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Forsidebilledet
viser landsbyen Bedsted set fra luften i 1957. Man lægger især mærke til kirkeplantagen
nederst i billedet med festpladsen midt i, samt de endnu utilbyggede marker rundt om.
Hele Solgårdskomplekset samt gaderne: Birkevej, Bøgevej og Lindevej er heller ikke
blevet projekteret.
Billedet er taget i retningen mod nordvest, af luftfotograf Sylvest Jensen, Hillerød, og
fremskaffet fra Rigsarkivets samling af Sylvest Jensens luftfotos.

Meddelelser
Dette nummer er det 20. i rækken af Brudstykker af Bedsted sogns historie, og samtidig
hermed passeres tallet 1000 af udgivne sider. I den anledning og med dette
jubilæumsnummer er der derfor udgivet to tillægshefter, ligesom i sin tid med nr. 10.
Tillæg A omhandler de fester, skikke og traditioner, der blev holdt og stadig holdes i årets
løb, mens tillæg B omhandler alle de foreninger og organisationer, der på en eller anden
måde har en tilknytning til Bedsted sogn.
Hefterne er, ligesom alle de hidtil udkomne, trykt hos "Lyntryk" i Kolding. Eventuelt
manglende numre kan stadig fås, enten ved henvendelse til Edith Haugaard i Bedsted eller
til undertegnede.
Det næste hefte, nr. 21 udkommer i efteråret 1995, og vil komme til at handle om
Mårbæks historie.

Med venlig hilsen
Henning Haugaard

ISSN: 1903 - 8828
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Sang til Bedsted sogn

Oplysning:
• Sangen til Bedsted sogn blev afsunget i Bedsted skole, søndag den 23. august 1992 i forbindelse med
pastor Frederik Birklers afskedsfest med sognet. Sangen kan synges på Helge Rodes: ”Du gav os de
blomster” fra 1911 med melodi af Otto Mortensen.
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Ugeaviser og tidsskrifter
En af de mest læste ugeaviser i sognet er Løgumkloster Avis eller Digeposten, som bladet
hedder uden for Løgumkloster kommunes område.
Løgumkloster Avis udsendes gratis hver onsdag til samtlige husstande i hele det sydvestlige
Sønderjylland. Det trykkes hver uge i ca. 24.000 eksemplarer i formatet A 2. Avisen indehaves af
Günther Brag, Løgumkloster Bogtrykkeri, Industrivej 10, Løgumkloster.
Lidt om bladets historie: I tysk tid udkom bladet som dagblad under navnet: "Lügumkloster
Zeitung" og stoppede ved genforeningen i 1920. Kort tid efter blev Peter Bahnsen, Løgumkloster
tilskyndet af den daværende politimester i byen til at udgive en dansksproget avis. Det skete fra 21.
sept. 1920 under navnet: "Løgumkloster Tidende". Allerede året efter ved nytårstid standsede
bladet, men genopstod kort tid efter som ugeavis, og som vi kender det i dag, under navnet:
"Løgumkloster Avis".

Bladet var upolitisk og ville kun varetage de lokale interesser. I starten havde bladet til huse, hvor
i dag Sparekassen ligger, på hjørnet af Markedsgade og Markledgade. Sammen med avisudgivelsen
var der også i huset et bogtrykkeri. I 1980 kunne 3. generation ved Günther Brag fejre 60 års
firmajubilæum ved samtidigt at indvi et helt nyt og moderne bog - og offsettrykkeri på Industrivej i
Løgumkloster. (Oplysninger fra Løgumkloster Avis, 17. sept. 1980).
Bogtrykkere:
- Peter Bahnsen
1920-1950
- Hans Brag
1950-1961
- Günther Brag
1961Udover Løgumkloster Avis modtager husstandene i Bedsted sogn yderligere fire ugeaviser Disse er:
1. Ugeavisen (Den Lille Avis/Sydvesten). Adresse: Vestergade 56, Tønder
Startet 1949. Oplag: 24.893. Ugeavisen uddeles om tirsdagen gratis til samtlige husstande i Tønder,
Bredebro, Bylderup Bov, Branderup, Skærbæk, Agerskov, Højer, Løgumkloster, Tinglev, Toftlund
og Rømø postdistrikter samt 176 andre faste abonnenter.
2. Skærbæk Avis (By og Land). Adresse Ribevej 1, Skærbæk.
Startet 1991 Normaloplag 12.484. Ansvarshavende redaktør: Christian Olesen. Skærbæk Avis
uddeles hver tirsdag gratis til samtlige husstande, kontorer og butikker i et cirkulært område
omkring Skærbæk.
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3. Ugeavisen for Midtsønderjylland. Adresse Vestergade 35, Toftlund
Startet 1970. Ugeavisen uddeles hver torsdag gratis til samtlige husstande i Agerskov, Arnum,
Arrild, Bedsted, Bevtoft, Branderup, Brændstrup, Egvad, Ellum, Foldingbro, Gabøl, Gram,
Gånsager, Hellevad, Hjerting, Højrup, Jels, Lintrup, Løgumkloster, Nr. Løgum, Nustrup, Obbekær,
Rangstrup, Rødding, Spandet, Strandelhjørn, Sønder Hygum, Tiset, Toftlund, Øster Højst og Øster
Lindet.
4. Fredagsposten. Adresse: Søndergade 16, Aabenraa.
Startet 1946. Ansvarshavende redaktør: Egon Hansen. Fredagsposten uddeles hver onsdag gratis til
samtlige husstande i Aabenraa -, Rødekro -, og Lundtoft kommuner, samt enkelte tilstødende
områder til disse kommuner.

BUIF i Kikkerten. Et meddelelsesblad, der udsendtes til samtlige
medlemmer, aktive som passive, i Bedsted sogns Ungdoms- og
Idrætsforening. Bladet udkom hen ved 40 gange i årene fra juli 1976 til 1981.
Der udkom omkring 8 numre hvert år og hvert nummer havde 8-10 sider.
Bladets forside var tegnet af foreningens daværende formand, Børge
Nielsen, mens bladets indhold blev redigeret og skrevet af lærer Lejf Meyer,
Bedsted.
Format: A4. Omslaget blev trykt på Løgumkloster Bogtrykkeri, mens selve
indholdet blev trykt af Lejf Meyer selv. Forsiden, der er formindsket, viser
hvordan samtlige numre så ud.
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Kirkeblad for Bedsted sogn. Det husomdeles en gang om måneden. Det
startede i 1923 som "Det Vestslesvigske Kirkeblad" med et fælles indhold for
en lang række sogne på Tønderegnen. I dag er kirkebladet på 4 sider, et
blad for 32 sogne, samlet på 24 kirkeblade spredt ud over det meste af
Sønderjylland. Kirkebladet redigeres af pastor Jacob Bjerg, Hostrup ved
Tønder. Format: Ca. A5. Tryk: Søe Tryk A/S, Rødekro. Forsiden, der er
formindsket, viser septembernummeret 1992.

”Velkommen til Bedsted Sogn”. Et velkomstblad, der gratis kan afhentes
på kommunens rådhus samt i Bedsted hos filialerne af ”Den Danske Bank”
og ”Sparekassen”. Bladet fortæller om sognets mange foreninger for de, der
påtænker at flytte til Bedsted. Bladet revideres løbende og optrykkes efter
behov. Som udgiver står Bedsted Sogns Borgerforening.
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Format: A5. Bladet indeholder 28 sider. Forsiden, der er formindsket, viser
en tegning af maleren J. Th. Lundbye, der døde i 1848 ved Bedsted ved et
vådeskud.

”Bedsted Sogneblad”. Et meddelelsesorgan for samtlige foreninger og
sammenslutninger i sognet til samtlige husstande. Bladet udkom i alt 7
gange, hvert kvartal i årene 1990-91. Hvert nummer var på omkring 30 sider.
Bladet blev redigeret af Brian Møller, Eva Abrahamsen, og Hanne Bøhnke,
alle Bedsted.
Format: A5. Tryk: Løgumkloster Bogtrykkeri. Forsiden, der er formindsket,
viser nr. 5, maj nummeret 1991.

”Beboernyt for Solgården”. Et meddelelsesblad for beboere og ansatte
ved plejehjemmet Solgården. Bladet udkom første gang i juli 1986 og er
siden udgivet med et sidetal på omkring 24. Bladet redigeres af nogle af de
ansatte på Solgården. Format: A5. Tryk: Eget tryk. Forsiden, der er
formindsket, viser nr. 58 for maj måned 1991.
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”Brudstykker af Bedsted sogns historie”. Et lokalhistorisk skrift for
interesserede læsere. Det første nummer udkom i december 1980 og
udgives ca. en gang hvert år med ca. 48 sider pr. gang. Bladet redigeres af
lærer Henning Haugaard, Kolding.
Format: A4. Tryk: Kolding Lyntryk. Forsiden, der er formindsket, viser det
første nr, nr. 1, 1980.

Ringridningens historie
Ringridning som vi kender det i dag er en folkelig forlystelse, som blev udviklet af
middelalderens ridderturneringer. I begyndelsen blev den nye form kaldt ringrenden. Det var dog
stadig en hofsport, der i sin form var helt anderledes ufarlig. Ringrenden i Danmark nævnes første
gang i 1586, hvor kong Frederik 2. havde indbudt udenlandske fyrster til at deltage. Også kong
Christian 4. dyrkede ofte ringrenden. I løbet af to dage havde kongen engang således redet 340
gange efter ringen og taget den 206 gange.
Forbløffende hurtigt bredte denne sport sig også til de borgerlige kredse rundt omkring. I
Tønder, nævnes det i en fastelavnsprotokol, blev der allerede i 1596 afholdt ringridning. De unge
svende og lavsbrødre havde her "stukket efter ringen".
Reglerne for ringridning har ændret sig flere gange, men fælles for dem alle var, at en rytter på
en galoperende hest skulle fange en i en galge ophængt ring med en lanse. I 1600-tallet ændredes
reglerne således, at blot en rytter skulle udfordre alle de øvrige ved at kappes med dem efter tur.
Senere konkurrerede alle mod alle.
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Selve ringen var oprindelig femdelt, men i løbet af 1700-tallet synes man at være gået over til en
udelt ring, men som fandtes i tre forskellige størrelser. Den store ring kaldtes tjener-ringen, den
mellemste for kammer-ringen og den mindste, konge-ringen. Den rytter, der først fik ringen 3 gange
fik den tilsvarende titel. De ringridere, der slet ingen ringe fik, blev kaldt for munke; de blev
bagefter prydet om livet med et halmbånd. Når ringridningen var forbi, red rytterne, kongen forrest
og munkene bagerst rundt i byen for at indbyde pigerne til gilde om aftenen.
Ringridning hørte således med til det gamle landsbysamfunds festskikke, og som arrangeredes af
deltagerne selv.

Billede fra ringridningen i Hellevad, lørdag den 15. juni 1924. Bag den
første rytter, som ikke er identificeret, ses ansigtet af Andreas
Haugaard, Bedsted.

I 1742 besøgte kong Christian 6. Tønder. Han fortæller derom i sin dagbog, at han der så nogle
unge mennesker fra borgerskabet ride efter ringen i forbindelse med fastelavn. Også i Felsted, ved
man, at der omkring 1850 blev afholdt ringridning fastelavnsmandag, og folkemindesamleren
Svend Grundtvig fortæller i "Danske Folkeminder" fra 1861, at "æ ringriden" i Øster Løgum og
nærmeste omegn blev afholdt fastelavnsfredag. Aftenen før havde pigerne travlt med at pynte
hestens bidsel og sadel med bånd og sløjfer. Næste morgen, fredag, mødte så byens bønderkarle op
med de pyntede heste og en pregstik (lanse) til at tage ringen med. Ringen var anbragt i et reb i æ
galle (galgen), og lige netop så højt at rytterne kunne ride under den.
Også uden for Slesvig, i det øvrige Danmark, blev der overalt i 1700-tallet afholdt ringridninger
og som synes at være en udbredt folkelig forlystelse, men i 1800-tallet begyndte de efterhånden at
forsvinde, først i byerne, og senere også ude på 1andet. I Slesvig og Holsten vedblev disse
ringridninger at være populære. En medvirkende årsag hertil kan være den, at ringridningen her
ikke kun blev betragtet som en sport for folket, men også for hoffet, i det der ved det
augustenborgske hertugpars sølvbryllup i 1846 afholdtes en ringridning med over 400 deltagere.
Også efter 1864 vedblev ringridning at være en populær sport i Nordslesvig.
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I 1894 sendte landråd von Uslar i Aabenraa en skrivelse ud til samtlige politiembedsmænd i
amtet angående hvilke fester, der var blevet afholdt i perioden okt. 1893 til okt. 1894. I Hellevad
politidistrikt, som omfattede Egvad, Hellevad og Bedsted sogne, havde der fx fundet 6 ringridninger
sted: I Nr. Hostrup, Hønkys, Hellevad, Klovtoft samt i både Bedsted og Øster Terp, og alle steder
fandt de sted hos private, hvor man på skift stillede den fornødne plads til rådighed. I Øster Løgum
politidistrikt fandt der tre ringridninger sted, men her foregik det alle steder ved kroerne.
Efter alt at dømme var ringridningerne endnu ikke foreningsdannelser. Kun på amtsbasis var
ringridning ved at blive organiseret i foreninger. Sønderborg amt afholdt den første ringridning i
1888, og først i 1896 fulgte Aabenraa efter med en amtsringridning.
Under påvirkning af disse amtsringridninger begyndte man nu også på landet at lave lokale
foreninger. De gamle skikke har nok også været inde i en krise, siden det var nødvendigt. Flere af
disse foreninger eksisterer stadig, som fx Hellevad og Egvad sognes ringriderforening af 1900. En
lignende forening dannedes 1903 i Ravsted og sandsynlig blev der også i Bedsted sogn i disse år
omkring århundredskiftet dannet en ringriderforening, men desværre findes der ingen oplysninger
af en sådan.

Avisartikel i dagbladet Jyske Tidende, tirsdag den 9. feb. 1932.

I 1914-18 huserede verdenskrigen og det bevirkede, at stort set al foreningsarbejde gik i stå. For
nogle foreningers vedkommende blev pausen af længere varighed, inden man igen tog fat hvor man
slap før krigen. Således også i Bedsted sogn. I Jyske Tidende kunne man i feb. 1930 læse følgende:
"Fastelavnsmandag arrangerede ringriderforeningen for Bedsted sogn den første ringridning siden
1. verdenskrig. Det foregik ved Øster Terp kro og konge blev Andreas J. Haugaard, Bedsted med 13
ringe foran Nis Beyer, Visbjerg. I alt 28 ryttere deltog. Efter ringridningen red rytterne i optog
gennem Terp, hvor de efter gammel skik blev trakteret forskellige steder, bl.a. hos den tidligere
ringriderkonge fra før krigen, gårdmand Andreas Brodersen, Terp”.
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Det var således ikke kun i Bedsted sogn man genoptog ringridningen. Overalt i Sønderjylland
vendte man tilbage til den gamle idræt, der således fik en renæssance og sikkert inspireret af den
endnu levende tradition. Derimod kom ringridningen ikke i gang igen i det øvrige Danmark. Her
var den helt uddød.

Ringridning ved Øster Terp kro omkring 1935. Af de ryttere, der ses på billedet er
det kun Laust Arnum, den forreste, der er identificeret. I baggrunden skimtes to af
gårdene ved Overballevej. Billedet er lånt af Edith Skou, Øster Terp i 1991.

Den gendannede forening fra 1930 havde i øvrigt Mathias Hansen, Øster Terp som formand,
men hvad der skete med foreningen siden man i Øster Terp skolesal den 8. juni 1935 stiftede en ny
under navnet: Bedsted Sogns og Visbjergs Ringriderforening, vides ikke. Muligvis blev den
gamle forening opløst på grund af de store nationale modsætninger, der prægede tiden i 30-erne.
To gange inden stiftelsen i 1935 havde man ellers i dette forår afholdt ringridninger. Første gang,
fastelavnsmandag var en rigtig kold omgang for de deltagende ryttere. Konge blev Thomas Møller,
Konstantin Sehagen kronprins, mens H. Mammen blev prins. Anden gang foregik det omkring 1.
juni. Her deltog 28 ryttere og konge blev Nis Beyer, Visbjerg.
Ringridning var herefter en årlig tilbagevendende begivenhed, der i reglen blev afholdt i juni
måned ved kroen i Terp og efter forsamlingshusets opførelse i 1937 blev den henlagt hertil på en
mark nord for. Rytterne samledes om formiddagen en bestemt søndag enten i Terp eller Bedsted,
hvorfra optoget startede. Forrest kørte en pyntet lastbil med et hornorkester. Det blev dog senere
afløst af den moderne teknik med grammofon og højttalere.
Med underholdende musik blev der således redet gennem et vist antal galger. Der blev af den
enkelte rytter måske råbt: "Æ lette vette laver" eller "et lille gran ti' højer" osv. Fra en bod kunne der
købes is og slik og inde i selve forsamlingshuset var der præmieskydning. Når ringriderne holdt
frokost- eller kaffepauser var der gerne en skilling at tjene for de større drenge med at holde
hestene.
Der blev også tit afholdt cykelringridning for børn. De fandt første gang sted i 1932 i Aabenraa,
hvorfra skikken bredte sig. Foruden præmier til dem, der fik flest ringe var der desuden også gerne
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præmier til de flottest pyntede cykler. Pyntningen bestod i reglen ved at hjulene og stellet blev
beviklet med kreppapir.
Om aftenen afholdtes der afslutningsvis ringriderbal. Først blev præmierne uddelt til de bedst
placerede ryttere samt de bedste ved skydningen. Allerede om eftermiddagen fik kongen dog en
krans hængt om hestens hals. Den var gerne lavet af en cykelfælg, der var beviklet med blomster og
grønt.
I 1950-erne ophørte mange af de små ringriderforeninger med at eksistere på grund af
hestemangel, der igen skyldtes den revolutionerende opfindelse i landbruget: Traktoren. Det var
især den lille grå Ferguson traktor, der fortrængte hestene. I 1958 afholdtes den sidste ringridning i
Bedsted sogns og Visbjergs ringriderforening, der således ikke nåede at fejre sit 25 års jubilæum.
De få udøvere, der måtte være tilbage var herefter nødsaget til at deltage i de større byer rundt om i
landsdelen.
Kilde:
• Viggo Petersen: "Ringridningen i Aabenraa gennem tiderne". 1971.
• Inge Adriansen og Helle Denckert: "Ringridning i Sønderjylland". 1986.
• Protokollen for Bedsted sogns og Visbjergs Ringriderforening af 1935.

Ungdoms- og idrætsforeningens historie
Bortset fra ringridning var det i 1700-tallet kun forbeholdt de adelige at dyrke sportslige
discipliner, såsom fægtning, skydning og gymnastik i form af styrketræning, og hvor bl.a. træhesten
blev brugt som et redskab. Ordet sport betyder også morskab.
I 1814 indførtes tvungen skolepligt. Det bevirkede, at også almuen begyndte at dyrke gymnastik
og styrketræning. Det var især den tyske gymnastik, der vandt indpas. Den lagde vægt på at de
enkelte øvelser skulle udføres et stort antal gange. Efter den politiskspændte treårskrig 1848-50 blev
der nu også oprettet en hel del skytteforeninger rundt om i landet. F. eks. blev en skytteforening for
Als, Sundeved og Aabenraa amt stiftet i 1862. Disse foreninger havde til formål at styrke
fædrelandskærligheden og forsvarsviljen. Efter tabet af Sønderjylland i 1864 fik skyttebevægelsen
endda øget fremgang og betydning.
I slutningen af 1800-tallet kom den svenske form for gymnastik til landet. Den byggede på Lings
principper. Hvor gymnastikken hidtil var præget af konkurrence og enkeltpræstationer, blev den nu
i højere grad holdorienteret og med et minimalt indhold af konkurrence. Tanken faldt også helt
naturligt sammen med den danske andelsbevægelse, og kom derfor også til at stå særlig stærkt på
landet. Omkring århundredskiftet havde denne gymnastikform sejret overalt. Landsbyernes karle
kom på højskoler og tog derefter gymnastikken med sig hjem, hvor den udøvedes i forsamlingssale
eller i gårdenes storstuer. Flere steder i Sønderjylland gjorde tyskerne alt for at forhindre disse
sammenkomster eller at gymnasterne organiserede sig i en forening. På den måde var gymnastikken
kun med til at øge danskbevidstheden.
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I 1903 dannedes Sønderjysk Idrætsforening eller Nordslesvigs Idrætsforening, som den
oprindelig hed. En idrætsforening menes allerede på dette tidspunkt at være startet i Bedsted sogn, i
hvert fald senest i 1909. Gårdmand i Øster Terp, Johannes Møller (1881-1955) skal have været en
af foreningens første formænd, måske endda den første, og med gårdmand Peter Brodersen (18891958) i Mårbæk som kasserer. Af andre personer, der i de første år ydede en stor indsats, skal
nævnes købmand A. P. Christensen (-1919) i Terp Kro. Han var meget interesseret i idræt og skal
have gjort et stort arbejde i foreningen. Blandt de aktive udøvere i de første årtier skal nævnes
personer som Laust Arnum og Werner Thomsen.

Bedsted sogns idrætsforenings fodboldhold omkring 1927. De 11 spillere er her
fotograferet foran det ene mål på banen ved Øster Terp skole. Kun spilleren i
midten af den midterste række kendes, nemlig Herman Hansen. Billedet er lånt af
Tinne Hansen, Bedsted i 1985.

Idrætsforeningen blev først og fremmest startet med henblik på fodboldspillet. I starten blev der
sporadisk arrangeret kampe mod de omkringliggende klubber, og spillet blev straks meget populært.
Fodboldspillet kendes helt tilbage til kelternes soldyrkelse, hvor den runde bold var et sindbillede
på solen, og som det gjaldt om at erobre fra modparten.
Verdenskrigen satte for en tid en stopper for alle idrætsaktiviteter, men efter 1920 vendte
interessen på ny tilbage. Især boldidrætten fik herefter sit helt store gennembrud. De tidligste
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oplysninger om fodbold i Bedsted er fra 1927, og hvor vi oven i købet har et billede af holdet, men
desværre er der kun en af spillerne, der er identificeret; nemlig Hermen Hansen.
Ifølge en sang, der blev skrevet til idrætsforeningens fest i Øster Terp Kro, fredag den 28. okt.,
fremgår det, at 9 af spillerne var: Karsten (målmand), P.H., L.A., P.B., Jens Hansen, Herman
Hansen, Johannes Jessen, J.A. og Johan Peter. Hvordan holdet havde klaret sig i sommerens kampe
vides ikke, men blandt modstanderne nævnes Arnum. Ravsted. Hellevad og Løgumkloster.
Hjemmekampene blev muligvis dengang spillet bag ved Terp kro eller også på en anlagt bane ved
Øster Terp skole.
Også damerne dyrkede boldspil samme sted. Deres foretrukne spil var kurvebold, der var en
slags tidlig basketball. Håndboldspillet var endnu ukendt og blev først introduceret i slutningen af
1930-erne.

Folkedansere fotograferet i forbindelse med en opvisning i Øster Terp kro 1923.
Personerne er i bagerst række fra venstre: Andreas Haugaard (leder), Hans?
Anker?, ? ,? Madsen, Peter Andersen og Iver Gubi. Midterst række: Margrethe
Haugaard, Lise Christiansen, Marie Haugaard, Grethe? Henny Haugaard og Anne
Haugaard. Forreste række: Johannes Lund, ?, Kirstine Iversen og ? Nielsen.
Billedet er lånt af Iver Gubi, Bedsted, ligesom også navnene skyldes ham.

I 1923, ved vi, at der også blev danset folkedans i Øster Terp kro. Leder var Andreas Haugaard
(1898-1970), og i forbindelse med opvisningen var alle 16 dansere klædt i den gængse sønderjyske
folkedragt.
Også en lokal skytteforening så dagens lys i sognet efter 1920. Dog vides der ikke meget om
denne forening udover, at det var forpagter Johannes Jessen (1893-1983), Øster Terp, der var
formand og at foreningen ikke havde lang levetid.
Den idrætsdisciplin, der havde flest udøvere, både her i sognet og på landsplan, var
gymnastikken. Det foregik efter genforeningen i Øster Terp skolesal, som bl.a. var blevet bygget til
dette formål. Her samledes ungdommen en gang om ugen i vinterhalvåret, og der var både et
karlehold og et pigehold.
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På landsplan kom det i 1930 til en splittelse af politiske årsager. Omkring halvdelen af landets
foreninger gik sammen og dannede De Danske Gymnastikforeninger, mens resten gik sammen
med skytterne og de øvrige idrætsudøvere i De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger.
I 1992 blev de igen sammenlagt under navnet DGI.
I en avisartikel fra 1935 fremgår det, at sognets idrætsforening havde holdt afslutningsfest i
skolesalen i Øster Terp, i slutningen af marts måned med opvisning i gymnastik og folkedans.
Pigegymnasterne blev ledet af Inger Lund, Alslevkro, mens karleholdet blev ledet af landmand
Werner Thomsen, Bedsted. Folkedanserne blev ledet af lærer Edvin Larsen, Øster Terp til
musikledsagelse ved Carl Wilkens.

Bedsted sogns Ungdoms- og Idrætsforenings første formand
fra 1941-1944, Peter Thorndahl, Øster Terp. Peter Chr.
Thorndahl blev født i Gudum i nærheden af Ålborg, 5. nov.
1904, søn af landpost Christian Thorndahl og Marie
Hermansen. I 1932 blev han gift med Sigrid Andreasen (19071992). I ægteskabet var der to børn: sønnen Henning og
plejedatteren Annelise. I 1925 blev Peter Thorndahl uddannet
som mejerist og kom omkring 1927 til Alslev og Øster Terp
mejerier. Da han i 1929 blev bestyrer for mejeriet i Øster Terp
valgtes han også samme år til formand for idrætsforeningen.
Året efter valgtes han også til formand for ungdomsforeningen. I
1941 blev de to foreninger slået sammen og Thorndahl blev
denne forenings første formand. (Se i øvrigt mere om Peter
Thorndahl side 451).

En anden særskilt sogneforening var Ungdomsforeningen. Den skal efter sigende være blevet
startet som en selskabelig forening med bl.a. fester og foredrag på programmet. Hvornår denne
forening blev startet vides ikke. Omkring 1927 kom mejerist Peter Thorndahl til egnen og han blev i
1929 valgt til formand for idrætsforeningen. Året efter blev han også valgt til formand for
ungdomsforeningen. Allerede på dette tidspunkt var der et vist samarbejde mellem sognets
ungdomsforening og idrætsforening, og fra flere sider blev der fremsat ønsker om at slå de to
foreninger sammen. Det var naturligvis også de samme unge, der var med i begge foreninger, men
til virkelighed kom det dog først i 1941. Peter Thorndahl havde da beklædt formandsposten for
begge foreninger i mere end 10 år.
Den 21. juni 1941 blev der holdt stiftende generalforsamling. Foreningens navn var herefter:
Bedsted sogns Ungdoms- og Idrætsforening. Dens formål var at virke fremmende ved nationalt
og kulturelt arbejde, ved afholdelse af foredrag og deslige, samt at fremme arbejdet med al idræt.
Foreningens første bestyrelse bestod af: Peter Thorndahl (formand), Eskild Eskildsen (kasserer),
Thomas Møller, Østergård, Knud Skrumsager (Sivkro og formand for det nationale udvalg),
Herman Hansen, Gunnar Junker (formand for idrætsudvalget) og Maren Hybschmann. Foreningens
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love gik primært ud på, at alle dens møder og sammenkomster skulle afholdes i forsamlingshuset,
samt at spirituspåvirkede personer ved disse, absolut ville blive bortvist.

Fodboldholdet i Bedsted under B-52 ca. 1955. Holdet er i bagerst række fra
venstre: Hans Arthur Hansen, Søren Hansen, Hans Toft, Peter Brodersen og Egon
Detlefsen. Midterst række: Markus Hansen, Bent Sparholdt og Knud Nielsen.
Forrest række: Hans Sølbeck, Anker og Bonnick Petersen.

Grotten ved forsamlingshuset som den ser ud i dag. Grotten var en åben festplads, hvor
der igennem mange år blev afholdt forskellige arrangementer, som f. eks.
sankthansfester og friluftsspil. I dag ligger grotten uberørt hen. Den centrale plads i
midten er stadig synlig og markeres af fire meget store træer, og rundt langs periferien
var der plantet buske, der gav god læ for vestenvinden. Også disse er i dag meget store.
Billedet er taget mod nord af H. Haugaard, foråret 1993.

I 1937 var forsamlingshuset blevet bygget, og med dette hus var der sket store forbedringer af de
rammer man hidtil havde haft til rådighed i Øster Terp skole. Bag forsamlingshuset blev der anlagt
er boldbane, der også skulle bruges til afholdelse af den årlige ringridning.
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Da man samtidig med husets opførelse, nu også var begyndt at dyrke håndbold, viste pladsen sig
at være for lille, hvorefter man i stedet henlagde idrætsaktiviteterne til en nyoprettet sportsplads tæt
ved Bolbroen. Så vidt det kan spores blev håndboldspillet i foreningen startet på initiativ af Valter
Hansen (1917-), der senere blev købmand i Hønkys. Fra 1942 kom spillet med på turneringsplan.
Udover forsamlingshuset og banen bagved var der også "Grotten". Den lå nord for
forsamlingshuset og her blev mange friluftsarrangementer afholdt. Grotten var en tidligere
grusgrav, hvorfra man i 1916-17 hentede de materialer, der blev brugt ved bygning af
militærbanesporet til Branderup.

Tre af hovedpersonerne i BJIF’s bestyrelse i 1955. Fra venstre er det
formanden fra 1955-58 og lærer Peter Gasberg, næstformand Peter
Christensen og Dagny Andersen, der var leder af kvindegymnastikken. De
var alle bosat i Øster Terp. Billedet er hentet fra bogen: "25 års idræt i De
Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger" fra 1955.

Efter endt brug blev stedet nu planeret og tilplantet og således gjort anvendelig til mange slags
udendørsaktiviteter. Hvert år blev der i foreningens regi afholdt mellem 20 og 25 arrangementer.
Nedenfor ses en liste over samtlige arrangementer, der blev afviklet i regnskabsåret 1947-48:
• 23/6 1947: Skt. Hans fest i Grotten. lærer Johansen, Ravsted læste op, men ved bålet senere på aftenen
druknede det hele i regn.
• 1/7 1947: For første gang lykkedes det foreningen at få Sønderjysk Teaterforenings årlige friluftsspil.
Stykket hed "Trold kan tæmmes" og var instrueret af Helge Ringvald. En stor teatermæssig oplevelse og
med et ideelt vejr. 200 børn og voksne så stykket.
• 7/7 1947: Udflugt til Als. Med regn hægende over hovedet drog 70 unge i 3 rutebiler via Aabenraa og
Sønderborg til Frydendal Kro, hvor der spistes frokost. Herfra videre til turens mål: Mommark færgeleje
og Hørup Hav.
• 20/7 1947: Idrætsstævne. Et vellykket stævne med mange hold i kamp. På pladsen var der skiveskydning
og diverse andre spil. Om aftenen var der præmieuddeling i forsamlingshuset med kaffebord og
efterfølgende dans.
• 23/8 1947: Aktivfest. Alle foreningens aktive sportsudøvere var indbudt til underholdning, kaffebord og
folkedans.
• 6/9 1947: Høstfest. Lærer Larsen, Øster Terp læste op. Derefter kaffebord og til sidst en svingom.
• 2/10 1947: Foredrag ved fhv. forstander i Ollerup, Lars Bakhøj. Emne: Om udvandrere og hjemlandet.
Efter kaffen fortalte han videre om en flyvetur han selv havde foretaget fra London til Argentina.
• 29/10 1947: Afskedsfest med kaffebord og folkedans. En fest for de unge, der rejser fra sognet til
november.

710
• 10/11 1947: Sangaften. Skoleinspektør Skovmand fortalte om Oluf Ring. Indimellem blev der sunget
sange af komponisten.
• 23/11 1947: Besøg fra Sydslesvig. Unge fra Ellund Danske Skole, ledet af lærerinde Deckert og unge fra
Harridslev Mark Ungdomsforening, ledet af Fritz Marvig. Besøget strakte sig over 2-3 dage. Fru Deckert
holdt et hjertevarmt foredrag om forholdene i Sydslesvig, mens unge fra Harridslev opførte et
dilettantstykke. Aftenen sluttede med dans. Om søndagen startedes med gudstjeneste i Bedsted kirke og
om eftermiddagen blev der spillet badminton i forsamlingshuset.
• 18/12 1947: Adventsmøde ved pastor Lindberg Andersen, Bedsted.
• 30/12 1947: Juletræsfest for børn om eftermiddagen i samarbejde med Husmandsforeningen. Elever fra
Bedsted skole opførte "Lykkens galocher" og efter dansen om juletræet kom julemanden med poser til
børnene. Om aftenen var der fest for de voksne med en tale af pastor Ebbesen, Døstrup. Bagefter var der
kaffebord og atter opførte børnene deres lille komedie.
• 4/1 1948: Nytårsfest. Forsvarsbrødre fra Aabenraa opførte P. R. Møllers dilettantstykke "Under
hammeren" og sangerinden Christine Philipsen sang stykker af Weyse og Carl Nielsen. Bagefter var der
dans.
• 22/1 1948: Filmaften med titlen "Langs en gammel grænse". Den omhandlede det danske arbejde i
Sydslesvig.
• 10/2 1948: Afstemningsfest. Forstander Asger Nyholm, Tønder Statsseminarium gav et levende og
interessant billede af statsmanden Monrad.
• 14-15/2 1948: Foreningens unge på genbesøg i Ellund og Harridslev Mark.
• 22/2 1948: Dilettantforestilling. Unge fra sognet opførte "Tordenvejr" af C. Hostrup.
• 9/3 1948: Gymnastikopvisning af både et karle- og et damehold. De to holds ledere var henholdsvis Peder
Skou og Bodil Junker. Opvisningen var meget vellykket. Derefter dans.
• 11/3 1948: Kongens fødselsdag blev fejret med et foredrag af pastor Risberg-Jensen, Ravsted.
• 20/4 1948: Folkedansopvisning. Vinteren igennem var de samlet hver 14. dag under ledelse af frøken
Iversen. Barbér Andreas Jessen, Hellevad leverede musikken. En dejlig aften med en god gammedaws
stemning.
• 27/4 1948: Lundbye-aften i anledning af malerens død for 100 år siden. Forstander Godfred Hansen, Rens
Efterskole tegnede et smukt billede af den store maler og hans kunst.

Som det fremgår af års programmet, ser man, at det var rigt varieret med foredrag,
idrætsaktiviteter, teater og fester. I 1929 stiftedes Sønderjysk Teaterforening, og her havde de
forskellige foreninger via tilskud en mulighed for at få professionelle skuespillere til at optræde. Det
skete første gang 1. juli 1947 med friluftsspillet "Trold kan tæmmes", der blev opført i Grotten,
ellers var det mest almindeligt, at sognets egne amatører spillede dilettant i forbindelse med en
vinterfest i februar eller marts måned.
Inden for det idrætslige blev der dyrket fodbold og håndbold. Det foregik om sommeren. Om
vinteren dyrkedes folkedans og gymnastik i forsamlingshuset. Op ad den store sals østvendte væg
var der anbragt ribber og i et mindre tilstødende rum mod nordøst stod redskaberne. Det kunne ind i
mellem være en kold fornøjelse at lave gymnastik om vinteren. Salen var uopvarmet og man måtte
derfor arbejde sig til varmen. Karlene startede med først at gå i takt i en lang række, alt imens man
sang de første vers af "Stræk din fod". Derefter udførte gymnasterne en lang række stående øvelser i
takt, og til sidst gik de over til øvelser med redskaberne: Buk, plint og måtte. De foretog mange
slags spring, som absolut gav dem varme i kroppen, men udsendte også en kraftig lugt af armsved
og mandehørm. - I dag er al gymnastik lagt over i Husholdningsforeningens regi.
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Situation fra et af de mange dilettantstykker, der gennem årene ved forårstid bliver
spillet i sognets forsamlingshus og i reglen for et stort publikum. Billedet viser en scene
fra 1967. Stykket hed: "Den kloge mand", skrevet af Paul Sarauws. De to
amatørspillere på scenen er Markus Hansen og Christa Clausen.

På sportspladsen begyndte man omkring påsketid med håndboldtræningen. Det foregik to gange
om ugen, i reglen tirsdag og torsdag. Senere blev de samme aftener benyttet til afviklingen af
turneringskampene. Efter en sådan trænings- eller turneringsaften på pladsen ved Bolbroen
samledes alle de involverede unge gerne bagefter ved bagerens butik eller ved Petra Hinrichsens
ishus, Sivkrovej 1. Ishuset drev hun til alle unges store glæde i årene 1952-64. Det var bare
"stedet"!
Om søndagen var der ofte et idrætsstævne at tage hen til for mange af holdene. Der var hold med
drenge- og pige junior, herrer- og damer A og B samt evt. et oprykningshold. Holdene var i reglen
tilmeldt Sønderjysk Idrætsforening.
En enkelt søndag, i reglen Kristi Himmelfartsdag, var der amtsstævne, og i den henseende hørte
Bedsted med til Tønder amt. Det var en stor og festlig dag med masser af kampe og hvor de fleste
foreninger havde taget deres fane med til optoget det pågældende sted. I flere tilfælde er det
lykkedes et Bedsted-hold at blive amtsmestre og vinde en pokal med hjem til foreningen, hvad også
de to glasskabe i forsamlingshuset vidner om (se billedet side 713). Et amtsmesterskab gav
automatisk adgang til slutspillet om det sønderjyske mesterskab. Også her har Bedsted triumferet.
Første gang det skete var i foråret 1965, da junior-pigerne i. indendørshåndbold blev sønderjyske
mestre i Gråsten Hallen ved at besejre holdene fra Aabenraa, Gram, Sønderborg og i finalen
Skrydstrup (Se billede af holdet i tillægget side 53).
En af klubbens største og mest solide håndboldstøtter i foreningens historie er uden tvivl Jacob
Schulz, også kaldet Lille Jacob. I mere end en generation var han aktiv spiller og træner inden han
lagde sportsskoene på hylden. For sin store indsats blev Jacob Schulz i 1976 udnævnt til
æresmedlem af foreningen.
Ungdoms- og idrætsforeningen bestyrelse består af 7 personer. En af disse står for
håndboldafdelingen, en for fodboldafdelingen og en tredje for kulturafdelingen. I 1952 kom det til
et brud i foreningen. Mange af de aktive fodboldspillere var utilfredse med, at fodboldspillet ikke
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blev vægtet højt nok, men også fordi en aldrende bestyrelse ikke forstod at følge med tiden.
Fodboldspillerne brød derfor ud og oprettede en speciel fodboldklub under navnet: B 1952.
Seniorholdet blev indmeldt i Jysk Boldspil Union og skomager Johan Stamp Enemark blev dens
første formand. I nogle år herefter spillede holdet på et højt niveau og klarede sig særdeles godt
mod mange af de store omegnsklubber, som fx Tønder, Brøns, Bylderup og Løgumkloster.

Æresmedlem af BUIF fra 1976, Jacob Schulz. Jacob Schulz blev født 9. sept.
1926, søn af husmand i Bedsted Jacob Schulz (1905-1987) og Marie
Christine Jessen (1902-1988). Lige fra den tid hvor Jacob Schulz blev
konfirmeret omkring 1940 begyndte han at dyrke håndbold, og han var
således en af pionererne for spillets udbredelse i sognet. Han elskede dette
hurtige spil og var i mere end 40 år aktiv i klubbens tjeneste. Som træner og
igangsætter for mange ungdomshold blev Jacob Schulz også benyttet.
Desuden var han i flere perioder også med i foreningens bestyrelse. - Det var
derfor ikke uden grund, at Jacob Schulz i 1976, på sin 50 års fødselsdag, blev
hædret af foreningen for sin store indsats og udnævnt til æresmedlem. Efter
hans eget udsagn nåede han som aktiv at spille omkring 1500
håndboldkampe for foreningen inden en scleroseagtig sygdom tvang ham til
at stoppe karrieren. Både på og udenfor banen var Jacob kendt som et venligt
og hjælpsomt menneske, med et godt humør og et lyst sind. For ham var
kammeratskab og sammenhold vigtigere end resultatet. Jacob Schulz døde
ugift 20. sept. 1991 i en alder af 65 år. Billedet er lånt af hans søster, Bothilde
Nielsen, Uldal.

En gang om året var der dog et udmærket samarbejde mellem sognets to sportsforeninger. Det
var, når der hver sommer blev afholdt idrætsstævne. B 1952 fik dog kun en levetid på 10 år. I 1960
blev lærer Peter Brodersen formand for BUIF, og i forvejen havde han siden 1954 været formand
for fodboldklubben. Han mente ikke at der længere var brug for to konkurrerende foreninger,
hvorfor de i 1964 igen blev sammenlagt. Det var også langt bedre at forene kræfterne, fx med at
afvikle de årlige idrætsstævner, hvor der på sportspladsen skulle rejses telte til skydning, tombola,
pilekast m. m., alt sammen for at støtte foreningsarbejdet. Der skulle også arrangeres kampe for at
trække tilskuere, og dertil inviterede man naboklubberne. Søndag eftermiddag sluttede stævnet på
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pladsen og om aftenen var der præmieuddeling i forsamlingshuset med kaffebord og efterfølgende
dans til et populært orkester (Se planen over idrætsugen for 1966 side 712).

Situation fra folkedanseopvisningen i Bedsted sogns Forsamlingshus 2. april 1966. Der
var 24 par med ved opvisningen, der blev ledet af Hans Hansen (kaldet æ fiskemand) fra
Ravsted. Han står til højre i billedet ved dørkarmen i baggrunden. Ved siden af ses
barber Andreas Jessen, Hellevad, der spillede til. Man lægger også mærke til ribberne
langs væggen, der blev benyttet af karlene ved vintergymnastikken. Mellem ribberne og
døren ses også de to glasskabe med plader og pokaler, som foreningens unge har
vundet ved forskellige idrætskampe i tidens løb. Billedet er taget af fotograf Bent Wilkens,
Bjerndrup.

I 1950-erne blev der mange steder i landsdelen bygget centralskoler, og i forbindelse hermed
opførtes der også gerne et pænt idrætsanlæg med omklædningsfaciliteter på skolen. Et sådant
idrætsanlæg var også et stort ønske for BUIF, men der var lange udsigter, da man ikke i sognet
kunne blive enige om hvorvidt man også i Bedsted skulle have en centralskole og i så fald, hvor den
skulle ligge. Et alternativt ønske fra foreningens side var derfor at få et klubhus opført ved Bolbro
anlægget med omklædningsrum. Heller ikke denne plan blev gennemført. Det betød, at udenbys
holdene i mange år måtte affinde sig med at klæde om inde mellem træerne. Efter kampene kunne
spillerne godt være svedige. Hvis man ønskede sig en afvaskning var der ikke andre muligheder end
at løbe hen i Bolbro bækkens kolde vand.
Der var også tit problemer med at få græsset slået. Foreningen ejede ikke en slåmaskine og i
reglen måtte de spillende landmænd på skift slå et slag ind på banen med traktor og græsslåmaskine
for at få banen klippet til de næste par kampe.
Først i 1962 lysnede det. Bedsted Centralskole var nu en realitet og fra efterårsturneringens start
i 1963 kunne man tage det nye stadion i brug. Kommunen sørgede nu også for græsslåningen
regelmæssigt og anlægget var derfor i en meget fin stand. Omklædningen foregik i et kælderrum på
skolen. Det var et meget stort fremskridt, men med tiden viste det sig, at omklædningsfaciliteterne
ikke var så ideelle, som man kunne have håbet. Det var kun et lille omklædningsrum, og desuden
kunne man godt tænke sig et lokale, hvor man efter træningen kunne samles, drikke en sodavand,
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lægge taktik, afholde klubmøder osv. Der skulle dog gå over tyve år inden disse forhold blev
udbedrede, idet man først i 1989 kunne indvi de nye lokaliteter i skolens kælder.

Bedsteds seniorfodboldhold i 1968. Spilledragtens farve bestod endnu dengang i
røde trøjer og hvide bikser. De 11 spillere er fra venstre i bagerste række: Ejgil
Tryk, Thyge Løbner, Hans Egon Thomsen, Henning Haugaard og Bernd
Brinkmann. I midterst række ses Gustav Meienburg og Claus Clausen. De fire
spillere forrest er: Kjeld Brodersen, Gunnar Toft (målmand), Niels Nielsen og Jens
Madsen. Billedet er taget mod vest på det forholdsvis nye stadionanlæg ved
centralskolen.

Formand for BUIF fra 1960-1972, Peter Brodersen, Bedsted. Peter Brodersen blev
født i Blæsbjerg, Egvad sogn 26. okt. 1926, søn af gårdmand i Nr. Hostrup, Jørgen
Brodersen og Anne Wollesen. Den 24. sept. 1954 blev han gift med Solveig
Christensen, født i Tumbøl 13. juli 1934, datter af lærer Jes Fr. Christensen og
Anna Cathrine Jørgensen. I ægteskabet fødtes fire piger: Margit (1955-), Lone
(1957-), Elin (1963-) og Marianne (1972-). Peter Brodersen kom efter endt
uddannelse fra Tønder Seminarium i 1954 til Bedsted som lærer. I 1956 blev han
formand for fodboldklubben: B 1952, og i 1960 tillige formand for BUIF. I sin
egenskab af formand for begge foreninger var han således i 1964 med til at slå
dem sammen og fortsatte i øvrigt på formandsposten frem til 1972. Fra 1976-1987
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var Peter Brodersen herefter formand for Bedsted sogns Forsamlingshus. Han var
her bl.a. sammen med sin hustru med til at istandsætte og modernisere
forsamlingshuset. I det hele taget stod han gennem alle årene som formand i
spidsen for et stort og aktivt arbejde på det folkelige og kulturelle liv i sognet. Han
udførte hvervet ansvarsfuldt og med stor respekt. Peter Brodersen døde kun godt
60 år gammel den 22. april 1987. Billedet, der er fra 1979 er lånt af Solveig
Brodersen, Birkevej 10, Bedsted.

1960-erne blev sportshallernes årti. Alle større byer fik i disse år hver sin hal, der almindeligvis
var af en håndboldbanes størrelse med plads til nogle få hundrede stående tilskuere. I tilknytning
hertil blev der også opført flere omklædningsrum samt et mindre cafeteria.
Foreningen fik henvendelser om et hal-samarbejde fra både Toftlund, Bylderup og Rødekro, men
man tøvede og med rette på den rigtige samarbejdspartner, da en Løgumkloster Hal kom på tale i
februar 1966. Man kunne med en hal i Løgumkloster heller ikke forvente at få den tættere på og
ligeledes spillede det ind, at der på det kommunale plan var udsigt til at Bedsted ville indgå i
Løgumkloster Storkommune.

Seniordameholdet i håndbold i Bedsted 1976. Holdet deltog i A-rækken, hvor de blev
sønderjyske mestre. Senere deltog de også ved Danmarksmesterskabet i Ollerup på
Fyn. Bagerst ses fra venstre: Kirsten Clausen, Birgit Petersen, Anneli Taszarek og
træneren Anton Christensen. Knælende forrest ses: Aase Mørch, Lone Brodersen,
Ingeborg Andersen og Anita Toft. Billedet er lånt af lærer Aase Mørch, Bedsted.

I efteråret 1967 stod hallen færdig. Også i Bedsted sogn blev der samlet ind og mange unge
ydede arbejdstimer på byggeriet og endelig blev der fra foreningens side ydet et lån på 5000 kr til
hallens finansiering. Med en andel i Klosterhallen kunne BUIF også få rimelig gode træningstider,
men samtidig var grunden også blevet lagt til et større samarbejde mellem kommunens
idrætsforeninger. Det resulterede i, i stedet for at bekrige hinanden i turneringerne, at BUIF og
Løgum IF indgik i et trænings- og spillefællesskab ved dannelsen af BL 89.
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Bedsteds herrefodboldhold efter turneringen i 1993. Holdet havde gennem hele sæsonen
det næstbedste angreb, det tredjebedste forsvar og sluttede dermed på 2-pladsen i
turneringen, som dermed gav oprykning til serie 3 i 1994. Højere har et hold fra Bedsted
endnu aldrig spillet. På billedet ses stående fra venstre: Peter Nissen, Kim Dittmann,
John Wilkens, Bent Jensen, Allan Skriver og Jan Dyhrberg, der er spillende træner og
topscorer. Knælende: Per Plotnikoff, Hans Plotnikoff, Ole Hansen, der blev årets spiller
1993, Leif Beck og Johannes Thams, der ligeledes er spillende træner. Ved
fotograferingen manglede John Dyhrberg, Brian Johannsson, Claus Hansen samt
målmanden Mogens Sørensen. Billedet er hentet fra Jyske Vestkysten, onsdag den 17.
nov. 1993.

Det var i starten kun tænkt som en forsøgsordning og udelukkende på top seniorplan.
Samarbejdet fungerer stadig her fem år efter med stor tilfredshed for alle parter, og oven i købet er
samarbejdet blevet udvidet til også at omfatte den tyske forening TSV Lügumkloster.

Bedsted sogns Ungdoms- og Idrætsforenings bestyrelse, som den var sammensat
i 1991, i 50 året for foreningens start i 1941. Medlemmerne er fra venstre: Ib
Sørensen, Gertrud Thams, Pia Jensen, Jens Erik Sørensen (formand), Birthe
Jørgensen, Mona Hansen og Svend Sørensen. Billedet er hentet fra Løgumkloster
Avis i juni måned 1991.
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Med 1960-erne var der også på andre områder end halbyggeri nye tider på vej. De gamle dages
fælles kaffeborde og højskolesang gik af mode og for at tækkes nye tider arbejdede man i
foreningen for at få slettet den gamle klausul om, at der ikke måtte drikkes spiritus ved foreningens
arrangementer. Det lykkedes i 1967 lejlighedsvis at indføre spiritusbevilling og hermed var der også
behov for at omdanne lokalerne. Det betød en fjernelse af ribberne, et sænket loft, nye borde og
stole i stedet for de gamle bænke, moderne toiletter og inddragelse af den lille scene med en
forbindelsestrappe samt en mindre skarp belysning frem for det tidlige så kraftige neonlys.

BL 89 Herre, også kaldet "Superholdet" spillede i 1993 i serie 2. Håndboldholdet er her
fotograferet i forbindelse med overrækningen af de nye spilledragter, sponseret af Løgumkloster
Auto Center ved Uffe Overbye og Toni Christensen. Stående fra venstre ses Toni Christensen,
Steen Jørgensen, Erling Rohde, Lars Petersen, Mogens Elkjær Madsen, Aksel Hansen,
Christian Schmidt og holdleder Bent Jeppesen. Forrest fra venstre: Jørgen Andersen, Tage
Schmidt, Henning Lund, Johnny Johnsen, Helmuth Thomsen og Hans Chr. Schmidt. Billedet er
hentet fra Løgumkloster Avis, onsdag d. 27. okt. 1993.

Ned disse nye og moderne faciliteter fremstod forsamlingshuset nærmest som nyt. På den baggrund
opstod tanken om at starte en ungdomsklub. Det skete på initiativ af husets bestyrer og fra 1974 var
klubben en realitet. De unge mødtes her en aften om ugen, tirsdag kl. 19 i vinterhalvåret for
sammen at hygge sig med musik og forskellige spil. Klubaktiviteterne blev dog få år efter indstillet
på grund af manglende tilslutning.
BUIF er uden sammenligning sognets største. I 1962 havde foreningen 108 medlemmer. Omkring
30 år senere, i 1991, hvor foreningen da kunne fejre 50 års jubilæum var medlemstallet steget til
godt 350, hvilket vil sige, at hver tredje person i sognet er medlem af foreningen.
Kilde:
• "25 års idræt i de Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger" i 2 bind. Under redaktion af Axel
Alstrup. 1935. Heri om Bedsted Lø Ungdoms- og Idrætsforening, bind 1 side 330-31.
• Ungdoms- og idrætsforeningens protokoller, samt oplysninger fra nuværende som tidligere
bestyrelsesmedlemmer.
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Udpluk fra BUIF’s protokoller
• Jan. 1932: Julefest i Øster Terp skolesal med tale af pastor Nielsen, Vedsted.
• 10. feb. 1932: Afstemningsfest. Seminarielærer Claus Eskildsen, Tønder holdt festtalen.
Ungdomsforeningen var arrangør.
• 12. feb. 1939: Amatørskuespillere fra Arnum opførte "Værdier" i forsamlingshuset.
• 7. sept. 1941: Pokalstævne i fodbold mellem Agerskov, Nr. Løgum og Bedsted. I finalen vandt Bedsted
over Agerskov, da spillerne fra Agerskov forlod banen 3 min. før tid.
• 11. feb. 1942: Peter Jessen Turneen opførte "Det Gamle Guld" af Morten Koch.
• 21. marts 1942: Folkedansopvisning af 23 par. Dernæst gymnastikopvisning med kun få deltagere.
• 13. juli 1944: Idrætsstævne med fodbold- og håndboldkampe, skiveskydning og boldkast på pladsen. Om
aftenen fælles kaffebord med dans i forsamlingshuset.
• Marts 1946: Gymnastikopvisning. Pigeholdet blev ledet af Ingeborg Svennesen, Øster Højst og
karleholdet af Peder Skou, Øster Terp.
• 31. okt. 1946: Poul Vendelbos Teatertrup opførte "Drengen Fritz".
• 6. dec. 1946: Tale af skoleinspektør Eskild Brahm, Tønder, om det danske riges tilblivelse, belyst ud fra
danske folkesagn.
• 28. dec. 1946: Juletræsfest for børn og unge. Skolebørnene fra Bedsted opførte "Kejserens nye klæder" af
H. C. Andersen.
• 10. marts 1947: Dilettantforestilling med hjemlige kræfter: "Eventyr på fodrejsen". Dårligt færdselsvejr
samt en uvarmet sal. Men takket være Fritz Ulrich var der god varme i salen, da forestillingen blev
gentaget 12. marts, dog uden den helt store tilslutning, da vejene endnu var fuldkommen blokerede af sne.
• juli 1948: Udflugt til Skamlingsbanken.
• 23. okt. 1948: Steen Steensen Blicher aften.
• 4. nov. 1948: Færø aften. Halver Geyti viste film og fortalte om Færøerne.
• 23. nov. 1948: Højskolelærer Arne Fog Pedersen holdt foredrag om Clemenceau.
• marts 1949: Gymnastikopvisning af 30 piger fra Snoghøj Idrætshøjskole under ledelse af Jørgine
Abildgaard.
• 23. juni 1949: Sankthansfest med friluftsspil i Grotten om Grundlovens givelse i 1849, skrevet af lærer
Chr. Demuth, Ravsted.
• 9. juni 1950: Friluftsspil i Grotten med skuespillere fra Odense Teater. Stykket hed "Mikkel Larsens
drenge".
• 23.-24. juli 1950: 20 unge fra sognet på genvisit i Harridslev i Sydslesvig med et besøg i Sankelmark og i
Flensborg. (Se også side 709).
• 28. okt. 1950: Pakkefest for sognets unge i forsamlingshuset.
• 29. apr. 1951: Folkedansopvisning under ledelse af Søren Petersen, Alslev til musik af Jens Bendorff,
Øster Højst.
• 6. juli 1951: Foreningsudflugt til Silkeborg og Himmelbjerget.
• 23. juni 1952: Sankthansfest i Hans Skous lade i Øster Terp, da forsamlingshuset er ubrugeligt på grund
af brand.
• feb. 1953: Fremvisning af Gunnar Wangels farvefilm, "Kongeparret på Grønland".
• 8. jan. 1955: Jørgen Skov, Øster Terp viste lysbilleder fra hans oplevelser i Amerika.
• 12. marts 1955: Gymnastikopvisning af et pigehold, ledet af Dagny Andersen, Øster Terp og et karlehold
ved Peter Gasberg, Øster Terp.
• 29. okt. 1955: Dialektaften ved forskellige repræsentanter i sognet: Fritz Ulrich (sjællandsk), Karl
Andersen (fynsk), Marie Gubi (vestjysk), Christen Iversen (alsisk), Mathias Brodersen (sønderjysk), Ruth
Boldt (bornholmsk), Hans Skou (midtjysk), Peter Thorndahl (himmerlandsk) og Peter Gasberg
(hammerbomål).
• 14. dec. 1956: Adventsfest med tale af pastor Poul Andersen, Bedsted.
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• 30. dec. 1956: Juletræsfest. Lærer Andreas Mathiesen, Bedsted talte, hvorefter lærer Peter Gasberg, Øster
Terp læste "Søren spille". Derefter opførte 10 elever fra Bedsted skole en lille komedie. Til sidst kom
julemanden med godteposer til de ca. 175 børn. Om aftenen var der juletræsfest for de voksne. Pastor H.
Wulff, Bovlund talte om dramatiseringen i Det Gamle Testamente. Et meget godt foredrag. Efter
kaffebordet fortsatte han med at fortælle om sine oplevelser fra sit ophold i Amerika.
• 23. feb. 1957: Dilettantforestilling: "Værdier" af Nis Gertsen. Aktørerne var Peter Thorndahl, Ingrid
Gasberg, Line Pedersen, Helene Løbner, Peter Jensen, Valter Hansen og Karl Andersen. Derefter
kaffebord og dans til De Blå Drenge fra Toftlund.
• 11. marts 1957: Kongens fødselsdag fejres med foredrag af Folke Trier Hansen. Om folkevisen om kong
Valdemar og dronning Tove.

Blot et par eksempler på de annoncer der indrykkes i Løgumkloster Avis forud for
et arrangement.

• 26. okt. 1957: Afslutningsfest med Detlefsens "Gøglervognen" fra Aabenraa. I alt 25 forskellige og
underholdende numre.
• 17. jan. 1958: Møde med Johanne Lohmann fra Fyn, der fortalte om "Anna Franks dagbog". Efter
kaffebordet var der underholdning med selskabslege og folkedans.
• 10. feb. 1958: Genforeningsfest. Rektor Knud Fanø, Tønder talte om tiden mellem 1864 og 1920 og om
udviklingen derefter.
• 7. maj 1958: Majfest med koncert af "Non Stop" fra Haderslev. Derefter kaffe og dans.
• jan. 1959: Nytårsfest med oplæsning af "Syvsoveren" af lærer Nederby, Hjordkær.
• 21. marts 1959: Foreningen får ved gymnastik- og folkedansopvisningen overrakt en ny fane af Danmarks
Samfundet. Hans Hansen, Ravsted ledede folkedansen, Christen Iversen old boys holdet, H. Hansen
pigeholdet og Aksel Larsen karleholdet.
• 24. okt. 1959: Novemberfest med underholdning og sketches, udført af Åse og Inger Møller, Annelise
Thorndahl, Christine Brodersen, Nicolaj Jacobsen, Holger Andersen og Walter Plotnikoff under
instruktion af Valter Hansen.
• 16.-17. juli 1960: 19 unge fra sognet på udvekslingsbesøg i Wissing pr. Lerbjerg ved Aarhus. Jacob
Schulz var leder på turen.
• 9. feb. 1962: Afslutningsfest med tale af forstander Hans Lund, Tanderupgård. Emne: Fællesmarkedet.
• 19. maj 1962: "Prøv Lykken". Underholdning med at gætte melodier. Derefter dans til Fox Kvintetten.
• 29. sept. 1962: Høstfest med oplæsning ved lærer Mikkelsen, Hovslund.
• 28. marts 1963: Gymnastikopvisning. 12 motionsherrer ved Christen Iversen, Terp, 14 karle ved Peter
Gasberg, Bedsted og 20 piger ved fru Rasmussen, Bedsted mejeri.
• 23. maj 1964: "Kvikke Hoveder". En quiz mellem et hold ældre og unge fra Ravsted mod lignende hold
fra Bedsted. Ravsted vandt. Derefter dans til Prøjsers Orkester fra Aabenraa. Entreen: 6 kr og 10 kr for
par.
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• 24. maj 1964: Amtsstævne i Møgeltønder. Bedsted deltog med to damehold og to herrehold. Dame junior
og dame oprykning blev begge amtsmestre.
• 30. sept. 1964: Lysbilledaften. Carl Erik Petz viste lysbilleder fra Gaza, hvor han var soldat under FN fra
1960-61.
• maj 1965: Mindegudstjeneste i kirken ved pastor Andersen. Foreningens fane var repræsenteret ved
Henning Haugaard og Tove Ebsen. Bagefter var der foredrag om besættelsen i forsamlingshuset ved
politimester Flagstad, Toftlund.
• 28. jan. 1966: Forfatteren J. Beck-Nygård fortalte om Grønland. Aftenen var arrangeret gennem
Sønderjysk Teaterforening.
• marts 1966: Bedsteds opryknings damehold blev sønderjyske mestre i Toftlund hallen ved at slå Tønder,
Toftlund og Asserballe. Spillerne var Gerda Jacobsen, Tove Ebsen, Aase Ebsen, Edel Hansen, Ingeborg
Møller, Birgit Taszarek, Else Marie Holm og Inge Jessen.
• apr. 1966: Bedsted amatørskuespillere opførte i Ravsted forsamlingsgård på opfordring "Lykkens
Krogveje", for en pris af 200 kr.
• 22. apr. 1967: Amatøraften med 10 forskellige indslag ved hjemlige kræfter. Ved afstemning blandt
publikum vandt Ingeborg Møller og Aase Ebsen med sangen "Jeg drømte mig en drøm i nat" (215
stemmer).
• 21. okt. 1967: "Hvem Ved Hvad". En quiz mellem unge fra Bedsted og Bovlund. Bedsted vandt. Derefter
en lignende quiz mellem to hold ældre fra Ravsted og Bedsted. Her vandt Ravsted.
• 15. nov. 1967: Foredragsaften. Anders Busk Petersen, Rinkenæs fortalte om sine oplevelser med
slædepatruljen "Sirius", langs den grønlandske østkyst. Efter kaffebordet viste han en række lysbilleder.
• 6. feb. 1968: Forstander Hagelsø, Vojens holdt foredrag om "Mennesket i velfærdssamfundet".
• 27. apr. 1968: Forårsfest med spisning. Derefter underholdning ved Lausens 12 mands orkester fra Gram.
Det første arrangement i forsamlingshuset, hvor spiritusbevilling var tilladt.
• 23. nov. 1968: Gåsespil med efterfølgende bal til The Bambinos.
• 27. jan. 1969: Oplæsning ved skuespiller Asta Esper Andersen.
• 24. maj 1969: Underholdning af sang og musik ved Knud og Irene. Derefter dans til De Blå Drenge.
• 11. okt. 1969: "Fup eller Fakta". En konkurrence mellem et damehold (Edith Skou, Henny Carstensen og
Vera Sørensen) og et herrehold (Thomas Thomsen, Anders Ebsen og Peter Jensen).
• 6. nov. 1969: Foredrag med overlærer Ruge, Flensborg med emnet "Stor Israel".
• 23. maj 1970: "Hvornår var det nu det var". En forårsfest med en konkurrence mellem Ulla Schack,
Helene Steffensen, Ally Johansen, Clara Hansen, Børge Buhl, Jørgen Skov, Peter Nielsen og Christian
Brodersen. Vinder blev Børge Buhl.
• 25. nov. 1970: Foredrag med emnet: Ungdomsoprøret i 1968, ved forstander Niels Mønsted, Rens
Ungdomsskole.
• 25. jan. 1971: Forfatteren Arne Falk Rønne fortalte og viste lysbilleder fra en rejse til Betlehem.
• 2. feb. 1972: Skuespiller ved det kgl. teater, Palle Huld kommenterede og fortalte om sin Grønlandsfilm.
• 4. nov. 1972: Underholdning ved humoristen Svend Bjerre.
• 2. dec. 1974: Adventsmøde ved pastor Frederik Birkler samt Lucia optog og sang ved Løgumkloster
skoles sangkor.
• 23. aug. 1975: Spisning med underholdning af Flemming Anthoni. Derefter dans til Erlando Trio.
• 1975: I alt 9 håndboldhold tilmeldes de forskellige turneringer. Dame A blev Sønderjyske mestre og
deltog senere ved DM i Ollerup.
• dec. 1975: For første gang anvendes sponserede klubtrøjer i foreningen. 48 blev skænket af Fuglsang
bryggeriet. 9 stk af købmand Søren Hansen og 9 stk af murer Gustav Meienburg, Korup.
• jan. 1977: Nytårsfest med quiz ved lokale kræfter. Der skulle gættes melodier m.m.
• 28. maj - 5. juni 1978: Den første byfest afvikles i et samarbejde mellem flere af sognets foreninger.
• 28. maj - 4. juni 1981: For 3. gang afvikles i Bedsted en byfest. I alt 9 af sognets foreninger var med i
samarbejdet.
• 13. feb. 1983: Fastelavnsfest for børn i forsamlingshuset, med tøndeslagning og præmier til de bedste
forklædninger.
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• 21. maj 1983: Pinse halbal i Klosterhallen. For første gang var BUIF medarrangør af et halbal. Musikken
blev leveret af "New Rockets" fra Sverige og diskoteket af "Star" fra Vojens.
• 25. nov. 1983: Novemberfest med Vos-pigerne som underholdning. Dansemusikken var af Hawaii
Trioen. Der var først fællesspisning til medbragt eller bestilt brød.
• 6. marts 1984: Gymnastikopvisning i Bedsted skole. Marianne Petersen havde i vinter haft to hold i
aldersgruppen 7-16 år. Børneholdene var i BUIF regi, mens Husmoderforeningen ved opvisningen havde
et damehold.
• 25. nov. 1985: Lottospil i forsamlingshuset. Der kunne købes kort á 7 kr. Gevinster: 12 stk 1000 g
kyllinger, 4 gavekort á 50 kr, 4 ænder, 1 hamburgerryg, i svinekam, 2 ostepakker, 4 pålægspakker og 1
kalkun.
• 17. okt. 1986: Spillerfest med spisning paprikakylling med ris, grønsager. Is med pærer og
chokoladesovs. Suppe m. flutes. En kuvert kostede 75 kr.
• 5. nov. 1986: Filmaften i samarbejde med Forsamlingshuset. Der vistes Carl Christiansens film om
Tønder Marsken.
• 12. apr. 1988: Foredrag i forsamlingshuset ved Samuel Rachlim om indtryk fra Rusland. Bag
arrangementet stod menighedsrådet, KFUM- og K, BUIF, pensionistforeningen, husholdningsforeningen
og forsamlingshuset.
• 12. apr. 1988: BUIF indgår en sponsoraftale med automobilforhandler Jens Møller, gældende for sæsonen
1988, om lån af en bil til kørsel af fodboldhold til udekampe.
• 1989: Der laves en samarbejdsaftale mellem BUIF og LIF under navnet Bedsted/Løguin 89, med det
formål, at højne håndboldstandarden i Løgumkloster, uden at gribe ind i den bestående foreningsstruktur.
Samme år arrangeres en B.L. Cup.
• apr. 1989: Indvielse af klublokale i Bedsted skoles kælder. Til ombygningen blev der fra kommunen givet
et tilskud på hen ved 80.000 kr.
• 23. nov. 1990: I forsamlingshusets regi afvikledes en "Prøv Lykken" med Jørn Hjorting. Deltagerne var:
Svend Iversen, Henny Hansen, Svend Aage Jacobsen, Kirsten Hansen, Ingeborg Bendorff, alle fra
Bedsted samt Christian Schmidt fra Løgumkloster. Det hele blev optaget på bånd og blev sendt i
Danmarks Radio 2. juledag.
• 21. juni 1991: Bedsted Ungdoms- og Idrætsforening holdt 50 års foreningsjubilæum med en stor fest i
forsamlingshuset.

Statut for fællesfattigkommunen Bedsted af 1871
§1
Den i medfør af loven angående udførelsen af samfundsloven om forsørgelseshjemmel af 8. marts
1871 dannede Fælles-Fattig-Kommune Bedsted, bestående af Bedsted kommune, Øster Terp
kommune, Mårbæk-Gravlund kommune og Arndrup kommune.
§2
Til at bestyre dette samfunds anliggender dannes en repræsentation af 10 medlemmer, nemlig:
1-4: De 4 kommuneforstandere i de i § 1 nævnte kommuner. 5-10: 6 medlemmer af vedkommende
kommuneforsamlinger, på 3 år valgte i rådet, nemlig: 2 for Bedsted, 2 for Øster Terp, 1 for
Mårbæk-Gravlund og 1 for Arndrup.
De valgte må være i besiddelse af de egenskaber som efter kommunens forfatning fordres for at
være valgbar til embedet som kommuneforstander og øvrige repræsentanter.

723
§3
Repræsentanterne vælger af sin midte en formand og en stedfortræder for denne.
§4
Repræsentationen afholder regelmæssigt et møde på hver måneds første mandag eftermiddag. Hvis
der imidlertid indtræffer nødvendige forretninger, som trænger til en hurtig afgørelse,
sammenkaldes repræsentationen til et ekstraordinært møde.
§5
Forhandlinger kan kun vedtages ved beslutning, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
§6
Repræsentanternes beslutninger vedtages efter simpelt stemmeflertal. Hvert medlem har en stemme.
Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme.
§7
Repræsentanternes beslutninger indføres i en særegen bog og underskrives af formanden og mindst
2 andre medlemmer.
§8
De løbende og alle andre forretninger besørges i hver kommune af dennes kommuneforstander samt
de for samme kommune valgte medlemmer af repræsentationen, dog under forbehold af
repræsentationens samtykke, enten i det næste regelmæssige eller i det ekstraordinære møde som i
denne anledning straks er sammenkaldt af formanden.
§9
Fattigpengene opkræves af alle de 4 nævnte kommuner efter alle grundejeres klasse og
indkomstskat, således at totalsummen af hver klasse og indkomstskat, som månedligen betales af
alle grundejere i hver kommune tillige med det bidrag som af hver kommune ad gangen udredes til
fattigkassen som efter den opkræves.
Denne statut for fælles-fattigkommunen Bedsted er vedtaget af undertegnede. Bedsted den 2. aug.
1871.
Kommuneforstandere: N.M. Franzen, H. Jepsen, H.P. Duborg og J.P. Jensen.
Øvrige repræsentanter: Weiland, Johs. Ratenburg, D.C. Jørgensen, Tjelle Tjellesen, N. Lauritsen og
H. Fr. Hansen.
De valgte tillidsmænd for de 4 kommuner: N. Ratenburg P. P. Gram Martin Hansen II. Eskildsen.
Kilde:
• Fattigvæsenet. Landsarkivet i Aabenraa.
• Oplysning: Kommunens bidragssum til fattigkassen for året 1877 blev fastsat til 50 mark 50 pfennig fra
Bedsted, 7 mk 50 pf fra Arndrup, 60 mk 75 pf fra Øster Terp og 23 mk 75 pf fra Mårbæk/Gravlund.

Helgener i den katolske tid
Hver eneste af årets dage har navn efter en helgen, og en helgen var en person, der var blevet
ophøjet dertil (kanoniseret) af paven i Rom. Helgener var derfor personer, der, mens de levede her
på jorden, havde levet et fromt og kristent liv, eller var martyrer, der havde lidt døden for deres tros
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skyld. Den egentlige martyrdyrkelse tog form efter år 391, hvor Konstantin den Store ophøjede
kristendommen til statsreligion.
Blev en ny kirke opført, blev den ved indvielsen viet til en bestemt helgen, og ingen kirke kunne
indvies uden tilstedeværelsen af relikvier (personlige ejendele fra en helgen), som det blev bestemt
på et kirkemøde i Nicæa i 787. Ved en sådan lejlighed kom stiftets biskop til stede, og han
indmurede relikvierne i et dertil indrettet hulrum midt på alterbordet. Med det store kirkebyggeri i
romansk tid blev relikviedele derfor tidligt et spørgsmål om store penge.
Også i Bedsted kirke er der et hulrum midt på bordet: 25 cm x 26 cm x 4 cm dyb og som
sandsynligvis har rummet ejendele efter kirkens værnehelgen, en tysk munk og senere biskop i
Hildesheim, Godehard (961-1038). Desværre var der intet at finde, da man i 1941-42 restaurerede
kirken. Muligvis er relikviedelene blevet fjernet på et tidligere tidspunkt, da hullet i stedet var fyldt
op med mørtel. Andre steder har man været mere heldig. For eksempel i Hostrup ved Tønder. Her lå
der sammen med relikvierne, der kunne være indkapslet i en bly beholder, en vedhæftet
pergamentstrimmel, hvor der på latin stod skrevet hvilken helgen eller martyr delene stammede fra.
Sammen med erhvervelsen af disse relikvier, blev der også fremskaffet oplysninger om
vedkommende helgen. På denne måde opstod mange historier og legender om den store skare af
helgener. Middelalderens fornemste legendesamling er et håndskrift fra omkring 1260. Heri er
legenderne ordnet efter et kalendersystem.

Side fra en almanak med oplysninger om dagenes navne, månens stilling
samt solens og månens op- og nedtidspunkter. Almanakker har været kendt
og brugt lige siden Christian 4.’s dage. Nærværende almanakblad er hentet
fra Sprogforeningens Almanak for 1968, februar måned.

Der har uden tvivl også været en hel del helgendyrkelse i Bedsted kirke. De vigtigste var nok
Jomfru Maria, hvis alter endnu ses i skibets nordøstlige hjørne og Skt. Godehard, der sandsynligvis
var afbildet med en tilsvarende figur og stod i modsatte hjørne hvor i dag prædikestolen er opsat.
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Lidt efter lidt opstod der et behov for flere helgener, der hver især havde deres fortrin, alt
afhængig af hvad ens behov var. Ved at bede til en helgen, håbede man på at denne ville gå i forbøn
for Gud. Omkring 1525 fik kirken en ny og større altertavle (den nuværende) Dermed var der endnu
flere helgener man kunne be´ om at gå i forbøn for en. For eksempel var Skt. Antonius god at
henvende sig til, hvis man led af gigt eller helvedesild, eller Skt. Anna (jomfru Marias mor), der var
skytshelgen for de svangre kvinder.
I 1536 indførtes reformationen i Danmark (1528 i Sønderjylland). Det var bl. a. dette helgenvirvar man fra Luthers og den nye protestantiske kirkes side ønskede at få afskaffet og udrenset fra
kirken. De fleste steder foregik overgangen fra katolicismen til protestantismen dog langsomt og
skånsomt. I Bedsted kirke skånede man Maria-alteret, mens alteret for Skt. Godehard blev fjernet.
Det var vel også meningen at fjerne alle helgendagene fra kalenderen, men da mange af disse var
fastforankrede i folks bevidsthed og i traditionerne, var det svært at komme dem alle til livs. Endnu
den dag i dag udgives der kalendere og almanakker med helgennavne ved de enkelte datoer, og
desuden er der stadig, godt 400 år efter reformationen mange reminiscenser bevaret i vore skikke og
traditioner.
Meget forsvandt der dog. Naturligvis beholdt man alle Jesus egne festdage, en del Maria-dage, samt
enkelte begivenheder for de mest populære helgener. Af resten forsvandt de fleste lidt efter lidt,
mens andre igen forsvandt i forbindelse med Struenses helligdagsreform i 1770. Neden for skal
nævnes alle de helgener, der findes afbildet i Bedsted kirke, både de mere synlige fra altertavlen
samt nogle få og svært tilgængelige, der er afbildet på klokken. (Se også artiklerne om klokken side
648-50 og om altertavlens persongalleri side 686-92:

Kultegning af Bedsted kirke, set fra sydøst og udført af tømrer i
Bedsted, Hans Jepsen (1900-1975) omkring 1935. Originaltegningen
måler 34 x 25 cm og forefindes hos Henning Haugaard, Kolding

Anthonius. (Helgendag: 17. januar)
Anthonius døde i år 356 og regnes for munkevæsenets grundlægger, idet han grundlagde de første klostre i
Egypten i året 305. Som helgen beskytter Anthonius mod smertefulde sygdomme, og de syge henvendte sig
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gerne til ham, hvis de var plaget af kroniske smerter og nervesygdomme, som fx helvedesild.
Pauli Omvendelse. (Helgendag: 25. januar)
Tidligere en mindedag med messe for apostlen Paulus, der denne dag lod sig omvende til kristendommen.
Senere blev han som romersk borger henrettet med et sværd. Dagen blev betragtet som en vigtig dag, at tage
varsler af vejret med: Hvis lærken var kommet og var begyndt at synge til Pauls Messe, ville den komme til
at tie ligeså mange dage efter kyndelmisse (2/2).
Der blev også sagt: Når Paul lægger bro (fryser), så brækker (tør) Peter (22/2). Eller: Er Paul god, så bliver
Peter det også. - Det er også Paulus og Peter, der lægges til grund for, at mange gamle danske folkeeventyr
handler om Per og Paul (Peter og Paulus):
Li´så læng som Verden stæ,
er der fire uger mellem Paul (25/1) og Pæ (22/2).
Maria Renselsesfest og Kyndelmisse. (2. februar)
Dagen var mindet om Marias kirkegang 40 dage efter fødslen, samt Jesu fremstilling i kirken. Jomfru Maria
var den vigtigste helgen og var også kendt under navnet: Madonna med Jesusbarnet. Hun blev i figurer vist
som både den ophøjede himmeldronning og som den jordnære moder. Maria havde også andre helligdage:
Maria Bebudelsesdag (25/3), der varslede Kristi fødsel 9 mdr. senere og Maria Himmelfart (15/8).
Veronica. (Helgendag: 4. februar)
Peters Stol. (Helgendag: 22. februar)
Mindedag for apostlen Peter, der ifølge legenderne denne dag blev udnævnt til biskop i Antiokia og dermed
satte sig i bispestolen, heraf navnet. Dagen var vigtig at tage varsler af: Denne dag kaster Skt. Peter den
varme sten i vandet, dvs. at fra nu af, begynder det at tø nedefra. - Se i tillægget om Pers Blus, 21. februar.
Mathias. (Helgendag: 24. februar)
Om denne dag siges det, at Mathias bryder is, men hvis han ikke bryder is, lægger han is (Det begynder at
fryse). Det er også Mathias, der lægger navn til følgende gamle børnerim:
Peter Mathiesen,
red på grisen,
hen over isen,
med avisen.
Så gik isen, osv.
Se også tillægget om Skuddag, 24. februar.
Filip. (Helgendag: 1. maj)
Godehard. (Helgendag: 5. maj)
Eller Gotthard, født 961. Blev abbed og døde 1038. Blev kanoniseret 1131. Blev Bedsted kirkes skytshelgen.
Han blev særlig dyrket i Hildesheim, Østrig og Preussen. Vor Frue kirke i København ejede også relikvier af
ham. Godehard ses i reglen afbildet med en kirkemodel, og blev gerne anråbt i forbindelse med sygdomme
som reumatisme og gigt. Der er ingen varsler, skikke og traditioner forbundet med hans helgendag.
Johannes Døber. (Helgendag: 24. juni)
Var søn af Elisabeth og fætter til Jesus. Han blev betragtet som bindeled mellem Det Gamle Testamente og
Det Nye Testamente. Derfor blev han også betragtet som den vigtigste forbereder efter Jomfru Maria. Den
24. juni blev antaget som hans fødselsdag. Også den 29. august var tilegnet Johannes, som dagen for hans
halshugning. Se også tillægget om Skt. Hans.
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Akvarel af Bedsted kirke udført af postbud i Øster Højst, Jens Chr. Bendorff
(1923-1987). Tegningen af kirken er hentet fra forsiden af ”Det Sønderjyske
Julehæfte 1982”, udgivet af SK Forlaget i Randerup.

Danske helgener:
St. Knud (Lavard). Var hertug af Sønderjylland og søn af kong Erik Ejegod. Han blev myrdet i Haraldsted
på Sjælland 7. jan. 1131 af sin fætter Magnus. Selv om skjalden med en sang prøvede at advare ham, tænkte
Knud intet ondt om sin fætter. Først da han satte sig ved siden af ham, bemærkede han, at Magnus var
bevæbnet, men før Knud nåede at sætte sig til modværge, havde Magnus myrdet ham. Helgenværdigheden
opnåede Knud Lavard i 1170, hvor relikvierne af ham fik plads i et helgenskrin på højalteret i St. Bendts
kirke i Ringsted. Legenden om ham fortæller, at der brød en kilde frem på gerningsstedet, ligesom der skete
mirakler, både ved kilden og ved hans grav.
Danske købmænd, som i 1100-tallet beherskede handlen på Østersøen, valgte Knud Lavard som deres
skytshelgen. Der oprettedes også i middelalderen et stort antal Knuds Gilder rundt om i landet. Helgendage:
7. januar og 25. juni.
St. Knud (den Hellige). Dansk konge 1080-1089. Forsøgte at indføre tvungen tiende, hvilket gjorde ham
populær hos præsterne, men upopulær blandt bønderne. Han forsøgte at samle ledingshæren til et
englandstogt, men kom herved i åben strid med bondestanden. Kongen måtte flygte og nåede til Odense,
hvor han forsøgte at skjule sig i St. Albani kirke. Herinde foran alteret blev kongen dræbt. Senere skete der
undere ved hans grav, som betød, at han fra 1095 blev æret som en helgen. Den pavelige kanonisering blev
dog først opnået i 1101. En række år med misvækst efter hans død blev forklaret som Guds straf for drabet
på den hellige mand.
Hans helgenskrin kan endnu ses i krypten under St. Knuds kirke i Odense. Helgendag: 10. juli. Høstregel: Til
St. Knud kører bonden med leen ud.
St. Thøger. Var tysk missionær, der i 1000-tallet virkede i Danmark og Norge, men med en særlig
tilknytning til Vestervig kirke. Fra at være lokal helgen blev Thøger i løbet af middelalderen æret i alle
danske stifter. Han menes at have fået pavelig kanonisering, men dette er i høj grad usikkert. Thøger havde
som attribut en kirkemodel. Helgendag: 30. oktober.
St. Vilhelm. Han var først munk ved et kloster i Paris, men lærte her Absalon at kende. Blev herefter sendt
til Danmark og grundlagde et kloster på Eskildsø, men flyttede det senere til Ebeltoft ved Hillerød. Abbed
Vilhelm døde 1203 og blev af paven gjort til helgen i 1238. Helgendag: 16. juni.
St. Erik (Plovpenning). Født 1216, som søn af kong Valdemar Sejr. Blev selv senere konge, 1241-50. Blev
myrdet på Slien ved Slesvig af broderen Abel. Det siges, at fuglene stadig skriger: erik-erik. Blev først
gravlagt i Slesvig, men i 1258 blev liget overført til St. Bendts kirke i Ringsted.
I årene 1258-74 havde munkene noteret sig i alt 50 mirakler ved hans grav. Erik blev dog aldrig kanoniseret
af paven.
St. Kjeld. Var domprovst i Viborg. Helgendag: 8. juli. I virkeligheden er 8. juli St. Kilians dag, men i
Danmark knyttes dagen til Kjeld. Hans helgendag burde derfor retmæssigt være 11. juli, dagen for hans
kanonisering eller 27. sept., der var hans dødsdag.
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St. Hjælper. Navnet er egentlig blot et andet navn for Kristus, men det kan ikke udelukkes, at navnet har
givet anledning til skabelsen af en helgen med egen identitet. I middelalderen valfartede man til Kliplev,
hvor St. Hjælper havde sit hjemsted, og hvor der holdtes to årlige messer på hans helgendage: 3. maj og 14.
september.
St. Niels Steensen (Nicolaus Steno). Født 1638. Var dansk teolog, anatom og geolog. Gjorde mange nye og
epokegørende opdagelser inden for sine mange videnskabelige områder. I 1667 antog han den katolske tro
og fik i 1676 titel af biskop. Boede flere forskellige steder i Europa og døde 1686 i Schwerin, men blev
begravet i Firenze. På grund af mange påviste mirakler ved hans grav blev han i 1988 af pave Johannes Poul
erklæret for helgen.
Jacob den Ældre. (Helgendag: 25. juni)
Apostel og søn af Sebedæus og dermed bror til Johannes. Det fortælles, at hans lig blev bragt til Galicien i
det nuværende Spanien og begravet i Santiago de Campostela. Mange danske pilgrimme har i tidens løb
besøgt Jacobs grav, idet Ibskaller (muslingskaller) i et stort tal blev bragt hjem til Danmark af de valfartende
som souvenirs.

Akvareltegning udført af lærer i Kolding, Vera Haugaard i 1981.
Originaltegningen af kirken måler 34 x 28 cm og forefindes hos H.
Haugaard, Kolding.

Maria Magdalena. (Helgendag: 22. juli)
Den middelalderlige Maria Magdalena skikkelse er sammenstykket af tre personer. 1. Lukas-evangeliet
beretter om synderinden med salvekrukken, der vaskede Jesu fødder og tørrede dem i sit lange hår. 2. Den
anden kvinde med en salvekrukke var hende, der dagen før palmesøndag så ødselt tømte sin duftende balsam
ud over Jesus. Om hende fortæller evangelisten Johannes, at hun hed Maria og var søster til Martha og
Lazarus. 3. Den tredje Maria var fra Magdala. Hun fulgte Jesus til korset og var også at finde blandt
kvinderne ved hans grav påskemorgen. (Se to af Maria-figurerne på altertavlen).
Laurentius. (Helgendag: 10. august)
Blev en gang bedt om at passe på kirkens penge, men uddelte dem i stedet for til de fattige. Kejseren blev
rasende og kastede Laurentius i fængsel, hvor han blev torteret og sluttelig brændt til døde på en rist i Rom i
år 258.
Laurentius sættes også i forbindelse med nætterne omkring den 10. august, hvor der da drypper Skt.
Laurenti-tårer ned fra himlen (stor stjerneskudsaktivitet), der kommer fra stjernebilledet Perseus. Laurentius
var derfor også særlig god at påkalde i forbindelse med brandsår, ild, feber, hekseskud og skærsildens
pinsler. Han ses afbildet på predellaen.
Bernhard. (Helgendag: 20. august)
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Født i Burgund 1090, og døde 1153 i klostret i Clairvaux, som han grundlagde i år 1115. Fra klostret udgik
senere reformerte brødre, der kaldte sig cistercienserne. Ærkebiskop Eskil i Lund var personlig ven af
Bernhard, og bragte derfor cistercienserne til Danmark, hvor de anlagde klostre i Herrisvad i Skåne og
Esrum i Nordsjælland. Herfra udgik der igen brødre til nye klostergrundlæggelser: I Vitskøl ved Sorø, øm,
Ry og i Løgum. Klostret i Løgum blev grundlagt 1173. Bernhard blev kanoniseret i 1174 og fremstilles gerne
som abbed i cisterciensernes hvide dragt.

Tuschtegning af Bedsted kirke, set fra sydøst. Tegneren er Preben
Hedegaard, Løgumkloster. Tegningen er hentet fra LOF’s katalog
angående aftenskoleundervisningen i kommunen for sæsonen 1978-79.

Bartholomæus. (Helgendag: 24. august)
Virkede som missionær i Arabien, Mesopotamien og Armenien. Her led han martyrdøden ved at blive flået
levende. Han blev af den grund i senmiddelalderen regnet for slagternes og pelsmagernes skytshelgen. Det er
ofte blæsevejr denne dag. Hvis stormen begyndte tidlig på dagen, ville den ikke blive så voldsom. En anden
historie lyder: Den portion smør, som denne dag blev kærnet, skulle gemmes i en særlig krukke, da dette
smør blev anset for lægende og derfor brugt som salve. Se også i tillægget om Kloster Mærken side 243.
Augustin. (Helgendag: 28. august)
Født i Nordafrika i året 354. Blev biskop og kirkefader og døde i Hippo i år 430. Hans ideer og tanker blev
lagt til grund for oprettelsen af flere klostre med de såkaldte augustinere, der var tiggermunke. I Danmark var
abbed Vilhelms kloster i Æbeltoft i Nordsjælland et augustinerkloster.
Mathæus. (Helgendag: 21. september)
Cosmas og Damian. (Helgendag: 27. september)
Judas Thadæus og Simon Zelotes. (Helgendag: 28. oktober)
Willibrord. (Helgendag: 8. november)
Engelsk gejstlig, der blev frisernes apostel. I år 780 blev han af Karl den Store sendt til Sachsen som
missionær. I 787 blev han biskop i Utrecht og senere også i Bremen. Han døde i år 789.
Catharina. (Helgendag: 25. november)
Legenden om Catharina af Alexandria opstod i 300-tallet. Hun var en lærd jomfru, der en gang forsvarede en
gruppe kristne over for kejseren. Det lykkedes hende således at omvende 50 af kejserens lærde mænd. Da
hun senere afslog at blive kejserens hustru led hun døden ved sværdet.
Skt. Catharina dyrkedes specielt i et kloster i Sinai, hvortil mange danskere valfartede. I Danmark kaldtes
hun Karen og har således lagt navn til Bedsted kirkes våbenhus, der tidligere blev kaldt "Karnhus". Helt
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tilbage i den katolske tid blev æ Karnhus benyttet af præsten som det sted hvor ungdommen blev undervist i
kristendom. - Kålen skal nedgraves et frostfrit sted St. Karensdag (25/11). Frøet som dannes på den, skal sås
på Fruedag (25/3). Planterne vil så ikke blive angrebet af kålorme.

Tuschtegning af Bedsted kirke, udført af Thomas Hansen, Rødekro i 1974.
Tegningen, der er forstørret lidt, er hentet fra forsiden af ”Kirkebladet for
Bedsted Sogn”. (Se også side 698)

Andreas. (Helgendag: 30. november)
Var bror til Peter og forkyndte det kristne evangelium i Tyrkiet og i Rusland. Han blev derfor især skyternes
apostel. Han led martyrdøden ved korsfæstelse på et X-kors, også kaldet et Andreas - kors.
Hans helgendag er den 30. november. Aftenen før skulle man sætte et glas fyldt med vand på et bord og lade
det stå natten over. Hvis glasset næste morgen var løbet over, ville vinteren blive fugtig og mild. Blev vandet
derimod i glasset ville den kommende vinter blive meget kold.
Barbara. (Helgendag: 4. december)
Levede i 300-tallet. Hun blev ifølge legenden muret inde af sin far, der ikke kunne acceptere hendes kristne
tro. Hun flygtede, men blev på faderens foranledning fanget og halshugget.
Som helgen var Skt. Barbara meget populær og blev især anråbt i livstruende situationer, som fx ved høj
feber, ved angst for lynnedslag eller ved pludselig død.
Nicolaj. (Helgendag: 6. december)
Nicolaj var biskop i Myra i Lilleasien omkring år 300. Han gjorde alt hvad han kunne for at hjælpe de
fattige. Det fortælles, at han engang kastede tre poser penge ind til en mand, der var så fattig, at han var nødt
til at sælge sine tre døtre til byens bordel. Der kendes også mange andre historier om Nicolajs gavmildhed.
Han blev også søfolkenes særlige skytshelgen, og af samme grund er der derfor mange Nicolaj kirker i de
danske havnebyer.
Via hollandske emigranter kom denne gavmilde helgen til Amerika, hvor hans navn blev ændret til Santa
Claus. Her blev han efterhånden helt afkristnet og endte som en glad og kommerciel julemand, der var klædt
i rødt tøj og havde hvidt hår og skæg. I midten af 1800-tallet kom han via brevveksling med danske
udvandrere tilbage til Europa og omtales for første gang i Danmark i bogen "Peters Jul" fra 1866, som den,
der kom med et pyntet juletræ og gaver til børnene. Se mere i tillægget om julen side 257-60.
Anna. (Helgendag: 9. december)
Var Jomfru Marias mor. Hun blev højt æret i den katolske tid som skytshelgen, især for de svangre kvinder.
Især omkring 1400-tallets begyndelse var der tale om en ret udbredt Skt. Anna dyrkelse i Danmark. I det
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daglige blev dagen bedst husket ved, at det nu var tid til at begynde brygningen af det stærke juleøl. Det blev
også sagt: Tø på Annadag den 9. dec. giver tø hele vinteren.
Thomas. (Helgendag: 21. december)
Skt. Thomas dag var den dag skolebørnene fik juleferie og samme dag bragte læreren deres juleoffer i form
af brød, øl, lys eller andre naturalier. Børnene mødte gerne denne dag i deres pæneste tøj, og denne ene dag
om året måtte de godt lege, støje og snakke.
Stefanus. (Helgendag: 26. december)
Regnes for kristendommens første martyr. Han virkede som diakon i den første kristne menighed i
Jerusalem. Jøderne lod ham siden stene og blandt bødlerne var også den endnu ikke omvendte Paulus. I år
415 blev Stefanus relikvier genfundet via et drømmesyn og legemet gravsat i Jerusalem. Den 26. dec. var
dagen for hans skrinlæggelse.
Kilde:
• Ruth Gunnarsen: "Vore gamle kalenderdage, tro, overtro og varsler". Lademanns Forlag. Genoptrykt
1993.
• Niels-Knud Liebgott: "Hellige mænd og kvinder". Wormianum. 1982.

Vejrregler i gamle dage
Før i tiden kendte man ikke til vejrsatellitter. I dag tager de særdeles gode og illustrative billeder
af skyformationerne over Danmark, og er således en væsentlig forudsætning for de i reglen gode
vejrmeldinger.
Tidligere havde man også brug for at vide, hvordan vejret ville blive. I stedet tog man især
varsler i naturen, udviklet gennem mange generationers erfaring ved sammenligninger af vejret med
naturen.
Nedenstående vejrregler er eksempler på datidens vejrudsigelser og som endnu kendes og bruges
af mange:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aftenrød gør morgen sød
Mandagsvejr til middag er ugesvejr til fredag
Fredagsvejr er søndagsvejr, lørdag har sit eget vejr
Har vi sol og regn på samme tid, til tørvejr næste dag vi ej kan sætte lid
Når dagene længes, vinteren strenges
Aprils væde er bondens glæde
Majkulde gir lader fulde
Når solen går ned i en sæk, står den næste dag op i en bæk (dvs. regnvejr)
Med fuldmåne får vi vejrforandring
Når himlen ligner, et klippet får, får vi regn hvordan det går, eller Når himlen ligner en fåremave,
får vi regn inden to dage
Regner det på Vor Frue dag (2. juli), varer regnen ved i 40 dage
Regn i januar gør skoven tynd og marken bar
Når himlen arker fra sønder til nør, skal bonden ta kornet, hvis det er tør. Når himlen arker fra
vester til øster, kan han lade det stå, så længe han lyster (arker = skybåndenes retning)
Når mosekonen brygger er det et varsel om godt vejr den næste dag
Nordlys bebuder en streng vinter
En ring omkring månen varsler uvejr
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• Er kyndelmisse lys og klar, kommer foråret ikke så snar
Varsler af træer og buske:
• Springer ask før eg, bliver sommeren bleg (tørt)
• Springer eg før ask, bliver sommeren vask (våd).
• Dufter syrenen stærkt, varsler det regn
• Bærer stenfrugttræerne megen frugt, bliver vinteren streng
Varsler af dyr:
• Bliver kvæget urolige på marken, får vi uvejr
• Ryster hestene med hovedet eller stamper i jorden, kan vi vente uvejr
• Bræger fårene meget, får vi regn
• Spiser hunden græs, får vi regn
• Når katten vasker og netter sig op over ørerne, får vi godt vejr
• Når harerne holder (bliver i sit leje) skifter vejret
• Når agerhønsene nærmer sig husene, er det tegn på et ondt vejr
• Når æ kukmand (gøgen) kukker, må man begynde at gå med bare ben
• Flyver lærken syngende fra tidlig om morgenen bliver vejret smukt hele dagen
• Kommer stæren tidligt om foråret, får vi en varm sommer
• Flyver svalerne højt, får vi blæst. Flyver de lavt, får vi regn
• Lægger viben sine æg på høj mark, får vi en våd sommer
Kilde:
• Oscar Dodt: "Hvordan bliver vejret?" - Praktiske anvisninger og gamle vejrregler til forudsigelser af det
kommende vejr. 1942.
• Hrolf Thorulf: "Almuetro 2". 1984.

Ordsprog
I mængden af forskellige sproglige udtryk er også ordsprogene. Ved et ordsprog forstås et
udsagn eller en kort vending, der bruges til at karakterisere en eller anden erfaring eller livsvisdom
med. I snævreste forstand drejer det sig om afsluttede sætninger og ofte i metaforisk (billedlig)
form.
Ordsprog er også i reglen korte og præcise, skrevet i en rytmisk form eller med bogstavrim, og
de er således med til at krydre sproget med farve og særpræg. Udover de almindelige ordsprog
findes der også ordsprogsagtige talemåder, skæmtesprog samt forskellige slags leveregler eller om
man vil, huskeregler, som f. eks. vejrregler.
Alle disse mange former har været brugt til alle tider. Allerede Saxo benyttede dem i stort tal i
hans Danmarkshistorie fra omkring år 1200. Peter Låle var nok den første, der menes, at have
udgivet en dansk ordsprogssamling og siden er der yderligere kommet flere til.
Nedenfor nævnes et bredt udvalg af de mest kendte ordsprog, der alle har det tilfælles, at de
menes at være af sønderjysk oprindelse. Egentlig skulle de have været skrevet på dialekt, men for
nemheds skyld er de alle skrevet på rigsdansk:
• Erfaren mand er god at gæste.
• Den, der ikke vil høre, må føle.
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Af skade bliver man klog, men sjældent rig.
Det, der kommer let, går let.
Det er lysten, der driver værket.
Den, der gemmer til natten gemmer til katten.
Med ondt skal ondt fordrives.
Man ved hvad man har, men ikke, hvad man får.
Den enes død den andens brød
Lige børn leger bedst.
Man skal smede mens jernet er varmt
Man skal ikke købe katten i sækken
Hvor der handles der spildes
Der gror ikke græs på alfarvej
Frem og tilbage er lige langt
Den, der smør' godt, kør godt
Det er ikke alt guld, som glimrer
Efter regn kommer solskin
Det kommer igen, sagde manden, han gav soen flæsk
Hver so synes bedst om sine grise
Man skal lære så længe man lever
Nye koste fejer bedst
Når skidt kommer til ære, ved det ikke hvordan det skal være
Af børn og fulde folk skal man tit høre sandheden
Når krybben er tom, så bides hestene.

Kilde:
• J. Kok: "Danske Ordsprog og Talemåder fra Sønderjylland". København 1870.
• Bengt Holbæk og Iørn Piø: "Alverdens Ordsprog". Politikens Forlag. 1964.

Rejsebiografen i forsamlingshuset
I godt og vel 10 år, fra ca. 1948 til hen imod 1960 var Bedsted sogns forsamlingshus cirka en
gang om måneden omdannet til biografsal. Fra starten var det Rejsebiografen KINO i Tønder ved J.
A. Damsager, der kom for at vise film. Senere blev det Rejsebiografen KINO i Aabenraa, der
overtog filmforevisningerne og gerne med tidens største filmsucceser.
Filmapparaturet var anbragt på scenen og lærredet i den store sals nordende. En sådan aften var
der fuldt hus og samtlige bænke var derfor i denne anledning sat op.
Et stykke tid i forvejen udsendtes med posten en husomdelt reklame om filmens titel, hvilke
skuespillere, der medvirkede, billetpriser osv. I de første år var det i reglen om søndagen, der blev
vist film og jævnligt var der om eftermiddagen en ekstra filmforevisning, for børn kl. 16. Senere, da
KINO i Aabenraa overtog det, foregik det nu om lørdagen kl. 20. Også denne dag var der af og til to
film på programmet, fx en film kl. 19.30 og igen kl. 21. Billetpriserne var i starten 1,25 kr for
voksne og 50 øre for børn. I slutningen af filmfremvisningsepoken var priserne nu steget til 2 kr for
voksne og 1,25 kr for børn.
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Eksempel på husomdelt reklame for den kommende film i Bedsted
Forsamlingshus. Rejsebiografen KINO viste her i godt og vel 10 år
film en gang om måneden. Den her viste reklameseddel gælder
filmen: Flintesønnerne, der blev vist lørdag den 10. jan. 1959 kl. 20.
Reklamen er her formindsket fra A4 formatet.

Bedsted Lø - sangen
1. Her i vort kære Bedsted Lø
vi har det no'et så godt.
Skønt du er lille - har ej sø,
vi synes du er flot.
Hvad mangler vi, som andre har?
Vi føler os ikke til nar.
For sammenhold vi har jo her,
det i livet er meget værd!
Dejlige Bedsted Lø,
her vil jeg bo og dø,
du er det skønneste sted her på jorden,
tro, hvad vi siger, det er ikke smiger.
Dejlige Bedsted Lø,
her vil jeg bo og dø,
du er det skønneste sted her på jord,
tro os på hvert et ord.
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2. En lille plet på Danmarks kort
du er, men hvad gør det?
En storby er ej særlig rar,
en stemning ej den har.
Det har vi her i vores by,
vi synger det højt imod sky,
og alle kender hver og én,
vi er som en fastkittet sten.
Dejlige Bedsted Lø . . . . . .
3. Vor kirke knejser højt mod sky,
en pryd for vores by.
Vor skole står vi sammen om,
den har så godt et ry.
Lidt mere go', nej I kan tro
vi ønsker slet ingen uro.
I vores by der stille er,
vi ønsker os slet ikke mer.
Dejlige Bedsted Lø
her vil jeg bo og dø,
du er det skønneste sted her på jorden,
tro, hvad vi siger, det er ikke smiger.
Dejlige Bedsted Lø,
her vil jeg bo og dø,
du er det skønneste sted her på jord,
tro os på hvert et ord.
Lejf Meyer 1979.
Oplysning:
• Sangen blev skrevet til og afsunget første gang ved byfesten i Bedsted i 1979. Sangen synges på
melodien: Under den hvide bro.

