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Her lever foreningsånden i bedste stil!!!
Af Kaj Christensen og Charlotte Fischer, redaktører

Hvor man i store dele af landet snakker om nedgang for de små 
foreninger og manglende frivilligt arbejde, kan vi her på Gjøl 
være stolte af vores fantastiske gymnastik og boldklub. Her har 

vi noget helt unikt, nemlig en forening der samler rigtig mange sportsgrene, fodbold, håndbold, vol-
leyball, badminton, tennis, gymnastik, dans og akrobatik, samt et nyt og fantastisk flot motionscen-
ter. Som et nyt område er gjØL’en festivalen kommet ind under GGB’s faner. 

Klubben kan med vores brede tilbud til alle aldersgrupper på fantastisk vis samle hele byen. De fleste 
familier på Gjøl er på en eller anden måde i kontakt med klubben om ikke andet så i forbindelse med 
den legendariske sommerfest.

I vinterhalvåret summer hallen af liv og store og små strømmer ind og ud af hallen. Om sommeren 
er plænerne udenfor hallen konstant fyldte af liv. Fælles begge steder er at sammenholdet og fæl-
lesskabet mærkes overalt, og glæden ved sporten samler små og store. 

Gennem foreningen giver vi vores børn nogle værdier, som er helt unikke såsom fællesskab, ansvar 
og samtidig lærer de vigtigheden af at holde sig i form og derigennem sikre sig et godt helbred. 

Børn motiveres til en sund livsstil ved at se på andre aktive mennesker, og vi skal alle være gode 
eksempler. Børnene kan komme og være aktive sammen med deres forældre. Hallen bliver for 
nogle familier deres andet hjem. Mens børnene træner, er der lige en forælder i motionscenteret 
og én passer cafeteriet, men alle er på en eller anden måde sammen og mærker fællesskabet og 
nærværet.

Det er også det gennemgående, vi har mærket, mens vi har skrevet dette blad og snakket med 
forskellige involverede i klubben, at alle bemærker netop værdier som sammenhold, fællesskab og 
glæde som grunde til at være en del af vores klub. Fælles for alle de interviewede er også den 
stolthed, vi mærker, stolthed over at være en del at dette fællesskab. Det har været en oplevelse i en 
helt anden verden at snakke med alle de involverede mennesker. Vi håber, at I må blive i lige så godt 
humør af at læse dette blad, som vi er blevet af at lave det.

Vi er som redaktører af dette blad og begge, som aktive i foreningen, ligeledes taknemmelige for at vi 
her på Gjøl har denne klub. Vi er beærede over, at folk turde give os ansvaret for dette blad og håber, 
at resultatet er tilfredsstillende. Men intet blad uden hjælp, så vi vil gerne slutte denne indledning af 
med at takke for artikler såvel som billeder. Tak til de, der har stillet op til interviews og tak til Jørgen 
“Jøns” Christensen for hjælp med forside og opsætning.
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Foreningsliv –  En verden i evig forandring, men værdierne består!
Af Lars Bo Christensen, formand

Værdier som fællesskab, respekt, udfordring og sundhed.

I årene omkring GGB´s 75 års jubilæum, består 
forandringerne i det danske foreningsliv bl.a. af 
kommunesammenlægninger, ændrede økono-
miske tilskudsregler, krav om børneattester, 
øget antal af overvægtige, faldende medlems- 
tal, utilstrækkelig tilgang af frivillige ledere  og 
et hastigt voksende udbud af alternative aktiv-
iteter, ikke mindst elektroniske.

Derfor er det et lille mirakel hver gang der i GGB 
regi, gennemføres endnu en sæson for et hold, 
endnu en generalforsamling med alle pladser 
besat, endnu en revyforestilling, endnu en som-
merfest, endnu en gang gule ærter fra kroen, 
endnu et juletræsarrangement med gratis 
musik, endnu et sponsorat i hus, endnu én der 
giver et nap med i forældre gruppen, eller som 
cafeterievagt eller med renovering af omklæd-
ningsrum, eller tegner en trappe, eller en af alle 
de andre ting, der bliver gjort, for at klubben 
fungerer, som den gør. 

Så man kan næsten ikke forvente sig, at store 
mirakler kan ske i de samme omgivelser. Mirak-
ler som en tilbygning bliver til, et motionscenter 
starter og bliver et hit, en festival støder til, en 
velværemesse fødes, nye sportsaktiviteter star- 
tes op med succes, alt sammen på grundlag af 
frivilligt og ulønnet arbejde. MEN DET GØR DE!!

Konklusionen på det gode i GGB må være, at det 
er mennesker der skaber mirakler. 
Mennesker med værdier som fællesskab, res-
pekt, udfordring og sundhed.

Tak for din indsats, før, nu og i fremtiden.
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Min formandsperiode
Af Ole F. Hermansen, tidligere formand.

Den 2. februar 1989 sad jeg hjemme og spillede bridge med gode venner, da tele-
fonen ringede. Aage Selmar Pedersen også kendt som ”Pak-Åge” var i telefonen 
med et godt tilbud. Han var til generalforsamling i GGB og de manglede en for-

mand til ungdomsudvalget. Efter en kort snak med min kone Conny sagde jeg ja og vendte tilbage til 
kortspillet. Det varede ikke længe inden Aage igen var i telefonen med et endnu bedre tilbud. Nu var 
der fundet en formand til ungdomsudvalget, men man manglede en formand for klubben. Der var 
rent ud sagt ingen, der ville, og sagde jeg ikke ja, var klubben uden formand. Trods store betænke-
ligheder hos Conny takkede jeg ja til tilbuddet. Det blev starten på 8 gode og spændende år.

Der er mangt og meget, som kan fortælles om perioden. Med den plads der er til rådighed, har jeg 
valgt at tage de ting frem, som jeg synes har haft størst betydning for GGB sammen med nogle ”mor-
somme” oplevelser. 

I 1990 meddelte fritidsnævnet i kommunen, at der skulle spares 300.000 kr. på udgifterne til driften 
af hallerne i kommunen. Bestyrelsen drøftede situationen og sendte d. 29. oktober 1990 brev til fri- 
tidsnævnet med forslag om, at driften af hallerne overgik til foreningerne mod at de årligt fik en pose 
penge, som de selv måtte administrere med ansvar over for kommunen, og således at et eventuelt 
overskud tilfaldt den respektive forening.

Forslaget blev gennemført, og bestyrelsen vedtog at drive hallen uden ansættelse af halinspektør. 
Opgaven med tilsyn af hallen og regnskab påtog Clara og Polle sig. Og den har de varetaget lige siden 
med så små omkostninger, at aftalen har givet økonomisk mulighed for de senere haludvidelser. Den 
første var udvidelse med cafeteria og redskabsrum. Indvielsen skete d. 18. januar 1997 med et impo-
nerende festfyrværkeri om aftenen med fyrværkerimester Jøns som ”ansvarlig”.

I 1990 var der kun 140 til borgerballet, og det var 50 mindre end året før. Tilbagegangen var bekym-
rende, og bestyrelsen overvejede muligheder for at vende udviklingen. På bestyrelsesmødet d. 8. 
november 1990 drøftede vi, om der kunne laves en lille revy i forbindelse med borgerballet. Ib Th. 
Pedersen ville undersøge mulighederne. Det blev 
starten på ”Gjølmafiaen” med den første revy i 1991. 
Med revyen som fast indslag steg deltagerantallet til 
borgerballet hvert år. Om klubbens omfattende sport-
slige aktiviteter, vil jeg nævne, at tennisklubben blev 
optaget i GGB d. 27. januar 1994, og i 1996 blev vi 
udnævnt til årets børnehåndboldby som følge af den 
store tilslutning til legebold.

På det kedelige, men nødvendige, administrative udar-
bejdede bestyrelsen fælles retningslinier for klubbens 
afdelinger og synliggjorde regnskab og budget. EDB-
alderen ramte også GGB. I 1991 førtes regnskabet for 
første gang på EDB, og i 1995 anskaffede vi eget EDB 
anlæg.

Oprykning til serie 2, 1986
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Af de mere ”morsomme” oplevelser kan jeg nævne, at pissoiret stoppede under et borgerbal og jeg 
måtte rense afløbet med mine bare næver. Ved et andet borgerbal sprang sikringerne, og hallen blev 
mørklagt. Herefter fik vi styr på hvilke sikringer, der hørte til hvad.

Fra sommerfesterne står især bilboksningen i klar erindring. Det kunne trække folk til festpladsen, 
når vovehalse i gamle udrangerede biler smadrede ind i hinanden med dødsforagt. Første gang del-
tog den erfarne vognmand Jønne med overbevisning om succes. Den udeblev. I første kamp mistede 
han bagakslen med hjul på sin Citroén og måtte nyde udsigten op i den blå himmel til stor morskab 
for tilskuerne. Det gik heldigvis godt alle gangene. Én gang gik der ild i en bil, og en anden gang flyt-
tede Jøns nogle meter hæk på nabogrunden til parkeringspladsen, hvor bilboksningen foregik.

Har jeg som formand for GGB gennem de 8 år gjort en forskel? Det har jeg ikke -  men sammen 
med bestyrelse, udvalg, trænere, frivillige, regnskabsførere, sponsorer, medlemmer og vores dygtige 
rengøringsassistent Irma Svendsen lykkedes det at viderebringe det gode foreningsliv med gode 
rammer og tilbud til unge såvel som ældre på Gjøl. Alle skal de have en stor tak.

Hvordan andre har oplevet mig som formand er en anden sag. Den mest interessante beskrivelse 
fik jeg for kort tid siden, da Conny og jeg sad og talte med Clara og Polle om de ”gode gamle dage” 
i bestyrelsen. Da sagde Clara: ” Det var ikke, som da du var formand – dengang var det mere som 
mand og kone”

Man siger, at troen flytter bjerge. Det ved jeg ikke, men jeg ved, at ildsjælene gør, og det har de altid 
gjort i GGB. Så længe det fortsætter vil GGB og Gjøl trives og udvikle sig.

Et stort tillykke til GGB med de 75 år med ønske om - og tro på - at foreningen vil bestå og udvikle 
sig i al fremtid.
 

Serie 4, 2009
Bagerst fra venstre: Niels Michelsen (træner), Morten Poulsen, Lars Bruun Christensen, Rasmus Jensen, Morten Klyver, Bo Åstrup, Chris-

tian Torp, Henry Andersen (holdleder)
Forrest fra venstre: Palle Bejlegaard, Morten Dehn, Mads Bejlegaard, Christian Nielsen, Brian Poulsen, Christoffer Rønn, Caper Winde
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Serie 6, 2009
Bagerst fra venstre: Kurt Nielsen (holdleder), Benny Laursen (holdleder), Anders Joensen, Åge Christensen, Hans Henrik Christensen, 

Søren Jørgensen, Christian Sørensen, Klaus Rytter
Forrest fra venstre: Jacob Andersen, Jesper Christensen, Christian Rønn, Claus V. Jensen, Frederik Rom, Henry Andersen, Steen Reimer.

Serie 5, 2009
Bagerst fra venstre: Kurt Nielsen (holdleder), Morten Poulsen, Søren Larsen, Torben Sørensen,. Mathias Hansen, Mads Myrup, Mads 

Bejlegaard, Brian Kyndi
Forrest fra venstre: Anders Jensen, Rasmus Werner, Mikkel Lenskjold, Nicolaj Pedersen, Peter Rom Jensen, Morten Andersen
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Tillykke Til Gjøl Gymnastik og Boldklub!
Af Mogens Gade, Borgmester for Jammerbugt kommune

I anledning af Gjøl Gymnastik og Boldklubs 75 års jubilæum er det mig en stor 
glæde at få lejlighed til på vegne af Kommunalbestyrelsen at ønske hjertelig til- 
lykke med jubilæet.

GGB blev altså stiftet i 1934 – og eftertiden har vist, at tanken og ideen var rigtig og bæredygtig. 
Mange unge mennesker har gennem alle årene haft en indholdsrig fritidsbeskæftigelse i GGB både i 
forhold til  de forskellige aktiviteter, som  foreningen står for – men også i forhold til det sociale – her 
tænker jeg på det enestående kammeratskab man møder i en Idrætsforening – noget som jeg ved 
også har høj prioritet i GGB.
 
Men ingen forening uden at en lang række mennesker gør en stor frivillig og ulønnet indsats for 
at holde hjulene i gang. Her vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle de forældre og andre, 
som gennem tiden har gjort en indsats for at skabe rammerne i GGB  - både de fysiske og de ind-
holdsmæssige.

GGB er en vidt favnende klub som rummer mange sportsgrene. Fodbold, håndbold, volleyball, bad-
minton, tennis og gymnastik med dans og akrobatik er blandt hovedaktiviteterne i dag.
Med et flot medlemstal på knap 500 hvoraf mange er børn – ja, så er der også fremover et behov for 
GGB og dens frivillige ledere. 

GGB er en vigtig forening på Gjøl – Årets Landsby 2007 – en dynamisk forening, som hele tiden er på 
vej med nye initiativer og aktivitetsområder. Her kan det nye motionscenter og  gjØL’en Festivalen 
nævnes som gode eksempler.

Personligt har jeg haft mange gode oplevelser med sporten og det frivillige arbejde i det hele taget. 
En afgørende faktor for det mangfoldige fritidsliv, som præger Gjøl og Jammerbugt Kommune i det 
hele taget, er netop det store frivillige arbejde, der bliver udført – og som vi fra kommunal side skal 
bakke op om – ikke kun moralsk, men også økonomisk.

Afslutningsvis vil jeg også gerne personligt ønske GGB  tillykke med jubilæet – med ønsket om en god 
og lys fremtid for klubben både i forhold til det sportslige og det sociale.

Med sportslig hilsen

Mogens Gade    
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Jamen hvad skulle vi dog gøre uden GGB på Gjøl?
Interview lavet af Charlotte Fischer

Og hvad skulle GGB gøre uden Polle og Clara?

Polle og Clara har nærmest været en institution i GGB og det 
ville være helt ved siden af at lave et jubilæumsblad uden at få en lille snak med dem, om deres 
oplevelser i foreningen.

Polles karriere i klubben startede, da han var barn, og han har nu været en del af klubben i ca. 50 år. 
Hans karriere startede som aktiv håndboldspiller, siden blev han så træner samt frivillig ved diverse 
arrangementer og lign. Clara derimod brændte for gymnastikken og det var primært her, hun lagde 
sine kræfter. Derudover har Clara virket som kasserer for hallen fra starten og frem til kommunen 
overtog driften. Men i 1991 kom den så tilbage på egne hænder og Clara trådte selvfølgelig til, hvor 
hun slap, og har siddet på den pind siden og gør det stadig.

For Polle og Clara er livet i klubben lige så stille krøbet ind under huden og er blevet en livsstil. Hele 
familien er i berøring med klubben og det er vel nærmest umuligt at finde et udvalg eller en sports-
gren, hvor de ikke på en eller anden måde er repræsenteret. Børnene, og nu også børnebørnene, er 
flasket op i hallen, og det kan næsten betegnes “familiens andet hjem”.
 
Polle og Clara fortæller om årene i klubben, og det er tydeligt at se engagementet i deres øjne, det 
er næsten, som om de snakker om et barn. De fortæller, at klubben gennem årene har udviklet sig 
meget med mange flere medlemmer og mange flere børn. Især de helt små er kommet med.  Sam-
tidig er tilbudsrækken i klubben tifoldigt øget, siden Clara og Polle selv var børn.
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Clara og Polle er så heldige at bo meget tæt på klubben, hvilket også betyder, at det altid er let lige at 
smutte over i hallen, derfor er de da også ofte til stede i hallen ved diverse arrangementer og begge 
er stadig aktive i klubben, Polle i motionscenteret, hvor han to gange om ugen bliver pisket igennem 
af sin svigersøn. Clara er aktiv med stram-op gymnastik og træning i motionscenter. 
Når der er arrangementer - uanset størrelse - er det sikkert, at familien er repræsenteret.

Tilbygningerne til hallen er noget som både Polle og Clara altid vil huske, og de kigger grinende 
tilbage på alle minderne og den store opbakning omkring disse projekter, som stort set udelukkende 
er udført af frivillige.
 
Polle fortæller, at det har betydet rigtig meget for familien at have klubben, det lyser langt ud af dem 
begge, at det kommer helt fra hjertet. Klubben giver mange gode sociale oplevelser, og de kan ikke 
forestille sig byen uden klubben. 

1984, klubbens 50 års jubilæumsår var for Polle og Clara et meget stort år og noget som både Clara 
og Polle især husker tilbage på med smil. Polle var en af drivkræfterne bag det store arrangement, 
som løb af staben. Der blev optaget video og Polle og de øvrige arrangører tog rundt til de dengang 
”gamle rotte” i klubben, en gruppe som Polle nu selv er en del af, og derfor velvilligt stiller op til dette 
interview. Dog er det tydeligt at mærke, at Polle er vant til at tage teten, hvorfor han også i skrivende 
stund står og læser med over skulderen, så ikke et punktum bliver sat forkert.

Ingen sommerfest uden Polle og Clara  de har efterhånden deres helt faste æresplads på første par-
ket til revyen. Og jubilæet kommer da heller ikke til at gå ram forbi.

Polle og Clara er også med, når klubben om 25 år fejrer 100 års jubilæum, og Polle er selvfølgelig klar 
til en svingom også til den tid, for ingen Gjøl uden GGB og ingen GGB uden Polle og Clara!!!

Velværemessen sommerfesten 2008
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U5, 2009
Fra venstre: Susanne Nygaard Olesen (træner), Oliver Sletting Fischer, Paw Nielsen, Tobias Sletting Fischer, Andreas Buch Toft,

Emil Bredahl Jensen, Claes Stenger, Peter Ravn Christensen (træner), Lucas Ravn Christensen, Samuel Krippendorf, Oliver Christensen

U6, 2009
Fra venstre: Trine Rom Hedegaard (træner), Tristan Hald, Carl Rom Hedegaard, Anton Højmark, Lasse Reimer, Christian Brinkmann, Jeppe 

Pedersen, Bitten Pedersen (træner), Samuel Krippendorf, Mads Pedersen.
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U7, 2009
Bagerst fra venstre: Mette Pedersen (træner), Simon Krogsgaard, Mads Holger Kirch, Jacob Buch Toft, Troels Pedersen,

Martin Nørgaard (træner),
Forrest fra venstre: Jacob Krogshave, Magnus Nørgaard, Gabriel Krippendorf, Camilla Christensen, Clara Christensen.

U9, 2009
Bagerste række fra venstre: Peter Lausten (træner), Anders B. Winde, Casper B. Christensen, Oliver Plaetner, Christian P. Nielsen, Bjørn B. 

Asserfelt, Jonas Pedersen, Rasmus R. Sørensen, Malthe Søndergaard, Niklas R. Poulsen, Brian R. Sørensen (træner).
Forreste række fra venstre: Valdemar Birnbaum, Oliver Andreasen, Magnus Rasmussen, Benjamin Madsbøll, Markus Lausten, Mads 

Kragh, Daniel Hermansen, Mads R. Poulsen.
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Boldklubben og familien Nielsen
Skrevet af Jane Torp

Ja, som tiden dog går – de første 25 år, jeg har haft min gang i boldklubben, har 
budt på mange gøremål for min familie og mig, men jeg vil starte med en del af 
familien, som ikke er mere, men som også har været meget aktive i GGB.

Først vil jeg nævne Alvilda Hansen – mine børns oldemor – hun vaskede tøj for klubben tilbage i 
1970’erne og frem til midten af 1980, det var før der blev brugt tørretumbler, så når man passerede 
Torpet 15 efter en weekend, hvor der havde været kampe, var haven fuld af fodboldtøj. Alvilda blev 
da også æresmedlem i boldklubben for sin indsats – hun døde i 1990. For de der ikke er så gamle 
eller ikke har boet her så længe kan jeg oplyse, at hun havde iskiosk og kendte alle byens børn.

Den næste i vores familie jeg vil omtale, er min svigerfar Gunnar Nielsen der i mange år var træner 
for drengehold – jeg har ikke oplevet dette, men har fået fortalt at der var en disciplin, som nok ikke 
helt kunne accepteres i dag, men jeg ved også at drengene på dette tidspunkt vandt mange kampe 
og havde mange gode oplevelser.

Der blev diskuteret meget fodbold hos Hanne og Gunnar – jeg vidste ikke så meget om fodbold, da 
jeg begyndte at komme til Gjøl, men fandt hurtig ud af at det var en nødvendighed for at være med i 
en samtale i den familie. Der skulle følges med i, hvordan det gik i naboklubberne, så deres søndags-
ture gik gerne til en fodboldkamp, og så blev der diskuteret efterfølgende.

Jeg blev kasserer i boldklubben først i 1980érne. Det var før, der var noget der hed netbank – der var 
en del håndtering af kontanter og klubben havde på dette tidspunkt girokonto – alle opkrævninger 
blev skrevet i hånden. På den måde fik jeg lært en masse mennesker at kende gennem medlemskar-
toteket, så det havde også nogle fordele. 

Da vi flyttede på Rønnebærvej i 1984, var det let at sende dommerne over på den anden side af 
vejen efter dommerhonoraret. Min mor sagde på et tidspunkt: ”Det er som Fredericia banegård med 
alle de mennesker, der kommer rendende”.  Men det var nu meget sjovt. 

I cafeteriet skulle der skabes større omsætning, og der blev delt vagter ud – ikke som nu, hvor vi har 
max. 2 vagter om måneden – nej, da lagde vi ud med at have en uge af gangen. Det blev der nu ikke 
flere kunder af, så det passer godt, som det kører nu, hvor der er åbent, når der er aktivitet i hallen 
eller på fodboldbanerne.

I 1985 spillede Jens Jørgen på førsteholdet i fodbold – de skulle spille om oprykning til serie 2, og der 
var en afgørende kamp først i oktober måned, men Jens Jørgen måtte nu lige tage forbehold: ”Det er 
ikke sikkert, jeg kan komme til kampen, for Jane skal føde”, sagde han til træner Børge Lindegaard. 
Børge mente, at jeg bare kunne gå på sidelinjen og knibe sammen til kampen var færdig, for der 
var ingen, der måtte blive væk fra så vigtig en kamp – det blev nu ikke nødvendigt med et afbud – 
knægten kom først til verden i ugen efter. 



13

Vores børn fik også deres daglige gang i 
boldklubben – de startede med at gå til 
legebold, en ny opfindelse, som skulle få 
flere til at spille håndbold og dyrke sport i 
det hele taget. 
Legebold blev en stor succes – takket være 
Mette Nielsen’s ihærdige indsats i mange 
år, sammen med en hel hær af hjælpere 
og et samarbejde med børnehaven, der 
leverede børnene i hallen, for ikke alle vi 
forældre kunne nå hjem og følge børnene. 
Mange børn har fået mod på sporten gen-
nem legebold, som de begynder at gå til i 3-4 års alderen.

Som årene gik, blev det også drengenes tur til at spille fodbold og vi har kørt mange ture til stadions 
rundt omkring i Nordjylland. Det har været sjovt at følge med i deres udvikling på banen, i nogle pe-
rioder har der været andre ting, der har optaget dem og interessen derfor ikke så stor, men nu spiller 
Anders og Christian begge på førsteholdet, og det følger vi jo med i.

Der er ikke en afdeling i GGB, børnene ikke har været medlem af. Ja, jeg tror de mente de havde 
mødepligt, når der var noget i hallen. Kørte der mere end 2 biler op af vejen smuttede de lige over 
for at se, hvad der skulle ske.
  
Men deres gang i boldklubben har også ført til, at de har haft små jobs i klubben. Drengene er og har 
været trænere i fodbold, Anne hjælper til i legebold og Christian er nu med i motionsudvalget.

U15, 2009
Bagerst fra venstre: Anders Torp Nielsen (træner), Jesper Krogshave, Thomas Jepsen, Niklas Sørensen, Kenneth Sørensen, Stefan Rytter 

Sørensen, Jonatan Solås, Morten Vestergaard, Philip Jensen, Jens Pedersen (træner)
Forrest fra venstre: Tobias Sørensen, Lasse Bredahl Jensen, Caroline Winde, Nicolaj Frederiksen, Daniel Rytter Sørensen,

Mathias Christensen, Kim Christensen. 

Håndboldtræning for de helt unge, 2009
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På et tidspunkt først i 1990’erne blev der taget initiativ til at lave en forældregruppe, som har til 
formål at hjælpe trænere med praktiske opgaver i forbindelse med afslutninger m.v. Et år blev vi 
”hyret” til håndboldafslutning en fredag aften i hallen hvor spillere og forældre blev indbudt til spis-
ning. Det blev en succes for der var samlet ca. 250 til spisning. I starten af forældegruppens beståen, 
blev der også arrangeret en årlig tur til Fårup Sommerland – vi var også involveret, da Cirkus Charlies 
Cirkusskole kom til byen, det var i øvrigt i forbindelse med Brugsens jubilæum. Børnene øvede hele 
dagen og lavede forestilling om eftermiddagen, til stor jubel for alle tilskuere.
Forældregruppen består stadig, og udover at hjælpe med praktiske gøremål arrangeres der hvert år 
gavespil op til jul. Jeg er stadig med i gruppen og kommer på den måde også til at kende de mindre 
børn. 

Den årlige sommerfest er altid en stor begivenhed i familien – i en del år var Jens Jørgens fødselsdag 
aflyst, for til sommerfest skulle vi da. Det er også sjovt at tænke tilbage på, at vi har gennemført 
sommerfest med 120 -150 deltagere, når der de sidste år har været ca. 380 samlet til fest, men her 
er revyen også med til at få folk af huse – de er jo bare gode vore lokale skuespillere. Vi skal se og 
opleve revyen, for ”hvem er dette års hovedpersoner?”
Jeg syntes, vi skal være stolte af, at kunne holde en sommerfest over 3 dage.  Det kan vi også kun 
fordi vi hjælper hinanden. Når jeg de sidste år er gået i gang med at lave vagtplanen til sommerfes-
ten, skal der bruges ca. 100 personer for at få alle pladser besat og heldigvis siger de fleste ja til at 
tage en vagt på 2½ time. 

Men udover de, der står på vagtplanen, er der hvert år mange andre, som er involveret i at få ar-
rangeret og afviklet sommerfesten. Der er mange småting der skal sørges for, alle de ting man ikke 
lige i første omgang tænker på, men som bare er en selvfølge, når man kommer hen på festpladsen.  
Bag kulisserne ude i køkkenet sørger farmor Hanne for at få opvasken klaret, når vi har spist til som-
merfesten. Når klokken nærmer sig midnat, skal der også varmes røde pølser, det er et stort hit hvert 
år – mange pølsevogne vil misunde den omsætning.
Når orkestret er stoppet med at spille – er det ofte hændt, at vi har taget en fællesdans gennem 
hallen til ”Søndre-omme” og endt på Rønnebærvej 3 til en gang godnat kaffe – ja nogen har endda 
overnattet til næste dag – kedeligt har det ikke været. 

Jeg vil slutte her og ønske GGB tillykke med de første 75 år og håber, at klubben også fremover vil 
være fuld af liv og initiativer til glæde og gavn for vores dejlige samfund. 

Stemningsbillede fra et borgerbal.
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U11, 2009
Bagerst fra venstre: Per Harder Højbjerg, (træner), Peter Lausten (træner)

Midten fra venstre: Andreas Gade, Camilla Nielsen, Morten Krag, Carl Harder, Frederik Daugaard, William Poulsen, Marcel Madsbøll, 
Forrest fra venstre: Thomas Søndergaard, Tobias Lausten, Frederik Jensen, Theis Nielsen, David Jensen,

Andreas Christensen, Mads Christensen.

U13, 2009
Bagerst fra venstre: Thomas Krogsgaard, Andreas Nørgaard, Allan Christensen (træner),

Mike Christensen, Christine Andersen, Heidi Jensen,
Forrest fra venstre: Josefine Daugaard, Lau Guldhammer, Rasmus skov, Tobias Pedersen, Patrick Jepsen, Mathias Krogshave
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Af Dorte Burmeister og Børge Lindegaard

Når man siger GGB og sommerfest, undgår man ikke også at 
tænke på Gjøl Revyen og dermed Gjøl Mafiaen.

Navnet ”Gjøl Mafiaen” stammer fra virkelighedens lokale mafia, der oprindeligt bestod af borgmes-
teren, sparekassedirektøren og skoledirektøren, som sad på magten, og som altid fik det sidste ord 
i det lille samfund. Med Gjøl Revyens opståen syntes vi aktører, at der var behov for en alternativ 
mafia, og den post har vi siden bestridt.

Det hele startede i 1978, hvor forestillingerne frem til 1991 opførtes på Gjøl Kro. Dengang var der 
skiftevis revy og dilettantforestilling hvert andet år, men de seneste 19 år, hvor vi har spillet i Gjøl 
Hallen, har det udelukkende stået på revy.

I øjeblikket er vi 9 personer tilknyttet Ma-
fiaen, men dertil skal siges, at der næsten 
er lige så mange bag scenen, der er nød-
vendige, for at ”showet” kan køre – nem-
lig vores rekvisitør, der samtidig styrer 
lys, en sminkør, en ”påklæderske”, 2 lyd-
mænd, en sanglærer og vores pianist ikke 
at forglemme.

Revyen fylder meget i gruppens liv fra 
januar, hvor vi mødes første gang, og i-
gennem hele foråret for til sidst at kulmi-
nere til sommerfesten. 
Første møde er altid hos Ib, der indkalder 
holdet sidst i januar til brainstorm og en 
snak om, hvad der mon er sket siden sidst. 
Oftest når vi først frem til det resultat, at 
”her ikke er sket et klap, så vi kan ikke lave en revy i år!”. Men pludselig dukker ideerne alligevel op, 
og snart må Ib, der er vores referent, skrive så pennen gløder. 

Næste møde holdes en lille måned senere – altid hos Kaj og altid med hans kone Elses vidunderlige 
chokoladelagkage til kaffen som en særlig god tradition. Vi er alle overbeviste om, at det vil give 
problemer, hvis hun et år vælger at afprøve en anden kageopskrift.
Herefter deler vi os op i to grupper – drengeholdet og pigeholdet, sidstnævnte har dog Ib med som 
det eneste mandlige islæt.

Pigeholdet har altid stået for bl.a. indgangsnummeret, der adskiller sig fra de øvrige numre ved at 
være lidt længere og indeholde en del sange – næsten som en musical. På den måde synes vi, at vi 
kan puste en problemstilling op, få den sat i perspektiv og samtidig få den blødt lidt op igen med 
sangene. 

Den berygtede Gjølmafia anno 2008.
(Ib Th. Pedersen, Børge Lindegaard og Kaj Christensen)

Gjøl Mafiaen
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Efter 2. møde arbejder vi i grupper med tekster og sketch’s, indtil vi atter mødes til stormøde sidst i 
april, hvor alle tekster skal ligge klar – og helst i kopier med huller.
I løbet af maj øver vi i alt 10 gange, hvor det hele skal ende med at være i orden og alle tekster er 
lært udenad.

Vi har alle indflydelse på resultatet, så vi er 9 instruktører og 9 direktører, og derved adskiller vi os 
nok væsentligt fra andre revyer. Gennem årene har vi fundet ud af, hvor hver enkelt af os har sin 
styrke – nogen er bedst til at skrive tekster, nogen til at finde på replikker, nogen er gode indpiskere, 
og atter nogen er gode til at opfange små ting, der sker på Gjøl, og se muligheden i det. Men der lig-
ger en forventning hos os alle til, at der skal bibeholdes en vis kvalitet i revyen – der er derfor ingen 
idé, der er umulig, inden den er grundigt afprøvet og gennemtænkt først. Vi har endnu aldrig givet 
op overfor et nummer – højest blevet tvunget til at finde på alternativer.

Vi har ingen sufflør, for vi har den filosofi, at en revy ikke kan holde til, at vi skal vente på en sufflør. 
Mister vi tråden – og det sker da – så må vi improvisere os ud af det og håbe på, at de andre hænger 
på. Det kan godt nogle gange virke lidt overraskende, når der pludselig dukker en replik op, som vi 
ikke har hørt tidligere, men vi har aldrig oplevet, at det gik helt galt.

Nogle gange er det også særligt spændende, hvordan enkelte numre vil blive modtaget af publikum. 
Det hører til traditionen, at der er over 50 af de lokale, der bliver nævnt i revyen hvert år, og mange 
af dem er til stede i salen. Men publikum tager som regel altid godt imod os – også dem, der bliver 
parodieret – måske giver det ligefrem lidt status at blive nævnt. Men vi gør også meget ud af at være 
ordentlige og ikke decideret gøre folk til grin. Vi skeler samtidig lidt til, hvem vi regner med kan tåle 
”mosten”.

Uden for ”projektørlyset” har Gjøl Mafiaen helt almindelige borgerlige erhverv, og alle er bosat på 
Gjøl. Der er en pæn fordeling af ”ægte” Gjølboere og tilflyttere, og det giver selvsagt den rette dyna-
mik på holdet. Er man tilflytter, får man dog ind imellem lov til at høre for det - for det at blive ægte 
Gjølbo tager nemlig lige så lang tid, ”som det tager for en hvid mand at blive neger!” 

Gjøl Mafiaen ønsker Gjøl Gymnastik og Boldklub tillykke med jubilæet.

Konen mæ ryven..... En klassiker i revyen.
(Hanne Christensen og Dorte Burmeister)
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Morten Iversen og Peter Hansen
Interview af Kaj Christensen

Siden klubben fyldte 50 år har især to fodboldspillere sat deres 
præg på afdelingen – Peter Hansen og Morten Iversen. Jeg fik en 
snak med dem om deres fodboldkarriere en lun sommer  
aften på terrassen. 

Fælles for dem begge er, at de sammen med deres forældre flyttede til Gjøl, da de var 8 år. De fandt 
hurtigt vej til Gjøl Gymnastik og Boldklubs ungdomsafdeling i fodbold, og især et trænernavn sid-
der mejslet i deres bevidsthed. Navnet er Gunnar Nielsen, som de begge giver en meget stor del af 
æren for, at drengene på holdet fastholdt lysten og gnisten til at spille fodbold. Og resultaterne blev 
derefter, siger Morten og Peter samstemmende med et smil – ingen af dem kan huske, at de tabte 
som drengespillere. 

Gunnars træningsmetoder og måden han satte holdet op til kamp, gjorde ham 
til en populær person. Peter og Morten fortæller: ”Til udekampene blev vi trans-
porteret i Villys rugbrød, og Gunnar brugte køretiden til at lægge taktikken. Han 
kravlede rundt imellem sæderne og gav hver enkelt spiller instrukser, og da han 
nåede til Axel i Torpet, var ordren ganske enkel og klar: ”Du er klippet inden næste 
kamp!”, og det var han så. 

Peter og Morten fortæller også med glød i stemmen om turen til Livø, hvortil Henning Becker havde 
bragt et stort hold drenge, som var vietnamesiske bådflygtninge. Drengene fra Vietnam havde fået 
sponseret fodboldstøvler fra et lokalt sportsfirma og stillede meget stolte op til kamp mod Gjøl. 
Kampen blev spillet på en grusbane, og der blev gået til stålet. Det varede dog ikke ret længe, før de 
fleste af spillerne fra Vietnam havde smidt fodboldstøvlerne og spillede i bare tæer, som de var vant 
til. Senere var der genvisit på Gjøl, og det var igen en god oplevelse. Og som Morten nævner: ”Så 
kunne vi jo sige, at vi havde spillet internationalt”. 

Det sammenhold, som Gunnar havde været med til at skabe på drengeholdet, afspejlede sig også 
på førsteholdet. Her var grundstammen netop ”Gunnars drenge”, da de nåede senioralderen. Kurt 
Winde vendte tilbage til Gjøl og overtog træningen af de unge spillere efter mange kampe på AaB’s 
førstehold. Der blev arbejdet godt, og det var starten på en optur for fodbolden på Gjøl, der på det 
tidspunkt spillede i serie 4. 

Samtidig kørte der en talentturnering, hvor et fælleshold fra Aabybro Kommune var tilmeldt. Ved et 
udtagelsesstævne blev fem spillere fra Gjøl udvalgt, det var Jan Mortensen, Poul Erik Nielsen, Claus 
V. Jensen, Peter Hansen og Morten Iversen. Spillerne fra Gjøl var centrale på holdet – med Morten 
og Peters ord: ”Vi dannede stammen”. Det, der huskes bedst, er en kamp mod Frederikshavn på 
Aabybro Stadion. Kampen blev vundet 3-0 på trods af, at Frederikshavn havde fem spillere med fra 
deres 2. divisionshold. 

Da jeg spurgte Peter og Morten, om de aldrig havde overvejet at afprøve deres talent i en højere 
rangerende klub var svaret meget klart. Begge vægtede sammenholdet på Gjøl højere end at spille 
en række eller to højere i en af nabobyerne.  

Gunnar Nielsen
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Kurt var træner i fire år, og han kunne aflevere et talentfuldt kuld til sin afløser – en tilflytter – Børge 
Lindegaard. Børge og holdet fik en forrygende start med oprykning til serie 3 det første år. Den af-
gørende kamp blev spillet i Tranum, der også kæmpede med om oprykning. Kampen blev vundet 
1-0, og sejrsmålet blev scoret af Morten. Onde tunger påstår, at hånden var betænkelig tæt på.
 
Men var holdet godt nok til serie 3? Det viste sig hurtigt, at holdet ville komme til at præge rækken, 
og da den sidste kamp var spillet i Brovst, var sagen klar – Gjøls fodboldspillere skulle for første gang 
i klubbens historie spille i serie 2. Nu blev det for alvor spændende, og starten gik godt. Efter tre 
kampe indtog holdet førstepladsen og havde slået Birkelse på deres græs. ”Ikke så ringe endda” un-
derstreger Peter og Morten, men som turneringen skred frem stod det klart, at overmagten var for 
stor, og holdet måtte rykke ned.  Holdet der spillede langt de fleste kampe i serie 2 var: 
Brian Winde, Hans Henrik Christensen, Jan Mortensen, Jens Jørgen Nielsen, Ole Larsen, Poul Holme, 
Peter Hansen, Claus V. Jensen, Per D. Jensen, Torben Sørensen, Søren Christensen, Ulrik Kyvsgaard, 
Morten Iversen, Kim Winde og Jan Batsberg. 

Gjøl har i de seneste mange år haft tre seniorhold tilmeldt turneringen, hvad skyldes det? Igen 
nævner Peter og Morten sammenholdet i klubben, og at der ingen klikedannelser er. Men ifølge 
Peter og Morten er det også vigtigt, at der til stadighed er holdledere på alle holdene. 

Holdlederne i dag er:  
• Henry Andersen på 1. holdet 
• Kurt Nielsen og Peter Hansen på 2. holdet
• Benny Laursen og Søren Jørgensen (Doktoren) på 3. holdet 

Peter og Morten ønsker klubben tillykke og god vind fremover.

Oprykning til Serie 2, 1986
Bagerst fra venstre: Hans Christiansen (holdleder), Ole Larsen, Jan Batsberg, Søren Christensen, Hans Henrik Christensen, Claus V. Jensen, 

Poul B. Nielsen, Torben Sørensen, Børge Lindegaard (træner)
Forrest fra venstre: Jens-Jørgen Nielsen, Kim Winde, Morten Iversen, Peter S. Hansen, Brian Winde, Jan Mortensen, Per D. Jensen. 
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Håndboldafdelingen
Interview af Charlotte Fischer

Poul er en af de rigtige indfødte Gjølboer. Han begyndte som fjorten årig at spille 
fodbold, og blev først senere engageret i håndboldafdelingen. Poul har siddet i 
håndboldudvalget i 12 år og været for formand for dette udvalg i ca. 8 år.

Pouls trænerkarriere i klubben har været lang og varieret, han har været træner i ca. 15 år, og star-
tede som træner for herre junior. Han har siden haft alle de forskellige ungdomshold og sluttede sin 
trænerkarriere i klubben med at være træner for damesenior. 

Det er givende at være træner og det er bestemt ikke lysten der mangler, men nu hvor Poul ikke læn-
gere har aktive børn i klubben og han tilmed har arbejde på Sjælland i hverdagen, har han i stedet 
valgt at bruge sin energi på udvalget for gjØL’en festivalen og her agter han bestemt at blive. Der-
udover er han selv aktiv på et af klubbens nye tiltag – et puls og styrke hold for mænd.
Det er vigtigt, at man, når man har aktive børn i klubben, selv er engageret i klubben og bakker op 
omkring arrangementer, træning og øvrige aktiviteter. 

Vi snakker om udviklingen i håndboldafdelingen, Poul fortæller at der pt. er færre spillere end der 
tidligere har været. Største problem er, at der ikke er nok spillere til at stille hold. En af grundene, 
mener Poul, kan være, at der i dag er mange flere tilbud til de unge og dermed større kamp om dem. 
Derfor bliver det sværere og sværere, måske især for de små byer at samle hold. Og med idrætsgrene 
som håndbold og fodbold, som kræver et vist antal spillere for at opretholde et hold, kan det være 
en ulige kamp.

Vi havde i klubben et rigtig godt serie 2 hold herrer for et par år siden, men udviklingen gør, at det er 
svært at lave et kvalificeret serie 2 hold på Gjøl,  derfor flytter spillerne ind til Åbybro i stedet. Tilbage 
har vi et serie 4 hold, som er stabilt fremmødende og som kan stille hold. 

For ti år siden var der endnu flere hold og mange ungdomshold, der var hele søndagsstævner, og 
rigtig mange aktive. Poul mener ikke, det er indstillingen, men nærmere tiden der har ændret sig. 
Og de, der kommer i klubben, er stadig engagerede og stemningen er rigtig god på holdene.  I Pouls 
egen årgang var der 32 børn og ikke så mange forskellige tilbud, nu er tilbudsudvalget langt større og 
der er færre børn, så de unge familier på Gjøl kan bare komme i gang med at få nogle flere børn, så 
vi kan få nogle flere medlemmer til vores forening.

Styrken i vores forening er, at der er god opbakning og folk kan lide at komme i klubben. Der er 
altid hænder, når der er arrangementer. Poul har været meget aktiv i forbindelse med diverse om-
bygninger og lignende og fortæller om, hvor rart det er, at så mange bakker op om klubben, og at det 
for mange nærmest er en selvfølge, at man lægger frivilligt arbejde i klubben.

Poul har, trods en mindre nedgang i håndboldafdelingen pt., en forventning om, at håndbolden altid 
vil have sin plads i klubben. Der vil altid være nogle trofaste spillere, og håndbolden er så fastforank-
ret i klubben, at det slet ikke er til at forestille sig GGB uden.
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Sidste tilbygning til hallen, der rummer motionscenter, gymnastiksal og redskabsrum.

Det færdige resultat.
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Historien bag gjØL’en Festival
Af Peter Thomsen

Det startede år 2001 hvor nogle ”unge” mennesker havde fået den geniale idé at 
holde en havefest som så senere skulle udvikle sig til en festival, hvilket flere bare 
troede, ville blive ved snakken! 

Men man skal ikke lade sig narre af en ægte Gjølbo, for der bliver gjort noget ved snakken, og som 
sagt så gjort.
Vi var en lille gruppe, som lavede en grillfest privat hos Claus V. som lagde have og hus til. Man kunne 
tage noget mad med, som så kunne grilles og man kunne købe drikkevarer på stedet.

Forholdene dengang var en ganske lille havepavillon på 3x3 meter, som dengang var stor nok! Der 
sad vi så og fyrede den af, mens cd’erne spillede i baggrunden fra et anlæg.
År 2002 blev et lidt større år, hvor det med snakken blev til lidt mere. Dvs. at havepavillonen på 3x3 
meter blev skiftet ud med et partytelt på 3 x 12 m, for nu var der flere, der havde hørt om denne 
geniale idé med den lille festival! 
Borde og stole blev nu lånt, for nu skulle der gøres plads til flere folk. 

- Spændingen var stor, om der nu også kom alle de folk, som havde snakket om det? Og det måtte 
vi erkende blev en succes. Telte blev slået op i haven (som en rigtig festival) for nu skulle der festes. 
Aktiviteterne dengang var, at man kunne tage et spil: Stangtennis, kongespil, kroket, petanque, rafle 
eller det helt store hit som var det berømte ”sprængt blære”. 
Musikken var stadig medbragte cd’er.

År 2003 blev endnu større, nu blev der sat 2 partytelte op på 3x12 meter samt en pavillon på 3x3 
meter, og så blev der sat en ”rigtig” bar op. NU kørte det bare!
Der blev lavet hjemmelavede festivalarmbånd, for det hører en festival til, og så blev teltene fyldt op 
med en masse festglade mennesker. Men der manglede lige det sidste, nemlig live musik. Det måtte 
jo så arrangeres, for når vi nu stadig gik i planerne om at det skulle blive større, så måtte der rigtige 
bands til. Det fik vi i år 2004, hvor Simon og co. kom og fyrede op under folk med deres guitarer og 
alle skrålede med. Nu var stemningen ligesom lagt. Simon og co. spillede også året efter. I år 2006 fik 
vi en ny til at spille, nemlig Rareman, som i den grad satte tempoet i top!

Billedet her er fra festivalens tidlige år på sportspladsen, 2007
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Nu var festivalen for alvor ved at tage form, så i år 2007 flyttede gjØL’en festival over på tennisba-
nerne, hvor et endnu større telt blev sat op, og en toiletvogn blev anbragt. 
Rareman spillede godt og grundigt op i de nye omgivelser og det blev en kæmpe succes.
 
I 2008 blev teltet dobbelt så stort som i 2007 og det lykkedes også at fylde hele teltet igen. 2008 blev 
også året, hvor vi prøvede at servere helstegt pattegris som også trak fulde huse og lidt til.

I 2009 satsede vi en masse penge på musikken, hvilket var en rigtig god beslutning. Der kom masser 
af mennesker og alle bands gav den gas og synes det var rigtig fedt at spille på gjØL’en festivalen.

Bands igennem tiderne:
Simon & Co, Rareman, The Chinese Takeouts, Tumbleweed, Winding & Nielsen, HPDH, Den Irske 
Duo, Ole Gas, Red Rooster Band og selvfølgelig den fantastiske konferencier Peter Thomsen.

Vi er dybt taknemmelige for alle vores sponsorer, da vi ikke kunne have haft så flot et arrangement 
uden dem.

År 2011 bliver et helt stort år. Her har vi nemlig 10 års jubilæum, så det kan I roligt glæde jer til.

Der er som sagt sket en fantastisk udvikling fra vi startede i 2001, en flok unge mennesker og en ra-
dio, og frem til den festival, vi kender i dag med 400-450 besøgende om dagen og med 5 bands.

Claus V. Jensen og Peter Thomsen folder sig ud til gjØL’en festival 2009.
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Fodbold ungdom – Mere end bare fodbold
Interview af Charlotte Fischer med Brian Rytter og Peter Lausten; 

(Jens Pedersen havde for travlt på banen til at deltage i interviewet)

Interviewet foregår i hallens cafeteria en helt almindelig sensommereftermiddag. På alle banerne 
udenfor er der fyldt med ungdomsfodboldspillere.

Det er skønt at kunne sidde her i hallens cafeteria og kigge ud over græsset og se et ungdomshold, 
hvor stort set alle drenge i samme aldersgruppe på Gjøl spiller. Alle knokler på, og det er tydeligt, 
at glæden ved at spille er altoverskyggende. Vores udsigt ud over over plænerne giver os udgangs-
punktet for vores kommende snak, nemlig værdier. 

Vores snak tager sit udspring i netop ungdomsspillerne, vi drøfter vigtigheden af gode værdier som 
en del af sporten og foreningen, da det netop er gode og sunde værdier som f.eks respekt og kam-
meratskab, der gør en forening stærk og skaber bevidste og glade børn, som formår at have en posi-
tiv indstilling til sporten og hinanden.

Konkurrence er ikke det vigtigste for Brian og Peter. Børnene skal motiveres til, at drivkraften er, at det 
skal være godt, sjovt og rart at komme til sport. Hele samfundet er bygget op omkring konkurrence, 
men det er ikke vigtigt at vinde for enhver pris. Derimod er det vigtigt, at den sociale side kommer i 
højsædet, så det tillæres fra barnsben, at de vigtigste værdier er at passe på hinanden. Det skal være 
ordentligt for alle at være sammen, man skal ikke nødvendigvis være den bedste, men bare gøre sit 
bedste! 

Den bedste kammerat, eller den der giver holdet mest sammenholdsmæssigt, er langt vigtigere end 
den dygtigste. Faktisk vil vi hellere rose ham, der laver den gode aflevering, end ham der laver målet. 
Men der er plads til alle, der er konger alle vegne, vi kan ikke klare os uden den, der står oppe i feltet 
og laver målene. Stadig er det holdets indsats som helhed, som virkelig betyder noget.

For en lille klub som vores er sammenholdet bare det vigtigste. Jeg har f.eks slet ikke en fodboldbag-
grund, fortæller Brian, men at være på grønsværen med alle de unge og opleve glæden og sammen-
holdet er det hele værd, hver gang vi træner. 

Bagsiden af at dyrke sammenholdet kan måske være, at man taber de store talenter. Dette kompen-
serer vi for her, for når drengene når en hvis alder og modenhed, og hvis der virkelig er nogen, der 
brænder for fodbolden, og som har talent, har de mulighed for at komme til Jetsmark en gang om 
ugen til en særlig fællestræning. Hermed kan de unge både forfølge talentet og drømmen og stadig 
være med i sammenholdet og fællesskabet her på Gjøl.

Gjøl er en utrolig aktiv by med rigtig mange tilbud til børn og voksne. For ikke at udkonkurrere hinan-
den, men netop støtte hinanden og skabe en helhed i tilbuddene er det meget vigtigt, at vi internt 
her i klubben såvel som udadtil tager hensyn til hinanden aktiviteterne imellem, således at f.eks. 
håndbold og fodbold supplerer hinanden frem for at overlappe i sæson start og slut. Ellers ender vi 
med at dræne hinanden for aktive folk, for det er jo ikke muligt at være flere steder på en gang.
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Det helt store plus i denne forening er den kæmpestore forældreopbakning. Der er altid et fantastisk 
forældrefremmøde og stor opbakning til træning såvel som til kampe. Forældrene er positive og 
engagerede, og det smitter af på deres børn.
 
Brian og Peter er helt enige om, at Jens skal have en stor ære for hans store indsats i forhold til at 
påvirke børnene til en god mentalitet og skabe et godt kammeratskab.
I vores niche i klubben har fokus altid ligget på det sociale. Sporten og motionen kommer jo helt af 
sig selv, det er jo trods alt derfor, vi er her. 

Vi giver drengene en kæmpe ballast, som de kan tage med sig, når de følges ad videre ud i livet. Hvis 
vi ”lukker dem ud i byen” en aften, ved de helt sikkert, hvem der er med, og alle har styr på hinan-
den og passer på hinanden og sørger for, at alle kommer med hjem igen. Det giver stor tryghed som 
forældre, at vores børn har så godt et sammenhold, og det kan vi bestemt takke vores gode klub for 
at være medvirkende til.

Vi er fælles om samværet her og nu. Fælles for at skabe gode og trygge rammer for vores børn, hvor 
de får værdier til at tage med sig videre ud i verden og det er så stort at være en del af, at I nok også 
ser os på plænerne ved klubbens næste jubilæum, vi er ikke så lette at slippe af med.

Brian Rytter, Jens Pedersen og Peter Lausten lige der hvor alting sker, - sammen med de unge på fodboldbanerne ved hallen.
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Sponsorudvalget
Interview af Charlotte Fischer

Et interview med Mette Nielsen og Jørgen Thomsen er bestemt 
en oplevelse. Det står pludselig meget tydeligt for mig, hvorfor 
netop de to er medlemmer i sponsorudvalget og også så tyde-
lige ansigter i klubben. For hold da op de to har noget på hjerte. 
De ved hvad de vil og hvordan tingene skal være.

Det er faktisk lidt uklart ud fra de gamle protokoller, hvornår sponsorudvalget egentlig startede. Da 
der et sted står, at det startede i 1986 og et andet sted i starten af 1987, men en ting er helt sikkert, 
Mette har været med fra dag 1. Det var mens Ole Hermansen var formand.

Udvalget blev nedsat for at få organisering på det dengang meget flydende område. Klubben havde 
dengang få, lokale sponsorer, men det var ikke organiseret. Hovsaløsninger prægede indtægterne. 
Sponsorudvalget er en underlig størrelse, det er det eneste udvalg i klubben, som man ikke bliver 
valgt til, og det er selvkonstituerende.

Medlemmerne i udvalget er autodidakte, man opfinder selv den dybe tallerken og skal selv ud i 
marken og lave arbejdet og det er noget helt specielt at være en del af. Faktisk bør man se det som 
lidt af en ære at være en del af. Vi hiver selv fat i de hundehandlere, vi kan komme i tanke om som 
aktuelle medlemmer af udvalget, men folk er også meget velkomne til at henvende sig til bestyrelsen 
eller en fra sponsorudvalget. Vi prøver at have møder ca. hver anden måned, men ellers mødes vi 
bare ad hoc. Det gode ved at være med i udvalget er, at vi har direkte kontakt med sponsorerne i 
byen og nu også udenfor Gjøl.

Sponsorudvalget har bygget sig selv op og er blevet udvidet lige så langsomt, nu er der f.eks. andespil 
en gang om året, og der har også været et sponsorløb, hvor der blev løbet, cyklet og gået penge hjem 
til det nye motionscenter. Sidste tiltag er en samarbejdsaftale med 
et benzinselskab, hvor klubben får 5 øre pr. liter solgt benzin. 

En af sponsorudvalgets helt store opgaver var, da de var en del af 
indsamlingen til den sidste tilbygning til hallen i 2007, her var der 
folkeindsamling, hvor der med succes blev stemt dørklokker på 
hele Gjøl. De indkomne beløb stiger år for år, og det er fantastisk at 
opleve, hvad sponsorene kommer med. Enkelte år har vi været helt 
oppe på måske 130.000 kr. Folkeindsamlingen i sig selv gav 67.000 
kr.
 
Jørgen fortæller, at han tilmed selv har svedt sit ansigts sved til 
sponsorløbet, hvor han slæbte en trailer fra hallen til havnen og 
tilbage igen, dog med lidt hjælp fra ”Pak-Åge”, der tilbød sig som 
trækkraft. Den tjente 11.000 kr ind og det var, ifølge Jørgen, hver 
en dråbe sved værd. Det er jo netop en af drivkræfterne, det er 
fantastisk at mærke opbakningen, at vi altid bliver mødt positivt og 
det er virkelig utroligt så åbne folk er.

Jørgen Thomsen  og Mette Nielsen i mo-
tionscenteret som de har været med til at 

kæmpe for økonomisk støtte til.
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Der er utrolig mange ildsjæle her på Gjøl og vi er stolte af at være en del af dette fællesskab.

Der har altid været 7-9 medlemmer af sponsorudvalget men pt. har det kun været muligt at samle 
6. Det fantastiske ved at være en del af sponsorudvalget er at se, at det nytter. Blandt andet var det 
helt unikt at være en del af udviklingen for de unge. Nu kan vi også på Gjøl give nogle gode tilbud til 
de unge, der er kommet flere midler og dermed kan vi bedre konkurrere med de større klubber 
i bl.a Aabybro, fordi det nu er muligt at give bedre forhold hvad angår faciliteter såvel som udstyr.

Vi er en stor flok krejlere i sponsorudvalget, det kræver forhandlingsinstinktet på rette plads at være 
i sponsorudvalget. Det kræver mands mod at turde opsøge sponsorerne og mange har rigtig svært 
ved netop den del af opgaven, som er kimen i hele sponsorudvalget. Vi må gerne være lidt pågående 
og frække, men skal selvfølgelig forstå at gøre det med et smil på læben, det er lige før man kan sige, 
at det bliver en livsstil.

Hvorfor bliver vi overhovedet i sponsorudvalget? ”Ja det ved jeg virkelig ikke”, siger Mette undrende, 
”det er vel nærmest bare kravlet ind under huden på os”, tilføjer Jørgen. 
De er begge helt enige om, at kontakten ud af til samt den store berøringsflade, som man får gen-
nem sponsorudvalget er vigtige faktorer til at bevare motivationen. Og ikke mindst finder de det 
begge skønt at være en del af en så velfungerende klub.

Årlige begivenheder som sponsorudvalget enten selv står for, eller er medvirkende til er: Andespil, 
tombola gevinster til sommerfesten, samt spillertøj og klubdragter. Endvidere står sponsorudvalget 
for velkomstpakke til de 7-8 årige klubmedlemmer, hvor indholdet varierer lidt men oftest består af 
taske, vanddunk, svedbånd, gjøltrold samt trøje fra Brugsen.

Mette og Jørgen er begge ildsjæle, der simpelthen bare ikke kan lade være. Så de holder stædigt ved 
og håber at nye kræfter vil hjælpe med det store, hårde men sjove og udfordrende arbejde det er at 
være i sponsorudvalget.

Jørgen Thomsen og ”Pak-Åge” kæmper deres ansigts sved til sponsorløbet 2007 til fordel for motionscenteret.
Dorthe Græsborg ser til at alt går rigtig for sig.
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6 år som træner på Gjøl
Af Niels Jørgen Nielsen

Som træner for ”drengene” på Gjøl gennem 6 år var der mange gode oplevelser. 
Et af mine hovedmål var fra starten at få etableret et godt socialt miljø og kam-
meratskab i klubben.

Det sociale var vigtigt for mig, fordi jeg på den positive baggrund kunne arbejde videre med det 
sportslige. 

Når jeg i dag tænker tilbage på de 6 år, kommer der nogle lysende flash backs i min hukommelse:
• Et seniorhold blev til tre seniorhold
• Oprykning til serie 4
• Kamp om Jysk Mesterskab med nyopererede knæ på bænken og let løb med krykker
• Hektiske taktikmøder før kampene – inklusiv ”opsang”
• Månedlige klubaftener med mad og drikke, minigolf, travløb og andet socialt samvær kryd- 
 ret med konkurrencer
• Fælles smerte ved nederlag
• Tur til Hamburg fra kl. 6 morgen til kl. 2 nat for at se HSV
• Godmodige drillerier mellem spillere og undertegnede
• Kontakt med forsvarets øverste top for at få Kenneth Svendsen fri til en vigtig kamp
• … og meget mere

Det var berigende og lærerige år på Gjøl – og når det gik så godt, skyldes det ikke mindst den store 
opbakning, der var til stede fra klubbens medlemmer og folkene omkring holdet.
Jeg tænker tilbage på disse år med glæde og ønsker klubben tillykke med jubilæet. 

Kredsvindere og nr. 2 ved Jysk Mesterskab JBU serie 5, 2002
Bagerst fra venste: Thomas Jensen, Brian Poulsen, Kenneth Svendsen, Lars B. Christensen, Peter Hansen,
Peter Ravn Christensen, Ole Breumlund, Morten Klyver, Jesper Lykkegaard, Niels Jørgen Nielsen (træner).

Forrest fra venstre: Ole Hermansen (holdleder), Kenneth Jensen, Christian Nielsen, Nicolai Hermansen,
Rene Poulsen, Rasmus Jensen, Rene D. Pedersen.
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Gjøls succesrige familiehold. Akrobatik! Her opvarmes der til sommerfestopvisningen 2009.

Fra vinterens håndboldtræning 2008-2009
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Gymnastik – bedre end lykkepiller!
Af Charlotte Fischer

Jeg snuser dybt ind i den mørke hal, der dufter af harpiks, træ og tidligere sports-
udøvere, med andre ord helt rigtigt af hal. Og nostalgien strømmer ind over mig. 
Jeg er nærmest opvokset i haller og gymnastiksale og fornemmelsen af at stå i en 

helt mørk hal og bare sanse, inden lyset tændes og 20-30 ivrige akrobater i alle aldre strømmer ind, 
er bare helt unik. Jeg brænder for sporten og den er en meget stor del af mit liv. 

Mange spørger undrende, hvordan jeg kan 
nå det, og orker det. Men det er slet ikke et 
spørgsmål om at orke, det er et spørgsmål om, 
at jeg slet ikke kan undvære det. Fællesskabet 
og det fysiske ved sporten, holder mig i gang. 
For mig er fysisk aktivitet langt bedre end lyk-
kepiller. Derfor har jeg også taget en uddan-
nelse, hvor jeg bruger kroppen til daglig. 

At komme til Gjøl og finde en gymnastikafde-
ling var for mig som at finde hjem igen. Som 
barn og ung trænede jeg gymnastik ca. 10 
timer om ugen, så jeg nyder det, hver gang jeg 
træder ind i hallen, hvad enten det er børn, 
kvinder eller mænd jeg skal træne. 

Gymnastikken er jo faktisk grundstammen i foreningen, i tidernes morgen var det gymnastikken, der 
startede det hele, dengang med herrehold i springgymnastik. Herefter kom øvrige sportsgrene til. 
Gymnastikken har altid været en del af klubben, men har i perioder været knap så omfattende. De 
sidste år har gymnastikafdelingen dog udviklet sig nærmest eksplosivt. Der er flere unge tilflyttere, 
som tilfældigvis netop har brændt for gymnastikken; et ungt engageret par som er super akrobater, 
en sand mester i dans, som elsker at lære fra sig, efterskolelærere som virkelig ønsker at tilføje 
klubben noget, ja vi har virkelig fået en saltvandsindsprøjtning. De ”gamle” og engagerede trænere 
holder sågar ved endnu, så kan vi ønske os mere?

Nu favner vi i gymnastikafdelingen over vol-
ley, dans for voksne, showdans, børnedans, 
akrobatik, børnegymnastik, styrke og puls for 
mænd, stram op for kvinder og ikke mindst 
vores succesrige skigymnastik, som har udvik-
let sig til familietræning med sved på panden 
for alle, grin og fantastisk samvær på tværs af 
alle aldre, afsluttet med morgenmad i cafeteri-
et. 

Jeg synes, det er skønt at være en del af den 
udvikling, og vise mine børn vigtigheden af at Akrobatikholdet træner, 2008

Faneindmarch, forårsopvisning 2009
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gøre noget for andre og sig selv, samt glæden ved at røre sig og være sammen med andre. Jeg drives 
af den fantastiske følelse, jeg oplever, når jeg går fra en træning og er helt smadret. 

Den anden dag lå min dreng på tre på gulvet og proklamerede stolt, at nu kunne han også være 
”træstub” (en styrkeøvelse, som han har set os lave i hallen). Det er da dejligt, allerede nu at se 
glæden i børnenes øjne, når de spørger, om ikke snart vi skal til akrobatik igen, eller når vi går forbi 
hallen og de bliver skuffede over ikke at skulle derind. For dem er motion og sport allerede noget 
helt naturligt, sjovt og selvfølgeligt.

Glæden, ved at kunne være med til at skabe livsglæde for andre, er uvurderlig. Glæden ved at  kom-
me til træning, folk er måske lidt trætte, stemningen er lidt flad. Musikken kommer på, vi begynder 
så småt at varme op, smilene kommer langsomt frem, og efterhånden er der latter, snak og sved, og 
når træningen så er slut, har ”lykkepillen” gjort sin virkning, indtil næste gang vi ses.

Mor, far og barn laver en flot, fantasifuld opvisning. Forårsopvisningen 2009
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Ketcher - en stor del af klubben sommer såvel som vinter
af Flemming Gregersen

Ketcherafdelingen består af både badminton og tennis.

Badminton har været en del af GGB allerede fra en gang i 50’erne, hvor der blev spillet i salen på Gjøl 
Kro. Da hallen stod færdig i 1972 rykkede badminton selvfølgelig derind.

Tennis kom først med i klubben i 1994, da den selvstændige Gjøl Tennisklub blev afviklet og gik ind 
som en del af Gjøl Gymnastik & Boldklub.

Gjøl Tennisklub afholdt stiftende generalforsamling på Gjøl Kro 14. april 1981. Den første bestyrelse 
bestod af Carl Johan Dissing, Mogens Poulsen, Knud Erik Jensen, Susanne Jørgensen og Inga Olsen.
Gjøl Tennisklub besluttede så i 1994, at det ville være bedre at indgå i GGB, som en afdeling på 
lige fod med de andre sportsgrene. Grunden var fordelene ved ikke at skulle drive en klub på egen 
hånd med valg af bestyrelse, kasserer osv. I GGB er der valgt et udvalg, hvoraf en er repræsenteret i 
bestyrelsen. Siden 1994 har badminton og tennis så været i samme afdeling.

Gennem tiden har vi haft forskellige turneringshold i badminton og med forskellig succes. I 2008 fik 
vi dog et Danmarksmesterskab for motionister. Holdet bestod af Bennedikte Lyager, Majbritt Krog-
shave, Henrik Frederiksen og Lars Boysen.

I tennis har der ligeledes været turneringshold med i mange år. 

I sæsonen 2009 sluttede førsteholdet i serie 1 på en flot andenplads.

Mesterhold 2008 Majbritt Krogshave, Bennedikte Lyager, Henrik Frederiksen og Lars Boysen
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Nogle af deltagerne fra volleyball til LM i beachvolley, hvor de fik en flot 2. plads, 2009

Akrobatikholdet til forårsopvisningen 2009
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Det flotte tæppe der danner baggrund til revyen 

Jump n’ dans opfører danse, de selv har koreograferet. Forårsopvisning 2009
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Mit liv i GGB
Af Kaj Christensen 

Når jeg ser tilbage på min tid som leder og aktiv idrætsudøver i Gjøl Gymnastik og 
Boldklub, dukker der naturligt en masse minder frem, som jeg meget nødigt ville 
have været foruden. 

Min far, Jens Mortensen Christensen, var en af initiativtagerne til foreningen i 1934 og blev forenin-
gens første formand. I mit hjem var mine forældre meget bevidste om, at vi børn skulle gå til en 
eller anden form for idræt, så min bror og jeg startede med at spille fodbold, og min søster gik til 
gymnastik og håndbold. På det tidspunkt var boldbanerne midlertidigt henlagt til en lejet mark ude 
ved bjergskoven, da vores oprindelige bane ved spejderhytten var under omlægning. Det betød, at 
der var langt til træning og kamp ude fra Østerkær, men vi tog dog gerne den lange cykeltur, for vi 
skulle jo helst på holdet til søndagens kamp. Jeg husker tydeligt, at bageren (Henning Carlsen) havde 
holdkort med til kampene på sin ugentlige tur med brød, så der blev spændingen udløst: Var vi på 
holdet, og hvor skulle vi spille? 

I min årgang havde vi et rigtig godt juniorhold, men der var desværre for stort et frafald, til at vi 
kunne fortsætte som ynglinge. Derfor fortsatte vi direkte som seniorspillere, og i starten blev vi lidt 
for let viftet til side, men det ændrede sig. Jeg husker mange kampe med både op- og nedture, men 
især én kamp står klar i erindringen, en hjemmekamp mod Aabybro søndag den 18. september 1977 
kl. 10.00. Kampen var vigtig, men der var bare det problem, at Else og jeg tidlig søndag morgen var 
taget til Aalborg sygehus, fordi Else skulle føde vores tredje barn. Lene blev født kl. 09.15 – tids nok 
til, at jeg kunne sige på gensyn til Else og farvel til den undrende jordemoder og være klar til kamp 
kl. 10.00. Indrømmet, det var nok ikke gået her i 2009. 

GGB blev det sted, hvor både Else, jeg og vores tre børn Peter, Jørgen “Jøns” og Lene tilbragte en 
meget stor del af vores fritid. Børnene fik i stor udstrækning lov til at gå til de ønskede aktiviteter, 
så der var vel kun et par ugedage, hvor der ikke var idræt på programmet. Else ledede i en årrække 
gymnastikken i foreningen og har lige siden været aktiv på forskellige hold. Jeg var træner for ung-
domshold og holdleder i seniorafdelingen i både fodbold og håndbold, ligesom jeg var optaget af 
bestyrelses- og udvalgsarbejde. Det hele kulminerede med, at jeg i en længere periode var klub-
formand og som sådan skulle varetage foreningens interesser overfor kommunen – det var et meget 
spændende arbejde. 

Højdepunktet i min tid som formand var foreningens 50 års jubilæum i 1984, hvor 444 feststemte 
mennesker var mødt op i Gjøl-hallen til spisning og dans med Bjørn & Okay lørdag den 20. oktober. 
I ugen op til festen havde det summet af aktivitet fra de sportsgrene, som foreningen tilbød, krydret 
med udefrakommende elitespillere. Derudover blev der hver aften vist en film, der omhandlede 
foreningens første 50 år. Børge Lindegaard, Poul Erik Andersen (Polle) og undertegnede fik idéen 
til filmen ved en lederfest i 1982. Vi gik straks i gang med at lave en drejebog omkring, hvad der 
skulle med i filmen og fik lavet aftaler med de mennesker, der skulle medvirke. Det var et fantastisk 
spændende og mindeværdigt arbejde at besøge og tale med alle disse mennesker. Børge filmede på 
smalfilmsapparat, Polle var lydmand og jeg lavede de mange interview.
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Foreningen er fortsat i rivende udvikling til stor gavn for lokalsamfundet. Seneste skud på stammen 
er det nye motionscenter, som for en stor dels vedkommende er kommet i stand ved frivilligt arbe-
jde. Imponerende! Det fortæller lidt om det sammenhold, der er omkring vores idrætsforening.

I den forbindelse er det særdeles glædeligt at se, at rigtig mange af de familier, der flytter til Gjøl, 
tager meget aktivt del i foreningens arbejde på en inspirerende måde. GGB er med de nye rammer 
og med den store lokale opbakning en af hovedhjørnestenene i fritidslivet her på Gjøl, og jeg ser 
med stor fortrøstning fremtiden i møde. 

HJERTELIG TILLYKKE MED JUBILÆET!

MÅL!
Succes! – Der var plads til alle størrelser i sponsorløbet 2007.

Her ses en stolt Tobias Sletting Fischer krydse målstregen.



Selvom  nanskrisen også har ramt Danmark, 
låner vi stadig penge ud i Nørresundby Bank.
Er der sund fornuft i økonomien,  nder vi 
sammen frem til den løsning, der passer dig 
bedst.
 
Så vil du have en solid bank, der har været 
i Aabybro i mere end 50 år, så læs mere på 
www.noerresundbybank.dk eller kig forbi 
Østergade 12.

NØRRESUNDBY BANK
Østergade 12 · 9440 Aabybro · Tel. 98 70 54 00 · aabybro@nrsbank.dk · www.noerresundbybank.dk

Aabybro afdeling, Østergade 12

Vi låner stadig penge ud!

Thomas Pedersen
Kunderådgiver

Christian Juel
Kunderådgiver

Charlotte Mattesen
Kunderådgiver

Karsten W. Jensen
Kunderådgiver

Laila Berger
Kunderådgiver

Lene Mejlholm
Kunderådgiver

Mathias Hav
Finanselev

Bruno Jensen
Afdelingsdirektør

Lisbet Sørensen
Eksp.medarbejder

Tommy Kristensen
Souschef

Karin Tjell
Afdelingsleder, Biersted

Hanne Christensen
Kunderådgiver, Biersted

Mangler du kontanter?
Nu kan du hæve penge i 
vores nye pengeautomat hos 
Brugsen på Gjøl. 


