Kirkeby Forsamlingshus
Den 21. november 2017 blev der afholdt kommunalvalg i Danmark. Her i Kirkeby foregik valghandlingen i
byens forsamlingshus. En velholdt ældre bygning fra 1892, som 867 af sognets fremmødte vælgere kan være
stolte af. Et hus drevet og vedligeholdt af lokale frivillige.
Her har man oplevet familiesammenkomster fra fødsel til død, danseskole, dilletant, foredrag, foreningsmøder, spillegilder og kulturnætter. Ja, et sted hvor alle er velkomne.
Men det er 125 år siden det hele startede, så hvorfor ikke gå ind af døren og lytte til de mange gæster ved
indvielsen den 6. december 1892.

Fra kommunalvalget den 21. november 2017

Svendborg Avis.
Onsdag den 7. December 1892.
”Kirkeby Forsamlingshus indviedes i Gaar Eftermiddags under livlig Deltagelse af Aktionærer med Damer.
Kl. 2½ tog Selskabet (omkring et Par Hundrede) Plads ved de veldækkede Borde i den smukke Sal, og
Formanden for Byggeudvalget, Gaardmand Jens Jensen Nørregaard bød velkommen og gav Ordet til Pastor
Brandt, Ollerup.
Jeg er født 1812 og har oplevet meget. Der er især to Ting, som er traadt stærkt frem i dette Aarhundrede og
har faaet stor Betydning. Det ene er Kulturen; der var tidligere ingen Jærnbaner, Telegraf, Telefon osv., og
det gaar fremad baade i By og paa Land; Landmanden har faaet gode Redskaber og smukke Boliger, Kravet
til de materielle Nydelser stiger.
Det andet er Friheden: Den borgerlige Frihed, der gaar i Retning af Selvstyre, og Religionsfrihed. Disse to
Magter har stor Betydning, og det er forgæves at sætte Grænser for Frihedens Gang.

Men Kulturen kan føre til Overkultur, og det gaar da over til materielle Udskejelser.
Her er Tale om at sætte en Magt, som kan sætte Grænser, og det er Aandens Magt. Denne Bygning skal være
et Ordets Tempel. Det er sikkert I ledende Mænds Mening, at her skal lyde et godt Ord om Kristendommen,
og et godt Ord finder et godt Sted. Gid de to Magter, Kultur og Frihed, her i dette Hus maa finde god
Fremgang.
Formanden bragte en Tak til Thurinerne, Lærer Clemmensen og Skibsreder Bom, der havde bidraget
væsentlig til at lægge Grunden til denne Bygning, sidstnævnte skænkede os 500 Kr. (Hurra.)
Skibsreder Bom: Begyndelsesgrunden til denne Bygning er lagt i Hjærtelighed, gid den altid maa være
gældende her.
Et Leve for de Mænd, der har gaaet foran ved Opførelsen af denne Bygning. (Hurra!)
Højskoleejer N. Johansen. Der har været en Tid, da man ophævede Fællesarbejdet; man saa, at man maatte
have de træge og dovne med, og der var Stilstand.
Det er underligt, at man i vore Dage gaar i modsat Retning, nu optager man atter Fællesarbejdet, men i den
mellemliggende tid har man lært noget; nu har vi Andels- og Fællesmejerier osv.
Naar denne Bygning er rejst her, da er det Meningen, at her skal gøres et Arbejde, der kan sprede Lys over
de mange Hjem.
Pastor Brandt har fulgt med Tiden i et Par Menneskealdere og han har ogsaa i Dag paapeget de store
Fremskridt, der er sket. Taleren paaviste ved en Række Eksempler, hvilken Pinsel bl.a. Overtroen i ældre
Tider var for Folk, og vi maa sige Gud ske Lov, de Tider er forbi. Kristendom og Videnskab har især
bidraget til at sprede Mørket.
Lad her blive ført et Ord, som kan sprede noget af den Mørke, der endnu hersker, og gid Meningerne paa de
forskellige Omraader her maa blive vekslede med varme og fri Hjærtelighed, saaledes at man bag efter kan
mødes som Venner. Det var det, jeg vilde ønske maatte følge dette Hus.
Skrædder Mackeprang bragte Lærer Clemmesen en hjærtelig Tak fra unge og gamle i Kirkeby Sogn.
Clemmensen leve (Hurra!)
Lærer Nielsen talte om Forsamlingshusets Maal.
Teglværksejer Jørgensen motiverede et Leve for Pastor Brandt. (Hurra!)
Pastor Brandt: Tak, jeg elsker Dem allesammen. Det har glædet mig at høre, at alle Talere her i Dag har
været enige om, at dette Hus skal være "ej blot til Lyst". Hvad jeg har talt, kom fra Hjærtet og Eders Tak
gaar til Hjærtet.
Forpagter Rasmus Hansen udbragte et Leve for Lærer Nielsen af Kirkeby. (Hurra!)
Niels Johansen udtalte bl.a., at dette Forsamlingshus var et af de smukkeste af de mange han havde set i
Landets forskellige Egne. Et Leve for Formanden for Byggeudvalget. (Hurra!).
Formanden takkede.
En Sang blev afsunget og Bordet hævedes Kl. 4½.
Musikken, som muciserede ved Bordet, spillede senere op til Dans. Overalt hørte man kun tilfredse og glade
Udtalelser over det ny Forsamlingshus, der ligger smukt ved Vejen, tæt ved Kirken. Huset er opført af røde
Mursten og tækket med Skifer; saavel udvendig som indvendig tager Huset sig godt ud, der er 27 Alen langt,
15 Alen bredt og har kostet ca. 4500 Kr.”

Et kirkeligt foredrag i juli 1896, en velgørende dilletantforestilling i maj 1898

Kirkeby Forsamlingshus fik i sine vedtægter indskrevet følgende:
”Foreningen har til Formaal at fremme al god og nyttig Oplysning, samt støtte og for en rimelig Betaling
afgive Lokale til enhver god Sag.
Vedtaget 11.6. 1892.”
Der er blevet opført imellem 1.600 og 1.700 forsamlingshuse i Danmark, hvoraf der stadig eksisterer
omkring 1.000 ifølge seneste tilgængelige tal. Mange af de nuværende forsamlingshuse har i de senere år
undergået en gennemgribende renovering, til gavn for nutidens og fremtidens brugere.
Finn Buch

