
Søndbjerg Foreningens historie 1993- 2010.
 Formandsberetning ved Søndbjerg foreningens ordinære generalforsamling 30. marts 2010 i 
Søndbjerg præstegård.
Søndbjerg foreningen er med denne generalforsamling startet på sin tredje periode. Medlemstal 
stiger og initiativrige tilflyttere er faldet godt til i vort lokalområde, og ud over egne etablerings 
projekter, er de også gået aktivt ind Søndbjerg Foreningens arbejde med at bevare og forny vort 
lokalområde.                                                                                                
                                                                I den første periode 1993-95 skabte ”Søndbjerggruppen” 
idegrundlaget for Søndbjerg Foreningen. I dette tilbageblik, er der er grund til at mindes og takke de 
medlemmer af gruppen, der ud over undertegnede var med i det store forarbejde :  Poul Hansen – 
Anton Gadegaard – Eigil Johan Nielsen - Tage Kristensen - Åse Jacobsen og Kaj Verner Jensen. 
Forarbejdet resulterede i et omfangsrigt ide katalog, som svar på, hvordan gruppen forestillede sig, 
at en landsby som Søndbjerg kunne bidrage til samfundets positive udvikling. Borgmester for 
Thyholm kommune Hanne Christensen bidrog til processen ved direkte at spørge, - hvad vil I med 
jeres landsby i Søndbjerg? Hvorefter hun aktivt selv indgik i pionerarbejdet. Maleren Kresten 
Rusbjerg medvirkede med sin dekorative streg og farverigdom både i illustrationerne og 
fortællebillederne til det, der var på færde i landsbyen.  

 Her knap tyve år efter vil Tage Kristensen og undertegnede i aften overdrage dette ide katalog, 
samt en stor kasse med tegninger, udkast, korrespondancer o. m. a., som en stafet til den nye 
bestyrelse, som vi vælger i aften til Søndbjerg Foreningen. Hvis det kniber med pladsen på 
bogreolen til de mange ringbind, foreslår vi I bruger reolerne på landsarkivets afdeling i Hvidbjerg, 
så alt er ved hånden, for der er stadig opgaver i Søndbjerggruppens ideoplæg, der kan sættes i værk. 

Det var foreningens første periode, der førte til dannelsen af Søndbjerg Foreningen af 16/3 1995. 
Søndbjerg foreningen startede ret hurtigt Søndbjerg Boligfornyelse 29/11 1995 og Søndbjerg 
Fjernvarme A.m.b.a. 8/4 1997, og alle kom vi i arbejdstøjet og værdigrundlaget steg i Søndbjerg. 
Vor landsby kom på danmarkskortet med besøgende fra Christiansborgs ministerier og 
amtspolitikere med gamle Anders Andersen i spidsen, der ville til Søndbjerg og ved selvsyn opleve 
disse ”landsbytosser” og deres resultater, som fyldte godt i Søndbjerg Foreningens bygge periode. 
Vi fik besøg af Tv og det resulterede i en fin placering i konkurrencen” Årets landsby”. Senere 
deltog foreningen sammen med hele Thyholm kommune i konkurrencen ”energi ø projektet”. Og vi 
placerede os helt fremme i blandt dem, der stod som vinder af projektet. 

I denne periode etableredes en venskabskommune i Norge, nemlig Spydeberg i Østfold.  Søndbjerg 
drengen Jacob Nicolaj Wilse 1735-1801, senere naturvidenskabsmand og præst i Spydeberg i 
Norge,  gav nemlig stof til flere bogudgivelser og to teaterstykker, skrevet af henholdsvis 
dramaforfatterne Niels Stokholm Nielsen fra Thyholm og Anne Mette Hegdahl fra Oslo.  Begge 
teaterstykker opførtes i både Søndbjerg og Spydeberg. Disse og andre tiltag udviklede mange 
venskaber de to kommuner imellem.

30. marts 2010, her femten år efter Søndbjerg Foreningens stiftende generalforsamling, hvor mange 
sten er lagt og ringene i vandet fra Søndbjerg har bredt sig gennem landsbysamfundene og de nye 
kommuner og regioner ja, videre ud i verden, er de nyeste tilflyttere klar til at føre dette spændende 
arbejde videre med følelse af medejerskab og den samme gnist, som altid har levet i vor forening. 
Erfaringen fra landsbyens sociale liv, samt den storslåede natur, freden, roen og tiden til at tænke en 



klar tanke og måske drømme en smule, rummer enestående forudsætninger for at give svar på 
livsstilsspørgsmål om bæredygtighed, socialt overskud, retræte muligheder i en stresset tid, og om 
hvordan vi bevarer kærlighed og ansvarlighed overfor alt levende, vi møder og har ansvar for helt 
ud i det store samfunds globale cirkler.  

Politiske debatter er nødvendige, men langsommelige, og til tider tomme og  virkelighedsfjerne. 
Mere direkte er afstemning hver dag gennem vort virke og handlinger. Det er selve livskunsten og 
bæredygtigheden, der holder vor samvittighed levende. Senere bliver denne livsduelighed til kimen 
i tidens strømninger, trend, mode, kunstarter, etik og dermed en pågående nødvendighed i det 
politiske stof.

Fortsat god arbejdslyst i Søndbjerg Foreningens tredje tidsalder, hvor den kulturelle periode 
tager over, med eksport af nærhed og livskvalitet. 

Den snart tidligere formand af Søndbjerg foreningen, vi ses.    Holger Quist Nielsen.


