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Slutningen af 1800 tallet blev det store
folkelige gennembrud i Danmark.
Den tids almue, dvs. den almindelige
dansker, fandt på daværende tidspunkt
ud af at skulle livet være andet end
hårdt arbejde og den daglige føde, så
skulle man selv tage fat. Inspirationen
kom først og fremmest fra højskolerne.
Unge mennesker kom hjem fra disse
skoler med tanker og idéer, om alle
de muligheder, der var, hvis man gik
sammen om opgaven. Det gjorde
man rigtig mange steder, og der blev
bl.a. etableret mejerier, slagterier,
brugsforeninger, forsamlingshuse
og missionshuse rundt omkring.
Foreningslivet udviklede sig i hver lille
flække, og fællesskabsfølelsen skabte
grobund for utallige initiativer.
Disse erfaringer kunne de næste
generationer så bygge videre på, og
det er også sket. Men de store reformer
især indenfor landbruget de sidste 50 år
har skabt store vanskeligheder for det,
man kan kalde landsbyfællesskabet.
Den store vandring fra land til by gjorde
det besværligt at holde liv i aktiviteterne
på landet, og også der måtte man ty
til centraliseringer, hvilket rigtig mange
steder skabte store problemer. For hvad
den ene landsby skulle have, det skulle
også være i den anden, og hvad den
ene ikke måtte få, det måtte man heller
ikke få i den anden.

Det har desværre dræbt en masse
initiativ.
I den vestlige del af Fjerritslev
kommune kunne der nemt være opstået
de samme problemer, for på trods af
kun en adskillelse på 2-3 kilometer
kunne de to landsbyer Vester Thorup og
Klim være endt i samme problematik.
Men de unge mennesker var heldigvis
gået foran med en sammensmeltning
af boldklubberne og skolevæsenet
blev indrettet, så de små elever var i
Vester Thorup og de store i Klim. Så
de to landsbyer trivedes nogenlunde
sammen.
Da ønsket om en idrætshal til egnen
så småt begyndte at dukke op, var

initiativtagerne imidlertid klar over, at
placeringen af en idrætshal kunne
få fatale følger, hvis det blev et
diskussionsoplæg. Derfor besluttede
initiativgruppen, at hallen skulle
placeres i Klim på boldbanen, for derved
at markere at fremtidens indendørs
idræt skulle foregå i Klim, og den
udendørs idræt skulle foregå i Vester
Thorup. Samtidig var man naturligvis
også opmærksom på, at driften af en
idrætshal ville være afhængigt af et
årligt kommunalt tilskud, hvilket betød,
at eleverne på Klim skole kunne benytte
hallen. Eleverne på Klim Friskole ville
ligeledes have muligheder for at benytte
hallen, når den blev placeret i Klim.
Men ville man der på egnen være i
stand til at rejse en idrætshal? Det blev
der ikke mindst fra kommunalt side
rejst tvivl om, for i initiativgruppens
budget stod der, at hallen kunne
bygges for ca. 3,5 mil. kr. En lokal
arkitekt, som kommunen ofte brugte,
havde sagt, at det var utopi at tro
på, at en idrætshal kunne bygges for
under 5 mil. kr. Initiativgruppen havde
imidlertid taget kontakt til arkitekt
Gunnar Thorup Rasmussen, Tarm, der
på det tidspunkt havde stor erfaring
med byggeri af haller, og han kunne
nikke genkendende til reaktionen fra
kommunen. Det havde han været udsat
adskillige gange før. Endnu havde hans
byggebudget dog aldrig slået fejl, og det

kom det heller ikke til i Klim.
Thorup Rasmussen virke forudsatte et
stort engagement hos initiativtagerne
og de folk, der i øvrigt skulle hjælpe
til. Arkitekten havde allerede på det
tidspunkt medvirket ved adskillige
byggerier af idrætshaller og efterskoler
rundt om i landet, og han vidste derfor
godt, hvor vigtigt det var, at den lokale
opbakning var til stede.

Billedet (side 4) af Erling
Thøgersen er taget ved
indvielsesfesten i 1986.

Den kommunale modstand mod
halbyggeriet i Klim, blev derfor gnisten,
der antændte befolkningen i hele den
vestlige del af kommunen til at stå
sammen om opgaven. Folk meldte sig
til at udføre frivilligt arbejde, og der
blev samlet penge ind til byggeriet,
mange penge. Et par steder stod folk
med 50.000 kr. Det var en stor glæde
at være med til, og det lykkedes da
heldigvis også at skrabe et flertal
sammen i kommunalbestyrelsen, der
kunne give grønt lys for byggeriet.
Sammenholdet omkring etableringen
af Thorup-Klim Hallen blev et godt
fundament for udviklingen i området i
øvrigt. Efterfølgende projekter har nydt
godt af dette, og man må håbe, at det
også i årene, der kommer, vil være et
attraktivt sted at slå sig ned. Det kan i
hvert fald konstateres, at det folkelige
fællesskab sejrede.
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Fra den gamle protokol
Hal-udvalg nedsat i Klim
Den 4. februar 1985 blev der nedsat et
haludvalg bestående af medlemmer fra
de seks foreninger i området.
Olav Pretzmann, Thorup, Poul Arne
Sørensen, Thorup, Poul Børge Frost,
Thorup Holme, Gudrun Kappel,
Vustholme, Ole Svaneborg, Vust, Per
Boel Christensen, Thorupstrand, Niels
Olsen, Thorupstrand, Søren Lukassen,
Klim, Jytte Agesen, Klim, Karl Otto
Damsgård, Klim, Leif Madsen, Klim,
Linda Pedersen, Klim, Jørgen Røge,
Thorup og Erling Thøgersen, Klim.

dem pessimistiske. Poul Arne Sørensen
fremhævede også vanskelighederne
med at få tilfredsstillende træningstider i
Han Herred Fritidscenter og fik medhold
i denne opfattelse af Vivi Christensen.

Hal-udvalg konstitueret
Fredag den 8. februar 1985 blev Olav
Pretzmann valgt som formand og Poul
Arne Sørensen som sekretær.

Byrådet splittet om ny hal i Klim 15.
aug.
Kommunalbestyrelsen var delt i to lige
store lejre, hvor Gunnar Mortensen og
Stephan P. Stephansen, der endnu ikke
havde afgjort deres stilling til sagen,
kunnne blive afgørende.
“Der er ikke penge til det”, sagde
Arne Simonsen. “Hvis vi støtter en
hal i vest, så vil der også komme krav
om en i øst om et år eller to. Med en
uændret skatteprocent får vi ikke flere
penge ind, end vi skal bruge på vores
driftsomkostninger””.

Borgermøde Thorup-Klim-Vust
i Klim Forsamlingshus mandag 4.
marts kl. 19.30. Orientering vedrørende
halprojekt.
Mød talrigt op. Hal-udvalget.
Noter fra mødet, hvor 250 personer
deltog:
Borgmester Arne Simonsen påpegede på mødet de økonomiske vanskeligheder og satte spørsmålstegn ved,
om pengene kan skaffes. Det drejer sig
ikke bare om at få bygget, men også at
sikre sig økonomisk.
Poul Arne Sørensen beklagede
borgmesterens udtalelser, idet han fandt
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Jes Kappel var også positiv overfor
tanken om at bygge hal, men advarede
mod en stemningsbølge. Han sagde,
at klapsalverne nok runger nu, og det
samme skal være tilfældet for så vidt
angår pengepungen, hvis byggeriet
sættes igang. Mødet sluttede med
sangen “Fred hviler over land og by”.

Blandt tilhængerne var Lilly Nielsen,
der mente, at Arne Simonsen altid var
imod projekter udenfor Fjerritslev. Karl
K. Madsen, Flemming Troelsen, Knud
Kristensen og Bente Godiksen kunne
også tilslutte sig byggeriet.

Indsamling 30. - 31. august - 1. september
Avis: “Hvis vi får det beløb, som
vi regner med, vil vi være nået et
stykke vej videre i at mane visse
kommunalbestyrelsesmedlemmers
skepsis i jorden. En halv million kroner i
frivillige bidrag vil mindske driftsudgifterne.
Derfor er det nu, at vi skal have tilsagn om
lokal offervilje således, at vi har tilsagn om
pengene, når kommunalbestyrelsen skal
behandle spørgsmålet igen i september”.
Det blev en weekend med offervilje som
udtryk for sammenhold, - og pengene
sad tilpas løst i lommerne på folk, da 60
frivillige indsamlere i weekenden besøgte
de ca. 500 husstande i Vust, Thorup og
Klim sogne.

Da indsamlingen sluttede
satte Leif Madsen i sin
egenskab af formand for
Klim Sparekasse trumf
på med en check på
100.000 kr. - og dermed
nåede indsamlingen op på
1.240.000 kr. Det svarer til
ca. 2500 kr pr. husstand.
( I tallet er indregnet tilsagn
om tipsmidler, overskud
fra byfest og tidligere
indbetalte beløb, ialt
260.000 kr.)

Husk indsamlingen til hallen fredag,
lørdag og søndag.Der er oprettet
kontor på Klim Stadion (campingvogn)
i indsamlingsperioden, hvor man kan
henvende sig med tilkendegivelse af
bidrag.
Spørgsmål vedrørende indsamling til
hallen kan også ske her eller på tlf. 22
52 87.
Formanden for haludvalget Olav
Pretzmann udtaler til Fjerritslev
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Indsamling lørdag den 31. august 1985
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Grønt lys for hal i Klim
Der var så tæt besat på
tilhørerpladserne, som vist aldrig
før i det åbne møde, da Fjerritslev
kommunalbestyrelse i går behandlede
spørgsmålet om bygning af en ny
idrætshal - og godt 60 tilhørere fra den
vestlige del af kommunen fik nyheden
frisk fra fad: Der kan bygges hal i Klim!
skriver Fjerritslev Avis.
Borgmester Arne Simonsen sagde: “Jeg
er en smule betænkelig, fordi det virker
som om, en gruppe borgere vil presse
kommunalbestyrelse til at bygge hal
uden, at der er dokumenteret et behov”.
Borgmesteren fortsatte: “Jeg ved
egentlig ikke, om jeg skal lade mig
imponere over det beløb, som er
indsamlet blandt beboerne”.
Ole Kirketerp gav i et indlæg udtryk
for sikker opfattelse af, at hallen vil
møde med et driftsunderskud på en
halv million kroner om året, betydeligt
mere end i haludvalgets budget, og han
fremhævede en principiel opfattelse
om, at det vil være forkert at bryde en
fastkagt kurs, som siger, at kommunen
vil placere indendørs idrætsfaciliteter i
Fjerritslev.

Den 19. september
1985 afholdte
hallen stiftende
generalforsamling i
Klim Forsamlingshus.
Alle, der har givet
tilsagn om bidrag for
mindst kr. 100,00
kr., har adgang og
stemmeret.
Følgende 9 personer
valgtes:
Formand Olav
Pretzmann
Erling Thøgersen
Poul A. Sørensen
Karl Otto Damsgård
Ole Svaneborg
Gudrun Kappel
Niels Jørgen Olsen
Søren Lukassen
Ejner Larsen

Debatten sluttede med bemærkninger
til protokollen om, at beslutningen om
at tillade halbyggeri i Klim er taget på
baggrund af oplysninger om, at ThorupKlim Hallens årlige driftsunderskud må
være 207.000 indexerede kroner.
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Byggeriet går i gang

Kristian Lauersen og Niels
Martin Sørensen
1. april 1986
Mange gav et nap med.
Et halvt hundrede brugte
nogle af påskedagene til en
tørn på byggeprojektet, og
på et tidspunkt var 40 - 50 i
gang på byggepladsen.
Mange andre andre gav
deres sympati til kende
og mødte op med kaffe,
bajere eller smørrebrød
og æbleskiver til det hårdt
arbejdende folk.
Rejsegilde er planlagt til
den 15. april 1986.

Ole Svaneborg,
Gert Kristensen,
Bent Krag og
Oluf Vestergård
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Esben Kristensen
inspicerer arbejdet.

Støberiet er færdigt.
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Rejsegilde 16. april 1986
Små og store sten, ja selv
murbrokker, blev taget i
anvendelse, da omkring
150 mennesker forsøgte
at slå flasken itu ved
rejsegildet på Thorup-Klim
Hallen.
Flasken knustes og
byggeriet blev sikret held
og lykke fremover.
Et rejsegilde er
håndværkernes fest,
sagde arkitekt Thorup
Rasmussen, Tarm, da det
blev hans tur til at bestige
talerstolen.
Aldrig har jeg set så
mange håndværkere til
et rejsegilde. Det er jo
næsten hele byen, der har
været håndværkere ved
byggeriet.
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Murerne i fuld gang
Karl Otto Damsgård
fortæller, at der var ca.
25 personer i gang ved
støbningen og ca. 10
murere ved murerarbejdet.

Olav Pretzmann tager det
første spadestik.

13

Fra den gamle protokol
1987

D. 27. april 1987 afholdtes den første
generalforsamling i hallen, efter den
var taget i brug. Ca. 60 personer
var tilstede. Olav Larsen, som i
mellemtiden var blevet borgmester,
takkede alle for den store indsats, der
var blevet ydet gennem hele forløbet,
og han frigav de 500.000,- kr., som
var kommunens tilskud til projektet. En
del af de fremmødte udtrykte ligeledes
deres tilfredshed med det smukke
og gode resultat. Kasserer Poul Arne
Sørensen fremlagde regnskabet, som
viste et overskud på 1941,- kr.. Han
fremhævede, at der af de lovede penge
fra indsamlingen kun var 0,7%, som
ikke var blevet indbetalt. Alle valg til
bestyrelsen var genvalg.
D. 19.september 1987 afholdtes hallens
1-års fødselsdag med en fest, hvor “De
lune jyder” spillede til dansen.
Gudrun Kappel, flittig
sekretær, som har samlet
udpluk “Fra den gamle
protokol”.
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På bestyrelsesmødet d. 28.oktober
drøftede man situationen, da
halbestyrer Bent Hartmann (ansat
2. august 1986) havde fået en
fuldtidsstilling som halbestyrer ved
Farstrup Hallen. Bestyrelsen enedes
om at tage kontakt til Hans Gorritzen,
som havde været meget interesseret i
stillingen året før, da man ansatte Bent
Hartmann.
På bestyrelsesmødet d. 10. december
blev det vedtaget at ansætte Hans
Gorrtizen pr. 1. december 1987.

1988

Den første messe blev afholdt i
Thorup-Klim hallen 7.-8. maj 1988
arrangeret af støtteforeningerne for
Gymnastikforeningen og Boldklubben.
På generalforsamlingen d. 26. april
1988 ønskede Ole Svaneborg og Niels
Jørgen Olsen ikke genvalg, og i stedet
blev Otto Kjær Larsen, Ullerup og
Tove Olsen, Thorup Strand valgt ind i
bestyrelsen.
På bestyrelsesmødet d. 18. oktober
drøftedes hallens dårlige økonomi. Ikke
mindst cafeteriets manglende overskud
var til debat.
I ugen efter holdt man et ekstraordinært
møde, hvor man enedes om at forlænge
halbestyrerens ansættelse men til en
mindre løn. Dette resulterede i hans
opsigelse pr. 31. december 1988.
Peder B. Jacobsen blev ansat med
tiltrædelse 1. januar 1989.

1989

På generalforsamlingen d. 26. april
1989 ønskede Søren Lukassen at
udtræde af bestyrelsen, og nyvalgt blev
Hans Bogø.
På bestyrelsesmødet d. 28. august
1989 meddelte Erling Thøgersen, at han
ønskede at udtræde af bestyrelsen, idet
han var blevet valgt ind i bestyrelsen
for Danske Friskoler og ikke kunne afse

Fra den gamle protokol
mere tid til arbejdet med hallen. Som
suppleant indgik Jørn Ø. Jensen, Klim i
bestyrelsen.

kom fra Klim Kro, og der var ca. 175
deltagere.

1990

På generalforsamlingen d. 23. april
1992 fortalte formanden om indkøb og
opsætning af kurve og net til basketball.
Opsætningen var foretaget af frivillige
og sponseret af Klim Møbelfabrik og
Kroghs Stensiloer. Ligeledes havde
Håndværker- og Borgerforeningen
givet et tilskud på 3000,- kr. til maling
af standene. Der var overskud på
regnskabet, og dette overskud sattes
til side til vedligeholdelse m. m. Jørn
Ø. Jensen ønskede ikke genvalg, og i
stedet for ham blev Leo Pedersen, Klim
valgt ind i bestyrelsen.

På generalforsamlingen d. 23. april
1990 var der for første gang overskud
i hallens regnskab, og man høstede
mange rosende ord for dette.
D. 8.december afholder slagteriet Tican
for første gang sin generalforsamling
i Thorup-Klim Hallen. Lokale foreningsmedlemmer dækkede bord,
serverede og ryddede op til dette store
arrangement.

1991

På generalforsamlingen d. 8.april 1991
nævnte formanden, at der var brug for
et større redskabsrum og eventuelt
et mødelokale, og at bestyrelsen
arbejdede på dette. Ejnar Larsen trådte
ud af bestyrelsen på grund af fraflytning.
I stedet kom Else Lauersen, Ullerup ind
i bestyrelsen.
På bestyrelsesmødet d. 6. maj 1991
blev det vedtaget at tilmelde sig et
muligt kommende varmeværk ved
Kobakken.
Prisen pr. udlejningstime af hallen
forhøjes pr. 1/9, så prisen er den
samme som i H. H. Fritidscenter.
Den. 4. oktober 1991 blev der holdt
5 års fødselsdagfest i Hallen, maden

1992

På bestyrelsesmødet d. 13.august
1992 var der svar fra kommunen, som
på grund af overskuddet i hallens drift,
havde beskåret deres tilskud. Fra
kommunens side opfordrede man os
til “at administrere på en måde, så vi
ikke risikerede nedslag i tilskuddets
størrelse”.
Fjerritslev Bank og H. H. Sparekasse er
fusioneret og blevet til Engsbank Hanherred, og bankens reklame på gavlen
skal væk. Man spørger Uni-Bank, om
de er interesseret.
På bestyrelsesmøde d. 30.oktober 1992
forelå der overslag fra Søren Møller

Leje af
Thorup-Klim Hallen
Foreninger, der
ønsker at leje
Thorup-Klim Hallen
i sæsonen 1986/87,
skal indsende
ansøgning med
angivelse af ugedag
og tid senest d. 25/5
til Ejner Larsen,
Uldspindervej 9, Klim.
Evt. henvendelse på
tlf. 225151.
Bestyrelsen for
Thorup-Klim Hallen
Den 25/5 1986 var man
tidligt ude med udlejningen.
Hallen var slet ikke bygget
på dette tidspunkt.

fortsættes side 22
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Interview med Olav Pretzmann
Hvorfor kom du med i arbejdet omkring
at bygge hal?
Jeg var medlem af Håndværkerog Borgerforeningens bestyrelse i
Thorup på det tidspunkt, hvor der blev
indkaldt til møde på initiativ fra ThorupKlim Boldklub. På dette møde blev
der udpeget 2 medlemmer fra hver
forening i Thorup, Klim og Vust. Mødet
resulterede i, at der blev nedsat et
udvalg bestående af 14 lokale ildsjæle,
som ville arbejde på at få bygget en hal.
Hvorfor blev du formand for dette
udvalg og senere halbestyrelse?
Erling Thøgersen var med som en af
de store fortalere for hallen, og han bad
mig lade mig opstille til formandsposten.
Jeg boede jo i Thorup, og da ideen var
at bygge hallen i Klim, var det måske
en god ide, at lade formanden være fra
Thorup. Erling sagde til mig: “Det vil
blive en kæmpeoplevelse for dig”. Og
det har det været.
Olav Pretzmann taler ved
rejsegildet

Olav Pretzmann modtog
“Han Herred Nålen” i
forbindelse med hallens 20
års jubilæum i 2006. Han
var formand i 20 år.
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Hvordan kom I videre?
Vi enedes om at sende en ansøgning til
Kommunen med et anslået regnskab.
Så på kommunalbestyrelsesmødet d.
4. August mødte vi alle op for at høre
resultatet. Det blev et klart “Nej” fra
kommunen, og vi var nok lidt skuffede,
men på vejen ud, kom den gamle
redaktør Ejnar Damsgaard hen og lagde
en hånd på min skulder og sagde: “I
skal kæmpe videre. Jeg var med, da vi

byggede Han Herred Hallen i 1951. Da
måtte vi også kæmpe længe, før det
lykkedes”.
Hvad var så næste træk?
Det var den store indsamling,
som fandt sted sidst i august. Det
skulle jo klares inden næste møde i
kommunalbestyrelsen. Folk på egnen
ville nu vise, at vi godt kunne gøre
det, vi havde sat os for. Det var da en
oplevelse at stå ved barometeret, som
måtte forlænges, overfor Klim Kro og få
overrakt en check på 100.000,- af Leif
Madsen fra Klim Sparekasse.
Hvad sagde kommunalbestyrelsen så?
Der havde været to medlemmer, som
havde været meget i tvivl, om de skulle
stemme for eller imod projektet, og da
indsamlingen sluttede, var Stephan P.
Stephansen kommet til Klim. Masser
af mennesker var mødt op, og så
gik “Lang Christian” altså vognmand
Christian Jensen hen til Stephan P. og
sagde: “Nu kan I ikke være bekendt, at
sige “Nej”. Det endte så også med et
flertal for hallen ved afstemningen.
Hvad var årsagen til, at det lykkedes så
godt?
Der var flere grunde. Men en af dem
var, at vi fik en arkitekt, som vi følte
arbejdede for os. For eksempel lovede
han, at hvis licitationen ikke holdt, så
skulle han ikke have sit honorar.

Den første bestyrelse:
Fra venstre
Niels Jørgen Olsen
Poul Arne Simonsen
Ejner Larsen
Erling Thøgersen
Olav Pretzmann
feriepige
Karl Otto Damsgård
Gudrun Kappel
Ole Svaneborg
Søren Lukassen

Men den vigtigste grund var da befolkningens ønske om at få hallen op
at stå. Der var en stor velvilje overalt,
og de frivillige timer med arbejde i
byggeperioden kan ikke tælles.
Hvordan har det været at være formand
først for udvalget og senere for
halbestyrelsen i 20 år?
Som formand følte jeg et stort ansvar
for den store opbakning og de mange
penge, som befolkningen havde givet.
Det har været en stor glæde, at det
lykkedes at være med til at opfylde så
mange menneskers ønske om hallen.
Noget andet er, at jeg har været heldig

med de bestyrelsesmedlemmer, jeg har
haft. Der har altid været et godt humør
og en stor arbejdsglæde.
Men jeg mener også, at ånden er gået
videre til næste generation. Nu er det
nye unge mennesker, som tager ud og
sætter standene op, hvis de er lejet ud
til et arrangement. Jeg kan tage med og
nøjes så med at sætte skruer i. Unge
kræfter tager det store slæb.

små begejstrede børn
løbe ind over det
store gulv for at prøve
alle de spændende
redskaber, der var
stillet frem. Det var en
kæmpeglæde.

Kan du nævne nogle store øjeblikke?
Der kan nævnes rigtig mange, et af
de bedste øjeblikke var den dag, hvor
dagplejerne og børnehavens børn kom
ind i hallen for første gang. Se alle disse
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Foreningslivet i Thorup og Klim
Thorup-Klim Hallen og Thorup-Klim
Boldklub
Det var med stor spænding, da
der i 1984 for første gang til et
bestyrelsesmøde i boldklubben blev
nævnt mulighederne for at vi skulle
have vores egen hal. Det lød utroligt,
nærmest uvirkeligt. Var der nogen som
havde fået solstik?

Lasse Jacobsen, tidligere
formand for Thorup-Klim
Boldklub.

Muligheder blev vendt og drejet ved de
efterfølgende møder, der blev nedsat
udvalg og det hele begyndte at tage
fart, takket være nogle entusiastiske
ildsjæle, som vi alle, både tidligere og
nuværende medlemmer skylder en
meget stor TAK for deres arbejde med
at muliggøre, dette ”umulige” projekt.
Der var mange knaster, der skulle
forceres. Ikke mindst skulle en, i starten
kommunal modvilje, vendes til i stedet
at se positivt på projektet. Det var
indimellem op ad bakke men, som I kan
se, lykkedes missionen.
Takket være disse mennesker, og
de efterfølgende bestyrelser samt
halinspektører, står Hallen her i dag
med flere knopskydninger stor og flot og
kan fejre sit 25 års jubilæum.
Ingen tvivl om, at Thorup-Klim
Hallen har betydet utrolig meget for
boldklubben og de unge mennesker
på egnen. Vi kunne nu spille både
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3. september 1986 første træning i hallen.

håndbold og indendørs fodbold i ”vores
egen hal”. Det var stort.
Både voksne og unge kunne træne på
tidspunkter, som passede dem og ikke
mindst deres sengetider. Vi skulle ikke
længere tage til takke med de til tider,
skæve tidspunkter, vi kunne få stillet
til rådighed i Fjerritslev, når de andre
havde taget de tider, de skulle bruge. Vi
fik endda mulighed for i de efterfølgende
år, både at starte volleyball og
basketball med efterfølgende store
medlemstal, hvilket tidligere også var
helt urealistisk.
Vi skal i år afvikle Han Herred Me-

sterskaberne i indefodbold i ThorupKlim Hallen for 25. gang. Vi fik dette
store tilbagevendende stævne stablet
på benene første gang, ganske få
måneder efter hallen i 1986 blev indviet,
og det har været afviklet, med stor
deltagelse af både spillere og tilskuere,
hvert år siden.
I år 2000 blev vores håndboldafdeling
fusioneret med Ørebro kaldet TØK
2000. Også i dette samarbejde har
vi nydt godt af, at vi har været herre i
eget hus og udover træning, har kunnet
afvikle stævner og kampe i weekender,
når det passer os.
Vi har kort sagt haft perfekte rammer
til at dyrke vores sport i hallen. Både
de tidligere nævnte aktiviteter, men
også de seneste skud på stammen,
nemlig fittnes, indendørs petanque og
billard. I dialog og samarbejde med
halbestyrelse og gymnastikforening,
er det lykkedes at stable et af egnens
bedste motionscentre på benene.
Det har kun bestået i knap 4 år, men
har allerede fået vokseværk. Her i
sommer er der netop taget en tilbygning
/ udvidelse i brug, da der er meget
stor efterspørgsel til centret og dets
maskiner.
I petanque og billardafdelingerne
er der engageret nogle mennesker
og aldersgrupper i klubben, som vi
tidligere ikke havde ret mange af som

Håndbold Landskampen
Danmark - Norge
for dame-ynglinge
spilledes fredag den 19.
december 1986.

medlemmer. Alt i alt gør det hele, at vi
har en meget aktiv klub med mange
medlemmer fra 5 til over 80 år fordelt
på begge køn og en stor del af dette
skyldes, at vi i 1986 fik ”vores egen hal”.
Udover træning og kampe fik vi også i
samarbejde med gymnastikforeningen,
mulighed for at prøve kræfter med at
afvikle forårsmesse i hallen. Første
gang var vi meget spændte på, hvordan
det ville gå, men som de fleste af jer
ved, blev det en bragende succes, som
vi har gennemført hver andet år siden.

Træner: Ulrik Wilbek
1. Jane Hansen
12. Helle Munk Hansen
2. Rikke Ejlertsen
3. Karina Rasmussen
4. Anette Andersen
5. Lisbeth M. Nielsen
6. Lene Simonsen
7. Anja Vogensen
8. Rikke Rasmussen
9. Jane Lorrich
10. Connie Hamann
11. Lise L. Lauridsen
13.Gitte Madsen
14. Anja Andersen

Vi vil gerne sige et Stort Tillykke til
Thorup-Klim Hallen med de første
25 år og håbe at den vil bestå i rigtig
mange år fremover, til glæde og
gavn for kommende generationer af
sportsudøvere på egnen.
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Rejsegilde på det digitale hus
Oktober 2001 skriver Mariann Stenholm
i Fjerritslev Avis:
“Solen skinnede fra en tindrende blå
oktoberhimmel, og det regnede med
milde pengegaver, da bestyrelsen for
Thorup-Klim Hallen holdt rejsegilde på
nybyggeriet mellem hallen og ThorupKlim Skole.
Bygningen er noget af et columbus-æg,
da den både kommer til at rumme det
IT-forsamlingshus, som Thorup-Klim
får brug for som digital landsby, og
forbinder hal og skole med de fordele,
det giver for brugerne begge steder.”
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Tilbygning til hallen
I september 1993 byggedes 120
kvardratmeter til hallen. Man
manglede bl. a. garderobeplads,
depotrum, opvarmningslokale og
bedre afgangsforhold ved større
arrangementer. Tilbygningen kostede
280.000 kr., heraf har kommunen givet
de 200.000 kr som et eengangs tilskud.
Resten er financieret over driften, så der
ikke stiftes gæld i den anledning.

Fra venstre: Søren Møller, Henrik Agesen, Tommy
Heskjær, Claus Nielsen, Hans Bogø

Ny tilbygning mod nord
En ny tilbygning på 240 m2 til en pris på
1,75 mio. kr. blev iværksat i 2006.
Udvidelsen skal give bedre forhold for
gymnastikforeningen med en 2,5 meter
dyb springgrav. Der skal også være et
motionsrum, mødelokaler og depot til
redskaber.
Som sædvanlig deltog mange frivillige i
arbejdet, bemærkelsesværdigt var det,
at mange unge deltog i det frivillige
arbejde. “Det lover godt for fremtiden”,
sagde formanden Olav Pretzmann.

Byggeudvalgets formand Karl Otto
Damsgård havde travlt, så gummigeden
tog det første spadestik. Olav
Pretzmann og Bjarke Lauersen nøjedes
med at stille skovlene ned i hullet.
Til rejsegildet steg Karl Otto Damsgård
og Jeppe Boelt Christensen op i en
teleskoplæsser. I en højde af ca. 10
meter monterede de kransen.
Der var røde pølser med brød til.

Springgraven afprøves.

Elisabeth Godiksen gør sig
klar i motionsrummet.

21

Fra den gamle protokol
på tilbygning med redskabsrum.
Overslaget lød på 270.000,- kr.
Bestyrelsen skønnede, at frivilligt
arbejde ville andrage ca. 75.000,kr., Så man enedes om at sende en
ansøgning til kommunen om et tilskud
på 200.000,-, da målet er at få en
forbindelsesgang mellem hallen og
skolen.
Kandis spillede i anledning
af Thorup-Klim Hallens 10
års fødselsdagsfest.

1993

Generalforsamlingen blev afholdt d.
21.april 1993. Her kunne formanden
fortælle, at der var givet tilsagn om
200.000,- fra kommunen som tilskud
til tilbygningen af redskabsrum. Poul
Arne Sørensen fremlagde regnskabet,
som viste et overskud på 57.000,-. Det
største hidtil.

1994

Den. 11. maj var der rejsegilde på
tilbygningen, og byggeriet forventes
færdigt inden sommerferien.
På bestyrelsesmøde d. 21. februar
1994 blev man orienteret om, at Peder
Jacobsen havde fået en bærbar telefon.

1995

På bestyrelsesmødet d. 13.
februar 1995 drøftede man Orions
boksestævne, hvor der også havde
været mudderbrydning, og man enedes
om, at næste gang skal Orion selv
betale leje af lys og strøm, som var på
omkring 1200.- kr.
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Arrangementet fra Radio Midtfjord
med Bamses Venner er fastsat til d.
11. marts, og radioens venner skal
selv sørge for opstilling af div. stole og
borde.
På generalforsamlingen i april 1995
blev der vist et overskud på 30.000.kr. Hvilket var meget tilfredsstillende.
Gudrun Kappel valgte, at udtræde af
bestyrelsen, og i stedet blev Henrik
Agesen valgt ind.
På bestyrelsesmødet d. 7.september
1995 fremlagde Karl Otto Damsgaard
tegninger til et vindfang i aluminium.
Det blev besluttet at male vinduerne på
hallen ved frivilligt arbejde. På mødet d.
10. oktober vedtoges at lave vindfanget.
Pris ca. 80.000,- kr.
Slagterigeneralforamling d. 8.
december.

1996

Den 23. februar afholdes stort
boksestævne med Brian Nielsen.
På generalforsamlingen d. 17. april
1996 udtrådte Otto Kjær Larsen og
Tove Olsen af bestyrelsen. I stedet blev
Randi Kristensen og Carsten Holm valgt
ind. Som sædvanlig blev revisor Claus
Nielsen genvalgt og ligeså de to lokale
revisorer Jørgen Røge og Leif Madsen.
Ved 10-års jubilæumsfesten d. 12.
oktober 1996 var der omkring 700

gæster, og det blev en rigtig flot fest,
hvor Kandis spillede til dansen.
Den. 22. februar lavede de Flyvende
Århus- Gymnaster opvisning i hallen for
400 tilskuere.

1997

Bestyrelsesmødet d. 3. marts 1997
handlede mest om, at Peder Jacobsen
havde opsagt sin stilling. pr. 1. april. Der
annonceres efter ansøgere til stillingen.
Tommy Heskjær blev ansat som
halinspektør pr. 1. maj 1997.
På generalforsamlingen d. 14. april
1997 nævnte formanden i sin beretning,
at hallen aldrig havde været lejet så
meget ud på et år som i 1996 - nemlig
1745 timer.
Poul Arne Sørensen ønskede, efter i
alle årene at have været kasserer på
bedste vis, at udtræde af bestyrelsen. I
stedet kom Jens Ole Christiansen ind.

1998

Sidst i marts var der for sjette gang
messe i Thorup-Klim Hallen.
Ved generalforsamlingen d. 14.april
1998 udtrådte Leo Pedersen af
bestyrelsen, han blev afløst af Oluf
Vestergaard, Thorup.
Thorup-Klim Gymnastikforening
henvendte sig den 5. august 1998 på

bestyrelsesmødet med et forslag om at
bygge en springgrav i forbindelse med
hallen.
På det næste møde havde Karl Otto
undersøgt omkostninger og fået en
skitse fra arkitekten i forbindelse med
en tilbygning med springgrav. Pris ca.
350.000,- kr. Gymnastikforeningen har
selv sparet 125.000,- sammen.

1999

Den. 15. marts 1999 var der
bestyrelsesmøde. Tilbygningen med
springgrav og mødelokaler blev drøftet.
En forbindelsesgang til skolen burde
komme med i dette nye projekt. Planer
om springgrav blev udsat.
Bestyrelsen glædede sig over et
overskud på 12.000,- fra Kandis-festen.
Der var ligeså meget til hver af de
arrangerende foreninger.

Forårsmesse i hallen.

2000
På generalforsamlingen d. 5. april 2000
beklagede formanden kommunens
politik omkring hallen. Kommunens
tilskud er blevet beskåret med 20.000,i 1999. Ligeledes har Thorup-Klim skole
ikke fået kommunale midler til brug af
hallen, i en størrelsesorden, som andre
skoler.

2001

Projekt Digital Landsby blev drøftet på
bestyrelsesmødet d. 21. februar 2001.

Fortsætter side 24
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Fra den gamle protokol
På bestyrelsesmødet d. 21. marts blev
det vedtaget at sætte byggeriet med
Digital Landsby i gang.
På konstituerende møde efter
generalforsamlingen d. 2.april 2001
hvor alle valg var genvalg, fremgik det,
at Klim Sparekasse havde doneret
75.000,- til tilbygningen.
Den. 20. oktober 2001 blev hallens 15
års fødselsdag fejret med en fest, som
støtteforeningerne til Boldklubben og
Gymnastikforeningen arrangerede.
Billetprisen for 3 retter mad og dans til
musik af Beers for Tears var 135,- kr.
Byggeriet af sammenbygningen med
skolen og plads til “Den digitale landsby”
forløber planmæssigt, forlød det på
bestyrelsesmødet d. 28.november 2001

2002

Avisen beskriver d. 23. januar 2002,
hvordan badmintonspillere i ThorupKlim Hallen nær havde fået en
loftsplade i hovedet, da den uden varsel
løsnede sig og styrtede til jorden.

Fortsætter side 36
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Den digitale landsby i Klim åbnede
dørene for første gang i weekenden 16.17. februar 2002
Weekenden d. 6. -7. april er der igen
forårsmesse i hallen. Alle stande er
udnyttet.

Generalforsamlingen 10. april 2002
kunne man høre om, at hallen havde
været lejet ud det største antal timer i
hallens historie - 1907 timer. Alle valg
var genvalg.
På bestyrelsesmøde d. 15. maj 2002
meddelte Claus Nielsen, at han stopper
som revisor. Claus har været hallens
revisor, siden det blev vedtaget at
bygge en hal, - så det er mange år.

2003

Generalforsamlingen blev afholdt d. 9.
april 2003. Hallen havde været udlejet
1925 timer i 2002. Regnskabet med et
overskud på 43.168,- kr. blev godkendt.
Alle valg var genvalg.
På bestyrelsesmødet d. 10. december
blev ny lejekontrakt med det digitale
forsamlingshus gennemgået og
vedtaget.

2004

Generalforsamlingen d. 6. april 2004
havde en større debat om kommunens
tilskud og det frivillige arbejde, som hele
tiden finder sted i hallen. Niels Agesen
og Henrik Larsen blev valgt ind i
bestyrelsen i stedet for Ole Christiansen
og Oluf Vestergaard, som ikke ønskede
genvalg.

Store øjeblikke i Thorup-Klim Hallen
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Store øjeblikke i Thorup-Klim Hallen
Verdensmesteren i
sværvægt Brian Nielsen
boksede i Thorup-Klim
Hallen den 23. februar
1997.
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Store øjeblikke i hallen

Halbestyrelsen havde udfordret
kommunalbestyrelsen i en fodboldkamp.
Der skulle efter sigende være skaffet
neutrale linievogtere til kampen. Bemærk
bolden i forhold til kombatanterne på
billedet ø. t. h.
Johan Svaneborg og Flemming Troelsen
her i en hård duel.
Dommer: Heinrich Bech
Linievogter: Hans (Bager) Vestergaard
Nederst t.v.
Rinkøbing/Skjærnegnens
herrerepræsentationshold indvier
hallen.
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“Hal - Sangen”
“Hal - Sangen” er forfattet
af Johan Svaneborg.
Den blev sunget første
gang ved byfesten 1985.
Johan skrev vers nr. 5 til
Hallens indvielse 1986.
Til Hallens 1 års fødselsdag
1987 skrev Johan vers
nr. 6.
Hans Bogø skrev vers nr. 7
til 10 års jubilæet 1996.
Hans skrev vers nr. 8 til 20
års jubilæet 2006.
Johan skriver vers nr. 9 til
25 års jubilæet 2011.
Menú 1991:
Forret: Røget ørred /
asparges
Hovedret:
2 slags skinke
frikadeller
10 slags salat
Musik:
Los Klimos
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Mel.: Så går vi til enkebal...
Her på egnen går det godt,
vi har gang i stort og småt
- særligt det med kærlighed.
Vi får børn i massevis bedre gaver ikke gi’ s,
og dem skal vi leve for.
Derfor skal vi have en hal,
netop nu det være skal renten lav - humør ‘ t i top
vi er optimister.
Derfor skal vi have en hal,
som vor ungdom bruge skal
for at øve deres krop.
Du må la’ din bajer stå,
når du skal rekorden slå
og forbedre den igen.
Maven ind og brystet frem vi skal alle ligne dem,
der går rundt som supermænd.
Derfor, når vi får en hal,
op på dupperne vi skal,
vi skal alle til motion med den tykke mave.
Vi skal dyrke gymnastik,
hula-hop og atletik,
håndbold, fodbold, badminton.
Vust og Holme, Thorupstrand
og i Thorup alle mand
skal ha’ del i vores sag.
Odde, Klim og Ullerup
de skal med i vores trup hjælpe til den store.

For hvis vi skal ha’ en hal,
kan det volde os lidt kval
at få samlet penge nok ja, de kære gysser.
Derfor går vi nu amok,
sparegrisen får et gok alle løfter med i flok.
Så kan vi på egnen her
vise andre, hvad der sker,
når vi selv vil hjælpe til.
Skabe os en fremtid stor
her på stedet, hvor vi bor,
det er lige det, vi vil.
Ja, når vi så får en hal,
skal det fejres med et knald,
der skal være sød musik og kulørte lamper.
Vi skal alle mand af hus,
det skal bli’ det store sus.
Syng så alle med i kor.
Sådan sang vi her i fjor,
og i dag vi holder ord
samles her til fest og bal.
Ung og gammel mødes her
frydes, når vi ser
vores nye flotte hal.
Som et sammenholds symbol
knejser hallen mod vor sol,
værner om vor egns kultur som vi vil bevare.
Derfor vi nu håbe skal
længe leve vores hal,
og vor ungdom her i den.

Ja, det er jo gået godt,
første år gik nok så flot.
Hallen fyldt med liv og leg.
Øk’nomien den er fin.
Pessimister helt til grin,
hvergang de har brokket sig.
Bent og Ellen holder pænt,
bykvarteret helt mondænt,
altid pyntet som til fest og med lys og blomster.
Og vi her med fest og flag,
fejrer hallens fødselsdag
med en skål for hver en gæst.
Fem år er nu gået, ja
siden den berømte da’,
hallens dør blev lukket op.
Nok engang vi sidder her
under hallens store spær,
fødselsdagen er i top.
Peder, Rigmor, ja og børn,
taget har jo hver en tørn,
passet hallen med bravur det er ganske sikkert.
Lad os slutte sangen a’,
et hurra skal hallen ha’
rejs jer op og stem så i.

Hwa nøtt er è tè?
Tyve år, der gået er,
derfor vi nu sidder her,
der er atter bygget tilFlot som center hallen står,
mange fler`til stedet går
over det, vi glædes vil.
Tommy, Inga, børn med fler´
passer hallen med mane’r
med de mange gøremål
vores hal har brug for.
Lad os slutte sangen a’
et hurra skal hallen ha’
rejs jer op og stem så i!

Hwa nøtt er è tè?
Å bøeg såen stuer skrummel hus lie
møtt i byen?
Å så ska de ung mensker renj dæer å
arbejd både nætte å daww. Det war
bejjer, de kam uv å spree nøj måg i ste`
for.
Hva gavn ska wos alminle mennesker
ha o den?
Jens Peter å mæ hår aldrig ku siett nøj
menning mæ all den snak å ståhej om
det der motion å tumlen omkring. Sådan
nøj fritijshalløj æ da ingen nøtt tè.

Og nu er den atter gal
med vor kære gamle hal,
femogtyve år svandt hen.
Uden skrammer uden skår
stadig ung og frisk den står.
Derfor skal vi fejre den.
Og så skal de hà et klem.
Tommy, Inga, alle dem
der har budt os her til fest
med kulørte lamper.
I har passet hallen flot.
Alle mand har gjort det godt,
derfor råber vi hurra.

Å åll de pæng `? - sammel dem enj i
Klim å Thorup. - At fålk er så riig, det
war da ijk tè å weed. Ja, nøj prålwærk
er det da.

En person i ganske
anderledes klæder
havde sneget sig ind til
indvielsesfesten for at
underholde...

Sådan var ord og meninger nogenlunde
fra den aldrende kvinde, som pludselig
mødte op til indvielsesfesten i hallen.
Hun udtrykte jo nok et lille mindretals
mening og syn på hele byggeriet, men
var samtidig tilstrækkelig nysgerrig til at
følge med i, hvad der foregik.
Så ved samme lejlighed fik de fleste
af bestyrelsesmedlemmerne og nogle
kommunalbestyrelsesmedlemmer et
lille ord med på vejen. Figuren dukkede
senere op ved nogle efterfølgende
jubilæumsfester i hallen med sine
temmelig forstokkede meninger om
alting, og bag tekst og forklædning
gemte Gudrun Kappel sig.
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Interview med Karl Otto Damsgaard
Hvordan kom du med i haludvalg og
bestyrelse?
I 1985 sad jeg i Boldklubbens
bestyrelse, hvor Erling Thøgersen også
var blevet valgt ind, og han gav os mod
og energi til at begynde at arbejde på
at virkeliggøre drømmen, som vi havde
haft længe.
Erling havde opholdt sig i Vestjylland,
hvor han havde set haller blive bygget
af delvist frivillige, og han tog kontakt til
nogen af dem. Derfor indkaldte vi til et
møde, hvor der var deltagere fra hele
området vest for Fjerritslev, Thorup,
Klim og Vust.
Karl Otto Damsgård 1986

På det møde blev jeg valgt ind i det
udvalg, som så tog ud og så på haller af
forskellige typer. Søren Lukassen, som
også var medlem af halbestyrelsen,
lejede en bus og kørte så hele udvalget
til Klinkby ved Lemvig og flere andre
steder for at se på haller. Derved fik vi
kontakt til arkitekt Thorup Rasmussen
fra Tarm, som blev en rigtig god arkitekt
for os.
Havde du ansvaret for murerne eller for
hele byggeriet?
Det ved jeg ikke rigtigt. Vi var mindst 10
murere, som kom frivilligt i weekenderne
og om aftenen. Nogen af os var
ansat ved Søren Møller, men mange

30

andre kom også. Da vi skulle støbe
bunden, kom der mindst 25 forskellige
mennesker, som hjalp til. Der stod 4
blandemaskiner, som alle blev holdt i
gang. Det var en stor dag.
Hvordan organiserede I det?
Ja, lidt efter lidt blev det vel organiseret,
men alle vidste, hvad der skulle laves,
så det gik rigtig nemt med det.
I fik tidligt lavet banderne til messer o.
s. v.?
Ja, det var en rigtig god ting. Vi lavede
dem på Klim Møbelfabrik, og beslagene
blev lavet af nogle andre frivillige på
værkstedet hos Kroghs Stensiloer.
Både gulvtæpperne og banderne bliver
lejet ud hvert år. Der er en fast stab
på omkring 30 personer, som bliver
indkaldt, når disse ting skal bruges
rundt omkring. Så tager vi af sted, og i
løbet af kort tid ved alle, hvad de skal
gøre. Vi kan tage alle standene ned i
løbet af et par timer. Vi har været både
i Vodskov og i Holstebro. Så det var en
god investering.
En vigtig ting i den forbindelse er, at vi
altid sørger for mad og drikke til disse
folk. Mange af dem kommer jo lige fra
arbejde, så de fortjener noget at spise.

Hædres for indsats til gavn for unge
Bruger du selv hallen?
Ja, jeg spillede fodbold i mange år, men
jeg har da også spillet både håndbold
og badminton.
Du har siddet i bestyrelsen i mere end
25 år, har det været lige sjovt?
Ja, det synes jeg. Der har selvfølgelig
været perioder, hvor jeg har været træt
af det, men det har været sværest, når
økonomien var dårlig. Heldigvis ser det
rimeligt ud lige nu, hvor hallen er bygget
ud til det, som vi havde forestillet os.
Kan du nævne nogen store øjeblikke?
Det er svært at vælge noget frem
for andet, men da vi havde lavet
forbindelsesgangen til skolen, - og det
skete jo på grund af det daværende IThus,- synes jeg, at det var rigtig godt.
I den sammenhæng var der også en
stor frivillig indsats. Måske 50% vil jeg
tro, så det var godt gjort – igen. Men
der er hele tiden nye folk, som kommer
til. De gamle, fra vi byggede hallen,
hjælper måske ikke så meget længere,
men så er yngre kræfter dukket op.
Det er dejligt!

Fjerritslev Avis skriver den 13. december 1986:
“Karl Otto Damsgaard, Klim, modtog i
dag “Rabamis Ekstern-pris”.
Karl Otto Damsgaard modtog i dag en
smuk hædersbevisning for sin indsats
til gavn for egnens ungdom, både som
aktiv boldspiller, leder og ikke mindst for
den indsats, han har udført i forbindelse
med opførelse af Thorup-Klim Hallen.
Prisen, der er på 10.000 kr., skænkes
af kontormøbelfabrikken Rabami i
Fjerritslev, der netop har besluttet at
indstifte “Rabamis Ekstern-pris”, der
skal uddeles hvert år.
Den nedsatte komité sagde bl.a.: Du
var utrættelig forkæmper for, at den
nye hal skulle opføres, og det store
praktiske arbejde, du udførte ved den
imponerende husstandsindsamling,
din frivillige, gratis arbejdsindsats, var
betydningsfuld.
Hertil må lægges, at du også blev noget
af et samlingspunkt blandt de mange
frivillige medhjælpere, en igangsætter.

Bestyrelsen for
Thorup-Klim Hallen
havde indstillet Karl
Otto Damsgaard til
“Han Herred Nålen” i
1986.
Ved rejsegildet på det
lille skur ved hallen
overrakte kommunalbestyrelsesmedlem
Emanuel Hansen,
“Han Herred Nålen” til
Karl Otto Damsgård.
“Han Herred Nålen”
uddeltes én gang
årligt til en person,
som havde gjort en
særlig indsats i den
tidligere Fjerritslev
Kommune.
Ironisk var det, at
Emanuel Hansen, som var
modstander af Thorup-Klim
Hallen, måtte overrække
prisen til Karl Otto
Damsgaard. (redaktionen)

Du har vist et eksempel, som mange
værdsætter, - også Rabami og den
komité, som har udpeget dig.”
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Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforening

Jette Danielsen mangeårigt
medlem af foreningen.
Artiklen er skrevet af
bestyrelsen for ThorupKlim Ungdoms- og
Gymnastikforening.

”Vi bygger en hal i Klim.” Da dét blev
sagt højt første gang, var der en del, der
rystede på hovedet, men sammenholdet
i vores område viste sig nok en gang
fra sin allerbedste side. Der blev samlet
ind og med en pæl vist, hvor meget
der manglede, før målet var nået, og
stor var jublen, da pælen en dag blev
forlænget med et ekstra stykke. Den
store lokale vilje til at bakke op om en
hal blev efter en del tøven belønnet fra
kommunalbestyrelsens side. Byggeriet
gik i gang, i 1986 blev hallen indviet, og
vi kunne tage den i brug i dagligdagen.
Selvfølgelig også takket være den store
frivillige skare, der lagde rigtig mange
mandetimer i projektet.
Hallen i dag ser ikke ud, som den
gjorde, da den blev bygget. En af vores
små medlemmer sagde en dag, da
hun sad i cafeteriet og så på billederne
på væggen: ”Se, det er et billede af
den gamle hal!” For os gamle var den
let at genkende, men for børnene
er det en ny hal p.g.a. vindfanget,
sammenbygningen med skolen,
springgraven og motionsrummet.
Thorup-Klim Hallen, med sine skiftende
bestyrelser og halinspektører, har
formået at følge med tiden og fremstår i
dag som et velholdt fritidscenter.
At få en hal i lokalområdet har
selvfølgelig haft stor betydning
for Thorup-Klim Ungdoms- og
Gymnastikforening. Vi har haft
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mulighed for at udvikle os fra en
go’ gammeldags bondeforening
med over 100 år på bagen til en
moderne forening i udvikling med
rigtig mange dygtige gymnaster/
aktive – i alle aldre - engagerede
instruktører og hjælpeinstruktører.
Før trænede vi i skolernes – kolde
- gymnastiksale. Det siger sig selv,
at de helt vilde armbevægelser ikke
havde optimale forhold selv om, at vi
også dengang havde rigtig dygtige
hold. Lokalopvisningerne havde også
deres begrænsning den gang. Det var
knapt, at der var plads til tilskuerne i
forsamlingshuset, når alle holdene også
var der – men det havde nu sin egen
charme. Nu har vi bl.a. mulighed for at
tilbyde træningstider, så børnefamilier
kan få hverdagen til at fungere,
f.eks. ved at vi kan hente børnene i
Storkereden/SFO’en.
Med hallen har vi haft mulighed for at
udvikle os – eller følge med tiden, om
man vil. Vi har efterhånden en rigtig stor
redskabspark til glæde for udøvere og
instruktører. Vi har været i stand til at
udbyde hold i tidens trend; …. aerobic,
stepaerobic, pilates, zumba og nu også
tai chi qi gong. Vi har haft stor glæde af,
at TKB og vi indbyrdes kan finde ud af
at bytte tider, så vi har haft mulighed for
at træne, når vi har haft brug for det.
Det har også været rigtig godt, at

hallen og skolen blev forbundet via Den
Digitale Landsby (der nu huser billard).
Vi har på den måde rigtig kunne udnytte
at bruge hal/sal på samme tid. Det
lettede også slæbet med redskaber i
mellem sal og hal – og ikke mindst; vi
slap for den fodkolde gymnastiksal ☺.
Kniber det med plads/tid, ”låner” vi Klim
forsamlingshus – tak for det.
Med de fantastiske forhold vi har,
er vi faktisk slet ikke mere bare
en gymnastikforening. Vi har nu
flere afdelinger: gymnastik, motion,
badminton, dans og ældre- samt
udemotion. Alle med stort deltagerantal.
Af de lidt sjove ting kan nævnes, at
badminton har sit helt eget liv. Her har
der udviklet sig et helt ritual omkring
bookning af baner for sæsonen, med
fremmøde i hallen og ventetid - så
vi i bestyrelsen har undladt at lave
bookningen elektronisk. Vi tror og håber,
at det er til stor glæde og fornøjelse for
vore medlemmer. Dansen har vi henvist
til Friskolen. De øver kun hver anden
uge, men har så lavet danse-café i de
øvrige uger ☺
Med hallen fik vi mulighed for at
udvikle vores springafdeling. Først
med fiberbanen, siden med air-track
og for 5 år siden blev hallen så udvidet
med en springgrav. Springgraven
har kolossal stor betydning for vore
gymnaster, som hermed har rigtig

fine vilkår til læring af spring. Den har
også betydet, at vi de sidste år har haft
springgymnastikskolen herude, samt
at vi henter en del medlemmer fra bl.a.
Fjerritslev og Frøstrup. Nok en gang har
det selvfølgelig også noget at gøre med
vores engagerede instruktører.
Samtidig med springgravens tilblivelse
blev der også plads til et motionsrum.
Det driver vi i samarbejde med ThorupKlim Boldklub. Et samarbejde vi er
meget glade for. Motionsrummet er
meget brugt, og i sommerferien blev
det udvidet, så der nu er plads til
ekstra mange brugere. Vi har gennem
motionsrummet et tilbud for runde børn,
og sidste år startede vi et lukket hold for
kvinder. Vi har også ”et godt tilbud” til
pensionister.

Nikolaj Agesen i rullemåtten.

Med udvidelsen for 5 år siden blev der
også mulighed for et foreningslokale til
os. Det havde vi brug for, og vi benytter
det meget. Hallen er blevet det naturlige
samlingspunkt for alle Thorup-Klim
Ungdoms- og Gymnastikforenings
aktiviteter; det er her vi mødes, og
herfra vores aktiviteter udgår. Uden
hallen havde vi ikke været så stor en
forening, og vi tror på, at vi er med til at
bibeholde lokalsamfundet.
Vi ønsker Thorup-Klim Hallen et stort
tillykke med de 25 år
Vi glæder os til det fortsatte samarbejde
i de næste mange år
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Denne annonce er bragt
i Fjerritslev Avis den 26.
september 1986.
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Bestyrelsen anno 2011

Sekretær Finn
Hosbond

Kasserer u.f. best.
Hans Jørgen Nielsen
Form. Henrik Agesen

Niels Agesen

Bjarne Christensen

Brian Kirk

Henrik Larsen
Næstformand Karl
Otto Damsgaard

Otto Kjær Larsen

Karsten Pedersen

Halinspektør
Tommy Heskjær
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Fra den gamle protokol
2005
Stor lokalhistorisk udstilling i hallen 2-4.
april 2005.
Der afholdtes et fællesmøde med
brugere af hallen d. 30. marts 2005,
hvor linjer for rengøring vedligeholdelse,
medbragt kage o. s. v. blev klargjort for
alle.
Den 6. april 2005 var der
generalforsamling i hallen, og Brian
Kirk blev valgt ind i bestyrelsen i stedet
for Hans Bogø, som dog fortsatte som
ekstern sekretær.
Bestyrelsen drøftede indgående
muligheden for at lave en tilbygning
med mødelokaler og springgrav i
hallens nordre ende på et møde 19.
september 2005
På halbestyrelsesmødet d. 6.
december 2005 godkendtes et tilbud fra
Granly på denne tilbygning, som lød på
1.072 mill. Kr. ekskl.. moms.
Der blev på mødet d. 28.marts
orienteret om, at byggetilladelsen
var offentliggjort d. 14. marts med en
klagefrist på 14 dage, og byggeriet
forventes at gå i gang omkring 1. maj.
Landdistriktspuljen har givet 40.000,- kr.
til forenings- og klubaktivitet.
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2006

Der var generalforsamling d. 3. april
2006. Regnskabet viste et rimeligt
overskud, som sikkert vil blive brugt
på den nye tilbygning. Formanden
Olav Pretzmann meddelte, at han ikke
ønskede genvalg, og han blev takket
fra flere sider for det store engagement,
han havde lagt i sit vigtige arbejde i de
20 år, han havde været formand. Bjarne
Christensen blev valgt ind i bestyrelsen.
Ved et konstituerende møde d. 10. april
blev Henrik Agesen valgt til formand,
og Hans Jørgen Nielsen blev kasserer
udenfor bestyrelsen.
Der blev på bestyrelsesmødet d. 22.
august orienteret om, at motionsrum
og springgrav næsten er færdige, og at
maskiner til motionsrummet betales af
Boldklubben og Gymnastikforeningen.
Hallens bidrag til disse indkøb bliver
omkring 60.000,- kr.
Der var officiel indvielse af tilbygningen
d. 11. november 2006.
Bestyrelsesmedlemmerne var d. 28.
november 2006 enige om at optage
et 5% 30-årigt lån fra Nykredit på
950.000,- kr..
Den samlede pris på byggeriet blev
2.485.000,- kr.

Fra den gamle protokol

Redaktion:

2007

2010

På bestyrelsesmødet d. 19.september
2007 blev det meddelt, at der var
lagt fliser udenfor motionscentret af
frivillige. Man enedes om at anskaffe en
hjertestarter, der indsamles eventuelt et
beløb ved messen i hallen.

Generalforsamlingen d. 13. april 2010
godkendte beretning og regnskab, som
viste et overskud på 17.956,- kr. Pænt,
i betragtning af alt, hvad der er blevet
lavet i årets løb. Alle valg genvalg.
Bestyrelsesmøde blev afholdt d. 23.
november 2010, og man besluttede at
bestille nye ovenlys vinduer til hallen i år
og sætte dem op, når det er muligt.

Ved generalforsamlingen i 2007 d. 24.
april udtrådte Else Lauersen og Carsten
Holm, og ind kom Finn Hosbond og
Karsten Pedersen.
Bestyrelsen godkendte et tilbud fra
Granly om at udskifte vinduer og gavlen
på sydsiden af hallen til en pris på
160.500,- kr. d. 8. maj 2007.

2008

Generalforsamlingen d. 28.april 2008
godkendte beretning og regnskab til
trods for et underskud på 124.000,- kr.
Underskuddet er kommet efter den
omfattende tilbygning og hvad der
følger med. Alle bestyrelsesmedlemmer
blev genvalgt.
På bestyrelsesmødet d. 21. oktober
trådte Otto Kjær Larsen ind i
bestyrelsen, som erstatning for Randi
Pedersen, som ønskede at udtræde.

2009

På generalforsamlingen d. 30. marts
2009 var hallen blevet tilknyttet
fjernvarmeværket i Fjerritslev, og der var
spørgsmål om fordelingen af betalingen
fra deltagerne. Genvalg til alle.

Bestyrelsen drøftede på mødet d. 25.
januar 2010, hvad lejen for rummene
i det tidligere IT hus skulle være.
Der er stillet billardborde op, som
interesserede kan få lov at bruge.

Jubilæumsfesten blev fastsat til d. 8.
oktober 2011.
2011
Dette jubilæumsskrift bliver udgivet i
forbindelse med afholdelse af hallens
25 års jubilæum.
Festen starter med at synge “Halsangen”. Der severes en treretters
menú, og efterfølgende er der lokalrevy,
musikken leveres af partybandet
“Petrols”.
Prisen for dette overdådige arrangement er 190,- kr.

Det har været spændende at få lov til at lave et
jubilæumsskrift.

Redaktionen ønsker
læserne god fornøjelse.
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Thorup-Klim Hallens 25 års jubilæum - oktober 2011
Som beskrevet i nærværende
jubilæumsskrift, har Thorup-Klim
Hallens første 25 år på alle måder
været en stor succes. Hallen har været
et kæmpe aktiv for hele området og
medvirket til at skabe liv og glæde for
børn og voksne i alle aldre.

Af Henrik Agesen, formand
for Thorup-Klim Hallen

I efteråret 2011 er
det 25 år siden,
Thorup-Klim Hallen
blev opført. En
kæmpe-indsats fra
lokalbefolkningen i
hele området vest for
Fjerritslev medvirkede
til gennemførelsen
af det usædvanligt
store projekt.
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Hvordan fortsætter vi så succesen de
næste 25 år ? I Thorup Klim Hallens
bestyrelse arbejder vi konstant med at
vedligeholde, modernisere og udvikle
hallen i takt med, at tingene nedslides
og nye behov og ønsker opstår. Det
ligger os ligeledes meget på sinde, at
hallen skal have en fornuftig økonomi,
så såvel nuværende som kommende
bestyrelses-medlemmer har økonomisk
råderum.
I den forbindelse er fortsat opbakning
fra lokalområdet og alle hallens
brugere vigtig og nødvendig.
Sammenholdet omkring hallen er
også i fremtiden vigtig. En stor frivillig
og ulønnet arbejdsindsats med f.eks.
vedligeholdelse, pasning af cafeteria
og meget andet gør, at netop ThorupKlim Hallen holder sig godt og kan
opfylde brugernes ønsker og behov.
Mange gæster udefra er misundelige og
imponerede over sammenholdet i vores
lokalområde.
Et fortsat positiv samarbejde med
Jammerbugt Kommune om de

økonomiske rammer er tillige af stor
betydning for hallens fremtid. Vi håber,
at kommunen også i fremtiden vil
værdsætte det store frivillige arbejde
omkring hallen og bakke op økonomisk.
Vi har i dag en moderne og
tidssvarende idrætshal, som også
langt ud i fremtiden kan fungere som
samlingssted for hele området.
Det er bestyrelsens største ønske,
at Thorup-Klim Hallen i samarbejde
med de lokale idrætsforeninger, de
lokale skoler og alle andre brugere
også fremover vil danne rammen om
et aktivt og sundt fritidsliv i hele vores
lokalområde og dermed også i fremtiden
kan medvirke til, at det er attraktivt og
spændende at være barn eller voksen i
Thorup-Klim området.
Vi vil gerne rette en stor tak til såvel
tidligere som nuværende halinspektører,
revisorer, bestyrelsesmedlemmer og
alle andre som på forskellig vis gennem
de seneste 25 år har ydet en indsats for
Thorup-Klim Hallen.
En særlig stor tak skal lyde til
arbejdsgruppen, som har påtaget
sig arbejdet med at lave et 25 års
jubilæumsskrift, som mange sikkert
vil læse med stor glæde både nu og i
fremtiden.

Jubilæumsskrift

1986 - 2011

