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Forsidebilledet
viser Bedsted Sogns Forsamlingshus, som det så ud i 1975. Det blev indviet 17. juli
1937, og vil til næste år i 1987 have eksisteret i 50 år.
Foran husets facade, der vender mod syd, står mindestenen for Genforeningen samt
Danmarks Befrielse. Billedet er hentet fra Jydske Tidendes Tønder-udgave, søndag den
9. marts 1975.

Meddelelser
I bogen "Fire landsbyer" af Palle Ove Christiansen fra 1980 beskriver Gudrun Gormsen,
som står for afsnittet om Bedsted i afsnit 5, som er gengivet i hefte 10, de aktiviteter,
der finder sted omkring sognets store centre: Forsamlingshuset og Missionshuset.
Endvidere beskriver hun, hvorledes de to centre har skabt forskellige aktivitetsmønstre
og samværs former.
I dette tillægshefte gengives afsnit 6, der yderligere uddyber problematikken omkring
de to centre, dels disse centre hver for sig, dels deres indbyrdes forhold. Desuden gør
Gudrun Gormsen til sidst rede for, at der på trods af denne opsplitning alligevel
eksisterer et vidt forgrenet samspil indbyggerne imellem.
Med venlig hilsen
Henning Haugaard
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Bedsted - det splittede sogn
eller

Samspillet mellem sognets centre
De aktiviteter som regelmæssigt finder sted inden for organiserede rammer, medfører samtidig, at der
efterhånden mellem deltagerne opstår relationer af en anden art end blot det, at man er fælles om
sportsudøvelser, sammen til et bal, eller samlet for at høre og diskutere Guds ord. Man mødes jævnligt,
snakker med hinanden og lærer hinanden at kende. Man kan finde kammerater og venner inden for kredsen,
og som tiden går, etableres der en vis følelse af tilhørsforhold til den pågældende kreds af mennesker. En
social gruppe er altså dannet, og det enkelte individ kan identificere sig selv med gruppen. Gruppen bliver en
af de sfærer, man interagerer indenfor.
Mange af beboerne i Bedsted har udtalt, at "byen er et splittet samfund". "Her findes to kredse, de
missionske og vi andre". Man må konstatere, at det liv, som foregår i de lokale foreninger sker inden for to
adskilte sfærer.
Ingen missionsfolk i Bedsted har aktier i forsamlingshuset. Ingen deltager i almindelige sammenkomster i
forsamlingshuset, hvis der arrangeres baller i forbindelse hermed. Dvs. at det sker yderst sjældent, idet
forsamlingshusets funktion i det lokale liv i dag netop er, at huset især er ramme om afholdelse af fester. Det
gælder generelt (om end der er to undtagelser), at ingen missionsfolk i Bedsted er medlemmer af Ungdomsog Idrætsforeningen. Denne forening arrangerer baller osv., og heller ikke sportsudøvelse og den religiøse
indstilling kan forenes. En ung beboer i Bedsted forklarede: "Ofte foregår sportskampene om søndagen, hvor
man skal holde fri, eller også kan man risikere, at kampe og træning falder på de aftener, hvor der er møde i
ungdomskredsen eller i missionshuset. Det er vigtigere at være fælles om Bibelens ord end om en fodbold".
En anden noget ældre indbygger udtalte: "Sportspladsen satte et skel. Hvis man spillede fodbold og håndbold
og var med på sportspladsen, så var man dansk. De andre kom i missionshuset eller gik til tyske foreninger".

Centralskolen i Bedsted fra 1962. Foruden almindelig skoleundervisning finder
der også mange andre kulturelle aktiviteter sted, som f. eks. Aftenskoleundervisning og gymnastik. Også sognets bibliotek har til huse her på skolen.
Mere om sognets skolehistorie vil følge i hefte nr. 12. Billedet er fra
Løgumkloster Vejviseren.

Det er ikke først og fremmest de forskelligartede former for foreningsliv og de steder, hvor det foregår,
som sætter skellet, men derimod forskellene i ideologisk grundholdning. Netop den forskel bevirker, at de
personer, som er tilknyttet Indre Mission, fremtræder som en særlig enhed over for omverdenen. Her er tale
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om en velintegreret gruppe med et sæt af fælles handlinger, der alle er udformet efter samme mønster, fælles
holdninger og erfaringer og fælles fordringer og forventninger til tilværelsen. Inden for gruppen er der en
stærk ”vi følelse”. For mange gælder det også, at det er inden for denne gruppe, de har deres venne- og
omgangskreds.
Man varetager gennem særlige organisationer opdragelsen af børnene, de kommende medlemmer af
missionssamfundet, til det samme livsmønster. Man tager sig af tilflyttede, nye medlemmer, som samtidig
gennem foreningslivet sluses ind i landsbyens liv. Man er også behjælpelig med at skaffe nye medlemmer en
bolig. Flere unge familier har i de første år af deres ægteskab boet i lejligheden i missionshuset og fungeret
som bestyrerpar der, indtil de kunne få eget hus, og da ofte gerne et, som hidtil havde tilhørt andre
medlemmer af kredsen. Man yder i vid udstrækning hinanden hjælp i dagligdagen, og søger en person fra
kredsen arbejde, forsøger man at være behjælpelig hermed.

Den tyske skole i Øster Terp fra 1925. Her foregik det tyske mindretals kulturelle
sammenkomster og aktiviteter. Huset blev nedlagt som skole i 1974 på grund af
faldende elevtal. Mere om den tyske skoles historie vil følge i hefte nr. 12. Billedet er
taget af fotograf H. Michelsen, Løgumkloster i 1930 og er lånt fra den tyske skoles
protokol.

Over for omverdenen er alle disse fænomener med til at styrke opfattelsen af den missionske gruppe som
en fast sammentømret enhed.
Kategorien af ”andre” i Bedsted er opdelt i flere, løst organiserede og mere differentierede grupper. Man
er blot fælles om, at man mødes på sportspladsen eller er samlet til fest eller møde i forsamlingshuset. Dog er
alle - uanset om de er foreningsaktive eller ej - sig klart bevidst, at de tilhører en særlig kreds i landsbyen.
Vel nok mest fordi man opfatter sig selv og sit aktivitetsmønster som en mere eller mindre tydelig
modsætning til missionsfolkenes, og fordi man har udviklet bestemte holdninger om sammenholdet og
fællesskabet blandt dem, der tilhører Indre Mission. Man taler med en vis beundring om den offervilje og det
sammenhold, som blev udvist i forbindelse med ombygningerne og udvidelserne af missionshuset i
begyndelsen af 1970-erne, og glemmer, at også moderniseringen af forsamlingshuset kun blev realiseret ved
en betydelig arbejdsindsats og frivilligt ydet økonomisk støtte.
Den ideologiske kløft og dermed den konflikt, som eksisterer latent, har altså en vis integrerende
funktion, ikke kun i missionsfolkenes kreds, men også for landsbyens øvrige beboere. Vurdering af
tilhørsforhold til Indre Mission eller ej er det hyppigst anvendte kriterium for intern, social klassifikation
blandt beboerne i Bedsted. Endvidere er forskelligartede, stereotype opfattelser af missionsfolkenes
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adfærdsmønster ret udbredt blandt ”de andre”. Ud fra disse stereotyper diskuteres ofte, hvorvidt der er
overensstemmelse mellem den ideelle og den faktiske adfærd, som udvises af de missionske.

Ketty og Preben Jensens grillbar i den gamle bagercafé i Kirkegade i Bedsted.
Foto: Gudrun Gormsen, forår 1979.

I dag føles kløften mindre sammenlignet med situationen tidligere. Der drives ikke længere egentlig
missionsvirksomhed i sognet; missionsfolk opsøger ikke længere folk i byen og bekendtgør møder og
lignende, og efterhånden som de unge har overtaget og præget aktiviteterne i Indre Mission, er hævdelsen af
det strenge og til tider fordømmende livssyn forsvundet. Kløften erkendes nu mere som en vis form for
interessemodsætninger, der efter folks mening vil gøre det umuligt, at hele byen kan samles om er fælles sag.
Deltagelse i foreningslivet i Ungdoms- og Idrætsforeningen og omkring forsamlingshuset er i dag en
blandt mange andre muligheder for fritidsudfoldelser. ”De andre” markerer ikke længere en særlig national
holdning, således som man tidligere gjorde ved bestemte årlige møder og fester i forsamlingshuset. Det at
være med på sportspladsen vurderes ikke mere som noget, der er forbundet med det at være dansk.
På grund af ændrede politiske forhold er de nationale skel i løbet af de sidste 20 år langsomt blevet
udlignet. Der findes stadigvæk flere familier i Bedsted, som tilhører det tyske mindretal. Enkelte sender som
nævnt endnu deres børn i tysk skole eller børnehave, og flere deltager hvert år eller jævnligt i
Knivsbjergsfesten, årsfesten for hjemmetyskere i Nordslesvig. Dog ikke længere for at være samlet om at
markere, bekende eller bekræfte det nationale sindelag, men kun for at deltage i højtideligheden i
mindelunden på Knivsbjerg for de slægtninge, som faldt i anden verdenskrig. Ikke så få brødre til nulevende
personer i Bedsted meldte sig som ganske unge frivilligt til den tyske hær. Men i modsætning til den far, som
mistede sine tre eneste sønner i første verdenskrig, vil ingen i dag, som han gjorde det i 1920-erne og 1930erne, erklære, at de alle faldt for en god sag.
Den nationalpolitiske situation var spændt i 20-erne. Den skærpedes som nævnt i 30-erne på grund af den
tyske jordpolitik, og under 2. Verdenskrig blomstrede nationalfølelsen atter. De tysksindede beboere i sognet
udgjorde ved siden af missionsfolkene og ”de andre” endnu en kategori og særlig interessesfære i landsbyen.
Allerede i 1918 havde man opført en privat, tysk skole i Øster Terp nær forsamlingshuset, og omkring
dette hus, hvor ingen dansksindet kunne drømme om at sætte sine ben, udfoldede der sig et tysk foreningsliv.
Her arrangeredes møder og fester for forældre og børn, gåsespil, skyttefester og juletræsfester, og her havde
den tyske idrætsforening til huse. Man arrangerede udflugter ”ad Tyskland til” med bl.a. Hamborg og Pløn
som yndede mål, og fire gange om året rejste man på teaterture til Flensborg Teater.
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”Da var der sammenhold mellem tyske på den ene side og danske på den anden”. Ingen tysksindede
deltog i aktiviteter i forsamlingshuset, og forældrene forbød deres børn at komme der. Ved en begravelse i
efterkrigsårene, som havde samlet store dele af sognets beboere, mødte også flere tysksindede op i kirken.
Men ingen af dem deltog i det efterfølgende kaffebord i forsamlingshuset. Ved nedkørselen til huset blev de
vinket til side og gjort opmærksom på, at her gik grænsen.

Plejehjemmet "Solgården" i Bedsted fra 1960. Også her finder der mange
arrangementer og aktiviteter sted i årets løb. Billedet er fra Løgumkloster
Vejviseren.

Efter krigen blev den tyske idrætsforening nedlagt, og medlemmerne søgte i stedet til den tyske
idrætsforening i Løgumkloster. Slåskampe mellem børn fra dansksindede og tysksindede hjem udfoldede sig
foran den tyske skole, indtil centralskolen i Bedsted blev bygget, og gymnastik-undervisningen ikke mere
fandt sted i forsamlingshusets sal. Uden for skoletiden legede børnene imidlertid fredeligt med hinanden.
Den tyske privatskole blev nedlagt i 1974 på grund af for ringe elevtilgang. Men så længe den tyske skole
eksisterede i sognet, fandtes der også et lokalt, tysk kulturelt liv. Al tysk foreningsaktivitet foregår nu uden
for sognet, i Løgumkloster eller Øster Højst, hvor der stadig er tyske skoler. For kredsen af tysksindede er
det karakteristisk, at mange deltager i dette foreningsliv. Mens f. eks medlemmerne af den nu nedlagte
husmandsforening i Bedsted sogn ikke tager til Løgumkloster til et møde eller en juletræsfest, fordi de synes,
de ikke kender mange af deltagerne, kører tysksindede gerne til Løgumkloster for at deltage i den årlige
karnevalsfest. ”Den er meget bedre end nogen fest i de danske foreninger”. Samtidig kan man dog i dag
iagttage, hvorledes den sfære, som de tysksindede - tidligere agerede i lokalt, langsomt er blevet opløst. Da
sognets naturlige samlingssted for denne kreds, den tyske skole, forsvandt, søgte flere fra kredsen over til de
andre endnu eksisterede lokale mødesteder.
Ved Bedsted Ungdoms- og Idrætsforenings dilettant i forsamlingshuset i år spillede en person, hvis far
hørte til de ledende hjemmetyskere i sognet, en af hovedrollerne i stykket. I dag går også målmanden på et af
BUIF´s håndboldhold i tysk skole.
Selv om man stadig er tilknyttet visse grene af det tyske foreningsliv i Løgumkloster, kan denne rolle nu
godt forenes med deltagelse i andre former for lokale aktiviteter i Bedsted. Den sluttede kreds har åbnet sig,
og den snævre interaktionssfære er blevet betydeligt udvidet. - Tidligere var det kun Indre Mission, som
rekrutterede medlemmer blandt såvel dansksindede som tysksindede. Her har man nemlig altid i vid
udstrækning søgt at holde sig uden for nationalpolitiske stridigheder.
Indre Mission i Bedsted var og er ikke nogen ”småkårsbevægelse”, således som man har set og tolket
tilslutningen hertil i andre egne af Danmark (Lindhardt 1978, Clausen 1966). Vækkelsen opstod i
gårdmandsmiljøet, og stadigvæk rekrutterer Indre Missions Samfund i Bedsted en stor del af sine
medlemmer blandt landmænd samt øvrige selvstændige i byen. Også Foreningen af Danske henter mange af
sine medlemmer blandt landmænd og øvrige selvstændige (jf. tabel). De to organisationer har altså et
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nogenlunde ensartet solidt rekrutteringsgrundlag. Inden for kategorien af landmænd, der er tilsluttet Indre
Missions Samfund, er der lidt flere gårdmænd end husmænd, mens der er flest selvstændige håndværkere i
Foreningen af Danske. Endvidere er kun godt en tredjedel af medlemsskaren i begge organisationer hentet
blandt arbejderne i byen.
Allerede i 1930-erne var der i Bedsted en forholdsvis stor andel af arbejdere blandt byens befolkning. I
den heftige diskussion, der blev ført i sognet omkring placeringen af det nye forsamlingshus, argumenterede
en lærer fra Bedsted for, at huset måtte bygges så nær Bedsted som muligt, da det - var overordentligt vigtigt,
også at inddrage de mange ”Middelstands- og Småkårsfolk” i byen i et kommende dansk foreningsliv
(Læserbrev i Jydske Tidende 5.5. 1936). Det lykkedes ikke. Ingen arbejdere fra Bedsted stod på de første
tegningslister over andelshavere i forsamlingshuset. Nogle var tysksindede, andre havde tilsluttet sig Indre
Mission, og en stor gruppe holdt sig uden for det lokale foreningsliv, der i hvert fald i begyndelsen
domineredes af initiativrige og mere indflydelsesrige gårdmænd. Mens nogle ikke mente, de hørte til i
missionshuset, kunne andre ikke rigtig føle sig hjemme i forsamlingshuset.
Groft sagt havde man forskellige interesser. En af de større landmænd i Bedsted udtrykte det således:
”Når vi gik til møde i forsamlingshuset, gik de ”arbejdsmandsgruppen”, som han betegnede dem, til møde i
fagforeningen. - Missionsfolk kom kun i forsamlingshuset, når der var venstremøde”.
Inden for gruppen af arbejdere i Bedsted er der sket visse forskydninger siden slutningen af 1950-erne.
Landarbejdernes andel er faldet betydeligt, mens antallet af ufaglærte og faglærte arbejdere, der har arbejdet
inden for industri- eller transporterhvervet er vokset stærkt. Ligeledes findes der i dag en større andel unge
mennesker i denne kategori, og generelt gælder det, at de økonomiske indtjeningsmuligheder er bedret
betydeligt i forhold til tidligere. ”Arbejdsmænd er blevet mere accepteret i tidens løb”, udtalte en. Imidlertid
må man konstatere, at det stadigvæk er blandt arbejderne i byen, man finder den mindste grad af deltagelse i
det lokale foreningsliv. Det gælder i hvert fald, når man måler deltagelsen ud fra medlemslisterne for
henholdsvis Indre Missions Samfund og Foreningen af Danske.
Ser man derimod på rekrutteringen til to andre lokale sammenslutninger, Det frivillige Brandværn og den
nye Skytteforening, tegner der sig et andet mønster. Her hentes - medlemmerne så godt som udelukkende
blandt arbejdere. Ingen af dem, som deltager i brandværnet eller skytteforeningen, er tilknyttet Indre
Mission, men ca. en tredjedel af dem har aktier i forsamlingshuset. Samtidig er der en ret stor grad af
medlemssammenfald mellem brandværnet og skytteforeningen. En del af arbejderne i Bedsted mødes altså
andre steder, end i de to mødehuse, som ellers så markant har sat sit præg på det lokale foreningsliv. Også
inden for denne mindre interaktionssfære udfoldes der megen aktivitet. Man mødes ikke blot på
skydeaftenerne eller ved brandøvelser, slukningsarbejder eller brandværnsfesterne, der afholdes i
forsamlingshuset. I øjeblikket er man i færd med at opføre en ny brandstation i Bedsted, og selv om det kan
regnes som en almen samfundsmæssig opgave, følger man det kendte mønster, hvor medlemmerne yder en
meget stor frivillig og vederlagsfri arbejdsindsats om aftenen og i weekenderne.
Vi må altså konkludere, at forskellige faktorer som ideologi, nationalt tilhørsforhold samt social og
økonomisk status har været medvirkende til, at folk i Bedsted interagerer eller har interageret inden for
forskellige sfærer, når det drejer sig om deltagelse i det lokale foreningsliv.
Hvorvidt arbejderbefolkningen tidligere følte sig som en særlig, sluttet kategori blandt byens befolkning
er ikke undersøgt. Vi må her nøjes med at konstatere, at nogle få foreninger i dag primært rekrutterer
medlemmer blandt arbejderne. Dog er der ikke i tidens løb sporet tegn på åbne konflikter mellem denne
kreds og de andre kredse i byen. Konflikter og skarpe skel tegnede sig imidlertid tidligere mellem
missionsfolk og mellem dansksindede og tysksindede.
Med hensyn til de nationale grupperinger er der som en følge af ændrede politiske forhold samt
nedlæggelsen af det naturlige samlingssted for kredsen af tysksindede sket en opløsning af denne ene
sluttede interaktionssfære.
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Brandstationen i Bedsted fra 1954, som det fremgår af billedet. Bedsted
frivillige brandværn er her ved at rykke ud til en brandøvelse. Foto: Gudrun
Gormsen, feb. 1979.

Stadig eksisterer der en kløft mellem missionsfolk og ikke missionsfolk. Hver af de to grupperinger har
sit samlingssted, og man interagerer inden for sin kreds i det lokale foreningsliv.
Da den ideologiske kløft af mange opfattes som en latent mulighed for konflikt, kan folk lokalt tale om
”et splittet samfund”. Det er dog nok bedre at karakterisere Bedsted som et samfund, hvis foreningsaktive
beboere agerer inden for adskilte interaktionssfærer.
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Forsamlingshuset i Terp fra 1937. Billedet er fra rejsegildet på den udvidelse
og modernisering af huset, der fandt sted i 1977. På billedet ses flere af
forsamlingshusets bestyrelse. Foto: Vestkysten, 23. juli 1977.

Anlægger vi - en sådan synsvinkel, må man i dag regne de to kredse, der eksisterer omkring henholdsvis
missionshuset og forsamlingshuset samt Ungdoms- og Idrætsforeningen som de to primære
interaktionssfærer i byens sociale liv. Samtidig har de mennesker, som er tilsluttet disse to kredse, dog også
mulighed for at have kontakt med andre mennesker i andre lokale foreninger.

Missionshuset i Bedsted fra 1896. Billedet er fra rejsningen af bestyrerboligens udvidelse og modernisering i 1973. Foto: Vestkysten, maj 1973.

Undersøger man medlemssammensætningen i de øvrige foreninger i Bedsted, viser det sig da også, at
foreninger som den tidligere husmandsforening, husholdningsforeningen, venstre vælgerforeningen,
pensionistforeningen og den nye rideklub rekrutterer medlemmer fra såvel kredsen af missionsfolk som
øvrige indbyggere i byen. Alle disse foreninger, der mere har karakter af interesseorganisationer, eller hvor
aktiviteten er snævert begrænset til et bestemt felt, udgør imidlertid sekundære interaktionssfærer. Således
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har de splittende ideologiske holdninger her ingen betydning, og her kan man lettere interagere på tværs af
de primære gruppeskel.
I flere af de familier, som ikke er tilknyttet Indre Mission, sender man endvidere børn i søndagsskolen,
eller lader dem deltage i KFUM og K spejderbevægelsen. Her er børnene altså involveret i aktiviteter, som er
direkte forbundet med Indre Mission. Det sker i reglen, fordi børnene har lege- eller skolekammerater fra
missionske hjem, og børn fra ikke-missionske hjem ønsker da også at være med i de fritidsaktiviteter, deres
kammerater går op i. De børn, som bliver spejdere på den måde, holder dog gerne op igen efter nogle års
forløb. Når de når teenagealderen, begynder de at få andre interesser. De vil f.eks. gerne gå til bal, hvilket
ikke kan forenes med KFUM og K bevægelsens idealer. Modstridende ideologiske opfattelser bliver til en
personlig konflikt, og bliver den for stor, trækker de sig ud af spejderbevægelsen. Også andre modsætninger
gør sig imidlertid gældende. Det er hovedsagelig de unge, som også på anden vis er tilknyttet Indre Mission,
der avancerer til patruljeførere. En omstændighed, der kan medføre udmeldelser.
Selv om der i Bedsted eksisterer to klart adskilte interaktionssfærer for dem, der er aktive i det lokale
foreningsliv, finder der altså i flere af byens foreninger og organisationer interaktion sted på tværs af disse
sfærer, og det gælder både for børn og voksne.
Til sidst skal jeg kort beskæftige mig med, hvorledes de folk, der er flyttet til Bedsted, er blevet integreret
i det lokale foreningsliv, samt i hvilken grad de er gledet ind i de to kredse, der eksisterer i byen. Idet det
fortrinsvis er børn og unge, ugifte personer, som er aktive medlemmer af BUIF, har jeg valgt at lade
medlemskab af henholdsvis Foreningen af Danske og tilslutning til Indre Missions Samfund være kriterier
for, om en husstand kan betegnes som foreningsaktiv eller ej.
74 % af de husstande, hvor en eller begge ægtefæller er født i Bedsted, er aktive i det foreningsliv, som
foregår omkring enten forsamlingshuset eller missionshuset, og 61 % af de folk, som har boet længe i byen,
er integreret i den ene eller den anden kreds af foreningsaktive. Derimod er kun 28 % af de
husstandsoverhoveder, som er flyttet til Bedsted inden for de sidste knap ti år, med i foreningslivet i byen.
Optagelse og deltagelse i foreningslivet er altså en proces, som tager tid. En stor del af de ikke
foreningsaktive omfatter mange af de arbejdere, som er flyttet til byen i de seneste år, samt flere af de folk,
som har købt sig et hus i Bedsted, efter at de er blevet pensionerede.
For nylige tilflyttere gælder det endvidere, at de, der deltager aktivt i det sociale liv, som er udformet efter
faste organisatoriske rammer, er tilknyttet Indre Missions Samfund. Tidligere har jeg nævnt, at nogle familier
i de sidste ti år alene har valgt at bosætte sig i Bedsted for at kunne deltage i det religiøse liv i byen.
Procenttallet kan tolkes som en bekræftelse af denne tendens. Samtidig antyder tallene dog også, at der
findes forskellige mekanismer for integration af nye medlemmer i henholdsvis Foreningen af Danske og
Indre Missions Samfund.
I kredsen af missionsfolk tager man sig af de nye folk, som, efter at de er flyttet til byen, jævnligt deltager
i møder i missionshuset. Ligeledes lægger man mærke til, om nye tilflyttere går regelmæssigt i kirke. Er det
tilfældet, giver man dem et program over de aktiviteter, som foregår inden for de enkelte kredse og
foreninger under missionssamfundet og inviterer dem med til møder og lign. Man yder disse tilflyttere
forskellige former for hjælp, og relativt hurtigt er de med i kredsen. Først når det er sket, begynder nye
medlemmer, når de selv ønsker det, at yde økonomiske bidrag til Samfundet.
De samme forhold gør sig ikke gældende omkring forsamlingshuset og Foreningen af Danske. Her findes
ingen mekanismer til optagelse af nye medlemmer. De 8 % af de husstandsoverhoveder, som er tilflyttet
efter 1970, og som i tabellen er opregnet som foreningsaktive, omfatter da også kun de husstande, hvor man
har tegnet en aktie i forsamlingshuset. Mange af de unge og yngre tilflyttende arbejdere deltager hyppigt i
festerne i forsamlingshuset, uden at de af den grund har købt sig en aktie i huset og er blevet medlem af
foreningen. Festerne er offentlige, og man betaler for at deltage i hver enkelt af dem. De 8 % repræsenterer
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altså ikke samtidig det antal tilflyttere, som reelt er med i denne kreds. I de seneste år er der endvidere ikke
sket nogen opsøgende virksomhed i forbindelse med aktietegning til forsamlingshuset.

Klosterhallen i Løgumkloster fra 1968. Hallen, der blev indviet 28. sept. 1968
fungerer som træningssted for al håndbold i vinterhalvåret. Når der spilles
kampe betragtes hallen som Ungdoms- og Idrætsforeningens hjemmebane.
Billedet er fra foreningens protokol.

At ¾ af de folk, som er født i Bedsted, og noget over halvdelen af de husstande, som har boet længe i
byen, er aktivt med i det, der foregår omkring forsamlingshuset eller missionshuset - og det med en
nogenlunde ligelig fordeling mellem de to steder - har nok været medvirkende til, at de to kredse, der
udskiller sig inden for landsbyens sociale liv, har kunnet opretholdes. Hver kreds har stadig kunnet rekruttere
og integrere nye medlemmer. Gruppen af ikke foreningsaktive har på grund af sin størrelse ikke kunnet
dommere over det fast organiserede sociale liv i landsbyen. Endnu er det et åbent spørgsmål, om disse
tilflyttere på længere sigt vil blive integreret i begge organisationer, om de vil slutte sig til en af kredsene, om
de vil undlade overhovedet at deltage i foreningslivet og søge fritidsfornøjelser og interesser uden for byen,
eller om de kan medvirke til at skabe nye former for social interaktion inden for landsbyens egne rammer.
Det er hovedsagelig de indfødte Bedsted borgere, som omtaler byen som et splittet samfund, hvilket
måske hænger sammen med, at de i løbet af deres opvækst har oplevet gruppeskellene stærkere. Udadtil
tegner Indre Mission som nævnt i høj grad landsbyens kulturelle profil, og indadtil har det religiøse
tilhørsforhold stor betydning, idet man herudfra kan klassificere folk i social henseende.
I en interviewsituation spurgte en meddeler pludselig: ”Er du hellig?”. Han var tilflytter og ikke aktiv i
nogen foreninger i byen. Selv om en stor del af byens befolkning ikke er med i nogen af de to kredse, der
udskiller sig i det lokale foreningsliv som kontingentbetalende medlemmer, har de alle taget stilling til, hvor
de i ideologisk henseende hører hjemme. Har man besluttet sig for Indre Mission, er man imidlertid samtidig
i meget vid udstrækning med i det sociale liv inden for denne gruppe.
Skønt Bedsted er en relativt stor landsby, har hovedparten af byens befolkning så meget personligt
kendskab til hinanden, at man ved, hvor folk hører til. Således kan alle fornemme en vis form for splittelse.
Derfor kan det også være vanskeligt for den person, som er opvokset i den ene kreds, at bryde ud og aktivt
slutte sig til den anden. Man kender vedkommende og hans tidligere ståsted, og nogle i landsbyen vil opfatte
ham som blakket” med hensyn til holdninger og adfærd.
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Kilde:
• ”Fire Landsbyer" - en etnologisk rapport om nutidige livsformer. Ved Palle Ove Christiansen.
Landsbykommissionen. 1980. Herfra uddrag af Gudrun Gormsens artikel om Bedsted sogn, afsnit 6: Et
splittet samfund? Interaktionssfærer i landsbyen. Side 429-36.

Byfestkomiteen
I sommeren 1978 afholdt man for første gang i Bedsted en byfest. Arrangementet, der strakte sig over en
uge, blev en succes, som man har gentaget i 1979.
Ideen til byfesten fik en af byens lærere, der også er aktiv organisator i Ungdoms og Idrætsforeningen,
efter at have talt med en anden af byens lærere om, at man ”burde gøre noget for vores lille samfund
herude”'. Samme lærer havde tidligere planlagt den årlige idrætsuge inden for BUIF, og idrætten kom da
også i høj grad til at præge byfesten.
Ideen blev præsenteret i Ungdoms- og Idrætsforeningens blad, ”BUIF i kikkerten”, hvor alle
foreningsformænd i sognet blev inviteret til at deltage i et møde om projektet. Herefter fulgte en lang række
planlægningsmøder og megen diskussion om arrangementet. Forinden havde sognets nye præst givet tilsagn
om at støtte ideen, og da han ikke tilhører nogen af de traditionelle kredse i byen, fungerede han som
mægler, når forskellige argumenter om, hvorledes projektet skulle realiseres, stod stejlt mod hinanden.
Initiativtageren havde tænkt sig, at alle sognets foreninger skulle slutte samlet op bag byfesten.
Arrangementet skulle have en fælles kasse og et eventuelt overskud fordeles ligeligt mellem de foreninger,
der stod som arrangør. Denne idé blev ikke realiseret. KFUM og K hverken ville eller kunne stå som
medindbyder til et bal i forsamlingshuset. Ej heller kunne Indre Mission acceptere, at der blev opstillet et
øltelt på festpladsen, således som BUIF ønskede det. Efter lange forhandlinger, hvor arrangementet stod i
fare for at gå i vasken, nåede man frem til et kompromis. Initiativtageren formulerede en indledende tekst til
byfestprogrammet, som alle kunne gå ind for, og dernæst fulgte en oversigt over arrangementer i ugens løb,
hvor de foreninger, som var gået ind i projektet, stod som selvstændig arrangør af de enkelte aktiviteter.
Festugen blev indledt med en familiegudstjeneste i kirken. En dag var der bil orienteringsløb, arrangeret
af forsamlingshuset, og en anden dag gav rideklubben og brandværnet opvisning. Rideklubben arrangerede
endvidere cykelringridning for børnene. KFUM og K stod for et cykelorienteringsløb og spejderne for en
familiekondimarch. Langs denne rute var der opstillet poster, hvor deltagerne skulle løse opgaver omkring
lokalhistoriske emner. En aften midt i ugen var der familieaften i missionshuset. Lørdag aften blev der først
afholdt fællesspisning og siden bal i forsamlingshuset, og fredag aften var der byfestaften på skolen (det
eneste neutrale mødehus i sognet) med kaffebord, taler og fællessang fra Højskolesangbogen. Det kristelige
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sangkor og hornorkesteret optrådte, præstefruen læste op, og indimellem var der forskellige små
konkurrencer.

Et af højdepunkterne ved byfesten 1979 var en helikopter fra flyvestation
Skrydstrup, der demonstrerede en redningsaktion. Også et børnedyrskue var
der arrangeret. Det foregik på pladsen overfor Ove Hansens
automobilværksted, hvor 41 børn var tilmeldt med deres kæledyr af vidt
forskellig art. På billedet ses Marit og Brian med deres præmierede ged:
Mette. Foto: Vestkysten, 28. maj 1979.

Det mest omfattende arrangement i byfesten var den store håndbold- og fodboldturnering, som BUIF
afviklede over flere dage på. sportspladsen. Fra en stor del af sognets gader var der tilmeldt hold i forskellige
serier baseret på køn og alder. I alt deltog 57 hold i denne gadeturnering, og fra byens pengeinstitut-filialer
og forretningsdrivende var der udsat pokaler og trøstpræmier til de dystende hold.

Byfestkomiteen er her i et lokale i Bedsted skole i færd med at planlægge byfesten 1980. De
fleste af sognets aktive foreninger ses her repræsenteret ved mødet, der ledes af Lejf
Meyer. Bagerst i lokalet ses fra venstre Martin Christensen, Kirsten Toft,?, Niels Mastrup,
Margrethe Brodersen, Chr. Nissen, Peter Brodersen, Peter Nielsen, Sine Nielsen, Lejf
Meyer, Børge Nielsen, Jonna Nissen,? og Walter Plotnikoff. Foto: Gudrun Gormsen, foråret
1979.

Når der ikke afvikledes fodbold- eller håndboldkampe på sportspladsen, fungerede den som festplads. Her
var opstillet sodavands- og isboder plus forskellige andre boder, bl.a. en hvorfra der solgtes åndelige skrifter.
For børnene var der arrangeret små konkurrencer på festpladsen, og spejderne havde indrettet en bålplads,
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hvor man kunne deltage i snobrødsbagning. Håndboldhold fra Tønder og Aabenraa spillede opvisningskamp
på sportspladsen, og en dag gav en folkedansergruppe opvisning på festpladsen.

Både den unge lærer og den nye unge præst, som var hovedkræfterne bag initiativet til og gennemførelsen
af byfesten, er tilflyttere, og med projektet ville de forsøge at forene alle beboerne i Bedsted på tværs af de
kredse, som findes i byen. Dog kunne man i planlægningsfasen ikke undgå de ideologisk betingede
diskussioner og konflikter. For nogle var det f.eks. en skuffelse, at de missionske kredse stod så stejlt på
deres krav og ikke ville gå på kompromis Først da ”de andre” bøjede af, kunne arrangementet gennemføres.
Kunne man ikke enes om ét stort fælles arrangement, viste det sig imidlertid, at såvel missionsfolk som
ikke-missionsfolk kunne samles på festpladsen og i skolens sal.
I flere år har kvindernes adventsfest og spejderfesten i missionshuset samlet enkelte folk fra den ikkemissionske kreds. I de seneste år har den nye præst hvert år arrangeret en ungdoms-gudstjeneste, hvor såvel
medlemmer fra KFUM og K samt BUIF deltager som fanebærere og med sang og tekstlæsning, og hvor alle
bagefter deltager i et kaffebord i præstegården. Ligeledes er KFUM og K, BUIF og Husholdningsforeningen
gået sammen om en adventsfest, der afholdes i forsamlingshuset. Ingen af disse tidligere forsøg på fælles
arrangementer for de to kredse kan imidlertid med hensyn til deltagerantal sammenlignes med byfesten.
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Bedsted Rideklub i gang med et af sine årlige sportsridestævner i dressur og spring,
baseret som en holdkonkurrence mellem de omkringliggende rideklubber. På billedet ses
Anette B. Hansen, Nørre Hostrup på ”Sorte Sambo” i færd med dressurprogrammet på
ridebanen ved Bedsted. I baggrunden bag en kraftig indhegning følger mange tilskuere
spændt med i de enkelte udøveres præstationer. Foto: Vestkysten, 20. juli 1982.

Det anslås, at ca. 3000 mennesker sammenlagt har deltaget i alle byfestarrangementerne i ugens løb. Folk
i byen, som sædvanligvis ikke er idrætsaktive, deltog i gadeturneringerne. Sammenholdt med det store
deltagerantal i de øvrige arrangementer må man konstatere, at det altså ved byfesten lykkedes at få inddraget
de ikke foreningsaktive i festlighederne. Og det er nok på langt sigt af væsentligere betydning for det lokale
liv end tanken om at bygge bro over skellet mellem Indre Mission og ”de andre”.
De ideologiske modsætninger er så markante, at der vil gå meget lang tid, inden skellet eventuelt kan
udlignes. I et indlæg i ”BUIF i kikkerten” konstaterede KFUM og K's ungdomskreds, at ”en sådan byfest
styrker fællesskabet, som må være pointen i det hele”. Dog mener man, at en byfest kun skal afholdes hvert
andet år og slutter: ”Mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert ord, som udgår af Guds mund. - Den
opbakning, der blev vist både i Missionshuset og kirken, har sagt os, at der er noget i mennesket, der søger
Gud”.
I en tid, hvor næsten hver by med respekt for sig selv skal afholde en byfest, fik byfesten i Bedsted en
anderledes profil end andre lignende fester. Det var byens og sognets eksisterende foreninger, som gik
sammen i ét stort arrangement. Uden disse foreninger havde det været vanskeligt at skabe et grundlag for en
byfest. Idræt, taler, møder og det fælles kaffebord, som fra ældre tid har været faste led i sognets
foreningsliv, blev suppleret med nye ideer og aktiviteter. Herved lykkedes det at skabe en ny samværsform,
som kan udvikle sig til at blive en ny institution i landsbyens sociale liv.
Kilde:
• ”Fire Landsbyer” - En etnologisk rapport om nutidige livsformer. Ved Palle Ove Christiansen.
Landsbykommissionen, 1980. Herfra uddrag af Gudrun Gormsens artikel om Bedsted sogn, afsnit 6: ”Et
splittet samfund?” og ”Interaktionssfærer i landsbyen”. Side 436-38.
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Fællesskaber og nabolag
Forud for afholdelsen af byfesten undgik man ikke konflikter. Samling om en fælles sag vanskeliggøres
af, at Indre Mission har tilstrækkelig opbakning, styrke og stejlhed til, at man kun vil samarbejde på bestemte
præmisser. Missionssamfundet kan herved udøve en vis form for lokal dominans, og derfor er det forståeligt,
at folk taler om ”et splittet samfund”, når de skal karakterisere forholdene i landsbyen. Når det drejer sig om
tilslutning til foreningslivet, er der imidlertid egentlig ikke tale om nogen anden form for splittelse, end at
hver kreds har sin egen primære interaktionssfære, centreret om forskellige interessefelter. Det, at man nogle
gange om ugen samles hver sit sted, behøver ikke at medføre andre og dybere konflikter.

Tilbage står nu at undersøge, hvorvidt splittelsen har betydning for den daglige interaktion mellem
landsbyens beboere. Umiddelbart vil man forvente, at folk også i dagligdagen søger den hyppigste og
tætteste kontakt med dem, man også deler fælles interesser med. Således forholder det sig imidlertid ikke.
I én del af byen siges: ”Her bor vi fem forskellige slags folk ved siden af hinanden. Et par familier
kommer i forsamlingshuset og nogle i missionshuset. En familie er meget tysk, mens en anden tilhører
Luthersk Mission og en tredje Den nyapostolske Kirke. Endelig er der nogle, som ikke er med nogen af
stederne. Men vi kommer alle sammen, sammen som gode naboer”.
Hos et ældre ægtepar, som er meget stærkt knyttet til Indre Mission, lød det: ”Naboerne bryder alle
grænser”. Når et medlem af Indre Missions Samfund dør, er det skik, at de øvrige medlemmer samler ind til
en krans til begravelsen, ”samfundskransen”. Ligeledes sender naboer i reglen på samme måde en
”nabokrans” til en begravelse. I den situation, hvor to naboer begge tilhører Indre Mission, og den ene dør,
giver den overlevende ikke til ”samfundskransen” men til ”nabokransen”. Selv om det gælder om at vise den
afdøde en sidste ære eller tak, prioriteres det fælles naboskab altså højere end det religiøse fællesskab, man
har haft med vedkommende.
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Seniorfodboldholdet, da det i 1972 var en realitet, at de blev puljevindere i DBU’s serie 6.
Holdet sluttede med en positiv målscore på 122-21. Stående fra venstre ses Keld
Thomsen, Peter Clausen, Claus Clausen, Johannes Thams, Henning Haugaard og Kaj
Hansen. I forreste række ses Niels Nielsen, Arne Brodersen, Lejf Meyer, Kurt Jensen og
Thyge Løbner. Mogens Damgård er ikke med på billedet. Fotoet er hentet fra dagbladet
Vestkysten, 18. sept. 1972.

Disse eksempler viser, at der findes andre interaktionssfærer i Bedsted end dem, der er opstået omkring
forsamlingshuset og missionshuset. Vi vil nu se nærmere på det lokale mønster for kontakter mellem naboer,
idet beboerne her forenes i fælles aktivitet, uanset hvilke grupper de i øvrigt hører til. Naboskabet tillægges
endog som nævnt større betydning end andet gruppetilhørsforhold. Her gælder tesen om det splittede
samfund altså ikke. Nabokontakten udfolder sig inden for nabolaget, der er en geografisk betinget størrelse,
idet det opstår omkring det sted, hvor folk bor. Fælles bosted er dog ikke tilstrækkeligt til, at man kan tale
om, at der eksisterer et nabolag. Der skal etableres relationer mellem naboerne, ellers fungerer nabolaget
ikke som en social enhed. Samtidig er nabolaget en institution, som eksisterer over lang tid, og som
eksisterer på trods af, at der sker en udskiftning af de personer, som hører hertil. Nye medlemmer optages i
nabolaget uden hensyntagen til deres status og interesser.
Det netværk af relationer, som findes inden for et nabolag, kan have forskellig karakter. Indholdet af de
sociale relationer og graden af tæthed i netværket kan være forskelligt fra nabolag til nabolag. I nogle
nabolag er naboerne fælles om en - række forskellige ting. I disse nabolag er netværket gerne tæt, og her har
alle naboer hyppigt kontakt med hinanden. I andre nabolag er netværket mere løst og åbent. De situationer,
hvor naboerne aktiviseres, er færre, og ofte har kun to naboer ad gangen kontakt med hinanden. I sådanne
nabolag kan netværket af sociale relationer snarere karakteriseres som bestående af enkeltrelationer mellem
naboerne end som et egentligt forum for et mangesidigt nabofællesskab. Uanset netværkets udformning
eksisterer nabolaget dog som en særlig fysisk og social enhed, og optagelsen af nye medlemmer markeres
ved en særlig handling. Når en familie flytter ind i et hus et eller andet sted i Bedsted, er det skik, at naboerne
deromkring på selve indflytningsdagen eller en af de første dage derefter hver for sig eller samlet møder op
hos den nye familie. Man hilser på de nye naboer og byder dem velkommen i nabolaget ved at forære dem en
blomst. Desuden tilbyder man at hjælpe til med arbejdet omkring indflytningen. I den kommende tid ser man
de nye naboer lidt an; men ikke alle går så direkte til værks som ham, der spurgte en tilflyttet familie: ”Er I af
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den slags, som helst vil passe jer selv, eller vil I komme sammen med os andre?” Det er frivilligt, i hvilken
udstrækning de nyankomne vil deltage i det nabofællesskab, som har udviklet sig i det pågældende nabolag,
og ikke alle ønsker den samme grad af direkte og hyppig kontakt med naboerne, og derfor er også alle
nabolag forskelligt organiseret.

Fastelavnsmandag 1930 afholdt man for første gang i nyere tid en ringridning
i Bedsted sogn. I 1958 måtte man opløse foreningen, da der efterhånden ikke
fandtes flere heste på gårdene. I 1975 oprettedes en rideklub. På billedet ses
Peter Haugaard efter at han ved årets ringridning i Øster Terp 3. juni 1954 var
blevet prins. Konge blev Johan Schrøder, Gravlund. Billedet er lånt af Peter
Haugaard, Bedsted.

Man kan opfatte Bedsted som et felt bestående af en række nabolag, der lapper ind over hinanden.
Generelt regner man mindst 5-6 husstande som hørende til ens nabolag. Dvs. at naboerne ikke kun er de to
familier, som bor til henholdsvis højre og venstre for det hus, man selv bor i. Også de familier, som bor på
den anden side af gaden, og dem, der bor på de grunde, der støder op til ens baghave, regnes med. Hvorledes
man afgrænser et nabolag varierer imidlertid fra husstand til husstand.
Klarest afgrænset er nabolagene i landområdet og i byens yderkanter. I landområdet er bebyggelsen
samlet i mindre grupper af gårde og huse, der alle har en lokal betegnelse, og hver af disse
bebyggelsesmæssige enheder udgør ét nabolag. I selve bykernen, hvor der ikke eksisterer naturlige grænser i
bebyggelsesmønsteret, er afgrænsningen af de enkelte nabolag derimod betydeligt mere flydende. Nogle
familier i bykernen har et stort nabolag, andre et lille nabolag med kun få husstande. Begrænsningen
afhænger af individuelle ønsker om omfanget og graden af nabokontakt og -samkvem. Man må her betragte
hver enkelt husstand som centrum i ét nabolag. Afhængigt af den pågældende families indstilling kan man
trække en cirkel, der inddrager mange eller få af de omkringliggende huse. Set fra den enkelte husstand er
nabolaget fast afgrænset; men der sker fra hus til hus en forskydning af centret og dermed af nabolagets
udstrækning. De huse, der ligger i yderkanterne af ét nabolag, er samtidig centrum i to nye nabolag, der igen
har en anden udstrækning og afgrænsning. Alle i byen kan hurtigt afgrænse det nabolag, de selv er med i, og
samtidig kender man afgrænsningen af de nærmest omkringliggende nabolag.
Samkvemmet med naboer kan opstå, udformes og vedligeholdes på mange forskellige måder. I
”husmandsgaden”, et af de fast afgrænsede nabolag i landområdet, var nabofællesskabet tidligere baseret på
økonomisk samarbejde mellem husmændene i udstykningen. De første husmænd etablerede sig alle på
nogenlunde samme tidspunkt. De sluttede sig sammen om køb af fælles maskiner, de lejede alle et
tærskeværk i fællesskab og ydede hinanden gensidig hjælp ved større arbejdsopgaver. De husmænd, som
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senere købte ejendommene, overtog samtidig andelene i de fælles maskiner osv. og gled derved ind i det
økonomisk betingede fællesskab. Desuden kom husmændene sammen hos hinanden til aftenkaffe,
fødselsdage og større familiefester, ligesom deres børn fandt legekammerater på de andre brug i
udstykningen. Ude på ”æ mark” er der slægts-relationer mellem de to af gårdene, hvilket kan styrke
nabofællesskabet yderligere. Langs den gade vestligst i byen, hvor der i begyndelsen af 1960-erne blev
bygget en række arbejderboliger, voksede der efterhånden et nabolag frem. Disse familier byggede alle hus
på nogenlunde samme tidspunkt. Det gav fælles interesser og samtaleemner. Det var alle unge og yngre
familier, som flyttede ind, og børnenes leg og færden i de forskellige hjem langs gaden, var medvirkende til
at knytte kontakt mellem familierne. Efterhånden begyndte de voksne at mødes et par gange om året til kaffe
eller spisning hos hinanden, og et nabofællesskab baseret på fælles interesser og selskabelighed var etableret.

Situation fra Indre Missions bibel-camping, der i en årrække hver sommer blev
opstillet i Bedsted ved kirken. Hen imod 5000 besøgte i 1979 teltmøderne. Hver
eftermiddag blev der arrangeret børnemøder. Det er ved sådant et møde billedet
er taget. Til højre stående ses Birthe Overgaard, Bedsted. Foto: Vestkysten, 16.
aug. 1979.

Ved særligt festlige lejligheder er det dog ikke kun nabolaget, men hele byen som inddrages. Til runde
fødselsdage, bryllupper og i mindre udstrækning konfirmationer er det heller ikke kun inden for nabolaget, at
man samler ind til en gave. Også blandt de øvrige beboere i byen kan der finde en indsamling sted. Tidligere
lå der altid en liste hos byens købmænd, hvor de, som ønskede at være med i en fælles gave, kunne skrive sig
på. Det praktiseres endnu, om end i mindre omfang. Til disse fester inviteres nabolaget med til selve gildet,
mens de øvrige gavegivere inviteres til et eftergilde, der afholdes enten i missionshuset, forsamlingshuset
eller på en kro i omegnen.
Ved guldbryllupper er det almindeligt i Sønderjylland, at guldbrudeparret er til en kort højtidelighed i
kirken sidst på eftermiddagen. I de seneste år har man i Bedsted som i andre byer i omegnen forsynet denne
tradition med en ny skik: Efter højtideligheden i kirken spadserer guldbrudeparret gennem byens gader.
Gadelysene er slukket, og i hvert hus er der tændt stearinlys i alle vinduerne ud mod gaden. Foran
guldbrudeparrets hjem står der endvidere et fakkeloptog, hvor et medlem fra alle byens husstande deltager.
Også en begivenhed som et rejsegilde på et hus markeres. Det er skik, at håndværkerne giver en krans, og
at andre folk hver for sig møder op og forærer bygherren en lille rød og hvid vimpel, der sømmes op på
tagkonstruktionen. Ikke blot alle naboer, men også de øvrige beboere i byen, som ønsker det, kommer med
en sådan lille gave. Mange vimpler vidner om et bredt, lokalt kontaktnet, og det var ikke uden en vis

50
stolthed, at en person fortalte, at der var i alt 76 vimpler ved rejsegildet på hans hus. Hos missionsfolk får de
fremmødte kaffe, mens man i de andre hjem bruger den traditionelle servering, øl og pølser.
De selskabelige funktioner er altså et karakteristisk træk ved nabolagssituationen. Ved markering af større
begivenheder i en familie er det altid hele nabolaget, som aktiviseres - og gerne også en endnu større del af
byen.

Situation fra Tønder Amts Idræts Håndboldstævne, der blev afholdt i Ravsted
31. maj 1961. På billedet står kampen mellem juniordrengene fra Bedsted og
Ravsted. Man lægger især mærke til dragterne. En almindelig skjorte kunne
den gang godt bruges i mangel af bedre, ligesom tøjet heller ikke var besat
med reklamer. Foto: Dannevirke, maj 1961 og hentet fra Sønderjysk
Idrætsforenings månedsblad.

Et andet karakteristisk træk ved nabolagsinstitutionen er den gensidige hjælp eller de mange små og store
tjenester, som naboer yder hinanden i en lang række situationer i dagligdagen. Det strækker sig fra at låne en
kop sukker eller et haveredskab til lån af naboens vaskemaskine og bil. Tit besørger naboer også ærinder for
hinanden uden for Bedsted og utallige mindre grupper af naboer i byen har sluttet sig sammen om at
abonnere på en fælles avis. Da skiftes de enkelte husstande til i en bestemt uge at modtage avisen først.
Også de folk i Bedsted, som ikke deltager i noget selskabeligt samvær med naboer inden for nabolag,
opretholder i vid udstrækning kontakt med naboerne. Det drejer sig ikke kun om uforpligtende snak over
hækken i sommerhalvåret. Man kan i reglen altid selv henvende sig hos naboen og bede om hjælp, og ofte
kommer naboerne selv og tilbyder hjælp, hvis de finder det nødvendigt. I det nye parcelhuskvarter, hvor
mange huse er bygget så sent, at der endnu ikke er etableret egentlige nabolag med institutionaliserede
samværsformer, har tilflytterne således fået tilbud om lån af havefræsere, tilbud om kørelejlighed eller lån af
naboens bil, hvis deres egen bil en morgen ikke vil starte. I dette kvarter af byen bor der en del unge
missionsfolk. Da denne kreds inden for Indre Mission som nævnt tidligere er præget af en meget stærk
fællesskabsfølelse, kunne man forvente, at man her nøjedes med at udstrække hjælpen alene til folk fra
denne kreds. Men en ikke missionsk familie, som ikke var særligt begejstret over at få en meget missionsk
nabo, måtte indrømme, at den pågældende familie nu var god nok alligevel. Mens manden gik og arbejdede
på det nye hus, tilbød netop denne nabokone ham, at han kunne bruge deres toilet og badeværelse, ligesom
hun inviterede ham på middagsmad og kaffe.
Sker der noget uforudset i et hjem, dukker naboer, som man måske ellers ikke kommer meget sammen
med, op og tilbyder bistand og evt. arbejdshjælp. I den henseende følger man også de familier, som mere
ønsker at holde sig for sig selv. En fremmed, barnløs familie var flyttet ind i et hus i byen, og efter den
traditionelle velkomst med overrækkelsen af en blomst, havde naboerne ingen kontakt haft med familien.
Man havde ikke set hverken manden eller konen, men havde lagt mærke til, at der ofte var tændt lys i huset.
Efter at have snakket sammen om det, henvendte man sig til købmanden for at høre, om familien havde købt
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varer der. Det kunne jo tænkes, at begge ægtefæller var syge og havde behov for hjælp: Selv om ikke alle i
Bedsted er direkte integreret i noget fast nabolag, er næsten ingen af byens indbyggere uden nabokontakter.

Situation fra missionshuset, hvor søndagsskolen har arrangeret et børnestævne. Børnene har lige spist og på talerstolen ses den tidligere ejer af kornog foderstof-forretningen ”J. B. Møller” i Bedsted, Johan Møller (l900-). Fra
1952-53 var Johan Møller formand for missionshuset. Han er søn af
gårdmand i Holm ved Ravsted, Hans Sørensen Møller og Kjestine Kjær. I
1932 blev han gift med Frida Bødewadt (1906-). Bag ved talerstolen ses
scenen, der i 1967 blev bygget til missionshusets østre ende. Billedet er fra
ca. 1975 og lånt af Johan Møller, Bedsted.

Karakteren af det netværk af relationer, der binder naboer sammen - og det uanset tilhørsforhold til Indre
Mission eller ej - varierer som nævnt fra nabolag til nabolag. Man kan opfatte de forskellige mønstre for
nabolagskontakter som et kontinuum. Ved den ene pol er naborelationerne indskrænket til enkeltkontakter
som f.eks. snak over hækken en gang imellem samt tilbud om hjælp ved helt særlige omstændigheder, når
noget uforudset rammer en familie i nabolaget. Ved den anden yderpol befinder sig de nabolag, hvor daglig
kontakt, gensidig hjælp og selskabelighed er vævet sammen i et mangesidigt fællesskab. Her markeres det
gode naboskab ikke blot ved større familiebegivenheder, men også ved mere uformelle sammenkomster som
f.eks. aftenkaffe.
Et mangesidigt nabofællesskab udvikler sig over lang tid og kan efterhånden resultere i, at der etableres
venskabsbånd mellem de involverede familier. Et sådant nabolag kan betegnes som et velfungerende
nabolag, og her kan en tilflyttet familie meget hurtigt glide ind i det allerede etablerede fællesskab. Den
tilflyttede familie kan, efter at den er blevet budt velkommen med den sædvanlige blomsterhilsen, opleve en
stor hjælpsomhed fra naboernes side. I begyndelsen tilbyder de bistand, når de kan se, at den nye familie er i
gang med arbejder ved huset eller i haven, og siden kan familien opleve, at naboen klipper begge sider af
hækken, når han nu alligevel er i gang, eller at en anden nabo en morgen har ryddet indkørslen for sne. De
nye inviteres som en selvfølge med til større fester blandt naboerne og til de mere uformelle
aftenkaffesammenkomster. Naboerne gør dem også opmærksom på de uskrevne regler, der gælder for godt
naboskab. Man orienterer i begyndelsen om eventuelle indsamlinger til fødselsdagsgaver og lignende,
ligesom de nye naboer belæres om, ”at hvis I kommer til min fødselsdag, skal I også komme til alle de andre
naboers fødselsdage”. Det gælder de fødselsdage, hvor man kun mødes til morgen- eller formiddagskaffe, og
hvor man f.eks. på grund af arbejde kan være forhindret i at deltage på et tidspunkt midt om formiddagen.
Det er sket, at en nabo har sagt nej tak til en invitation til et efterkonfirmationsgilde, fordi det skulle
foregå i missionshuset, men det hører til undtagelserne. Ved store familiefester deltager missionske naboer i
festlighederne uden at misbillige dans og spiritus. Hvis festen efter deres mening udarter for voldsomt, går de
blot noget tidligere hjem end de øvrige deltagere. Ved mindre sammenkomster hos en missionsk nabo
accepterer ikke-missionsfolk, at der indledes med bordbøn og eventuelt sluttes med en sang og oplæsning af
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en kort tekst. Drejer det sig om større fester, hvortil også andre venner fra missionssamfundet er inviteret
med, kan det dog ske, at de naboer. som ikke tilhører denne kreds, kan føle sig lidt udenfor, når samtalen
drejes ind åndelige emner.
Ældre indbyggere i Bedsted har understreget, at man i tidligere tid kom mere sammen med naboerne, end
man gør i dag. Desuden inviterer man nu altid hinanden til en kop aftenkaffe. Samværet er altså blevet mere
formaliseret. Blandt unge familier er der en tendens til at regne færre husstande med til nabolaget. Flere unge
familier finder også, at de store gilder med et stort antal deltagere er for bekostelige. De vil hellere bruge
husstandens økonomiske midler til andre ting end bekræftelse og vedligeholdelse af gode relationer til
naboer og andre byboere. De institutionaliserede fælles samværsformer eksisterer ikke længere og
relationerne begrænses ofte til enkeltkontakter. Med en større grad af befolkningsudskiftning kan
nabolagsinstitutionen måske helt gå i opløsning. Mange af de familier, som flytter ind i de områder, hvor
udskiftningen er størst, er unge. Hvis begge ægtefæller arbejder (eventuelt udenbys), kan muligheden for at
dyrke nabokontakten indskrænkes noget. Livsformen ændres. Der er simpelthen ikke tid til at gå til
formiddags- eller aftenkaffe hos naboen eller klippe hans hæk, når man nu alligevel er i gang. I dag har de
bedst fungerende nabolag da også overlevet i de kvarterer i byen, hvor landmænd, der kan være hjemme på
forskellige tidspunkter af dagen, og andre erhvervsgrupper bor side om side, hvor der er en jævn fordeling
mellem pensionister, der har god tid, og yngre familier, eller hvor flere af kvinderne er hjemmegående.
Også det ændrede aktivitetsmønster inden for Indre Mission kan måske få betydning for
nabolagsinstitutionen fremover. I dag ses der en tendens til, at de, der er aktive inden for Unge Hjems
Bibelkreds, prioriterer dette samvær så højt, at de i højere grad vælger at hygge deres venne- og
omgangskreds op inden for deres egen lille, sluttede kreds. Man har nok i sig selv.
Endnu fungerer nabolagene flere steder i Bedsted. Mens nabolaget kan udvikle sig til et forum, hvor
personer i landsbyen er involveret i et mangesidigt fællesskab, er og har foreningslivet altid været delt op i to
sfærer. Gennem deltagelse i foreningslivet kan man etablere lignende mangesidige relationer med de øvrige
beboere i byen. Det er imidlertid en følge af det sociale samvær, der udfolder sig inden for foreningens
rammer, ikke et mål i sig selv. Foreningsaktiviteten er nemlig primært orienteret omkring én enkelt interesse.

Skematisk fremstilling af aktivitetsfelter for beboerne i Bedsted. Med figuren er det
søgt illustreret, hvorledes de mange slags aktiviteter er forbundet med hinanden.
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Bedsteds junior-piger i indendørshåndbold, da de i Gråsten Hallen i 1965 blev
sønderjyske mestre ved at besejre holdene fra Aabenraa, Gram, Sønderborg
og i finalen Skrydstrup. Så vidt det vides var det første gang et Bedsted-hold
hjemførte et sønderjydsk mesterskab. Året før i 1964 blev det samme hold
udendørs amtsmestre i Møgeltønder. På billedet ses stående fra venstre Else
Marie Holm, Birgit Taszarek, Ingeborg Møller, Åse Ebsen. I forreste række
Tove Ebsen, Gerda Jacobsen, Inger Margrethe Larsen og Edel Hansen.
Billedet er taget i Gråsten Hallen, foråret 1965 og er hentet fra idrætsforeningens protokol.

Aktivitetsmønstret i en familie, som er tilsluttet Indre Mission, er væsentlig anderledes end livsformen i
en ikke-missionsk familie. Det umuliggør imidlertid ikke, at man ikke både kan være en god missionsmand
og samtidig en god nabo. Forskellighederne i disse to livsformer er så klart markerede, at det ikke behøver at
medføre nogen form for rollekonflikt for de involverede parter. (Det er måske endog vanskeligere at forene
rollerne som en arbejdende, travlt optaget, ung familie med rollen som en god nabo efter det traditionelle
mønster). Ser vi på, hvorledes den daglige interaktion mellem de enkelte missionsfolk og ikke-missionsfolk
udfolder sig i Bedsted, kan man derfor ikke tale om noget direkte splittet samfund.
På det plan og i de situationer, hvor de to grupper derimod agerer som to samlede enheder, eksisterer der
imidlertid en latent konflikt. Den fælles bekræftelse af de religiøse idealer og kravene til en bestemt livsform
har en integrerende effekt indadtil i gruppen af missionsfolk og til dels på andre grupper i byen. Indre
Mission, som har betydelig lokal tilslutning, demonstrerer udadtil fælles idealer og sammenhold, og i kraft
heraf kan man stå stejlt på sine krav. Så stejlt at man på flere felter præger det kulturelle liv i landsbyen. De,
der hellere havde set en anden kulturel profil markeret, kan derfor tale om ”det splittede samfund” som en
realitet.
Kilde:
• "Fire Landsbyer" - En etnologisk rapport om nutidige livsformer. Ved Palle Ove Christiansen.
Landsbykommissionen, 1980. Herfra uddrag af Gudrun Gormsens artikel om Bedsted sogn, afsnit 6: ”Et
splittet samfund?” og ”Interaktionssfærer i landsbyen”. Side 438-44.
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Sogneundersøgelsen: Resumé og konklusion
Landsbyen Bedsted er med sine 201 husstande og 622 indbyggere i ejerlavet og 165 husstande og 487
indbyggere i bycentrum en forholdsvis stor landsby. Her findes sognekirke, en 7-klasset centralskole og et
stort privatejet plejehjem. Byen har to købmænd, slagter-, bager- og håndkøbsudsalg samt en el-forretning.
Dertil kommer flere mindre håndværks- og fremstillingsvirksomheder, hvoraf ”Møllen”, smeden,
automobilværkstedet og plasticfabrikken Spectroplast A/S, hver beskæftiger mellem 8 og 15 ansatte. Midt i
selve Bedsted by ligger, missionshuset, mens sognets forsamlingshus er placeret mellem Bedsted og
nabobyen Øster Terp.
Da Bedsted indtil 1936 har haft status som stationsby, afviger bebyggelsesmønsteret ret meget fra det, vi
kender fra ”typiske” danske landsbyer. Gårdene og de mindre landbrugsejendomme ligger samlet i små
bebyggelsesmæssige enheder i landområdet omkring bykernen, mens gamle og nye enfamilieshuse
dominerer bybilledet i den oprindelige bykerne. Siden slutningen af 1960-erne har byen endvidere haft et
lille parcelhuskvarter, hvor der hvert år er blevet bygget fire til fem nye huse.
I 1930-erne bestod størstedelen af byens befolkning af småhåndværkere, der drev lidt landbrug ved siden
af deres profession, mindre landbrugere og forskellige kategorier af handlende og arbejdere, især
landarbejdere, og omkring halvdelen af byens befolkning regnedes til den kategori, man betegnende
”småkårsfolk”.
Mens gårdmændene har udgjort en forholdsvis konstant andel af byens befolkning, er andelen af mindre
landbrugere faldet stærkt siden 1960 til i dag. I den periode er mange små husmænd i Danmark søgt over til
andre erhverv, eller de driver fortsat det lille landbrug ved siden af, at de har andet arbejde. De fleste af
husmandsbrugene i Bedsted er udstykket i slutningen af l930-erne. De unge eller yngre husmænd, som
overtog disse brug, og deres eventuelle efterfølgere nåede i løbet af 1960-erne pensionsalderen. Mange af
dem valgte da at sælge jorden fra eller forpagte den ud og blive boende på ejendommen. Enkelte brug, hvor
jorden er solgt fra, bebos i dag af yngre, tilflyttede familier, som ikke har nogen tilknytning til
landsbrugserhvervet, og kun to af de mindre brug drives nu af unge landmænd som stærkt specialiseret
landbrug.
Inden for samme tidsperiode er andelen af arbejdere, og det gælder såvel faglærte som ufaglærte, steget
betydeligt, nemlig til godt en tredjedel af byens befolkning mod en femtedel i 1930-erne. Andelen af
håndværkere og handlende har derimod vist en faldende tendens. Blandt de handlende er den ene korn- og
foderstofforretning, høkerbutikken, tatol udsalget, en lille trikotagebutik samt manufakturhandelen blevet
lukket efter 1960, og den gamle slagterbutik og bagerforretningen er nu omdannet til henholdsvis slagter- og
bagerudsalg. Ligeledes har cykelsmeden, sadelmageren og to snedkere indstillet deres virksomhed. I flere af
disse foretagender er virksomheden blevet indskrænket i takt med ejerens alder, og når vedkommende gik på
pension eller døde, lukkede foretagendet helt. Antallet af pensionister i byen var størst i 1960-erne og årene
omkring 1970. På trods af at plejehjemmet er blevet udvidet betydeligt, udgør pensionisterne i dag kun en
femtedel af byens befolkning.
Bedsted er beliggende i den sydvestlige del af Sønderjylland, en egn der har status som
egnsudviklingsområde. Mangelen på større virksomheder medfører et lille udbud af arbejdspladser, og
derved sker der ofte befolkningsafvandring fra egnsudviklingsområder til egne, hvor den økonomiske og
erhvervsmæssige vækst er mere gunstig. I mange af landsbyerne i det midterste og vestlige Sønderjylland har
befolkningstallet da også siden ca. 1960 været i tilbagegang. I Bedsted, der ligger langt fra større bycentre,
har man derimod ikke oplevet et sådant befolkningsfald. Folketallet steg forholdsvis stærkt mellem 1960 og
1965, og siden har det været i jævn stigning. Mens 23 % af sognets befolkning i 1921 var bosat i Bedsted by,
var byens andel af sognets befolkning steget til 44 % i 1970. Der er altså sket en affolkning af
landdistrikterne omkring byen.
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Der er ikke givet egnsudviklingsstøtte til etablering af nogen større virksomheder i Bedsted i denne
periode, og de eksisterende virksomheder har heller ikke udvidet antallet af arbejdspladser så meget, at det
kan forklare befolkningstilvæksten. Kun de funktionærfamilier, som fik ansættelse på plejehjemmet efter
dets start i 1960 og efter udvidelserne i 1963 og 1970, samt nogle af de lærere, der i 1963 fik ansættelse ved
centralskolen, er flyttet til byen på grund af muligheden for at få arbejde der. De øvrige tilflyttere er enten
pensionerede gårdmænd, der er flyttet ind til det lille bysamfund i stedet for at blive boende nær deres gamle
gård, eller unge og yngre arbejderfamilier, der bor i byen, men som gerne arbejder andetsteds. Her har de
kunnet få et billigt hus eller byggegrund. Endelig bliver også en stadig større del af de unge, som er opvokset
i Bedsted, boende i byen. Det gælder især dem, der er tilknyttet Indre Mission. Endvidere har mange såvel
unge som ældre familier valgt at flytte til Bedsted alene for at kunne være med i de aktiviteter, som udfolder
sig inden for Indre Missions Samfund.
Helt siden l930'erne og til i dag er hovedparten af de familier eller personer, der er flyttet til Bedsted,
flyttet hertil fra andre landsogne i Sønderjylland, og kun en meget lille del af byens befolkning er opvokset i
et større bysamfund. Bedsted fungerer altså ikke som udflytnings- eller boligområde for nogen af de
sønderjyske købstæder.
Antallet af tilflyttere er størst i det nye parcelhuskvarter. Halvdelen af de folk, som bor her, er flyttet til
Bedsted efter 1969. Bortset fra den gamle bygade er der også i den øvrige del af byen sket en vis
befolkningsudskiftning. Ved fraflytning og døds. fald er nye, tilflyttede familier siden 1960 rykket ind i
halvdelen af de gamle huse.
Bedsted blev udvalgt til denne undersøgelse af fire landsbyer, på grund af sin lille plasticfabrik, Spectro
Plast A/S. Vi ønskede at studere, hvad der sker i et landsbysamfund, når der etableres industri. Hvorfra
rekrutterer virksomheden sine arbejdere? Sker der forandringer i det lokale beskæftigelsesmønster? Flytter
nye arbejdere til byen, eller bibeholder de deres hidtidige bosted og pendler ind til virksomheden? Hvorledes
påvirker industrien og eventuelle forandringer i forbindelse hermed det sociale liv i landsbysamfundet?

Bedsteds serie 2 herrehåndboldhold, som i 1984 blev udendørs puljevindere. Holdet
er her fotograferet i anledning af, at sponsoren Egon Møller forærede det et sæt
trøjer med mærket ”J.B. Møller, Aps”. Fra venstre ses Egon Møller, Oluf Dahl, Bent
Schrøder, Paul?, og Svend Sørensen. De 4 forreste spillere er Arne Brodersen,
Flemming Hansen, Jens Dyhrberg og Svend Åge Jacobsen. Sidstnævnte forærede
samtidigt træningsdragter med mærket ”BE LØ” til Bedsteds 1. herrehold. Foto:
Løgumkloster Avis, 25. juli 1984.

Det blev imidlertid ret hurtigt klart, at plasticfabrikken ikke kan siges at have medført nogen væsentlige
forandringer i byens daglige liv. Virksomheden er ganske enkelt for lille. De forandringer, der er sket,
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hænger snarere sammen med generelle forandringer i de enkelte beboeres livsform. Fabrikken, hvor man
fremstiller bordplader af rå spånplader, der indstøbes i polyestermasse, startede i det nedlagte mejeri i
Bedsted i 1971 og beskæftiger kun ufaglært arbejdskraft. I begyndelsen af 1970-erne var der 12
heltidsansatte mænd plus nogle kvinder, der arbejdede på deltid. En enkelt husmand og nogle af de ældre
arbejdere i byen søgte også arbejde på virksomheden. Man kørte med skiftehold, og produktionen gik godt i
de første år. Fra midten af 1970-erne stagnerede efterspørgselen, og også indre ledelsesproblemer
vanskeliggjorde driften. Virksomheden er aldrig kommet op på sit tidligere produktionsniveau, og i dag
arbejder kun syv mænd på fuld tid og fire kvinder på deltid på den lille fabrik. Kun direktøren og den ene af
arbejderne bor i selve Bedsted by, mens de øvrige rekrutteres fra andre nærtliggende landsbyer omkring
Bedsted. Alle de fire ansatte kvinder bor dog i Bedsted, og de har alle opgivet jobs i andre byer, bl.a.
Løgumkloster, for at opnå ansættelse på fabrikken. De var nødsaget til at bruge offentlige transportmidler til
og fra arbejde, og da busforbindelserne fra Bedsted ikke passede med deres arbejdstider, valgte de at søge
arbejde lokalt.
For det overskud på kvindelig, ufaglært arbejdskraft, som findes i Bedsted, har plejehjemmet haft
overordentlig stor betydning. En meget stor del af de hjemmegående husmødre i Bedsted er søgt ud på
arbejdsmarkedet, da det blev muligt for dem at få arbejde på plejehjemmet. Samtidig har de i vid
udstrækning kunnet få deltidsarbejde der, således at de på gunstig vis kan forene udearbejdet med arbejde i
hjemmet og børnenes skoletider. Kun i otte ud af byens 201 husstande arbejder både mand og kone uden for
Bedsted.

De sønderjyske mestre 1985 i pigefodbold med deres medaljer om halsen.
Omtrent samme hold nåede helt til finalen om Danmarksmesterskabet i
skoleturneringen i 1984. Fra venstre i bagerst række ses træneren Anette
Hauberg, Marianne Jepsen, Marianne Brodersen, Bitten Hansen, Gitte Enemark,
Jytte Møller, Gerda Møller og træneren Dorthe Jacobsen. Forreste række: Helle
Jacobsen, Anne Mette Hansen, Lene Christensen, Manuela Jensen, Conny
Hansen, Ina Jepsen. - Helle Hansen er ikke med på billedet. Billedet er taget på
sportspladsen i Bedsted og er lånt af Marianne Brodersen, Bedsted.

Plejehjemmet er med sine 39 ansatte den største arbejdsplads i Bedsted. Derudover er der i alt 54 lokale
arbejdspladser fordelt på 13 selvstændige foretagender, og blandt disse hører plasticfabrikken til de mindre.
Smedeværkstedet beskæftiger 14 ansatte, automobilhandelen 8-10, korn- og foderstofhandelen 10 samt
vognmanden 6 mand. Dertil kommer de tre murermestre, der hver har et par ansatte. Alle disse foretagender
er ekspanderet siden 1970, hvorved det samlede udbud af arbejdspladser er øget. Grundlaget for
ekspansionen hænger for smedens og murernes vedkommende sammen med udviklingen i landbruget.
Vognmanden udvidede sin virksomhed, da han gik fra lokale til interregionale transporter, og
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automobilhandelens ekspansion skyldes handel med et nyt bilmærke i Danmark, salg af brugte biler og en
god kundeservice.
En del af de arbejdere og håndværkere, som bor i Bedsted, er beskæftiget på de nævnte arbejdspladser i
byen, men fra de omliggende landsbyer sker der også indpendling til de pågældende arbejdspladser. I alt
pendler 44 personer ind til Bedsted, mens 62 personer pendler fra Bedsted til arbejdspladser uden for byen.
Heraf har 26 personer arbejde i de større sønderjyske byer som Tønder, Aabenraa, Vojens, Haderslev og
Padborg, mens 36 personer arbejder i andre landsbyer i egnen omkring Bedsted. De faglærte arbejdere og de
få funktionærer, som bor i Bedsted, arbejder i større byer, mens ufaglærte arbejdere i lige så høj grad søger
arbejde i landdistrikterne, hvor de primært er beskæftiget som chauffører (bl.a. ved mælketankbilkørsel), ved
vej- og anlægsarbejder, i grusgrave og som murerarbejdsmænd.
Det karakteristiske træk ved beskæftigelsesmønsteret er altså, at kvinder hovedsagelig søger arbejde i
selve Bedsted. En lille del af byens faglærte og ufaglærte arbejdere søger arbejde i større byer, mens en
større del af de faglærte arbejdere er beskæftiget lokalt, dog uden for selve Bedsted by. Idet kvinderne ikke i
samme grad kan udnytte disse lokale arbejdsmuligheder med fysisk krævende arbejdsopgaver, er de henvist
til arbejde i Bedsted by eller i større hver. Den sidste mulighed udnyttes kun af få kvinder, da transporten
mellem bolig og arbejdssted er besværlig og tidskrævende.
Ingen af de mandlige arbejdere, som er beskæftiget på plasticfabrikken, har planer om at flytte til
Bedsted. Da de bor i nærtliggende byer, er afstanden mellem bolig og arbejdsplads kort. Desuden lyder det:
”Hvorfor skulle jeg flytte - jeg er jo med i dilettant og andre ting, der foregår i vores eget forsamlingshus”.
Hvor man bor, og hvor man føler sig socialt integreret, er åbenbart vigtigere end spørgsmålet om, hvor man
arbejder. Det samme forhold gør sig gældende for dem, der pendler fra Bedsted til andre byer. Mange af
disse pendlere ser ikke meget til deres arbejdskolleger efter arbejdstid. De bruger deres fritid til lokale
aktiviteter sammen med andre beboere i Bedsted, enten de så foregår i forsamlingshuset, i missionshuset, i
brandværnet eller sammen med naboerne. Hovedparten af indbyggerne i Bedsted er altså fast forankret i det
miljø, hvor de bor. Enkelte har endog ytret ønske om, at kunne de få arbejde i Bedsted, ville de ikke betænke
sig på at skifte arbejdsplads. Kun få familier er derimod flyttet fra byen, fordi de har fået arbejde andetsteds.
Bedsted er en stor landsby, hvis økonomiske struktur har været og er anderledes end deri, som er
beskrevet i undersøgelsen af de tre sydsjællandske landsbyer. Også livsformen i denne landsby fremviser et
andet mønster. Om end livsformen generelt og livsformerne for de enkelte familier, som er bosat i byen, har
ændret sig i tidens løb, er det endnu tydeligt, at specielle historiske forudsætninger har været medvirkende til
at forme denne særlige, lokale livsform. Jeg har karakteriseret Bedsted som ”den opdelte landsby”. Hermed
menes, at byens befolkning er opdelt i flere kategorier eller grupper af folk. Hver gruppe har ud fra sine
forudsætninger, erfaringer og vurderinger særlige livsformer. Omkring de lokale mødehuse, som eksisterede
eller endnu eksisterer i sognet, forenedes medlemmerne af disse grupper om en række fælles aktiviteter.
Mødehusene var og er de fysiske rammer for udfoldelsen af disse aktiviteter. Hver kreds søger til sit hus.
Således kunne man i Bedsted sige, at én gruppe kom i forsamlingshuset eller på sportspladsen, og så var man
dansk, en gruppe kom i Missionshuset og en anden gruppe i de tyske foreninger.
Siden slutningen af 1800-tallet har der i Bedsted eksisteret en kreds af missionsfolk. I 1918 fik sognet en
privat tysk skole, der blev centrum for det tyske foreningsliv, og i 1930-erne, hvor de nationalpolitiske
modsætninger var store, byggedes et forsamlingshus i sognet, der blev rammen om et alsidigt dansk
foreningsliv. Ingen af dem, der tilhørte de forskellige kredse, deltog i noget, der foregik omkring de andre
mødehuse.
I dag er de nationalpolitiske skel uden større betydning. Den tyske skole blev nedlagt i 1974, og siden er
yngre tysksindede personer begyndt at deltage i andre lokale foreningsaktiviteter. Om end man ikke kan sige,
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at stedet i sig selv i dette eller lignende tilfælde er af afgørende betydning for, hvorvidt et fælles
aktivitetsmonster kan opretholdes, ser man, at det kan være medvirkende til en opløsning heraf. Man ser
også, at da de lokale sogneforeninger i Bedsted som f.eks. husmandsforeningen og ringriderforeningen blev
lagt sammen med lignende foreninger i Løgumkloster, ophørte folk fra Bedsted med at deltage i de fælles
sammenkomster, som de nye foreninger arrangerede. Nu kendte man ikke længere alle dem, der var med, og
man valgte at blive hjemme.
Endnu samles en kreds af landsbyens beboere omkring forsamlingshuset og en anden omkring
missionshuset. Da den nye centralskole blev bygget i Bedsted i 1963, flyttedes mange af de aktiviteter, som
tidligere foregik i forsamlingshuset ned til skolen. Det gjaldt gymnastikken, samt fodbold og håndbold,
kursusvirksomhed, demonstrationer i husholdningsforeningen og lign. Forsamlingshuset fungerer nu kun
som rammen om de lokale foreningsfester, generalforsamlinger og større møder. Størstedelen af Ungdomsog Idrætsforeningens aktiviteter foregår dog stadigvæk i lige så stort omfang som tidligere, men nu blot et
andet sted i byen.
Aktivitetsniveauet omkring forsamlingshuset var meget lavt i slutningen af 1960-erne og årene omkring
1970, men nu er der atter et stigende antal arrangementer samt flittigere deltagelse i fester og foredrag. Huset
er blevet moderniseret ved en betydelig frivillig arbejdsindsats og økonomisk støtte, og
befolkningssammensætningen i byen har samtidig ændret sig, så der nu igen er et større antal unge og yngre
mennesker i byen.
Omkring missionshuset er aktiviteterne siden 1970 blevet intensiveret meget kraftigt. Aldrig nogensinde
er missionshuset blevet brugt så flittigt, og inden for de organisationer og kredse, der er tilsluttet Indre
Mission i Bedsted, foregår der et eller andet sted gennem hele vinterhalvåret så godt som hver aften fælles
aktiviteter. Børn af dem, som tidligere samledes i missionssamfundet, er blevet boende i Bedsted og har gjort
en stor indsats for dels at styrke fællesskabet, dels at inddrage nye ideer og samværsformer i det hidtidige
mønster.
Bedsted er i Sønderjylland kendt for at være en by, der er stærkt præget af Indre Mission. De ideologiske
grundholdninger i kredsen af missionsfolk har ikke ændret sig trods nye aktiviteter. Snarere bekræfter man
netop gennem det hyppige samvær hinandens holdninger og den fælles ideologiske basis. Man har endog i de
senere år etableret organisationer, der varetager børnenes socialisering ind i dette religiøse miljø. For kredsen
af missionsfolk er det en vigtig sag at påvirke livsformen i hele landsbyen i den retning, man finder rigtig.
Man fastholder sine krav i lokale forhandlingssituationer, og man udøver indirekte en vis form for social
kontrol. I Bedsted er der således flere ikke-missionsfolk, som ikke udfører større arbejder på helligdage, og
der danses f.eks. ikke til skolefester. Udadtil er det således kredsen af missionsfolk, der i flere henseender
tegner landsbyens kulturelle profil.
Opdelingen af dansksindede versus tysksindede og missionsfolk versus ikke-missionsfolk har altså
præget og præger endnu det sociale liv i Bedsted. Ved siden af denne opdeling i grupper findes der imidlertid
en anden opdeling i byen, der følger helt andre kriterier, nemlig bosted. Bedsted er opdelt i flere territorielle
enheder, og for de gruppedannelser, som finder sted heromkring, er de ideologiske skel uden betydning. I
den lille sjællandske landsby Gødstrup er det blevet beskrevet, hvorledes beboerne kan forenes om mange
fælles arrangementer, der ikke organiseres i noget foreningsregi. Bedsted er en stor landsby, men her
indenfor findes, hvad man kan kalde en række forskellige ”små landsbyer”. Vi har kunnet konstatere,
hvorledes de folk, som bor inden for mindre geografisk afgrænsede områder i byen, nabolagene, samles om
en række forskellige fælles arrangementer, der strækker sig fra avisbytte, gensidig udveksling af tjenester,
aftenkaffe-sammenkomster til deltagelse i hinandens store familiefester og den fælles ”nabokrans” ved
begravelser. Endog større dele af byen eller hele byen samles for at markere særlige lokale begivenheder.
Ved rejsegilder møder mange af byens beboere op med en vimpel til det nye hus, og ved guldbryllupper
tænder alle husstande stearinlys i vinduerne og arrangerer et fælles fakkeloptog til ære for guldbrudeparret.
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De sønderjyske håndboldmestre 1979 i dame B rækken. Fra venstre ses træneren
Anders Schmidt, Gyda Petersen, Bente Hansen, Arne Marie Brodersen og Birgit
Petersen. I nederst række ses Lene Nielsen, Birte Jacobsen, maskotten Jette
sammen med sin mor Merete Dyhrberg, Edel Skriver og Aase Mørch. Fotoet er
hentet fra dagbladet Vestkysten, og lånt af Aase Mørch.

Missionssamfundet, forsamlingshuset samt Ungdoms- og Idrætsforeningen rekrutterer og integrerer kun
visse dele af byens befolkning til fælles aktiviteter. Nabolagsinstitutionen går på tværs af disse kredse; men
man ser i dag, at i de områder af byen, hvor befolkningsudskiftningen har været stor, eller hvor der ikke er en
naturlig geografisk afgrænsning for nabolagene, er institutionen ved at gå i opløsning. Hvor
nabolagsinstitutionen fungerer godt, eller hvor mange naboer er integreret heri, glider tilflyttere let ind i det
etablerede aktivitetsmonster. Men hvor mange nye naboer bor side om side, er den gamle institution
forsvundet. Mange af de nye tilflyttede familier er samtidig unge eller yngre familier, hvor den ene eller
begge ægtefælle har udearbejde. De har en anden livsform end de ældre familier eller gårdmandsfamilierne.
Der er ikke længere tid til at yde hinanden tjenester og deltage i sammenkomster i samme grad som tidligere.
Gode naborelationer kan således ikke længere vedligeholdes med institutionaliserede adfærdsformer.
De familier, der er tilsluttet Indre Mission, og som er flyttet til Bedsted i de seneste år, er meget hurtigt
blevet integreret i denne kreds. Det samme gør sig ikke gældende for kredsen omkring forsamlingshuset. En
ret stor del af de tilflyttede familier, som ikke er med i Indre Mission, er heller ikke aktive i kredsen omkring
forsamlingshuset.
I 1978 afviklede man for første gang en byfest i Bedsted. Sognets foreninger gik sammen om at afholde
en lang række arrangementer, der alle skulle foregå indenfor en uge. Der var fælles fodbold- og
håndboldturneringer, hvor alle byens gader stillede hold, fester, møder, underholdning osv. Heri deltog også
de beboere og tilflyttere, som ellers ikke er foreningsaktive eller integreret i nabolag. Forudsætningen for
byfestens afholdelse var det eksisterende lokale foreningsliv; men ved at forene traditionelle aktiviteter med
nye ideer og aktiviteter, lykkedes det at etablere en ny samværsform, hvor en meget stor del af landsbyens og
sognets beboere kunne samles i fællesskab, hvilket netop var hensigten med det store arrangement.
I modsætning til de aktivitetsmønstre, vi kender beskrevet fra undersøgelser i moderne storbymiljøer,
hvor kernefamilien interagerer inden for en relativt snæver slægts-, omgangs- og vennekreds, der er fordelt
på et stort geografisk felt (Bott 1971, Daun 1973), eksisterer der altså inden for det lille geografiske felt, som
landsbyen Bedsted er et eksempel på, en livsform, der er væsentlig anderledes. Forudsætningen for
opretholdelsen af denne livsform er imidlertid, at der findes lokale institutioner, hvor beboerne har mulighed
for at mødes i fælles interaktion.
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Udformningen af aktivitetsmonstrene kan som vist ændre sig over tid. Mens visse former for fælles
samvær er forsvundet eller er ved at forsvinde i Bedsted, er nye samværsformer gennem nye initiativer, ideer
og omformningsprocesser kommet til.
Kilde:
• ”Fire Landsbyer” - En etnologisk rapport om nutidige livsformer. Ved Palle Ove Christiansen.
Landsbykommissionen, 1980. Herfra uddrag af Gudrun Gormsens artikel om Bedsted sogn, afsnit 6: ”Et
splittet samfund?” og ”Interaktionssfærer i landsbyen”. Side 445-50.
• E. Bott: ”Family and Social Network”. London, 1971.
• Å. Daun: ”Förotsliv - En etnologisk studie av kulturell förändring”. Stokholm, 1974.

Missionshusets vedtægter 1903
§1
Alle venner af Indre Mission i Bedsted og omegn bestemte sig for at indmelde deres samfund som
hjælpeforening for den Breklumske Mission og i dette øjemed at vælge et samfundsråd som tillige skal
varetage samfundets øvrige anliggender.
Samfundsrådet består af 5 mand som de kunne skænke deres fulde tillid. (Titus 1,5 - Ap. G. 14,23 - Ap. G.
6,3-5)
§2
Samfundsrådet sørger for:
1. at samfundet tager aktiv del i det Breklumske missionsarbejde.
2. at der bliver afholdt regelmæssige samfundsmøder. (Kol. 3,16 - Ap. G. 2, 42-46)
3. at der bliver indbudt præster og missionærer til at holde møder så hyppigt som muligt. (Ap. G. l0,5-6 - Ap.
G. 16,9)
4. at forhandle med sognepræsten om sådanne møder. (Ap. G. 15,6)
5. at møderne bliver tilstrækkeligt bekendtgjort, om muligt fra prædikestolen, gennem skolebørnene, overfor,
eller at Gudsbørnene evt. selv går rundt og indbyder og betragte det som en orgave, der påhvile dem. (Lucas
14,23 - Kol. 4,5 - Rom. 9,1-3)
6. at gæster fra andre sogne indlogeres og beværtes. (Rom. 12,3 - Hebræ. 13,2)
7. at intet af samfundets medlemmer står ledigt på torvet, men at enhver kommer til at arbejde efter den
nådegave som Herren har skænket ham (hende). (1. Peter 4,10 - Rom. 12,5-21 - Matt. 25,14-31)
8. at der bliver sørget for de fattige i samfundet. (Ap. G. 6,3-5 - Ap. G. 11,29-30 - Gal. 6,10 - Matt. 25,40)
9. at de af samfundet ifølge § 8 fattede særlige beslutninger kommer til udførelse.
§3
Samfundsrådets medlemmer vælges på 5 år. Hvert år fratræder et medlem og erstattes ved et nyt valg.
Fratrædelsen sker første gang ved lodkastning et år efter samfundsrådets dannelse, ved dødsfald eller flytning
eller ifølge § 8, afsnit 2.
Ved fratrædelse af et medlem foretages et nyt ekstraordinært valg inden 6 ugers forløb.
§4
Samfundsrådet vælger et af sine medlemmer til formand og et andet til dennes stedfortræder. Disse fungerer
som sådan indtil deres valgperiodes udløb. (1. Peter 5,1-4)
§5
Formanden sammenkalder samfundsrådet efter eget skøn eller efter opfordring fra 3 af samfundets
medlemmer. (1. Timot. 5,17-20)
§6
Alle samfund omkring et kontrolsted slutte sig frivillig sammen til en samfundskreds, der bærer navn efter
dette kontrolsted. (Rom. 12,3-5)
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§7
Formanden for alle samfundsråd som hører til samfundskredsen kommer fjerding-årlig sammen for at drøfte
brevspørgsmål og praktiske foretagender. Efter hjemkomsten afgiver de beretning om forhandlingerne i
næste samfundsmøde. (Ap. G. 15,2-3 - Ap. G. 15,20-29 - Ap. G. 16,5 - 2. Timot. 1,13)
§8
Samfundet forbeholde sig at tage beslutning om følgende:
1. Valget af Samfundsrådet. (Ap. G. 6,3)
2. Fratagelsen af mandatet fra et af Samfundsrådets medlemmer. (2. Test. 3,6 - 1. Timot. 3,5)
3. Bevilling af penge til Guds Riges fremme. (2. Korint. 9,7 - 2. Mosebog 25,2 - 2. Krøn. 29,9)
4. Opførelse og forvaltning af et missionshus. (Ap. G. 2,46 - Ap. G. 20,20)
Dernæst besluttede forsamlingen at formandens nødvendige rejseudgifter for samfundet, bestrides af
samfundskredsen. Hvorefter mødet hævedes.
Således sket ovenstående i Bethesda den 26. sept. l903.
Carl Staal / formand
Kilde:
• Indre Missions Samfunds protokol: ”Vedtægter for Samfundsrådet for Bedsted og Omegn”.

Forsamlingshusets vedtægter 1937
§1
Med det formål at bygge og opretholde et dansk forsamlingshus i Bedsted sogn er der gennem tegning af
indskud 25 kr. tilvejebragt en kapital. Denne kapital, og hvad der yderligere skænkes til samme formål,
udgør en selvejende institution, der benævnes ”Bedsted Sogns og Omegns Forsamlingshus”.
§2
Foreningens formål er at underholde og udnytte et forsamlingshus, der skal være et fælleshjem for beboerne i
Bedsted Sogn og Omegn. Huset skal være 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 også kunne tjene til afholdelse af kommune- og andre forsamlinger.
§3
De indbetalte beløb forrentes ikke, men betragtes som gave til formålet.
De rettigheder, der efter disse vedtægter tilkommer yderne, kan ikke overgå til andre end enker og børn.
Overdrages Medlemsretten til andre personer må næstfølgende generalforsamlings godkendelse indhentes.
Et medlem kan slettes som sådant, hvis det findes skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling.
§4
Nydelse af spiritus ved møder og foreningssammenkomster er forbudt. Spirituspåvirkede personer skal
nægtes adgang.
§5
Medlemmerne er ikke forpligtede økonomisk ud over det tegnede beløb.
§6
Foreningens kundgørelser til medlemmerne sker ved skriftlig meddelelse.
§7
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj måned med følgende dagsorden:
1. Beretning.
2. Regnskab.
3. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter.
4. Eventuelt.
På generalforsamlingen har hvert medlem een stemme - uanset om vedkommende har tegnet flere indskud.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
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Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes til enhver tid iflg. beslutning af ordinær
generalforsamling, af bestyrelsen eller af mindst 20 medlemmer. Indkaldelse dertil foregår som ved de
ordinære generalforsamlinger med 8 dages varsel og med angivelse af dagsordenen, og den skal afholdes
senest 14 dage efter begæringens fremsættelse.
Generalforsamlingen fatter sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed anses et
forslag som forkastet. Stemmeafgivningen foregår skriftligt såfremt det ønskes.
§8
Paragrafferne 2, 4 og 5 kan ikke ændres.
§9
Forsamlingshuset ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på den stiftende generalforsamling og
hvoraf skiftevis 4 og 3 afgår hvert år - første gang ved lodtrækning.
Bestyrelsen vælger selv af sin midte formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsesmedlemmerne og revisorerne kan genvælges.
Alle tillidsposter er ulønnede.
§ 10
Foreningen tegnes af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening.
§ 11
Regnskabsåret går fra 1. 4. - 31. 3.
§ 12
På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer og een stedfortræder for 2 år ad gangen. Een afgår
skiftevis hvert år - første gang ved lodtrækning.

Deltagerne ved folkedanseopvisningen i forsamlingshuset foråret 1965. I bagerst række ses
Tove Ebsen,?, Lillian Nicolajsen, Christian Toft, Birgit Taszarek, Johannes Møller,?,?,?, Aage
Hansen, Inge Bendorff, Jens Madsen,? Ravn, Nis Holm. Anden række: Gerda Jacobsen, Knud
Petz,?, Helge Olesen, Inger Margrethe Larsen, Henning Haugaard, Ingeborg Møller, Peter Friis
Brodersen, Åse Ebsen,?, Svend Lorenzen, Christa Petersen,?, spillemanden Jens Bendorff og
lederen Hans Hansen. Tredje række: Signe Petersen, Hans Egon Thomsen, Irene Hansen,?,
Julie Toft, Ingvard Lund, Gurli Holm, Gunnar Toft,?, Peter Jepsen, Birthe Petersen, Verner
Lorenzen og Else Marie Holm. Forrest række: Elin? Jes Peter Christensen, Marianne Lund,
Jacob Schultz, Ingelise Iversen og Herluf Sørensen.

§ 13
Snarest muligt, senest 5 uger efter regnskabsårets udløb, har bestyrelsen at forelægge revisorerne det årlige
regnskab sammen med en statusopgørelse.
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Det reviderede regnskab ligger til eftersyn hos formanden de sidste 8 dage før den ordinære
generalforsamling.
§ 14
Nye medlemmer kan - med bestyrelsens samtykke - optages mod et indskud af 25 kr.
§ 15
Hvad der ikke er nævnt i foranstående paragraffer træffer bestyrelsen - med generalforsamlingens
godkendelse - bestemmelse om.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, lørdag den 16. maj 1936 og senere godkendt - ændrede
i overensstemmelse med ønsker fra brødre i ”Det kgl. københavnske Skydeselskab” og ”Danske Broderskab”
- af den ordinære generalforsamling, torsdag den 27. maj 1937.
Chr. Andersen
Math. Brodersen
formand
kasserer
Iver Gubi
H. Sandholdt
Johannes Østergaard
Hans Skov
E. Larsen
Kilde:
• Forsamlingshusets protokol: ”Vedtægter for Foreningen af Danske i Bedsted Sogn og Omegn”.

Byfestkomiteens vedtægter 1983
§1
Sammenslutningens navn er BEDSTED BYFESTKOMITE. Den er hjemmehørende i Bedsted sogn,
Løgumkloster kommune.
Bedsted Byfestkomité består af repræsentanter fra en række foreninger og klubber, der i begyndelsen af 1978
startede dette samarbejde.
Nye foreninger eller klubber - hjemmehørende i Bedsted sogn - som ønsker optagelse i Bedsted
Byfestkomité, skal godkendes af den til enhver tid siddende komité ved almindelig flertalsbeslutning.
Hver forening eller klub repræsenteres med højst 2 medlemmer i komiteen.
§2
Formålet med arbejdet i Bedsted Byfestkomité er - på bredest mulig basis - at iværksætte aktiviteter eller
arrangementer af både folkelig og kulturel art, som er med til at styrke og gavne sognefællesskabet.
Komiteens arbejde går på tværs af det arbejde, som i øvrigt udføres af sognets forskellige foreninger og
klubber.
Bedsted Byfestkomité er upolitisk.
§3
Komiteen afholder årsmøde hvert år den anden torsdag i september måned på formandens initiativ.
Dagsordenen, som udsendes senest 14 dage før, skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse og gennemgang af regnskaber for det forløbne år (ved kassereren).
3. Valg af formand og næstformand.
4. Valg af kasserer og revisor + suppleanter.
5. Valg af sekretær + suppleant.
6. Forslag til det kommende års arbejde. Herunder fastsættelse af tidspunkt for næste byfest.
7. Nedsættelse af udvalg.
8. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest en måned før mødet).
9. Eventuelt.
Valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer samt suppleanter sker for et år ad gangen. Valget
foretages skriftligt og gennem almindeligt stemmeflertal.
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De under pkt. 3, 4 og 5 valgte personer kan hentes udenfor de enkelte foreninger eller klubber. Og de har
stemmeret. I tilfælde af stemmelighed taler man sig til rette. Kan der ikke herigennem opnås enighed,
foretages lodtrækning.
For at et årsmøde kan have gyldighed, kræves at mindst to tredjedele af foreningerne eller klubberne er til
stede, Er dette ikke tilfældet, indkaldes til ekstraordinært årsmøde senest 14 dage efter, hvor de fremmødte er
beslutningsdygtige.
Er kun een repræsentant tilstede fra forening eller klub tæller hans/hendes stemme dobbelt. Sidstnævnte regel
gælder i det hele taget hver gang en sag kræver afstemning - også ved øvrige komitémøder.
De udvalg, som nedsættes i forbindelse med planlagte aktiviteter, er af komiteen bemyndigede til at handle
og træffe beslutninger på egen hånd - dog indenfor de rammer (f.eks. økonomisk), som på forhånd er
afstukket af komiteen.
§4
Både ved årsmødet og i forbindelse med afholdelse af andre komitémøder skal de enkelte repræsentanter
møde op med fuldmagt til at tale/stemme/træffe afgørelser på vegne af deres respektive bestyrelser.
§5
Indkaldelse til almindelige komitémøder sker skriftligt ved formandens foranstaltning senest 14 dage
forinden. Mødeindkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet. Sager, der ikke er optaget på denne
dagsorden, kan kun behandles efter enstemmig vedtagelse herom.
De foreninger eller klubber, som ikke ser sig i stand til at give møde, skal melde afbud til formanden senest 3
dage forinden. Komiteen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af foreningerne eller klubberne er
repræsenterede ved mødet.
§6
Ved afholdelse af Byfest: de forskellige foreninger og klubber står som selvstændige og eneansvarlige
arrangører af de aktiviteter eller arrangementer, som de iværksætter. Dog vil der være en række
arrangementer, som alle - efter forud indgået aftale i komiteen - er fælles om.
En Byfest har (jf. § 2) alene til hensigt at styrke og gavne fællesskabet i sognet - på tværs af de forskellige
foreningers og klubbers egne formål og holdninger.
Økonomien er ikke noget overordnet formål. Dog tilstræbes det, at en Byfest økonomisk kommer til at hvile
i sig selv - og gerne giver et mindre overskud.
§7
Anvendelse af Byfestkomiteens kassebeholdning til forskellige formål sker ved almindelig flertalsbeslutning
ved et komitémøde. Det tilstræbes, at komiteens kassebeholdning holdes på mindst 5.000 kr.
§8
Ved opløsning af Bedsted Byfestkomité fordeles økonomisk overskud eller underskud på de forskellige
foreninger og klubber ud fra det antal år, hvori de har deltaget i komiteens arbejde. En forening eller klub,
som af egen fri vilje på et givet tidspunkt ønsker at trække sig ud af komiteens arbejde, kan ikke gøre krav på
komiteens pengemidler.
Ovennævnte vedtægter for Bedsted Byfestkomité blev vedtaget - enstemmigt - på et møde i præstegården
torsdag d. 22. september 1983. Tilstede ved mødet var repræsentanter for
Brandværne t BUIF
De handlende Forsamlingshuset
Husholdningsforeningen
KFUM og KFUK Missionshuset Rideklubben
Sangkor og Hornorkester
Spejderne
samt Kirsten Hansen (kasserer)
Lejf Meyer
og Frederik Birkler
Kilde:
• ”Vedtægter for Bedsted Byfestkomité”.
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Bedsted og Omegns Kristelige Sang- og Musikforening under en af deres
mange koncerter rundt omkring i landsdelen. Her er koret fotograferet ved en
julekoncert i Hellevad kirke omkring 1975. Billedet er lånt af lederen Otto
Nissen, Bedsted.

Forsamlingshusets indvielse 1937
I overværelse af gæster fra København og Viborg indviedes den storslåede gave
i lørdags ved en festlighed, som sent vil glemmes i sognet.
Indvielsen af det smukke nye danske forsamlingshus i Bedsted blev for danskheden i det sønderjyske sogn en festdag,
som sent vil glemmes. For gæsterne blev den en oplevelse af og en bekræftelse på det fællesskab - landmandsskab ville professor Vilh. Andersen sige - som forbinder hovedstadsborgeren og nørrejyden med sønderjyden ved rigets
grænse længst mod syd. Og for det nationale arbejde, som hernede er øvet og øves hver dag, blev denne festdag et af de
smukkeste udtryk for national offervilje, som dette arbejde i vort folks tjeneste har set, en gave og en støtte så
rundhåndet og storslået, at den løste et i økonomisk henseende vanskeligt stillet sogns forsamlingsproblem på en måde,
som man her aldrig havde tænkt sig muligheden af. Det var, som formanden for sognets danskhed i sin takketale
udtrykte det, med glæde og taknemlighed, at man her for første gang mødtes i det nye forsamlingshus, som man havde
fået skænket kvit og frit, men det var også i bevidstheden om, hvad en sådan gave førte med sig af forpligtelser overfor
den danske sag her på disse egne.

Flaget hejses første gang over det nye samlingssted
Fra hus til hus vajede flaget i lørdags, da gæsterne langvejs fra sammen med sognets beboere strømmede gennem
Bedsted på vej til det nye forsamlingshus, der har fået en central beliggenhed midtvejs mellem Bedsted og Øster Terp. I
den store forsamling, der her samledes, bemærkede man blandt gæsterne formanden for Det Kgl. Københavnske
Skydeselskab, folketingsmand forpagter Ulrich og hans søn, der driver en større gård i sognet, direktørerne Engelbert
Petersen, Boyer, Jac. Madsen, Hartvig Thomsen, murermester Fr. E. Jepsen, apoteker Vilh. Petersen og arkitekt Einar
Fugmann - alle skydebrødre fra København, endvidere fra fadderskabet i Viborg redaktørerne Th. Wellejus og Johs.
Nielsen og direktør Andresen, Krarup, professor Verrier og frue, formanden for Sønderjysk Skoleforening,
landstingsmand H. Jefsen Christensen og en række ”Hejmdal-studenter” fra København.
Højtideligheden indlededes med, at forpagter Ulrich, mens forsamlingen blottede hovederne, lod det store Dannebrog
glide til tops på den store flagmast uden for huset – en gave fra en privatmand i København. Hr. Ulrich udtalte:
”I det vi her hejser flaget over dette hjem, vil jeg udtale håbet om, at det må vaje frit over dette sted til sene tider, og at
man vil holde dette samlingsmærke i respekt i forståelsen af, hvad det betyder for Danmark og det danske folk”.
Man sang derefter ”Vaj højt, vaj stolt, vaj frit vort flag”, og forsamlingen beså nu den smukke gave både inde og ude og
beundrede, hvor rummelige, fuldkomment og i enhver henseende nutidssvarende de smukke mødelokaler og
opholdsrum var indrettet.
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Københavnsk og sønderjysk kongetroskab og fædrelandssind
I begge sale såvel som på scenen var der dækket til kaffebord og festligt pyntet med blomster og flag. I et hjørne stod et
nyt klaver – også en gave fra en københavnsk privatmand. Der var fyldt til trængsel herinde, da forpagter Ulrich på
Skydeselskabets vegne bød velkommen og udtalte:
”De første officielle ord, der skal lyde i denne sal, skal være en hyldest til vor konge, en tak til ham, for hvad han har
gjort for vort land og folk. Vi ved, at de hernede holder af ham som vi, og vi vil udtale håbet om, at han i endnu mange
år må have held og lykke til at styre Danmark på samme udmærkede måde som hidtil.

Formand for Skydeselskabet i København, forpagter Ulrich.

Den store forsamling sang så ”Kong Kristian” stående. Forpagter fortsatte: ”Når vi i dag indvier dette forsamlingshus,
så skal den første tak herfor rettes til de mænd, brødre i det ærværdige gamle selskab i København, som har bevirket, at
dette hus kunne rejses. Det har været os en stor glæde at kunne rejse dette hus her i den såkaldte ”truede firkant” og
skænke det til beboerne i håbet om, at de her vil kunne samles om det, der for os alle er det bedste: Vort fædreland. En
tak til arkitekterne og håndværkerne på givernes vegne for det smukke arbejde.
- Hvilken forbindelse er der mellem de københavnske skydebrødre og den danske befolkning her i Bedsted?, vil den
fremmede måske spørge, når han træder over tærsklen her og ser mindepladen i forhallen, fortsatte Hr. Ulrich. Jo der er
bånd, som er stærkere, end man måske tænker på. Vort 600 år gamle broderskabs grundpiller har altid været
kongetroskab og fædrelandssind, og er der noget sted i dette land, hvor man har følt på samme måde, så er det her i
Sønderjylland. Derfor er det ganske naturligt, at vi fik lyst til at hjælpe jer hernede. Besjælede af samme tanke som I,
lyst til at virke og ofre sig for en sag, skænker vi i dag dette hus til beboerne her i håbet om, at det må gå dem her som i
København i vort broderskab, at de har et godt fristed, som vi har det.

Enhver dansk i dette sogn er medejer af huset
Der er i dag kun de ydre mure, der er færdige, nu skal I selv skabe det indre liv her. Enhver i dette sogn, der er dansk, er
medejer af dette hus. Her skal de mødes fra alle kanter, og her skal mange gode ord lyde og give Jer lyst og mod til at
arbejde videre, selv om trange daglige kår kan være forhånden, det skal være et sted, hvor I mødes i venskab og troskab
mod konge og fædreland, et hjem, hvor Jeres unge kan komme sammen og lære noget godt af Jer ældre. Jeg håber, det
må lykkes for Jer, og når jeg overrækker dette gavebrev til Jeres formand, er dette hus Jeres kvit og frit. Vi ønsker, at
det vedblivende skal være det. Jeg udtaler da håbet om, at den danske befolkning vil værne om dette hjem. Vi takker jer
for, at i gennem mange år har vist en usvigelig troskab mod Danmark, og vi takker Jer for det smukke eksempel, I har
givet os, i det vi udtaler håbet om, at denne troskab aldrig må ophøre.

Befolkningens tak
Hr. Ulrich overrakte hermed formanden for Foreningen af Danske i Bedsted Sogn, gdr. Chr. Andersen, gavebrevet på
huset. Andersen takkede bevæget på befolkningens vegne for den storslåede gave. En særlig tak rettede han til Hr.
Ulrich. Han føjede til, at man aldrig havde tænkt sig at få forsamlingshusproblemet løst på en så storslået måde, som det
nu var sket, og det er med glæde og taknemlighed i sindet, at vi danske. her i Bedsted samles i vort nye forsamlingshus.
Efter at have takket skydebrødrene, takkede formanden fadderskabskredsen i Viborg for dens støtte og tilsagn om
fortsat hjælp, og de mange andre, der havde været med til at skabe og smykke dette hjem. Vi mindes også ved denne
lejlighed de gamle danske slægter i Bedsted, der gennem 56 års fremmedherredømme holdt ryggen rank og trofast
vogtede det Genforeningshåb, som blev opfyldt i 1920. Det, der her er ofret og lidt for den danske sag, er for os en
tilskyndelse til at slutte op om det nye forsamlingshus, og vi skal vise at: ”For de gamle, der faldt, er der ny overalt, de
vil møde, hver gang der bliver kaldt”.
Efter sangen ”Det haver så nyligen regnet” indskrev gæsterne deres navne i en gæsteprotokol, som ligeledes var
skænket forsamlingshuset.
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Redaktør Wellejus, der bragte en hilsen fra fadderskabet i Viborg.

Også en sportsplads til sognets ungdom
Ved det påfølgende kaffebord vekslede det med nationale sange og taler af gæsterne og egnens folk. Forpagter Ulrich
meddelte, at der også ville blive stillet midler til rådighed til anlæg af en sportsplads til ungdommen, så snart man fik et
antageligt tilbud på den tilstødende grund.
Lærer Larsen, Øster Terp, takkede Skydebrødrene og Fadderskabet i Viborg. Han mindedes de små lokaler, man hidtil
havde måttet nøjes med, og den stemning, der havde været over møderne i disse, ligesom han tolkede glæden over det
nye smukke hus, som man nu i kraft af en storstilet national offervilje kunde flytte ind i. Der står på tavlen derude,
fortsatte han: ”Som Værn for Danskheden i Sønderjylland”. Det er en stor sag, som også er et stort offer værd. Han
sluttede med at udtale håbet om, at man måtte forstå at bruge huset på rette måde, den store sag værdig.
Taknemligheden for det lever i alle Sind.

En Hilsen fra Faddersskabskredsen i Viborg
Som sekretær for Fadderskabsforeningen for Viborg og Omegn bragte redaktør Th. We1lejus en hjertelig hilsen fra
Fadderskabet til Bedsted sogn og ønskede det til lykke med den storslåede gave, sognet her havde fået. Redaktøren
mindede om, hvorledes H.P. Hanssens foredrag i Viborg kun en måned før den gamle førers død havde givet anledning
til, at man i Viborg gik i gang med dannelsen af et fadderskab for Bedsted. H.P. Hanssen havde ved denne lejlighed
fremhævet, at vi danske er en sorgløs nation, hvad der mange gange er kommet os dyrt til at stå og H P. Hanssen så en
opgave i at advare mod denne sorgløshed. Hvem skal tage arven op efter ham?, spurgte man bekymret ved hans død,
men den gerning han øvede, skal nu lægges på mange skuldre. Dette forsamlingshus skulle gerne bære vidne også
herom. Fra Fadderskabet i Viborg vil jeg udtale ønsket om, at forsamlingshuset her må løse sin opgave, at der her må
trives og udvikles et godt dansk arbejde til gavn for hele vort fædreland.
Forpagter Ulrich måtte nu tage afsked. Han hilstes, idet han forlod salen, med kraftige leveråb.

Det nationale blandede område er nu dækket med danske forsamlingshuse
Landstingsmand H. Jefsen Christensen, Høgsbro, ønskede på Sønderjydsk Skoleforenings vegne til lykke med gaven og
udtalte sin glæde over, at den var gældfri og således ikke var nødt til at lukke op for det mindre gode mht. betegnelsen
”Den truede Firkant” ville han bekende, at han ikke holdt af denne benævnelse. Her er intet truet, hvis ikke vi selv vil,
at det skal være truet. Det danske element er det talrigeste, det bør også være det mest viljestærke. Her i dette hus skal
vi tage mod danskheden i al dens fylde, og jo mere vi fyldes med danske livsværdier, jo rigere er vi i fællesskabet, om
at værne det fælles danske. Dertil skal dette hus bruges, og hvis dette sker i vore forsamlingshuse, er der siden
Genforeningen gjort et stort nationalt arbejde hernede, som ikke berettiger til talen om en truet firkant. Før krigen havde
vi i dette område kun tre forsamlingshuse, nu har vi 27. Hele det nationalt blandede område er nu dækket med danske
forsamlingshuse.

Et leve for ungdommen i Sønderjy1land
Direktør Boyer, København følte trang til at oplyse, at det ikke havde været så ligetil at skaffe pengene til gaven til veje,
som mange måske troede, men når det lykkedes, var det, fordi sagen straks havde de pågældendes kærlighed, og hvad
der har ens kærlighed, er man også villig til at ofre noget for! Han udtalte sin glæde over at se så mange unge i
forsamlingen og udbragte et leve for den sønderjyske ungdom, i håb om, at den måtte være i stand til at føre arbejdet
videre i samme gode ånd.
Sognepræsten i Bedsted, Pastor Høher, fremhævede det gamle ord, at der skal en bred ryg til at bære gode dage. Han
ville tale som præst og advare ungdommen mod misbrug af forsamlingshusene, som det mange steder i det gamle land
finder sted. Han omtalte her under Viborg præsten pastor Fogs arbejde for denne sag og anbefalede de unge at holde
justits inden for deres rækker og ikke lade de dårlige elementer få magten.
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Skoleforeningens formand, landstingsmand H. Jefsen Christensen.

Rammen, hvori billedet skal skabes
Pastor Olsen, Bovlund Frimenighed, fik derpå ordet. Han udtalte: ”Det liv, der giver sig udtryk, hvor en kreds af
mennesker samles, står som et billede af, hvad folkets liv rummer og ejer et sådant sted. Men det ejendommelige ved et
sådant billede er, at det aldrig er færdigt, det omformes fra dag til dag, og alle har indflydelse på, hvordan dette billede
ser ud. Vor gamle mødesal ved skolen var ingen fin ramme om billedet, men der var et overordentlig dejligt billede i
den fattige ramme. Det var ikke underligt, at I ønskede en smukkere og fyldigere ramme om dette billede, og den kom
altså nu. Men det er kun rammen, der kan skænkes. Billedet skal I selv lave dag for dag. Enhver, der går over
dørtærskelen her, er med dertil, bevidst eller ubevidst. Der er grund til at være glad for den dejlige ramme, men den er
også en kraftig påmindelse om at være på vagt over for det, der skal røre sig her. Det skal være mit ønske, at det billede,
I her skal skabe, må komme til at fylde rammen og svare til, hvad denne fortjener. Lykke til livet og arbejdet i denne
ramme.

Sønderjydernes ven professor Verrier - et vidne om gamle tider
Så rejste den gamle af år, men i ånd og bevægelser lige ungdommelige professor, Poul Verrier sig og besteg talerstolen,
hilst af et hjerteligt bifald. Professoren meldte sig som ”et vidne fra gamle, gamle tider, som dybt føler den store forskel
mellem dengang og nu”. Han skildrede derpå under levende opmærksomhed forskellen på det Sønderjylland, han for 40
år siden mødte for første gang, og tiden nu. Man lukkede da skodderne og sang ikke så højt som nu. Stillingen var på
mange måder sørgelig dengang, men de danske sønderjyder holdt ikke desto mindre modet højt, rolige og sikre som de
var i deres overbevisning. Dengang, som da jeg senere traf dem som krigsfanger i Aurillac, var jeg overbevist om, at
danskheden ville sejre en dag.
Professoren skildrede videre sine oplevelser i afstemnings tiden og glæden ved efter Genforeningen atter at kunne høre
dansk tale og dansk sang under sine besøg i Sønderjylland. Det havde også været ham en glæde denne gang at
konstatere samvirket mellem det gamle land og Sønderjylland, København - Viborg og Bedsted. Og endelig håbede
han, at de unge engang imellem ville høre de gamle fortælle om, hvad de havde lidt for at opretholde danskheden i
Sønderjylland.
Lærer Larsen, Øster Terp, udbragte et kraftigt besvaret leve for Sønderjydernes gamle ven, professor Verrier, og
redaktør Wellejus lod i tilslutning hertil fra klaveret Marseillaisens toner klinge, mens forsamlingen sang med så godt
den formåede. Den gamle professor var synlig rørt af den smukke hyldest.

Sprogforeningens formand, Jakob Petersen holdt det første foredrag i det nye forsamlingshus.

På ”Hejmdal” - studenternes vegne ønskede stud, jur. Gregersen til lykke og takkede, fordi man havde måttet være med
ved denne festlige lejlighed, og Jens Andersen fra Øster Højst ønskede ligeledes til lykke og fremdrog muntre minder
fra gamle dage.

En sønderjysk hilsen fra Viborg
Direktør Andresen, Karup bragte som menigt medlem af fadderskabet en hilsen fra Karup og udtalte sin glæde over, at
det var lykkedes at stifte Fadderskabet. Direktøren, der er af sønderjysk afstamning, skildrede sine indtryk fra nogle
ungdomsår tilbragt i Sønder Sejerslev, og drog sammenligninger mellem dengang og nu. Hvilken forandring fra det
forsamlingshus, jeg dengang var med til at indvi der, til det, vi befinder os i i dag! Han sluttede med at takke
sønderjyderne for deres aktive danskhed.
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Gdr. M. Refslund Poulsen, Bovlund, bragte en hilsen fra den anden side af det skillende engdrag og belyste i
interessante træk den forskellige historiske udvikling, de kongerigske og de hertugelige hernede havde gennemgået. Det
er, udtalte han, dobbelt ærefuldt af de folk herovre i sidstnævnte del, at de ikke har ladet sig narre til at fornægte deres
danske natur, og der er en indre retfærdighed i, at man fra København og Viborg, hvor man jo var medskyldige i, et den
danske administration kom til at fremelske så megen tyskhed hernede nu rækker så hjælpende en hånd i arbejdet med
under frie og lykkelige former at værne danskheden her.

Herinde slettes alle partiskel
Møller Sandholdt, Bedsted mindedes de tilstedeværende nationale veteraner, bl.a. den gamle Brodersen, der hyldedes af
forsamlingen, og manede til sammenhold om arbejdet i forsamlingshuset. Herinde glemmer vi alle partiskel, her er vi
fælles om vor danskhed, og lad os sørge for, at der aldrig kommer en plet på rammen om arbejdet her.
Efter de mange taler, der alle hilstes med stærkt bifald, oplæste Chr. Andersen en telegrafisk hilsen fra landsdommer C.
Bang i Viborg, Fadderskabets formand, og fra lærerparret Demuth. Så sang et kor en række smukke sange, inden
formanden sluttede det festlige eftermiddagsmøde, som var trukket ud til kl. 5.

Aftenfesten
Efter at man havde spist til aften rundt om i hjemmene, hvor gæsterne var indkvarteret, samledes man igen kl. 8 i
forsamlingshuset. Der var til aftenmødet kommet en bil med to familier fra Viborg egnen. Tømrermester Christensen,
Tapdrup, og savværksejer Harald Thisted, Thorsager.
Sprogforeningens formand, landsbibliotekar Jakob Petersen holdt her et foredrag, i hvilket han tegnede et billede af den
danske præst Niels Brorson, som for hen ved 200 år siden virkede i Bedsted, og hvis gerning havde stor kulturel
betydning for sognet. Efter den interessante levneds skildring ønskede Jakob Petersen befolkningen i Bedsted til lykke
med det nye hus og manede til sammenhold om det.
Ved kaffebordet blev der sunget en række sange og talt af bygmester Mikkelsen, Bolderslev, og arkitekt Moesgaard,
Hellevad, ligesom der var oplæsning af recitatoren Andrup, Kolding. Ved 11 tiden sluttede Bedsteds store festdag med,
at forsamlingen sang ”Kongernes Konge” - og dermed var den første festlige mødedag i det nye hus forbi. Nu begynder
arbejdet indenfor de mange grene af det foreningsliv, som danskheden i Bedsted samles om, arbejdet med at skabe det
billede, som er den smukke ramme værdigt.
Kilde:
• Dagbladet Hejmdal, mandag den 19. juli 1937. Artiklens overskrift lød: ”Den store festdag i Bedsted, da sognet fik
sit nye, smukke forsamlingshus foræret”.

Avisnoter om Missionshuset
Nyt Missionshus
I onsdags (den 25. nov. 1896) indviedes et nyt missionshus i Bedsted. Stedets præst, Claus Thiesen og pastor
Hans Tonnesen, Hoptrup, talte. (Hejmdal, 28. nov. 1896)

Jubilæumsfest i Missionshuset
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På grund af, at det er 25 år siden missionshuset her byggedes, vil der blive afholdt en fest på førstkommende
fredag. Foruden sønderjydske præster, vil der også tale præster fra det gamle Danmark, og indremissionærer.
Der begyndes kl. 9.45 med bønnemøde i missionshuset og kl. 10 diskussionsmøde.
Kl. 2 tales i kirken og kl. 7 i missionshuset. Man regner med stort besøg til denne jubilæumsfest. (Hejmdal,
22. nov. 1921)

Bedsted Missionshus 50 års fødselsdag
Bedsted missionshus har fejret 50 års jubilæum under stor tilslutning både fra nær og fjern. Festen indledtes
med gudstjeneste i kirken ved pastor Mahler, København. Ved festen i missionshuset talte pastor Lorentzen,
Vallensbæk på Sjælland, der stammer fra Bedsted og som deltog ved indvielsen for 50 år siden. Desuden
blev der talt af missionær Grevsen, Hjordkær og Bedsted Basunkor spillede.
Landssekretæren J. Sørensen, København bragte en hilsen og overrakte Bedsted en gave fra ledelsen.
Missionær Knudsen, Augustenborg og flere havde ordet, og man mindedes de mænd, der havde taget
initiativet til at bygge missionshuset.
Ved festen deltog rentier Martin Madsen, Bedsted, der er den eneste overlevende af stifterne og sidder stadig
i bestyrelsen. Pastor Lindberg Andersen, Bedsted sluttede den store fest med andagt.
(Jydske Tidende, 27. nov. 1946)

Anmeldelse af bogen: ”Fire Landsbyer”
I en bog ”Fire Landsbyer”, en etnologisk undersøgelse om nutidige livsformer, som landsbykommissionen netop har udsendt, og som bl.a. omhandler Bedsted, gøres forholdet mellem
missionsfolk og ikke-missionsfolk i byen til genstand for en vurdering, og der gives udtryk for, at der
eksisterer en latent konflikt mellem de to grupper, hvor de optræder som samlede enheder. Men et
direkte splittet samfund finder man ikke, at der tale om.
Den foretagne undersøgelse blev bestilt af Landsbykommissionen i 1978 ved Københavns Universitets Institut for
Europæisk Folkelivsforskning. Formålet var at kortlægge de livsbetingelser, landsbyerne i dag er underlagt, hvad der
foregår i landsbyerne, og hvordan samfundsudviklingen i øvrigt har påvirket landsbyerne, og undersøgelsen blev
foretaget af mag. art. Palle Ove Christiansen og mag. art. Gudrun Gormsen.
Der blev helt bevidst udvalgt landsbyer, der er helt forskellige, og de udvalgte byer blev Toksværd, Gødstrup, Dysted
og Bedsted. Konklusionen i al almindelighed blev, at landsbyen har sin egen, specielle livsform eller måde at organisere
hverdagen på, præget af traditioner fra det gamle landbosamfund.
Undersøgelsen er foretaget som et etnologisk feltarbejde. Undersøgerne har boet i de studerede byer i længere tidsrum
og så vidt muligt deltaget i de lokale aktiviteter. Samtidig har de interviewet et stort antal mennesker om deres
dagligdag og aktuelle situation.
To sfærer
I konklusionen for Bedsteds vedkommende siges det, at endnu fungerer nabolagene flere steder i Bedsted. Mens
nabolaget, fortsættes der, kan. udvikle sig til et forum, hvor personer i landsbyen er involveret i et mangesidigt
fællesskab, er og har foreningslivet altid været delt i to sfærer.
Gennem deltagelse i foreningslivet kan man etablere lignende mangesidige relationer med de øvrige beboere i byen. Det
er imidlertid en følge af det sociale samvær, der udfolder sig inden for foreningens rammer, ikke et mål i sig selv.
Foreningsaktiviteten er nemlig primært orienteret omkring en enkelt interesse.
Aktivitetsmønstret i en familie, som er tilsluttet Indre Mission, er væsentligt anderledes end livsformen i en ikkemissionsk familie. Det umuliggør imidlertid ikke, at man ikke både kan være en god missionsmand og samtidig en god
nabo. Forskellighederne i disse to livsformer er så klart markerede, at det ikke behøver at medføre nogen form for
rollekonflikt for de involverede parter. Det føjes til, at det måske endog er vanskeligere at forene rollerne som en
arbejdende travlt optaget, ung familie med rollen som en god nabo efter det traditionelle mønster.
Ser vi på, hvorledes den daglige interaktion mellem de enkelte missionsfolk og ikke missionsfolk udfolder sig i
Bedsted, kan man derfor ikke tale om et direkte splittet samfund.
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Stå stejlt
På det plan og i de situationer, hvor de to grupper i byen agerer som to samlede enheder eksisterer der imidlertid en
latent konflikt. Den fælles bekræftelse af de religiøse idealer og kravene til en bestemt livsform har en integrerende
effekt indadtil i gruppen af missionsfolk og til dels på andre grupper i byen.
Indre Mission, som har betydelig lokal tilslutning, demonstrerer udadtil fælles idealer og sammenhold, og i kraft heraf
kan man stå stejlt på sine krav. Så stejlt, at man på flere felter præger det kulturelle liv i landsbyen. De, der hellere
havde set en anden kulturel profil markeret, kan der derfor tale om det splittede samfund som en realitet.
Ny opdeling
Undersøgelsen i Bedsted har været særdeles omfattende og har f. eks. omfattet arbejds- og beskæftigelsesforhold, de
handlendes og håndværkernes forhold, serviceforhold, boligforhold, plejehjem og foreningsliv, og i de konkluderende
bemærkninger skildres den udvikling, der har fundet sted.
Det nævnes bl.a., at opdeling i dansk - tysk og missionsfolk - ikke missionsfolk altid har præget Bedsted og stadig gør
det. Ved siden af denne opdeling er der imidlertid kommet en ny opdeling, der følger helt andre kriterier, nemlig bosted.
Bedsted er opdelt i flere territoriale enheder, og for de gruppedannelser, der finder sted her omkring, er de ideologiske
skel uden betydning.
Bedsted er en stor landsby, men her inden for findes, hvad man kan kalde forskellige små landsbyer, og det kan
konstateres, at folk, som bor inden for mindre geografisk afgrænsede områder i byen, nabolagene, samles om en række
forskellige fælles arrangementer, der strækker sig fra avisbytte, gensidig udveksling af tjenester, aftenkaffe
sammenkomster til deltagelse i hinandens store familiefester.
Anden livsform
Det siges videre, at nabolagsinstitutionen går på tværs af de grupper, missionssamfundet, forsamlingshuset og ungdomsog idrætsforeningen samler, men man ser i dag at i de områder af byen, hvor befolkningsudskiftningen er størst, er
institutionen ved at gå i opløsning.
Mange af de nye tilflyttede familier, påpeges det, har en anden livsform end de ældre familier. Der er ikke længere tid
til at yde hinanden tjenester og deltage i sammenkomster i samme grad som tidligere.
I denne forbindelse siges det videre. I modsætning til de aktivitetsmønstre, vi kender fra moderne storbyer, hvor
kernefamilien virker indenfor en relativ snæver slægts-, omgangs- og vennekreds, der er fordelt. på et stort geografisk
område, eksisterer der altså indenfor det lille geografiske felt, som Bedsted er, et eksempel på en livsform, der er
væsentlig anderledes. Forudsætningen for opretholdelsen af denne livsform er imidlertid, at der findes lokale
institutioner, hvor beboerne har mulighed for at mødes.
Udformningen af aktivitetsmønstre kan ændre sig i tidens løb. Mens visse former for fælles samvær er forsvundet eller
ved at forsvinde, er ny samværsformer gennem nye initiativer, ideer og omformningsprocesser kommet til.
Af rapporten fremgår det, at indbyggerne i en landsby ikke forandrer bekendtskabskreds nær så hurtigt, som folk i større
byer gør. Mange yngre mennesker i større byer skifter desuden hellere bolig end arbejdssted, hvorimod man i landsbyen
snarere skifter arbejdssted end bosted.
Der er forskel på, hvad folk forstår ved begrebet ”hjem”. Som eksempel nævner rapporten, at byboen, når han/hun siger
”jeg skal hjem”, oftest mener hjem til sin bolig, hvorimod landsbyboen mener hjem til landsbyen.
Bogens forfattere beskæftiger sig desuden med forholdet mellem tilflyttere og landsbyens oprindelige beboere. I den
forbindelse nævnes det, at tilvækst til en landsby ikke bør ske for hurtigt.
Kilde:
• Dagbladet Jydske Tidende, søndag den 26. okt. 1980. Tønder udgaven. Artiklens overskrift lyder her: ”latent
konflikt mellem to grupper”.

