
                  Ørslevkloster I.F klub – og Hal jubilæumsfest 07-11-09. 
 
” Aldrig færdig – altid på vej” 

 

Dette ordsprog – ordspil hænger på en af vore uddannelsesinstitutioner, som en bekræftelse på, at i 

uddannelses øjemed bliver vi aldrig færdige, - men er altid på vej. I et livsforløb går vi heller aldrig i stå, så 

længe vi som menneske, har et ønsket om at udvikle os og lære nyt. Men ordsproget kan også passe flot på 

Ørslevkloster Idrætsforening. En forening i konstant bevægelse, en forening der formår at forny sig med 

nye sportslige og sociale aktiviteter, - og med nye mål om, - hvordan man ønsker at udvikle foreningen og 

lokalområdet i de kommende år. 

Men også en forening med rødder, historie og traditioner, - og som i 2007 på flotteste vis fejrede sin 100 

års stiftelse. 

 

I aften med den årlige klubfest - og samtidig markeringen af, at vi nu har brugt Ørslevklosterhallen i 25 år. 

Og hvilken flot pyntet Ørslevkloster Hal. Det fortjener alle Jer der har hjulpet med til, en stor anerkendelse 

for! En klubfest der i rigtig, rigtig mange år har været en fest der er blevet set hen til. Altid i november 

måned, før som en naturlig afslutning på fodboldsæsonen, i dag som en klubfest alle idrætsgrene bruger 

som en festdag. En aften til at sige tak til bestyrelser, trænere, ledere og alle de som får Ørslevkloster I.F. til 

at fungere så godt. Men i aften også en markering af, at vi i 25 år har brugt Ørslevklosterhallen. Og ordet 

brugt hallen er i den forbindelse det helt rigtige ord.  

 

Som der blev sagt ved indvielsesfesten for over 25 år siden, med over 500 gæster, fra formanden for 

Undervisningsudvalget, - ”brug nu hallen og dens muligheder” – ja så har vi i den grad taget ham på ordet 

og brugt hallen – helt ud over dens fysiske formåen. Det er nu også synligt efter 25 års brug, at den godt 

kan trænge til lidt hjælp. – troede dog ikke taget var så utæt, at det var nødvendigt med alle de paraplyer! 

For os der var med til at tage hallen i brug, var det en helt fantastisk oplevelse. Et så markant forbedring af 

idrætsmulighederne i vort lokalsamfund, således at Ørslevkloster I.F. i de år fordoble sit medlemstal. I de 

første år stod vi udenfor badminton banerne og ventede under de såkaldte ” Frit slag” på, at der skulle blive 

ledige baner. Både børn, unge, og det som vi i dag vil kalde lidt ældre, - det gjorde vi nok ikke dengang, - da 

har vi nok kaldt dem gamle. Men sådan ændrer man jo opfattelse med livserfaringens indtog. En af de 

ældste for 25 år siden på banerne var Tage Nielsen – og det er han i dag stadig! 

 

Det var i høj grad badminton, håndbold og indendørs fodbold der fyldte meget de første år i hallen. I dag - i 

hallen og klublokalerne – og også som et flot symbol på, - Ørslevklosters evne til at forny sig, - med langt 

flere håndboldhold, - judo - gymnastik, og Ældreidræt både onsdag og fredag. Onsdag er dog vist alene 

fingrene der bliver motioneret. 

 

Ørslevkloster Hallen, Ørslevkloster Idrætsforening er i den grad i dag, blevet det samlingssted, - det 

naturlige midtpunkt, - som binder vores egn sammen på bedste vis. Det er her vi ved, - at børn og unge 

trives med gode sportslige oplevelser, men ikke mindst med fællesskaber og venskaber.  Det er her vi ved, - 

at alder er ingen hindring for fortsat deltagelse og vedligeholdelse af krop og sjæl. Der er her vi ved – at vi 

som i aften kan fester, - fastholder og vedligeholder venskaber, og med godmodige drillerier stadig 

udfordrer hinanden. 

 

Tak Ørslevkloster Idrætsforening! -  for alt det som I holder sammen på! Men ikke mindst, - tak til alle Jer, - 

som bærer foreningen og dens aktiviteter videre i dag. 

 

Må jeg ønske Jer alle en rigtig god klubfest og tillykke til Ørslevkloster Hallen med de første 25 år! 


