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stærkt tilbage. Samfundet eksisterede dog stadig omkring 1760 og blev da ledet af gårdmand Nis 
Tøgersen, (1696-1762) Bedsted (se side 325). I 1767 var der endnu hellige i sognet, hvor en ung mand 
ved navn Laus Jessen da nævnes som hørende til kredsen. Om der senere i 1700-tallet var nogen 
tilbage vides ikke, men i 1805 findes igen en note om en hellig kreds i sognet. En ny 
vækkelsesbølge var som en reaktion på rationalismen skyllet hen over sognet, dels udgået fra 
brødremenighedens arbejde i Christiansfeld med de såkaldte "gudelige forsamlinger" og dels næret 
fra en vækkelse udgået fra Burkal. 

 
I 1832 omtales en vækkelse i Højrup, der skulle være opstået i Arnum og som var bragt dertil af en 

75-årig kone, der hørte til blandt de vakte i Bedsted. Hun er beviset for at traditionen fra Brorsons 
dage levede videre i sognet og havde gode vilkår. 

 
Også i Løgumkloster var brødremenighedens påvirkning stærkt udbredt og som beroede på 

herrnhutismen. Allerede i 1820-erne havde man der sendt hedningemissionærer ud. Bedst kendt er 
nok Hans Nicolajsen (1803-1856), der i 20 år arbejdede i Jerusalem, hvor han hver søndag prædikede 
på 3 sprog. Han blev begravet på Sions Bjerg. En anden var Andreas Riis (1804-1853), der i 1832 
blev missionær på Guldkysten. 

 
I 1842 udgik der et initiativ fra kredsen til dannelse af "Nordslesvigsk Missionsforening" til 

støtte for Christiansfelds hedningemission. Også fra Bedsted støttedes dette arbejde. I 1846 blev der 
lagt 15 mark i kirkebøssen. Året efter sendtes halvdelen af det indsamlede beløb (= 17,5 mark) til 
brødremenigheden. I 1848 indsamledes 40 mark, som alene tilgik brødremenigheden i 
Christiansfeld. 

 

 

Missionshuset i Bedsted, der blev indviet 25. nov. 1896. Ved husets vestre ende ses 
den tilbyggede scene fra 1967. Til højre den udvidede bestyrerbolig fra 1973 med 
det påsatte kunstværk på muren. Blandt bestyrerne gennem de forløbne 90 år kan 
nævnes Carl Staal, Anne Andresen, Nis Rosenberg Otzen, Wilhelm Nielsen og Erik 
Jensen. Den nuværende bestyrer er Børge Sarpsborg. Missionshuset har i de 
forløbne år haft 7 formænd. Disse er Carl Staal, Andreas Holm, Martin Madsen, Hans 
J. Sørensen, Johan Møller, Hans Knudsen samt August Knudsen. Foto: Henning 
Haugaard, april 1976. 



 309 

Denne vækkelse blegnede, måske som en følge af den nationale begejstring, der opstod i årene 
efter 3-årskrigen mod preusserne. Der gik dog ikke lang tid førend nye vækkelser opstod. I 1857 
grundlagdes den slesvig-holstenske lægmandsmission. 1861 stiftedes "Kristelig Forening for Indre 
Mission i Danmark" med Vilhelm Beck (1829-ol) som formand. Forløberne for en nordslesvigsk 
udgave kom i 1868 med "Kristelig Forening til Guds Riges Fremme i Slesvig" samt præsten Emil 
Wackers (1839-1913) virke i Rinkenæs og med hans søndagsblad, men størst betydning fik tidsskriftet 
"Sædekornet", der i 1883 blev startet af præsten Hans Tonnesen (1854-1935), Hoptrup. Hans tids-
skrift blev et talerør for udbredelsen af Indre Missions tanker. Allerede året efter blev det trykt i 
8000 eksemplarer. 

 
I 1886 stiftedes "Kirkelig Forening for I. M. i Nordslesvig", og dens første formand blev Nic. C. 

Nielsen, der senere blev præst i Bedsted. (se side 166) 
 
Denne nye og store vækkelse havde helt fra starten et godt tag i Bedsted sogn. En menneskealder 

var forløbet og mange kunne naturligvis godt huske den tidligere vækkelse. Kredsen var, så at sige, 
atter blevet vækket af sin tornerosesøvn. Når det store I. M. samfund i sognet er så stort i forhold til de 
omkringliggende sognes, skyldes det uden tvivl den lange tradition fra Brorsons dage. Men som 
ved alle tidligere vækkelsesudbrud skulle gnisten tændes af udefrakommende påvirkninger. 

 
Ifølge J. Brodersen (se side 326) fik vækkelsen sit gennembrud i efteråret 1886. Grunden hertil 

skyldtes nordjyden Kresten Larsen, der var kommet til Bedsted og her blevet tjenestekarl hos 
gårdmand Hans Jessen Hansen. Kresten Larsen var "hellig", læste dagligt i sin bibel ved 
køkkenbordet og påvirkede efterhånden gårdmandsfamilien til omvendelse. (se tillægsheftet om 
starten på vækkelsen i Bedsted.) 
 

Indre Missions Samfunds formål: 
 

Indre Missions Samfund i Bedsted arbejder på den evangelisk-Lutherske 
folkekirkes grund og er en del af Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark, 
med det formål, at hjælpe med til Guds riges udbredelse og til styrkelse af det 
kristne fællesskab. Formålet søges fremmet gennem offentlige møder i 
missionshuset, ved oprettelse af bibel- og samtalekredse og, ved at støtte arbejdet 
blandt børn og unge, der drives på samme grundlag og med samme formål. 

Vedtægter for Indre Missions Samfund i Bedsted Lø, § 1 og § 2 af 18. november 1982. 

 

 
Glemmes skal dog heller ikke den påvirkning familien havde fået gennem svogeren Chr. 

Benedictsen Kjær, der omtrent samtidigt var flyttet til København, hvor han virkede som missionær. 
I 1896 startede han i øvrigt udgivelsen af "Kristeligt Dagblad" (se s. 249-50). 

Hos Hanne Kjestine og Hans Jessen Hansen blev der nu jævnligt afholdt vækkelsesmøder, hvor 
rejseprædikanter, som f.eks. Peter Iver fra Løgumkloster blev indbudt til at tale. Også kolportører 
kom jævnligt rundt for at uddele eller sælge deres gudelige skrifter. Kredsen af hellige voksede stærkt 
og snart blev pladsforholdene ved møderne for små. Krosalene i Terp og Bedsted ønskede man ikke at 
benytte og tanken om et missionshus kom derfor på bane. Med et sådant hus ville man også blive helt 
uafhængig af de lokaliteter, der hidtil var blevet anvendt til formålet. 
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Hanne Kjestine og Hans Jessen Hansen, gårdfolk i Bedsted. Hos dem 
startedes for nøjagtig l00 år siden i 1886 vækkelsen i Bedsted sogn efter 
påvirkning fra deres karl, Kresten Larsen. 10 år senere var de blandt i-
nitiativtagerne til oprettelsen af missionshuset, hvor de gratis stillede et 
jordstykke til rådighed til dets opførelse. Hans J. Hansen (1854-1918) 
var søn af gårdmand i Terp Johannes Hansen og Cathrine Petersen. I 
1883 blev han gift med Hanne Kjestine (1861-1932), datter af gårdmand 
i Bedsted Christian Petersen og Marie Kjestine Riggelsen. Billedet er fra 
før århundredskiftet og lånt af den nuværende formand for 
missionshuset siden 1963, August Knudsen. 

 
 

Sagen blev drøftet, der indsamledes penge og grunden til missionshuset blev skænket af Hans 
Jessen Hansen, et areal på 1010 m2

 af den nordlige ende af gårdens toft. Byggeriet blev foretaget af 
Hans Peter Damgård, Korup efter tegninger af P. Erichsen, Rødekro. Herefter var det tømrernes tur. 
De kom fra Thüringen og Harzen, svende på valsen, og var særprægede i deres påklædning, fløjlstøj 
med blanke knapper. Benklæderne var så vide, at de slog dem omkring benene og en gårdmand 
bemærkede i den anledning, at der nok kunne være en hel tønde rug i hvert bukseben. En af 
mændene havde et meget kraftigt moustache og han sendte gerne byens drenge hen til høkeren efter 
"münchnerøl". 

 
I efteråret 1896 stod huset færdigt og indvielsen fandt sted 25. nov. og er således det næstældste i 

Nordslesvig, kun overgået af missionshuset i Hoptrup, der indviedes 1. nov. knap en måned tidligere. 
Udgifterne blev på godt 8000 mark, hvoraf knap 2000 mark indsamledes blandt medlemmerne af 
samfundskredsen. 

Hele huset var i dagens anledning omgivet og smykket med flag, både med danske og tyske. 
Indvielsestalere var Claus Thiesen, Bedsted samt Hans Tonnesen, Hoptrup. Helt naturligt ville det 
have været om Hans J. Hansen var blevet dens leder, men det lod sig ikke gøre ved den kendsgerning, 
at han tidligere havde været optant. I stedet blev det postbud Carl Staal (1856-1931). Han indtog en 
neutral national holdning og var meget vellidt af alle. Han blev desuden bestyrer og skulle i årlig 
husleje betale 50 mark. Til at bestemme og afgøre alle husets anliggender med hensyn til udgifter, 
mødernes tilrettelæggelse osv. nedsatte missionsfolkene en 4-mands kommission, bestående af 
Theodor Paulsen, Martin Madsen, Edward Løbner og Jacob Brink. 
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I 1899 blev missionshuset lukket ifølge kgl. regerings befaling. Det var et udslag af den tyske 
chikane af alt, hvad der kunne minde om dansk nationalt arbejde. Allerede i juli samme år blev 
lukningen dog ophævet, forudsat man afholdt sig fra politiske diskussioner samt lovede, at de, der 
talte ved møderne, blev siddende på deres pladser. 

 
I 1903 omstrukturerede man Missionshusets ledelse. Man ønskede på demokratisk vis at vælge et 

samfundsråd efter de retningslinier, der var afstukket i "Sædekornet" nr. 38 af 20. sept. 1903. (Se 
vedtægterne i tillægget side 60). Det nyvalgte og første samfundsråd kom til at bestå af Carl Staal 
(formand), Hans Jessen Hansen (næstformand), Andreas Holm, Martin Madsen samt Iver Andersen. 

 
Indre Mission var upolitisk, ligesom man heller ikke tog del i det nationale arbejde, idet disse 

ting kun hørte til denne verden. Af samme grund kom det derfor i 1912 til en splittelse af I. M. "Det 
Gamle Budskabs Mission", der stiftedes i 1913 ønskede fortsat at betragte det nationale som noget, 
der alene hørte "verden" til, hvorimod Hans Tonnesen nu gik ind for det synspunkt, at det kristne 
menneske frit kan og bør være med til at præge livet i positiv retning, såvel politisk som nationalt ud 
fra en bevidst kristen livsindstilling og holdning. 
 

 

Kunstværket, der pryder missionshusets mur og som symboliserer de 
tre kors på Golgatha er udformet efter en ide af lærer Otto Nissen, 
Bedsted. På hver side af Jesus hang en forbryder. Den ene spottede 
Jesus: "Er du ikke Kristus? Frels dig selv og os". Den anden irettesatte 
ham og sagde til Jesus: "Kom mig i hu, når du kommer til dit rige". Hertil 
svarede Jesus: "Sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i 
Paradis". Man hører kun om, at den ene fik lov at komme med Jesus i 
Paradis, derfor denne højdeforskel på de to yderste kors. Kunstværket 
blev opsat i forbindelse med ombygningen i 1973. Dets symbolske 
forklaring skyldes Otto Nissen. 

 
Målet med Indre Mission var at kalde til omvendelse, personlig bekendelse og opbyggelse, og 

man tog stærkt afstand fra verdslige fornøjelser som kortspil, dans og spiritus. Før omtalte Emil 
Wackers, der nu var forstander for diakonissestiftelsen i Flensborg var den der klarest 
formulerede den nordslesvigske I. M. ’s teologiske kurs. 
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Vækkelsen fik helt igennem et Luthersk-kirkeligt Præg, som bevirkede at missionsfolkene ikke 
isolerede sig bag lukkede døre i missionshusene, men antog udadvendte mærkesager i form af hjælp 
til humanitært og socialt arbejde, spejderbevægelser samt det arbejde for Ydre Mission, der udgik 
fra Breklum via Bahnsen og Bracker samt til diakonissestiftelsen i Flensborg. Kvindekredsen syede 
og broderede og drev basarvirksomhed, alt sammen til støtte for indsamlingerne. Mange af de søstre, 
der i årenes løb kom til at virke som hjemmesygeplejersker i de nordslesvigske sogne havde fået 
deres uddannelse fra stiftelsen i Flensborg. Allerede i 1906 blev der oprettet en diakonissestation i 
vort område, omfattende Egvad, Hellevad og Bedsted sogne, og hvor to søstre fik ansættelse. Cirka 
halvdelen af driftsudgifterne indkom ved frivillige bidrag, resten fra offentlige kasser. 
 

Også missionærvirksomhed tog enkelte medlemmer af samfundet i Bedsted sig af. I 1897 blev 
Jacob Davidsen Brink (1860-1940) godkendt og antaget som rejseprædikant. Han virkede i de første 
år ud fra bopælen i Bedsted, men flyttede herefter til Bolderslev, hvor han især var de unges fører. I 
1912 udsendtes Rasmus Sørensen (1884-) til Afrika som missionær. 

 
I takt med en stigende udnyttelse af missionshuset er det blevet udvidet og moderniseret flere 

gange. I 1942 udvidedes forstuen samt tilbyggedes en stue til den store sal, der især blev benyttet til 
samtalemøder, søndagsskolearbejde og lign. 1949 byggede man et udhus med toiletter, brændselsrum 
og vaskerum for i alt 5929 kr. I 1956 blev toiletterne forbedret og samtidigt tilsluttet byens 
kloakeringsanlæg. 

 
I 1960 istandsatte man bestyrerlejligheden samt anlagde parkeringsplads foran huset. Det 

kostede 6000 kr. 1965 afskaffedes bænkene, som erstattedes med stole. Pris 4800 kr. I 1967 stod man 
atter med lokalemangel. Denne gang et øverum til det forholdsvis nystiftede kristelige sangkor og hornorkester. 
 

 
Formanden for missionshuset fra 1943-46, Martin Madsen (1870-
1947). Han var landmand i Øster Terp og var søn af landmand i 
Bedsted Kynde Madsen og Anne Marie Boysen. I 1893 blev han gift 
med Cathrine Marie Haugaard (187o-195o), der stammede fra 
Nørre Hostrup. Billedet er lånt af Frida Møller, Bedsted. 

 

Efter lange diskussioner enedes man om at tilbygge en scene mod øst. Alt i alt beløb omkostningerne sig denne 
gang til 18.200 kr. I 1971 fik man et nyt gulv i salen, dertil nye foldedøre samt en køkkenudvidelse. 
Regningen lød på 11.350 kr. 
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Den sidste ombygning udførtes i 1973. Da forlængede man huset nogle meter mod vest og nyindrettede 
stueetagen med nye toiletter og 1. sal med en større lejlighed til husets bestyrer. I aug. 1973 kunne man 
genindvie missionshuset. 

 
Man har således ajourført missionshuset i takt med tiden og efter dets behov. Missionshuset i Bedsted hører til 

blandt de flittigst benyttede i Danmark. Allerede i 1945 besluttede Indre Missions-samfundet i Bedsted at 
overdrage huset til Kirkelig Forening for I. M. i Danmark. Det skete for at udefra kommende grupper ikke i 
fremtiden skal kunne komme ind i sognet for her at drive anden missionsvirksomhed. Landsforeningen ejer altså 
huset, mens det lokale I. M. Samfund varetager vedligeholdelsen af huset for egne midler. 

Til efteråret, 25. nov. 1986, har missionshuset eksisteret i 90 år. 
 
Kilde: 
• Anders Pontoppidan Thyssen: "Vækkelse, kirkefornyelse og nationalitetskamp i Sønderjylland 1815-50". Skrift nr. 

46, udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland 1977. 
• Günther Weitling: "En oversigt over Indre Mission i Nordslesvig før århundredskiftet", artikel i Sønderjyske Årbøger 1977, 

side 60-112. 
• "Dansk præste- og sognehistorie". Bind 10, Haderslev stift. Århus 1980. Heri om Aabenraa provsti side 351-68, om 

Bedsted sogn side 443-50. 
• Johs. E. Ottzen: "Toner fra livets skærgård". 1949. Side 29-30. 
• Missionshusets protokoller samt oplysninger fra missionshusets nuværende formand August Knudsen, Bedsted. 
• Sønderjydsk Månedsskrift 1955, side 159. Angående Jacob Brink. Supplerende læsning: 
• P. G. Lindhardt: "Vækkelse og kirkelige retninger". Forlaget Aros, 1978. 
• Anne-Lise Schou Pedersen: "Indre Mission og den lokale basisorganisation. 1982. 

 
 

Religiøse forhold siden 1848 
I vinteren 1846-47 holdt pastor Schrader bibellæsninger i skolen under stor deltagelse. 

Menighedens sædelige tilstand var meget tilfredsstillende. Siden 1845 var der kun døbt 2 "uægte" 
børn og drik og spil var sjældne laster. (Schrader 1848) 

 
Et par år senere meddeler pastor Ishøy: "Det er mig en glæde, at kunne give menigheden det 

vidnesbyrd, at den i det hele er besjælet af en sund kristelig og kirkelig ånd. Kirken bliver særdeles 
flittigt besøgt både sommer og vinter, og nadverens sakramenter nydes i reglen to gange årlig. Dåben 
bliver næsten altid forrettet i hjemmet. Jeg har kun en eneste gang døbt et barn i kirken. Uagtet at jeg 
helst ønskede, at dåben blev foretaget i Guds hus i menighedens påsyn, må jeg dog indrømme, at jeg 
næsten altid har følt mig særdeles vel stemt ved at forrette denne hellige handling i hjemmet, hvor den 
altid overværes med synlig andagt og deltagelse fra de pårørende og andre tilstedeværendes side". 
(Ishøy 1851) 

Nogle år senere kunne Ishøy meddele at han nu var godt tilfreds med at dåben omsider var blevet 
henlagt til kirken. (Ishøy 1859) 

"Så vidt det er mig bekendt (fortæller pastor Weiland) holdes der ikke i sognet i noget hjem 
husandagt eller bordbøn. Husandagt forekommer kun spredt og lejlighedsvis som ved et 
familiemedlems sygdom, og bordbøn efter gammel skik ved særlige lejligheder som bryllupper eller 
begravelser. 
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Der udøves ikke mere kirketugt, og efter hvad jeg har erfaret har den ikke været taget i anvendelse 
i flere årtier". (Weiland 1869) 

"Kirkebesøget er godt og menigheden udmærker sig ved jævnhed, fredsommelighed og enighed og 
undgår alt, hvad der kan hidføre til tvedragt. De politiske forskelle består fredeligt ved siden af hin-
anden og bliver holdt i tømme. Selv om der endnu er en vis politisk spænding i sognet, så giver den 
sig ikke udslag i formindsket kirke eller altergang. Der findes mange, der næsten hver søndag 
indfinder sig i kirken og med ganske få undtagelser går sognebørnene til alters to gange om året. 

 

 

I dette hus tæt ved kirken boede Frederik Lorenzen og jordemor Louise Christine 
Petersen (1841-). Hun var datter af gårdmand i Terp Peter Andreas Petersen og 
Anne Bentzen, og var før hun kom til Bedsted ansat i Arrild. Parret kom hertil i 1880-
erne og blev her som nogle af de første grebet af vækkelsen. I ægteskabet var der 
2 børn: Anton Elias og Anna Dorothea. Datteren blev gift med gårdmand i Mårbæk 
Andreas Hansen, hvis søn Frederik Hansen endnu bor på gården. Sønnen Anton 
Elias blev præst. Først nogle år i Hjordkær, senere i Vallensbæk ved København. 
Det fortælles at han som dreng ofte sprang op på kirkediget, hvorfra han legede 
præst og prædikede for sine kammerater. På billedet ses den tidligere kirkesti, der gik 
vesten om huset. Billedet er fra århundredskiftet og er lånt af Frederik Hansen, 
Mårbæk. 

 

 

Altergangstallene stammer fra sognepræsternes indberetninger til 
provstiet. Oplysningerne er hentet fra "Dansk præste- og 
sognehistorie", fra 1980. Kirkegangsprocenten i Bedsted i årene 1927-
35 svingede mellem 12-15 %. I årene 1950-60 lå tallet mellem 10-15 %, 
hvilket er relativt højt. Til sammenligning med landsgennemsnittet lå 
kirkegangsprocenten i 1985 på kun 2 %. 
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Der holdes eller udfoldes ikke sekteriske bestræbelser i sognet. Kun en enkelt gang er det kommet 
mig (Weiland) for øre at en kolportør (Glasius?) fra Aabenraa havde holdt en bedetime med 3-4 
familier, og prædikanten var vistnok ikke baptist. 

 
Hvad angik den politisk-religiøse virksomhed, der udgik fra grundtvigianerne i Agerskov sogn, så 

fandt den kun tilslutning hos få. De sædelige tilstande er særdeles gode i sognet. Der er ingen 
egentlige drankere, men nok måske 3-4 kvartalsdrankere, der efter regelmæssigt arbejde i nogle uger 
omsætter det hele i spiritus. Disse få personer er de eneste, der måske kan betegnes som kirke- og 
nadverforagtere, idet jeg aldrig mindes at have set dem i kirken". (Weiland 1869). 

 
"Der holdes katekisationer ved onsdagsgudstjenesterne i fasten, ved hvilke lejligheder de 

tilstedeværende voksne på ganske få undtagelser nær forbliver i kirken og følger handlingen med 
levende deltagelse". (Weiland 1871). 
 

Den nye præst Thiesen kan tilslutte sig ovenstående, da han tiltræder i 1878. Han roser desuden 
menighedens trofaste fastbolden ved Guds ord og hus og ved de gode gamle kirkelige sæder samt 
dens stille og tugtige livsførelse. 

 
"Børneundervisning holdes på onsdage fra fastetiden og indtil begyndelsen af sommerferien og 

har stor deltagelse. Om vinteren 50-60 børn, om sommeren ringere, 20-30 børn". (Thiesen 1882). 
 
"Der findes så at sige ingen fattige i sognet. Af rige jordbesiddere er der kun to. En god 

middelstand udgør den største del af menigheden. Disse sociale tilstande udøver egentlig ingen 
indflydelse på de kirkelige og sædelige tilstande, thi fra alle befolkningslag besøger medlemmerne 
kirken. Der er dog folk, som sjældent sætter deres ben i kirken, og ægteskabsbrud og druk 
forekommer. Helligdagsfreden bliver også ofte brudt af småkårsfolk i sommertiden. Sekter findes 
ikke og baptistiske indfald har ikke fundet genklang. 

 

 

En situation fra søndagsskolen, som finder sted i missionshuset 
samtidigt med gudstjenesterne i kirken. På billedet ses læreren Jens 
Christian Friis i færd med at undervise. Foto: Gudrun Gormsen, forår 
1979. 
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Hver uge fra november og indtil fastens begyndelse afholdes der bibeltimer i både Bedsted og 
Terp skoler. Det startede i 1881 og besøget var i begyndelsen godt, men sløjede dog lidt af efter 
nogle års forløb. Gudstjenestebesøget er helt igennem godt. De større børn og unge mennesker tager 
for et meste del i gudstjenesten". (Thiesen 1883). 

 
I 1887 indberetter Thiesen at spil og drikkeri er ukendte fænomener. "Menigheden må i det hele 

taget kaldes velhavende. Der er også en del ret rige folk i sognet. De velhavende er ikke just de mest 
kirkelige. Dog findes der her blandt de såkaldte småfolk, daglejerne, sådanne, som besøger kirken 
lige så sjældent eller lige så ofte som de mere velhavende. 

Bibeltimer var hyppigt blevet afholdt i skolerne i Bedsted og Terp. Her som i kirken lader besøget 
nu meget tilbage at ønske". (Thiesen 1887). 

 

 

Forrest det tidligere hoved på Bedsted sogns kirkeblad, der i 1974 blev afløst 
af det bagerste med et billede af kirken. Gennem flere årtier er der således 
hver måned blevet udsendt et kirkeblad på 4 sider til samtlige husstande i 
sognet, hvis økonomi er baseret på frivillige bidrag. De to kirkebladshoveder 
er gengivet i formindsket størrelse. 

 

 
Det var nu noget helt andet, der fangede folks opmærksomhed. Fra midten af 188o-erne trængte 

Indre Mission ind i sognet og vandt i løbet af et årti så stor tilslutning, at den blev den førende kirke-
lige retning. Ifølge pastor Høher medførte dette "en ret stærk åndelig vækkelse fra 1895 til ca. 
1900". 

Pastor Anton Elias Lorenzen, der stammede fra Bedsted udtrykte det således i et brev til 
kirkestofindsamleren Paul Nedergård: "Midt i firserne begyndte en dybtgående vækkelse i sognet, 
som har vedvaret i flere årtier. Den første påvirkning jeg kan huske udgik fra for Christian Bendixen 
Kjær i København, grundlæggeren af Kristeligt Dagblad, og som stammede fra Bedsted (se side 
249) og ofte besøgte sine slægtninge der. De første, Jer blev vakt var vistnok en bondefamilie samt 
jordemoderen. `3amtidigt oplevede 3-4 unge mænd, der havde været blandt de førende i selskabslivet 
og morskaben, en temmelig pludselig omvendelse, som gjorde indtryk på mange. Blandt disse var 
skrædderen Jacob Brink, som siden hen blev indremissionær. Flokken blev efterhånden så stor, at der 
ikke mere var plads i hjemmene. Man måtte bygge et missionshus. 
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Dens udsendinge kom jævnlig, først i hjemmene og siden hen i missionshuset, og om søndagen 
kørte nogle over til. Bylderup kirke for at høre pastor Bahnsen, den senere missions-inspektør i 
Breklum, der var en vækkelsesprædikant af Guds nåde. Deres egen præst Claus Thiesen kunne ikke 
give de vakte noget, skønt han teologisk set var positiv". 

 
Claus Thiesen stillede sig i meget skarp modsætning til det vågnende liv og bekæmpede det efter 

bedste evne. Om vækkelsesarbejdet fortæller han: "Foreningen for Indre Mission i Nordslesvig har 
her udfoldet en stor virksomhed. Foreningen ejer i Bedsted et hus, i hvilket der ugentlig, ja ofte mere 
end en gang, afholdes forsamlinger, dels af udsendte lægprædikanter, dels af gejstlige fra lands-
kirken med tilknytning til foreningen. 

 
Der er også kommet gang i arbejdet for Ydre Mission, men delvis uden for kirken, nærmest 

monopoliseret af Indre Mission. Ganske vist holdes der som regel 2 årlige missionsfester for Breklum 
i kirken, men kollekterne her er små". 

 
Om Indre Missions virke for Breklum skriver Thiesen: "Foreningen har her mange medlemmer og 

virker gennem disse med held for Ydre Mission. Det er umuligt at skønne størrelsen af gaverne til 
Breklum, der indsamles og videresendes af enkelte medlemmer af Indre Mission. I det forløbne år har 
der to gange været prædiket af en vækkelsesprædikant for Breklum, der helt tog lurven fra de øvrige 
missions selskaber". (Thiesen 1890). 
 

 

Kresten Larsen skal efter sigende have været den første, der var 
grebet af vækkelsen i sognet. Han blev født 2. jan. 1859 i Åsted i 
Vendsyssel, som søn af gårdmand Lars Christensen og Hanne 
Jensdatter, Hoven i Åsted sogn. Som ung kom Kresten Larsen til 
Bedsted hvor han blev tjenestekarl hos gårdmand Hans Jessen 
Hansen. Omkring året 1886 kom Hans J. Hansen en dag ud i 
karlekammeret og finder her Kresten Larsen liggende på knæ og ved 
at be´ til Gud, om han vil frelse sin husbond, sin madmor og hele 
byen. Denne episode gjorde et dybt indtryk på Hans J. Hansen. Han 
blev selv troende. Af taknemmelighed overfor Kresten Larsen, hvad 
han her havde sat i gang, fik han på sine gamle dage lov til at bo i 
aftægtshuset ved siden af gården. En søndag formiddag 11. jan. 1942 
døde han. Elan var ugift. Billedet er taget af H. Michelsen, 
Løgumkloster i 1933 og er lånt af Magdalene og Hans Toft, Bedsted. 
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"Kun enkelte missionsfolk besøger kirken, mens andre holder sig helt borte fra den, dog bortset fra 
de dage hvor de deltager i den hellige nadver". (Thiesen 1901). 

 
Af de 11 præsteindberetninger der findes fra Bedsted meldes der først i 1910 om 

frimenighedsaktivitet i sognet, idet frimenighedspræst Paulsen i Bovlund den 14. nov. 1910 havde 
fungeret ved begravelsen af gårdmand Eskild Eskildsen i Terp. Kirkeklokkerne havde ikke ringet og 
den vikarierende præst Tonnesen havde ikke medvirket. Den afdøde var dog heller ikke udmeldt af 
folkekirken. 

 
I 1912 meddeler præsten Nic. C. Nielsen, at Eskildsens enke Cathrine og hendes børn uden at 

have meldt sig ud af folkekirken søgte frimenighedens gudstjenester i Bovlund og gik til alters der. 
Da en voksen datter Meta døde 15. august 1912 blev Nic. C. Nielsen imidlertid indbudt til at 
foretage begravelsen. Også gårdmand Søren Andresen i Terp søgte gudstjenester og nadver i 
Bovlund. I 1916 udførte Paulsen i Bovlund en ligtale i hjemmet. (Nic. C. Nielsen 1912). 
 

 

Formanden for missionshuset fra 1914-42 Andreas Holm (1870-
1944). Han var landmand på Bedsted Mark og var søn af Martinus 
Rasmussen Holm og Johanne Petersen, Emmerske. I 1897 blev 
Andreas Holm gift med Anna Margrethe Andresen (1867-1955), datter 
af Jørgen B. Andresen og Ingeborg Kühn, Stade Mark ved Burkal. 
Billedet er lånt af datteren Ingeborg Erichsen, der nu er bosat i 
Bedsted. 

 
"Bibeltimerne om vinteren finder sted i missionshuset i Bedsted og i skolen i Terp. 

Børnegudstjenesterne, ca. 25 gange pr. år, holdes i missionshuset og ledes af lægmænd. 
Samfundslivet plejes af I. M. af retningen "Det gamle Budskab". 

 
Der er ringe interesse for landsforeningen for I. M. og Gustav Adolf-foreningen. Heller ikke en 

ungdomsforening går for godt. Den holder uregelmæssige møder, mens en KFUK-forening med ca. 
25 medlemmer mødes regelmæssigt. 

Breklum og Christiansfeld har mange venner i sognet og modtager rige gaver. Også Israel 
missionen mødes med sympati. 
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Helligdagsfreden holdes almindeligvis, også skærtorsdag. De sædelige tilstande er 
tilfredsstillende. Der har indtil nu ikke kunnet spores skadevirkninger på disse forhold som følge af 
indvandringen af fremmedarbejdere på de store gårde i Terp". (Tiedje 1915). 

 

"De sædelige tilstande er takket være det kraftigt pulserende liv i menigheden gode. Dog 
fremmes pengegriskheden betænkeligt i vide kredse som følge af krigsgevinsterne på 
landbrugsprodukter og de høje lønninger. 

 

 

Menighedsrådet i Bedsted som det var sammensat i pastor Andersens 
første år. Fra venstre ses Ole Damm, Peter Petersen, Johannes 
Christensen, præsten Poul Andersen, Andreas J. Haugaard, Peter 
Brodersen og Niels Overgaard. Billedet er taget foran præstegården 
omkring 1955. 

 
Drikkeri er temmelig ukendt. Af samme grund findes der i sognet heller ingen organisation til 

bekæmpelse af det. Helhedsindtrykket af menigheden lader sig kort sammenfatte således: det 
kirkelige liv bæres af Indre Mission. De andre kredse i menigheden deltager tilfredsstillende i det 
kirkelige liv. Gudstjenestebesøget er på det nærmeste blevet halveret i perioden fra 1909-14, da det 
var bedst, og til krigsårene 1915-16. Ved fastegudstjenesterne er besøget "nicht erfreulich". (Tiedje 
1917). 

 

"Den kirkelige status fra århundredskiftet har ikke ændret sig væsentlig. Nogle enkelte familier 

holder fast ved Det Gamle Budskab og Luthersk Missionsforening. Andre søger til den 

grundtvigske frimenighed i Bovlund. Det store Indre Missions Samfund, der ledes af Andreas Holm 

er dominerende. - Derimod vokser modsætningerne på den nationale front. Allerede i 1918 

oprettedes en tysk privatskole, og i 1925 grundlagdes en tysk frimenighed med 82 medlemmer. 

Mange tysksindede forblev dog i den danske folkekirke. Menighedsrådets sammensætning er 

domineret af Indre Mission". (Høher 1935). 

En undersøgelse i 1970 viste, at ca. 22 % af sognets indbyggere var tilknyttet Indre Missions 

Samfund. 
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Kilde: 
• "Dansk præste- og sognehistorie". Bind 10, Haderslev Stift. Udgivet under ledelse af Anders Pontoppidan 

Thyssen. En fortsættelse af Paul Nedergaards landsdækkende arbejde. Århus 1980. Heri Aabenraa 
provsti side 351-68, Bedsted sogn side 443-50. Artiklens oplysninger er udelukkende baseret på tidligere 
præsteindberetninger til provstiet. 

 

Solgårdens alterparti 
 

 

Den 21. nov. 1973, nøjagtig på 13 årsdagen for indvielsen af pleje-
hjemmet "Solgården" blev dets nye tilbygninger indviet: et dagcenter samt 
nogle pensionistboliger. I dagcentrets sydlige ende opførtes et alter, så 
man her på Solgården er i stand til at holde gudstjenester og andagter og 
samtidig sikre beboerne altergang uden besværligheder med at komme i 
kirke. Ved dets indvielse forærede Løgumkloster byråd Solgården et 
fornemt træskærerarbejde, udført af kunstneren Fr. Grube, Tinglev. 
Motiverne på træskærerarbejdet er på den venstre halvdel to unge 
mennesker, der plukker blomster. På den anden ses to gamle mennesker, 
der sidder på en bænk i skyggen af nogle træer og betragter de to unge. 
Gaven blev overrakt af socialudvalgsformand Jørgen Lassen, Løgum-
kloster. (Dagbladet Vestkysten, 22. nov. 1973). 

 

 

På det øverste billede ses alteret med korset på væggen flankeret af 
de åbentstående låger. På det nederste billede er lågerne lukket i og 
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skjuler dermed korset. I denne stilling kan man således se hvordan 
træskærerarbejdet tager sig ud, når alteret ikke anvendes. Fotos: H. 
Haugaard 1974. 

 
 

Den nyapostolske kirke 
De første kristne menigheder i oldkirken var apostolske. Navnet nyapostolsk betyder, at den 

oprindelige apostolske kirke er genoprettet. Dens herkomst er således grundet i oldkirken. 
Allerede i 1700-tallet trådte dybt troende kristne, derimellem navnkundige teologer fra både den 

katolske og den evangeliske trosretning sammen, fordi de havde erkendt nødvendigheden af en 
fornyelse i troslivet. Deres hjerter var opfyldt af en voksende længsel efter den oprindelige trosform, 
og de bad indtrængende om genudgydelsen af den Hellige Ind. Efterhånden blev hele kirkesamfund 
draget med ind i denne bøn. 

 
Gud besvarede deres bøn, for efter hans forløsningsplan var tiden dertil opfyldt, og han sendte "den 

sildige regn". Gennem profetiens gave blev i 1832 de første apostle i den nye tid indsat. Disse apostle 
ordinerede så de forskellige embeder: biskop, ældste, hyrde, evangelist, præst, diakon og 
underdiakon. Alle disse embeder forefindes i dag i den nyapostolske kirke. 

 
Det var ikke hensigten, at danne et nyt trossamfund, men tværtimod at genoprette den 

oprindelige kirke, med de embeder, sakramenter og Helligåndens gaver, som havde været fra 
begyndelsen. Den ny apostolske kirke er i dag i rivende udvikling i alle verdensdele. 

 

 

Den Nyapostolske Kirke i Bedsted som den så ud på indvielsesdagen 
15. dec. 1984. På bygningens østvendte mur ses den nyapostolske 
kirkes symbol. Billedet er lånt af kirkens præst og forstander Hans 
Bahnsen, Tjørnevej 1, Bedsted. 

 
 

Den øverste leder er stamapostlen (kirkepræsidenten), som bor i Wrich i Schweiz. Bortset fra 
stamapostlen og apostlene er alle embedsbærere i den nyapostolske kirke mænd, der har deres 
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daglige arbejde i erhvervslivet og som ikke er lønnede af kirken. økonomisk administreres kirken 
med de midler, som medlemmerne lægger i offerkassen efter eget ønske og skøn, uden nogen form 
for kontrol. De Nyapostolske kristne driver ingen politik, og fællesskabet rækker ud over alle 
landegrænser. I øvrigt foregår alt indenfor kirken på samme måde som i de første apostles tid. 

 
 

 

Gennem alle årene før den nye kirke blev taget i brug i 1984 benyttedes 
Hartvig og Christine Bahnsens privatstue på Tjørnevej 1 som kirkesal. Inden 
gudstjenesterne blev der blot flyttet lidt om på møblementet. Billedet er fra 
1984. 

 
 

Man bliver optaget i menigheden, og efter en tid - som man behøver for at komme til erkendelse 
af Helligåndens virke - bliver man beseglet, hvilket vil sige, at en apostel ved håndspålæggelse og 
bøn giver en den Hellige Ånd. Det drejer sig herved om "genfødelsen af vand og ånd", som Jesus har 
sagt er en uundgåelig nødvendighed for at komme ind i Guds rige (Johannes 3,5). 
 

Kirkens Trosmål: 

 
Beredelsen til den første opstandelse ved Kristi genkomst (Johs. 
14,2-3), til en kongelig, præstelig slægt i l000 års fredsriget (Åb. 
20,4-5). Denne beredelse foregår under Helligåndens ledelse 
igennem prædikenen, der er en opfyldelse af Jesu ord om, at 
Helligånden skal vejlede til hele sandheden (Johs. 16,13-15). 
 

Den Nyapostolske kirke startede oprindeligt i England i 1836. Herfra kom den til Tyskland, vor 
den er meget udbredt. Fra Tyskland bredte den sig videre til mange lande, heriblandt Danmark. 

Den Nyapostolske kirke i Bedsted er ikke af ny dato. Den har eksisteret siden 1921, da de første 
Nyapostolske, Hartvig og Christine Bahnsen, flyttede til byen. I begyndelsen blev der dog kun lej-
lighedsvis holdt gudstjenester, men efterhånden, som der flyttede flere til, blev der oftere - og fra 1927 
regelmæssigt holdt gudstjenester, dog kun en gang om måneden. Den nærmeste menighed dengang 
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var i Højer. 
Fra 1949 blev Bedsted en selvstændig menighed, idet Martin Meyenburg blev indsat som præst 

og forstander for menigheden, og gudstjenesterne blev lagt i faste rammer: hver søndag og hver 
onsdag. Dette foregik i det Bahnsenske hjem, hvor man hver gang flyttede møblerne til side og 
stillede stole op. 

I 1978 blev Martin Meyenburg (-1980) på grund af alder afløst af postbud Hans Bahnsen. Han er 
nu præst og forstander for menigheden. 

 
Den Nyapostolske Kirkes symbol: 

 

De troende i den Nyapostolske Kirke forsamler sig over hele jorden 
under det samme symbol. Ovenover vandet, som er antydet i og 
danner et sindbillede for evigheden, hæver den opgående sols 
stråleglans sig. Som midtpunkt står korset som troens symbol. I sin 
helhed betegner symbolet troens mål, den første opstandelses-
morgen, som de Nyapostolske kristne lader sig berede til gennem 
Helligånden. (Hans Bahnsen) 

 
 

 

Kirkesalen i den Nyapostolske kirke i Bedsted med plads til 48 tilhørere. I 
baggrunden ses alteret med korset bagved på østvæggen. Øverst ses de 
blyindfattede vinduer, der tillader den opgående sols stråler at passere. Postbud 
Hans Bahnsen er kirkens præst. Organist er Ingrid Damgaard. Orgelet ses i det 
nordøstlige hjørne. Billedet er fra indvielsesdagen 15. dec. 1984. 
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      I lange tider havde man haft ønsket om engang selv at få en kirkebygning i Bedsted. I 1984 blev 
den en realitet. Indvielsen af den smukke rødstensbygning fandt sted den 15. dec. 1984. Såvel ude 
som inde er kirken holdt i en enkel, pæn stil, og de anvendte førsteklasses materialer er - sammen 
med et nydeligt håndværksmæssigt arbejde - med til at præge disse nye rammer om de nyapostolske 
gudstjenester. 
 
 
 

 

Hartvig og Christine Bahnsen, der som de første bragte den 
nyapostolske tro til sognet, da de flyttede hertil i 1921. Hartvig 
Bahnsen (1896-1969) var postbud i Bedsted, og søn af landmand 
Hans Peter Bahnsen og jordemor Andrea Davidsen, Tinglev Mark. 
Christine Bahnsen (1892-) er datter af landmand Hans Chr. Davidsen og 
Cathrine Petersen, Bramstedt Mark ved Bramstedtlund. Billedet er 
taget 7. marts 1968 og lånt af sønnen postbud Hans Bahnsen. 

 
 

I Danmark er omkring 400 familier tilsluttet den nyapostolske kirke. Foruden Bedsted har den 
egne kirker i Tønder, Højer, Hjordkær, Sønderborg og København. Derudover findes et lignende 
antal steder, hvor der holdes gudstjenester i lejede lokaler. Den apostolske menighed i Bedsted 
tæller i øjeblikket 22 medlemmer. 
 
 
Kilde: 
• Postbud Hans Bahnsen, Bedsted: På opfordring har han her skrevet om den nyapostolske kirkes 

oprindelse og om dens menighed i Bedsted. November 1985.  
• Alle billeder til artiklen er ligeledes lånt af Hans Bahnsen. 
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Religiøse forhold i 1700-tallet 
 
Brorsons efterfølger som Præst i Bedsted blev Rasmus Mönich. Han var skomagersøn fra 

Stubbekøbing, og en mand, der med hele hjertet stod på Kristi sandheds grund. Set åndelige røre i sognet 
var endnu lige så stort son i Brorsons tid og kirkebesøget var så overmåde stort, at der næsten ikke var 
plads til alle tilhørere. Möenichs forkyndelse om den frie nåde i Kristus var heller ikke forgæves. 

En søndag talte han over de ord: "Drag mig: efter dig ville vi be." (Højsangen 1,4). En 
kniplepige fra byen ved navn Dorthe Hansdatter lyttede med stor opmærksomhed til præstens ord. 
Hun var overbevist om sandheden. Synden plagede hende, men hun vidste ikke, hvorledes hun kunde 
få det godt med sin gud. Under prædikenen sagde hun til sig selv: "Ja, efter som præsten siger, er det jo 
let at få fred med Gud; skal du også straks, som du er, overgive dig til Jesus?" Hun betænkte sig, men 
så lød det i hendes sjæl: "Nej. det er for let, det kan ikke gå, at du sådan uden videre tilegner dig Jesu 
fulde nåde." 

 
Bedrøvet forlod hun kirken, men gik straks til præsten for at klage sin nød for ham. Han 

stadfæstede, hvad han havde sagt i kirken, at hun ingen ting skulle gøre, men kun uden videre tro Jesu 
nåde. Da vovede hun at tilegne sig evangeliet, og hun blev frelst. Kort tid efter kom hun i tjeneste hos 
præsten. 

 
Ved siden af forkyndelsen modarbejdede Mönich også alle verdslige fornøjelser i sognet, og provst 

Schmidt i Aabenraa, der var ligesindet med ham, lagde da heller ingen hindringer i. vejen for hans 
virksomhed. 

 
Hans efterfølger i Bedsted blev Carl Viborg. Han var "en dårlig præst" og i grunden en modstander 

af Guds rige. Kirkebesøget tog nu meget af, og det viste sig snart, hvem der var de sande Guds børn. 
De mange, som man mente var omvendte, blev nu kun en lille flok. 1747 taltes der kun få personer, 

der var blevne Jesus tro; de boede i byerne Bedsted, Gravlund og Korup. Dette lille samfund blev nu 
ledet af gårdmand Nis Tøgersen og hans hustru i Bedsted. For Tøgersen havde præsten megen 
agtelse, så at han engang, da Tøgersen var meget syg, bad for ham på prædikestolen og sagde da de 
ord: "Herre: se, den du elsker, er syg". 

Også rejseprædikant Zeidler i Burkal, som Nis Tøgersen lod hente, bad Herren inderlig om, at han 
for de få troendes skyld dog måtte lade ham leve endnu en tid, og Herren hørte denne bøn. Han døde 
først 29. april 1762. 

 
I året 1767 nævnedes endnu en ung mand ved navn Laus Jessen, der hørte til de hellige i sognet. 

Siden den tid blev Bedsted ikke mere nævnt af vore rejseprædikanter før Herren forbarmede sig over 
denne menighed igen, da han i slutningen af 1886 opvakte sjæle fra vantroens dybe søvn. Herren 
holder i nåde vedblivende sin beskyttende og velsignende hånd over hans venner deri. 
 
Kilde: 
• J. Brodersen: "Fra gamle dage". Det kristelige livs vækkelse og vækst i Nordslesvig fra begyndelsen af 

brødremenighedens mission. 1912. Heri om Bedsted sogn side 474-78. Ovennævnte uddrag er gengivet 
ordret. 
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Missionshusets inventar 1903 
 
 
 
 

 

 
 
Kilde: 
• Missionshusets protokol: "Inventarium, forefunden i missionshuset Bethesda, januar 1903". 


