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En drøm er blevet til virkelighed 

Tale ved Åbningsrecptionen på Ansager Hotel 

 

Kære alle sammen! 

 

Hjertelig velkommen til Åbningsreception her på vores nyrenoverede Ansager Hotel og 

hjertelig velkommen til vores nye forpagter Caspar Theis. 

 

En drøm er ved at gå i opfyldelse 

Efter at have været et aktivt hotel i et par hundrede år havde hotellet været ude af drift i 

nogle år og stået tomt i 3 år. Ansager Hotel er en stor promenerende bygning midt i 

Ansager by. Ude af drift var hotellet langsomt ved at forfalde og give et signal om et 

svækket bysamfund uden udvikling. En by i forfald. 

Ideen om at overtage byens lukkede hotel blev skabt af ildsjæle i den lokale 

udviklingsgruppe ”Paraplyen”.  

I samarbejde med bestyrelsen fra Elfonden - stiftet ud af den historiske vandmølle og 

elværket, Ansager Erhvervs Invest og Ansager Borgerforening lykkedes det i august 2011 

at købe Ansager Hotel og Hytteby med Ansager Erhvervs Invest som køber. 

 

Men hvad skulle der ske med hotellet? 

 I oktober 2011 blev et informationsmøde afholdt på hotellet med deltagelse af mere end 

100 Ansager borgere, som kom med deres ideer og drømme for hotellet. Borgernes ønske 

var klart et ønske om at få et hotel i drift som i gamle dage. Et hotel med fester i salen, 

spisning i restauranterne og aktivitet i den gamle Bjælkestue. Og gerne med et stort udbud 

af kulturelle aktiviteter. 

 

Den følgende vinter organiseredes indsamling af midler til renovering af Ansager Hotel. 

I løbet af foråret tegnede over 100 borgere anparter i Ansager Hotel mens næsten 100 

borgere og firmaer gav sponsorater. I dag er mere end 200 borgere ejere af anparter i 

Ansager Hotel. 

 

I foråret 2012 blev Hyttebyen renoveret med indvielse grundlovsdag d.5.juni. Renovering 

af Hyttebyen har medført øget udlejning og derved en ekstra indtægt til driften af Ansager 

Hotel. 

 

Indvendig renovering 

I efteråret 2012 startede renovering af selve hotellet. En renovering som nu er afsluttet 

efter mere end 1½ års intens arbejde fra et stort antal engagerede frivillige fra Ansager.  
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Renoveringen har blandt andet omfattet: 

 Nedbrydning og renovering af de gamle toiletter i kælderen 

 Renovering af salen og de små restauranter 

 2 nye toiletter, herunder et handicaptoilet, ved hovedindgangen sponsoreret af 

Ansager Borgerforening 

 Nedbrydning af det gamle køkken og opførsel af et nyt fuldt moderne køkken med 

alt tilbehør 

 Bjælkestuen renoveret inkl. nedbrydning og renovering af det tilhørende toilet 

 Kontor ved køkken renoveret 

 2 nye toiletter mellem køkken/billardrum og det oprindelige gamle køkken 

 Personalerum med bad og toilet indrettet i det oprindelige gamle køkken 

 

Udvendig renovering 

I marts 2013 modtog Ansager Hotel 1.mill.kr. i støtte fra Byggeriets Ildsjæle finansieret af 

Real Dania. 

Tildelingen var begrundet med en bygningsbevarende og energioptimeret istandsættelse 

af hotellet, hvor der lægges vægt på at genskabe bygningen med dens oprindelige 

arkitektur. 

Arbejdet påbegyndtes i starten af efteråret og har omfattet 

 Udskiftning af tag på hovedbygningen og nyt tag på salen 

 Udskiftning af vinduer og indgangspartier med nye døre  

 Isolering af mure og loft 

 Reparation af udvendige mure og trapper 

 Etablering af rampe til kørestolsbrugere 

 Beklædning af udvendige facader mod Vestergade 

 Nyt tag på det oprindelige gamle køkken 

Hele byen har fulgt den udvendige renovering med stor interesse. Vi har alle kunnet 

konstatere at den blev afsluttet i denne uge, hvor rækværket ved kørestolsrampen er 

blevet monteret. 

 

Det frivillige arbejde 

Istandsættelsen og renoveringen har været udført efter mottoet, at intet arbejde er 

påbegyndt før pengene har været til stede. 

At det alligevel har været muligt at istandsætte og renovere Ansager Hotel for relativt små 

midler skyldes ene og alene en kæmpeindsats fra et meget stort antal frivillige borgere. 

Borgere som har haft et ønske og en drøm om at byens gamle hotel skulle føres tilbage til 

fordums storhed. 

Det frivillige arbejde startede allerede med tegning af anparter og sponsorater i foråret 

2012. Siden har frivillige deltaget i alle former for arbejde efter evne, nogle med 

håndværksmæssig evner mens andre har deltaget i de mange arrangementer, som har 
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været afholdt løbende på hotellet. Mange små og store opgaver er blevet løst af et stort 

antal frivillige. 

Det vil være umuligt at sætte navne på alle frivillige. Nogle vil måske blive glemt, men en 

forsigtig optælling viser at op mod 250 frivillige har deltaget.  

Uden denne formidable indsats ville det ikke have været muligt at gennemføre 

ombygningen og renoveringen af Ansager Hotel. 

En stor tak til alle jer frivillige. I har alle arbejdet hårdt for at få jeres drøm opfyldt.  

Et stort tillykke. 

 

Ansager har vist, at vi ved at stå sammen kan få gennemført vores drømme. Ansager 

Hotel er den første drøm, som er gået i opfyldelse. 

Men Ansager har flere drømme. Tænk på Mariefestivalen og tænk på visionerne i Ansager 

Byfornyelse. Vedbliver vi at stå sammen vil disse drømme også blive opfyldt. Og vi er godt 

på vej. 

 

Renoveringen havde ikke været mulig uden økonomisk støtte fra foreninger og fonde. 

Den udvendige renovering er blevet støttet med 1.mill.kr. fra Byggeriets Ildsjæle 

finansieret af Real Dania. 

Ligeledes har Ansager Borgerforening sponsoreret værdifuld økonomisk hjælp. 

LAG har ydet støtte til både Hyttebyen og til hotellet. 

Andelskassen har ydet værdifuld og nødvendig støtte. 

Uden denne støtte har det ikke været muligt at få vores drøm til at blive virkelighed. 

En stor tak.  

 

I dag har vi et renoveret hotel klar til at tage i brug. 

Et ”nyt” hotel som er muliggjort ved hjælp og opbakning fra alle bidragydere, alle de 

mange frivillige og ikke mindst alle borgere i Ansager. 

Vi ønsker alle, at eventyret om Ansager Hotel skal ende lykkeligt og drømmen skal gå i 

opfyldelse. Vi skal derfor alle huske at bruge vores eget hotel til arrangementer af enhver 

art, så vi sikrer fremtiden for vores drømmehotel. 

 

Forpagter 

Siden den første mur blev væltet har alle med interesse for hotellet lagt et stort pres på 

bestyrelsen for at præsentere en forpagter til vores hotel – Ansager Hotel. 

Set i bakspejlet har det været helt urealistisk at præsentere en forpagter inden 

ombygningen er afsluttet. En forpagter kan ikke lave mad mellem murbrokker og med 

manglende tag under åben himmel 

Men nu er ombygningen afsluttet, og vi har en forpagter, som vi er stolt af at præsentere. 

 

Kære Caspar! 

Fra i dag er du forpagter på hele byens hotel – Ansager Hotel. 
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Der er gået mange møder med dig for at du og vi i bestyrelsen kunne lære hinanden 

nærmere at kende. Vi var interesseret i dine planer og visioner for vores hotel. Vi skulle 

prøve at fortælle dig, hvad byen forventer af dig som forpagter på  vores hotel.  

Vi har fundet en særdeles god overensstemmelse mellem dine visioner og byens 

forventninger og ønsker. 

Du har en faglige baggrund som uddannet kok og tjener med flotte anbefalinger fra dine 

ansættelser. Vi er sikker på, at du med din erfaring og din faglige ballast er den rigtige 

forpagter til vores hotel. 

Vi har også lært din personlighed at kende, så vi er overbevist om, at du også har de rette 

menneskelige egenskaber til denne udfordring. 

 

Kære Caspar. 

En drøm er blevet til virkelighed for dig. 

En drøm er blevet til virkelighed for os alle i Ansager. 

Vi ønsker dig al mulig held og lykke fremover. 

Hjertelig tillykke 

 

Overrækkelse af nøgle 

 


