25 år er gået, siden Gislev Hallen blev indviet
26. august 1989 blev der holdt indvielsesfest i hallen. Det blev en festlig
dag med stor bevågenhed både fra byens befolkning og fra pressen. Stolte
var både store og små over den nye hal, som nu endelig var blevet bygget
i Gislev. Derfor deltog også rigtig mange mennesker i dagens aktiviteter
med optog, taler, underholdning og aftenfest.

Lidt forhistorie
Efter kommunesammenlægningen i 1970 blev der arbejdet på at få bygget
en hal i kommunen, måske også en svømmehal? Dengang var der en stor
opbakning til fritidsaktiviteter i området, og det var derfor yderst
påkrævet at få nogle gode faciliteter til kommunens borgere. Grundet
dårlige lokaler på Gislev Centralskole lå det ligesom i luften, at hallen
skulle ligge i Gislev. Der blev iværksat en indsamling i de tre gamle sogne i
Ryslinge Kommune, og Gislev tegnede sig da for langt det største beløb!
Men da Kværndrup Boldklub samtidig havde store økonomiske problemer
med deres klubhus, blev der pga. dette lavet en afgørelse i
kommunalbestyrelsen om, at den første idrætshal skulle bygges i
Kværndrup.
Det stod dog hurtig klart, at én hal slet ikke var nok. Derfor kom endnu en
indsamling i sognene indenfor de næste år. Igen gik Gislev forrest, og igen

blev vi skuffet. Ryslinge blev denne gang tilgodeset med hal nummer to.
Bl.a. begrundet i Ryslinge Sogneskoles pladsproblemer i forbindelse med
gymnastik.
Denne afgørelse fik kampgejsten op i fremsynede bestyrelsesmedlemmer
i GIF, som nu gik i aktion. Der blev nu arbejdet hårdt og koncentreret med
at få indsigt i mål og midler til at nå målet: Gislev Hallen! Den første
ansøgning blev tilsendt haludvalget i 1985, som godkendte ansøgningen
med følgende kommentar: ”når kommunens økonomi tillader det!”
Hallerne i hhv. Kværndrup og Ryslinge var godt i gang. Kværndrups hal
blev indviet i efteråret 1975 - Ryslinge Hallen i september 1980.

Hal nummer 3
Forud for Gislev Hallens tilblivelse gik der flere år, før
kommunalbestyrelsen og repræsentantskabet i hallen
nåede til enighed om projektet. Dette lykkedes først
efter talrige møder for kommunens tekniske
forvaltning satte i første omgang overslaget til 8,5 mio.
Dette blev forkastet af repræsentantskabet i hallen.
Forretningsudvalget fik efterfølgende kontakt til et
firma i Tarm, som bød sig ind med en pris på 5,6 mio.
1.juni 1988 blev der endelig givet grønt lys for
byggeriet fra forretningsudvalget i Ryslinge Hallerne.
Der blev holdt licitation på byggeriet 26. sept. 1988, og
første spadestik blev taget 18. oktober 1988. Byggeriet
fulgte tidsplanen, og prisen blev i sidste ende mindre
end overslaget (licitationsprisen 4,6 mio.).
I forbindelse med økonomien omkring byggeriet
støttede kommunen med 700.000 kr., på betingelse af
at Idrætsforeningen selv kunne stille en garantisum på
300.000 kr. Denne sum var til rådighed og meddelt
kommunen 30. august 1988.
Forud var gjort et stort arbejde for at begynde
indsamlingen til halbyggeriet. Der var gennem flere år
afholdt masser af arrangementer og fester af forskellig
art for at skaffe midler. Nogen husker måske endnu
”MATADORERNE” (1986), ” SEKSERNE”(1987),
”HUMØRPIGERNE”(1988) og ”BØNDERNE”(1989),
som alle forstod at få pengene til at yngle og
samtidig skabe opbakning i byen til de mange og
gode arrangementer!
Dette ud over de sædvanlige pinsefester og
idrætsuger, som også kastede gode beløb af sig.
Sammenholdet var stærkt - også i forbindelse med

husstandsindsamlingen, for nu skulle vi nemlig have den hal.
Ved Brugsen blev opsat et stort indsamlings-barometer, så alle folk kunne
følge med i, hvor langt vi var nået! Da beløbet havde passeret de 300.000
kr., turde maleren ikke længere kravle så højt op af stigen for at male
stregerne!
I sidste ende blev det et imponerende beløb, vi her fra Gislev kunne byde
ind med inkl. tipsmidler og fonde – nemlig 1 mio. kr.

Gunnar Kristensen hvor snoren bliver klippet - ved siden af står Ingrid Jensen
med fanen, og vi ser en del af Danehofgarden fra Nyborg ud over mange Gislevborgere.

Ansættelse af halbestyrer
Bestyrerparret i Gislev Hallen blev udvalgt blandt 56
ansøgere til start pr. 1. august 1989. Det blev
Richard og Doris Kjærgaard Pedersen, som kom fra
Bjerringbro Idrætscenter. Privat slog familien sig
ned i Ravndrup.
Selv fortæller de om en hård start på stedet i den
helt nye hal, hvor der stadig var ting, som ikke var
færdig - indrettede/ indkøbte, og som de derfor selv
skulle tage del i. Mange nye mennesker og navne,
et mindreårigt barn, ny bopæl = i et gammelt hus og
en lille lommebog, hvori Doris gjorde sine helt
private notater.
Indvielsen af hallen var den første store fest, som
de havde med at gøre på stedet.

Gang i aktiviteterne
Fra starten var der stor aktivitet i hallen, hvor også
Gislev Centralskole havde mange aktive timer.
Opstartsperioden førte dog også interne
stridigheder med sig. For hvordan skulle fordelingen
af haltimerne tilgodese alle de ønsker, som var til
den nye hal. Mange bød sig ind – også udefra!
Pga. hallens indretning med springgrav, søgte
mange gymnastikfolk til stedet de første år, da der
på det tidspunkt kun fandtes ganske få af den slags.
Derfor var alle timer godt besat i den første lange
periode.
Håndbolden havde også gode år med stor tilslutning
af både børn og voksne (21 hold tilmeldt i 1990). Af
flere gange havde vi divisionshold på stedet, og
derfor fulgte også mange tilskuerne med.

I 2006 havde vi besøg af FCK til en damekamp i landspokalturneringen, og
selv om de lokale tabte stort, var det et spændende besøg.
Ud over gymnastik og håndbold- var der gang i badminton, indendørs
fodbold, bordtennis og dans samt en hel del mødeaktivitet i hallens
cafeteria, så der var nok at gøre for det travle bestyrerpar.
Ved flere lejligheder blev hallen også brugt til større arrangementer:
Bankospil i forbindelse med sportsugen, weekendkurser, opvisninger af
”Flying Superkids”, generalforsamlinger, diskotek, messe, private
fester/begravelser og senere de årlige loppemarkeder. På et tidspunkt var
selve det japanske håndboldlandshold i kamp mod GOG på gulvet i Gislev
Hallen.

Ophør = Nye tider
Fra maj 2010 blev der kun en halbestyrer tilbage i Ryslingehallerne, som
er den betegnelse, der er dækkende for hallerne i Gislev, Kværndrup og
Ryslinge. Det blev Stig Nielsen, som fra starten havde sit virke i
Ryslingehallen der blev bestyrer for de tre haller. I en periode blev
cafeteriet varetaget af Stigs hustru, Anette, og siden blev der ansat en
forpagter af alle tre hallers cafeterier, nemlig Niels Eis. I 2013 var det så
tid til forandring igen, denne gang hvor driften af cafeterierne blev udlagt
til foreningslivet at drive.

Til minde om...
Hvordan fremtiden vil forme sig er svært at spå om, men fortiden er sat
på skrift! ”Gislev gennem 100 år” er overskriften på det dokument, som
blev skrevet og indlagt i Gislev Hallens mur i forbindelse med byggeriet.
Dokumentet blev indmuret ved grundstenen i april 1989 af de lokale
murermestre (se også billede på bagsiden).

Fremtiden i GISLEVhallen er vores, og som idrætsforening har vi
også mange drømme og visioner for fremtidens hjemmebane.
Tidens familieliv, behov for individuelle muligheder, på mange tidspunkter af
døgnet, samt fleksible faciliteter, sætter pres på de eksisterende idrætsgrene og
nye krav til de eksisterende sportsmiljøer. Samtidig leverer samfundet en øget
centralisering mod de områder der har noget særligt at byde på. Udfordringen
bliver så at dette ”særlige” også kan foregå her i Gislev. Og hvem er bedre til at
skabe noget særligt i Gislev, end os der har en særlig tilknytning til Gislev. Vi er
med andre ord nødt til at tænke på hvad vi gerne vil have, og hvordan vi selv kan
skabe det.
Netop i disse år, hvor mange spår landsbyer og lokalsamfund en tilbagegang, har
Gislev noget helt særligt at bygge på: Glæden ved at forenes. Det er en af

grundene til, at man ude omkring har fået øje på Gislev - for vi er lykkedes med
at vende en lukningstanke til en udviklingsstemning. Derfor er vi også i Gislev IF
stolte over at være en del af Gislevs hjemmebane.
I de seneste år, har både Gislev IF og Ryslingehallerne haft særligt fokus på at
udvikle foreningslivet og faciliteterne, med henblik på at skabe flere tilbud og
muligheder for områdets borgere. Meget er blot ideer og drømme, mens andre
tanker nok ender med at blive virkelighed - før eller siden.
Faktisk har vi så mange tanker kørende, at vi til tider er nødt til at prioritere og
løbende omprioritere, for at vi ikke sætter for mange skibe i søen ad gangen.
Ryslingehallerne (Gislev, Kværndrup og Ryslinge) har i 2013-14, i samarbejde
med kommunen og områdernes foreninger, udarbejdet en udviklingsplan for de
tre haller. Heri er mange af foreningernes ønsker indarbejdet, hvormed meget
får lettere ved at blive til virkelighed.
I Gislev har vi et fantastisk udgangspunkt, da vi har en hal med alle de fordele
mange andre haller drømmer om: Vedligeholdelsesvenlig, tribune til tilskuere,
springgrav, cafe med udsigt til hallen, samt at hallen er en del af byens grønne
områder og stisystem. Dermed er der både lagt op til visioner for måden at
bruge hallen på, typen af brugergrupper, hvilke aktiviteter der udvikles, og hvilke
områder der tænkes på til sport og motion. GISLEVhallen er udgangspunktet,
samlingsstedet og der hvor vi starter og slutter af, og undervejs bruger vi hele
hallen og hele Gislev og omegn. Det er styrken ved et velfungerende
landsbysamfund.
Jeg vil gerne nævne enkelte af de tanker, ideer og visioner vi har i Gislev IF, bare
for at give en ide om hvilke veje det kan gå: Motionscenter, TV-kanal, Lydanlæg,
Motionsruter, Motorik- og parkour-område og Motorsport. Men vigtigst af alt er,
at det der føres videre ud i foreningslivet, har sig udspring i brugergruppers og
borgeres behov.
Drømmene og ønskerne er mange, og med GISLEVhallen i centrum som vores
”kulturhus”, Gislev IF som den store aktør, og borgernes fortsatte opbakning til
de mange tiltag – så kan det vel kun gå fremad.
”Vi har rammerne...”
GISLEVhallen er den fysiske, fleksible ramme, og Gislev IF den organiserende
samlingskraft og vilje.

”... sammen fylder vi dem ud!”

Indsamling til Nyt Anlæg i
GISLEVhallen
I løbet af fødselsdagen vil vi forsøge at
indsamle penge, så vi forhåbentlig snart kan
få et nyt musikanlæg i GISLEVhallen. Det vil
derfor være muligt for firmaer, privatpersoner
og andre at give en økonomisk gave.
Alle indbetalinger beløbene indbetales på konto: 5961-18401125
Mærkes: ”GH25”

Tak til alle som har hjulpet med at huske, hvordan vi nåede frem til
at få Gislev- Hallen bygget, og dermed fik skrevet dette lille skrift:
Carl Tanderup, Jan Wessel, Gunnar Kristensen, Holger Klausen, Ingolf Filt
Hansen, Solveig Pedersen, Richard og Doris Kjærgaard, Lokalhistorisk
Forening v/Keld Riber og Otto Jørgensen, Bodil og Niels Jensen, Heide
Munk, samt redaktionen for ”Vækst i Gislev” v/Lars Fredslund og A.P.
Andersen.

