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BORGMESTERENS HILSEN
Et stort tillykke til alle de mennesker, der har været med
til at skabe Jyllingehallen, til alle de mange børn og
voksne, der har haft glæde af hallen i de 40 år, den har
eksisteret – og til de mange, der vil få glæde af den i
fremtiden.
Jyllingehallens historie er et godt eksempel på, hvad
aktivt medborgerskab og frivillighed kan føre til.
Opførelsen af hallen og svømmehallen fortæller hver for
sig historier om det store engagement, der både historisk, men også i dag er i Jyllinge.
Jeg er stolt af at være borgmester i en kommune, hvor
de frivillige kræfter og engagementet som medborgere
er skabende faktorer i den grad, som det har været
tilfældet med Jyllingehallen.
Jyllingehallen er også en vigtig medspiller i det arbejde,
vi i Roskilde Kommune lægger i at være en markant
sundheds- og idrætskommune. Sundhed, idræt og motion skal være en naturlig del af borgernes hverdag, og
tilbuddene skal tilgodese både bredden og eliteudøverne.
I Roskilde udfordres vi af en geografisk spredning mellem beboerne i syd og beboerne i nord. Når vi
taler om motion i hverdagen, skal faciliteterne jo helst være tæt på. Takket være et godt samarbejde med Jyllingehallen er det muligt for Roskilde Kommune at tilbyde virkelig gode faciliteter også til
kommunens nordligste beboere.
Jeg er ikke i tvivl om, at faciliteterne i Jyllingehallen er med til at motivere til et sundt og aktivt liv
særligt blandt beboerne i Jyllinge- og Gundsømagle-området. De velfungerende gymnastik- og
idrætsklubber er et levende tegn på det.
Jyllingehallen har nogle af kommunens bedste faciliteter, og der kommer jævnligt nyt til. Som i 2001,
da der blev udbygget med en ny hal, og senest i år, hvor vægttræningsfaciliteterne er blevet udbygget. Jeg ved, at drømmene ikke stopper her. I Roskilde Kommune håber vi på og regner med et
godt samarbejde i mange år fremover.
Tillykke med de første 40 år!
Joy Mogensen, Borgmester
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HVAD PUTTER DE MON I DRIKKEVANDET
HER I BYEN?

Af Lars Lindskov, bestyrelsesformand

Ved ethvert jubilæum er
der en god anledning til at
stoppe op og skue tilbage
på årene, der svandt – og
prøve at forudsige, hvad
fremtiden mon bringer.
Når Jyllingehallen i år fylder 40 år,
så kan vi takke nogle engagerede
ildsjæle, der med opfindsomhed
og entusiasme knoklede i flere år
op gennem 1960erne for at skabe
fundamentet og rammerne for det
lokale idrætsliv. Gennem de vidt
berømte ålefester blev finansieringsgrundlaget skabt – og kombineret
med knofedt, viljestyrke og tusindvis
af frivillige timer, så kunne store hal
rejse sig fra den bare mark i 1971.
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Det er den, vi fejrer i år. Siden er lille
hal kommet til – i 1973. Og svømmehallen – i 1978. Og multihallen – i
2001. Og udvidelser til klublokale,
vægttræning, tennisbaner og…
Ja, der sker noget, når de lokale
ildsjæle slår gnister og forener
kræfterne til gavn og glæde – såvel
for de lokale borgere som for gæster
fra nær og fjern, der kommer i
titusindvis henover en sæson og
skaber liv i det kompleks, der som så
mange andre idrætshaller så dagens
lys på den tid.
Efterkrigsårgangene var store.
Kvinderne kom på arbejdsmarkedet.
Velstanden i den danske befolkning

var stigende. Folk fra byerne flyttede
længere ud i fædrelandet. Der var
brug for plads til børnene såvel i institutioner som i skoler. Og med nye
arbejdstids- og ferieregler, så var der
brug for gode rammer for fritid - og
dermed idræt.
De lokale ildsjæle fra dengang var
fremsynede. Fodboldbanerne er jo
altid populære i en by, men de ligger
store dele af året under for vejrgudernes luner, så der er brug for bygninger og faciliteter, der kan skærme
for vind og vejr.
Ildsjælene forudså, at der var brug
for en hal, som familierne kunne
samles om og dyrke deres idræt i.
Den nye Gundsø Kommune, der
havde set dagens lys ved sidste kom-
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munalreform i 1970, støttede projektet. Og blev gennem de næste 35 år
en fast samarbejdspartner. Ligesom
den nye kommune har været det
siden 2007, hvor Gundsø, Ramsø og
Roskilde blev til ny Roskilde kommune.
Men trods tilskud til driften, så hviler
Jyllingehallen a.m.b.a. stadig på et
privat grundlag, hvor JGI ejer 87% af
andelsbeviserne, og de sidste 13% er
spredt ud på private borgere.
Derfor er det ikke kommunens, men
bestyrelsens opgave at finde løsninger på en effektiv og innovativ drift
af komplekset, for vi kan ikke bare
ringe til onkel Roskilde og bede om
at få sendt flere penge, hvis vi har
brug for at få udskiftet, renoveret
eller bygget noget. Det er vi også
for stolte til. Vi vil helst selv. Sådan
fornemmer jeg i hvert fald, at ånden
er på stedet – og jeg ved ikke, om
det er en slags trylledrik, de hælder
i drikkevandet på vandværket. Men
nogle gange virker det sådan.
Jeg flyttede til Jyllinge i 1992. Og jeg
har altid været imponeret over den
vitalitet, vores lokalsamfund udstråler. Det minder mig om Asterix
og Obelix, der med base i den lille
gæve gallerlandsby højt, højt oppe
mod nord kæmper det godes kamp.

Nøjagtig ligesom Jyllinge og Gundsømagle ligger nordligst – ikke alene
i Roskilde kommune, men også i
Region Sjælland, som vi i dag er en
del af.
De ildsjæle, der skabte fundamentet
for Jyllingehallen og medvirkede gennem årtier til kompleksets udvikling,
er nu blevet grå i tindingerne. Nogle
er desværre ikke blandt os længere
– men mange er nu aktive seniorer
med saft og kraft i behold. Og de
begynder at komme på Planetvej til
oldboys- og seniorhold.
I respekt for dem skal vi, der er kommet til på et langt senere tidspunkt,
sørge for, at komplekset fremstår
velholdt og attraktivt – og at det
bliver ved med at udvikle sig og
måske endda få følgeskab af en
multihal mere, et svømmeland og
måske et sportel og… Så ikke alene
vore nuværende brugere og gæster
får en god oplevelse, men at vi også
i fremtiden vil være i stand til at
fastholde og tiltrække kvalitetsbevidste brugere og gæster.
Det kommer ikke af sig selv. I dag
er vi i konkurrence med mange
andre tilbud til børn, unge, voksne
og seniorer. Lige fra playstations og
pc’ere over fritidstilbud en masse til
aftenskoler – og meget, meget mere.

Det kræver, at vi er på tæerne og er
konkurrencedygtige – og selvom vi
ikke ved, hvordan Jyllingehallerne
ser ud om 40 år, så er de konstante forandringer og øgede krav
en konstant kilde til inspiration og
motivation for os, der har overtaget
faklen – og på et tidspunkt skal gøre
klar til at overdrage til generationen
efter os.
Næste generation vil med garanti
gøre det anderledes end den måde,
vi i dag løser opgaven på. Ligesom
vi løser opgaven anderledes end
de, der skabte fundamentet. Noget
vil vække anerkendelse. Andet vil
vække hovedrysten. Sådan vil det
altid være.
Mit håb er blot, at også de kommende generationer vil bøje nakken i
respekt for de, der i sin tid fik idéen,
skaffede midlerne, gennemførte
projektet – og derigennem skabte
fundamentet for den kulturarv, vi
nænsomt og med kærlighed efter
bedste evne forsøger at forvalte.
Tak til jer, der kom før os og realiserede visionen. Til lykke til jer, til
borgerne og til hallen med jubilæet.
Held og lykke med de næste 40 år –
og med fremtiden og de nye
visioner, der venter forude.

HVAD SYNES BORGERNE OM HALLEN?
Tom Apelroth, 59 år.
Har boet i Jyllinge siden 1978.
“Der er hvad der skal være i hallen, jeg har
intet at kritisere.
Jeg burde jo tage mig sammen til at komme i
vægttræningen og få smidt nogle kilo”.
Hvorefter Tom kikker på Deres udsendte og
tørt bemærker: “Og du kunne jo tage med!”
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HVAD SYNES
BORGERNE OM
HALLEN?

Tal med en
bank, der
forstår dig

Erik Jakobsen, 61 år.
Har boet i Jyllinge siden
1989.
“Jeg kommer mest i GVK
og er godt tilfreds med det
hele. Jeg savner ikke noget.”

På gensyn i
Spar Nord Jyllinge
Jyllinge Centret 12 A-B
Tlf. 46 78 81 81
www.sparnord.dk

tættere på

HVAD SYNES BORGERNE OM HALLEN?
Laura Ekstrand 4½ år – og mor
Danielle. Bor i Sverige.
“Jeg kommer ikke i svømmehallen, for morfar og
Sanne har en swimmingpool. Og vi bor i Sverige,
så vi kommer der slet ikke. Men vi vil gerne sige
til lykke til hallen med fødselsdagen!”
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HALINSPEKTØRENS HILSEN
Tillykke til Jyllingehallen med de første 40 år og
samtidig tillykke til brugere og borgere i Jyllingeog Gundsømagle-området.
Tillykke til borgere og brugere, fordi vi i dag, takket
være en flok ildsjæle og fremsynede borgere, har
et stort og moderne idrætskompleks midt i vor
dejlige by.
Et idrætskompleks der i højsæsonen benyttes af
8.000 – 10.000 borgere om ugen, lige fra
babyen, der går til babysvømning med moderen,
børnehavebarnet, der går til børneidræt med
institutionen, skoleeleven, der har idrætsundervisning, og til pensionistsvømmerne, der to gange
om ugen går i svømmehallen, og efterfølgende
hygger med kaffe i forhallen.
Og ikke mindst medlemmerne af JGI’s 15 afdelinger, der udøver mange forskellige former for
idræt, lige fra fodbold, håndbold og gymnastik til
kickboxing, vandpolo og husmoderbadminton,
Jyllingehallen rummer det hele.

Som ny leder af Jyllingehallen er det min opgave at stå i spidsen for den daglige drift af komplekset.
Men ikke mindst at være med til at udvikle Jyllingehallen, så vi stadig vil være det naturlige midtpunkt
for sport i den nordlige del af Roskilde Kommune. Men også stedet, hvor man tager til for at deltage
i kulturelle arrangementer, såsom debatmøder, foredrag, koncerter eller at købe et måltid mad, imens
man nyder den aktuelle udstilling i den ene eller anden genre.
Hvorfor ikke også være stedet, hvor man låner bøger? Et fælles byggeri med biblioteket ser jeg som et
stort plus for både bibliotek, Jyllingehallen og borgere.
Jyllingehallen skal stadig i årene fremover være stedet, hvor unge mødes og hænger ud over et spil
bordtennis eller bordfodbold, og når hallen er ledig, gerne til en gang fodbold i cowboybukser og på
strømpesokker.
Jeg håber, og det er samtidigt mit store ønske, at borgerne i Jyllinge- og Gundsømagle-området også
de næste 40 år får lige så stor glæde af hallen, som jeg selv har haft de første 40.
Stort tillykke.
Claus Larsen, Halinspektør
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GULDALDERGLIMT
Af journalist Kim Reich

“Tømrer Børge” tager første spadestik til store hal den 15. juli 1970. På foto ses bl.a. også formanden for Gundsømagle IF “Bager Børge”.

Ingrid, Torben og Hans Jørn ser tilbage
på den tid, hvor fællesskabet omkring
Jyllingehallen blev skabt. Det lever stadig, om end tiderne på nogen områder
har ændret sig.
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”Jyllingehallen er for mig at se et hus, der aldrig bliver
færdigt, for bedst som man er på plads med en ny ting eller en udvidelse, så kommer der nye idéer og forslag – og
tak for det. Fortsæt bare sådan!”

Visioner er sådan et fint og moderne ord, men det er
præcis, hvad der har drevet folkene bag Jyllingehallen
igennem alle årene siden starten med det første spadestik
den 15. juli 1970 og indvielsen af den store hal den 28.
august 1971.

Bedre kan det ikke siges, for heller ikke på den led har
tiden stået stille, nu hvor vi skal til at fejre halkompleksets
40-årsdag. Det med at sætte punktum ligger ligesom ikke
til foretagendet og slet ikke til de mange ildsjæle, der
gennem årene har sat gang i de forskellige projekter og
været med til undervejs at holde skibet i søen.

Og en af de visionære var Egon Christensen, der blev
halinspektør i 1974, og som i anledning af 25 års jubilæet i
1996 skrev de vise ord:

Forleden sad jeg til bords med tre ’af slagsen’, for nu at
bruge det udtryk og naturligvis med respekt:
Ingrid Jørgensen, der var leder af hallens cafeteria i de
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gælder både på aktivitetssiden og i forhold til nye tiltag,
for der er som sædvanlig gang i den på alle fronter, men
stemningen er ligesom også blevet en anden.
For eksempel er det nu kun mest seniorerne, der bliver
hængende for at få en snak efter en tur i svømmehallen, eller hvad de nu ellers bruger hallerne til. De andre
brugere, de yngre, er væk igen, når de er færdige med
deres timer.
”Jeg kommer i hallen og bor i byen, så jeg kan selvfølgelig
ikke lade være med at skæve lidt til, hvordan det går i cafeteriet, og jeg synes ikke, at det kan være rigtigt, at det

Hans Jørn Kjøller har været den længst fungerende halinspektør i
Jyllingehallen.

første år, hvor hendes mand var den første halinspektør,
Torben Sønderskov, mangeårig formand, og hovedansvarlige for at byggeriet i det hele taget kom op at stå samt
Hans Jørn Kjøller, der har været den længst siddende eller
rettere omkringfarende halinspektør.
”Alt er blevet vedtaget omkring dette bord. Vi har aldrig
skullet forhandle med kommunen om hver en detalje,”
siger Hans Jørn, og Torben nikker: ”Det er væsentligt, det,
du siger der. Det med selvstændigheden. Vi tog beslutninger under ansvar, og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at
det er en af grundene til, at det overhovedet har kunnet
lade sig gøre.”
”Ja, alle var utroligt engagerede ikke mindst i de første
år, hvor de kunne se, at formålet med det hele var, at der
skulle komme en hal,” erindrer Ingrid.

Visioner og forandringer
Og det er så her, man som udefrakommende kan
fornemme, at tiderne har ændret sig – også på de
forholdsvis få år, der er gået siden sidste jubilæum. Det

Ingrid Jørgensen var leder af hallens cafeteria i de første år

er så svært at få det til at køre,” siger Ingrid med et suk.
”Jamen, for 10 år siden begyndte det at gå ned ad bakke,
fordi folk selv tog egne vanddunke med, men det er jo
heller ikke som i gamle dage, at man bliver hængende
bagefter. Nu skal man hurtigt hjem. Idrætskulturen har
forandret sig.
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GULDALDERGLIMT

Så jo: Guldalderen var i gamle dage, men nu er der kommet en ny bestyrer af cafeteriet, så hvem ved, om de
lokale pizzariaer ikke vil få lidt kamp til stregen, og man
måske igen vil vælge at holde sin fest i hallerne, som man
gjorde, dengang Ingrid stod bag disken.

Masser af engagement
Men hvad er det så foruden mad og drikke, der holder
heltinderne og heltene til ilden? Kunne det være noget så
banalt som samvær og skaberkraft?
”Det, at man ville få en hal, var jo en gulerod for dem, der
satte det i værk. Derfor var folk i de første år så utroligt engagerede,” husker Ingrid, der efter få år trak sig
tilbage, mest fordi hendes mand syntes, at nu kunne det
være nok med så lidt tid til at pleje familien.

Torben Sønderskov var hallens første formand og en af de hovedansvarlige for, at byggeriet af hallen kom i gang.

Det er blevet mere individuelt,” siger Hans Jørn.
”Mange seniorer bruger faciliteterne, og det gør de unge
bestemt også, men det positive er så, at alle føler et
medejerskab, som gør, at man for eksempel passer på
tingene og gerne vil være med til at udbygge på det.
Jyllinge skole har fortsat ikke sin egen gymnastiksal. De
bruger os, som de har gjort lige fra start, og det er et
væsentligt aktiv for os,” siger Torben.
Hans Jørn: ”Vi har flere seniorer i dag og har holdt fast i,
at der er senioridræt om onsdagen, selvom skolen gerne
ville have hallen i dagtimerne alle ugens dage. Tirsdag og
fredag formiddag bruger seniorerne svømmehallen med
efterfølgende hygge, og det er noget som vores 130-140
pensionistmedlemmer virkelig sætter pris på. Det kniber
mere med de unge.”
”Og så kan man spørge sig selv, hvorfor det er blevet
sådan?” supplerer Ingrid.
”Jeg er stadig med i halinspektørforeningen, og jeg kan
jo se, at det gælder over hele landet, at de ikke kan få
cafeterierne til at løbe rundt på grund af diverse lovkrav,
og fordi børnene altså ikke vil have sunde boller. De vil
hellere have pølser og pommes fritter. Sådan er det,”
siger Hans Jørn.
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”Det var sjovt at være med til at starte det op, travlt og
sjovt, men sådan er det, når man har med sådan noget
at gøre, og dengang var der kun min mand og jeg. Vi så
ikke ret meget til hinanden, men der var masser af glade
mennesker!”
Hans Jørn er uddannet kranfører og kørte mobilkran over
hele landet, da han blev træt af det og gerne ville være
mere hjemme. Han byggede hus i Jyllinge i 1969 og flyttede ind året efter, og så står der altså halinspektør gennem 31 år på visitkortet.
”Mange bliver skilt i et sådant job, fordi man jo aldrig ser
hinanden, men mit drive har været, at der altid har været
noget at se til og et nyt projektet i gang, ligesom der er
nu. Der er faktisk blevet bygget nyt og udvidet, siden jeg
startede, og det har været det spændende i jobbet.
Vi fik svømmehallen, og så blev kælderen bygget om til
vægttræningscenter, og nu skal de have nye faciliteter,
som de selv finansierer.
I starten var vi kun to mand. Nu er der vel tyve ansatte
inklusive personalet i svømmehallen, men vi har altid haft
en kontordame ansat, så inspektøren ikke skulle sidde på
kontoret og administrere. Det ville jeg ikke have brudt mig
om,” siger Hans Jørn.
”Det handler om mennesker, om dig som person, din lyst
og dit drive. Du ville være med i det, der foregik, og det
er vigtigt for, at man kan udvikle sig,” siger Torben og
tilføjer: ”Hvorfor gå med i disse ting?
Jamen, det er drøndejligt at være med til at skabe, men
det givende er det teamwork, man har med andre (alle
nikker og samtykker, red.). Der er så store ressourcer i
folk, og den vekselvirkning man har, når man sidder sammen og finder ud af tingene, den er det hele værd.”
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Lokal sammenhængskraft
Snakken bordet rundt fortæller også, at det netop er det
tilsyneladende uovervindelige, der tæller i det samlede
regnskab. Da det hele begyndte, var der 1.700 skeptiske
sjæle i Jyllinge. Nu er der 15.000 i lokalområdet, og så har
man været gennem strukturreformer, og hvad ved jeg –
intet nævnt og intet glemt – og i dag er politikerne mere
med, end de var i starten, måske lidt for meget med,
selvom det ikke er til citat.
”Det umulige tog bare længere tid. Sådan var det, og vi
stod selv for det meste. Jeg tror, at det har skabt en unik
sammenhængskraft i Jyllinge, at man har stået bag og
lagt kræfter i blandt andet med Ålefesterne, og hvad vi nu
ellers satte i gang for at skaffe midler. Det kunne nok ikke
lade sig gøre i dag helt på samme måde,” siger Torben.
Og så alligevel: Vægttræningsklubben ville gerne fra Ganløse til Jyllinge, og det kom de.
”Vi havde lavet skydebaner i kælderen, der ikke blev brugt
ret meget. Så vi opsagde skytterne under megen bulder
og brag, så vægttræningsklubben og motionscenteret
kunne flytte ind. I starten havde de et par lokaler, og
allerede efter et år var de for små. Nu står de og vi foran
et byggeri til mere end 10 mio. kroner, og de har selv
skaffet penge og er i dag over 3.000 medlemmer. De er
den største afdeling under JGI, så det har været en fantastisk udvikling, der viser, at de større ting stadig kan lade
sig gøre, hvis man er ihærdig nok.”
”Idéen med multihallen opstod også, fordi der hurtigt kom
alt for mange brugere i forhold til den plads, der var til
rådighed, og så blev der naturligvis nedsat en gruppe,”
fortæller Hans Jørn. ”Det er den udvikling, der gør, at vi i
dag har et stort, sammenhængende kompleks, hvor man
kan komme tørskoet rundt. Vi har mange fodboldstævner,
hvor de kan være indendørs alle sammen, og det er der
ikke så mange haller på Sjælland, der kan klare.”

fantastisk periode, hvor vi startede med at sælge andelsbeviser af 100 kr., og da det ikke var nok, blev vi i
bestyrelsen enige om at lave en byfest, og det blev så til
elleve i alt, hvor vi samlede en million kroner sammen.
Herudover havde vi fire banklån og en kommunegaranti,
der nok blev understøttet af, at Jyllinge skole manglede
en gymnastiksal, og så kunne de jo passende leje sig ind
hos os. Ålefesterne var formidable, og vi var ikke trænet
i det her, men det gik op for os, at det, vi var i gang
med, ikke handlede så meget om penge som at skabe et
fællesskab. Du skal forestille dig, at hækkene var meget
lavere omkring husene dengang, end de er i dag. Det,
vi har bygget op, har holdt, og det har været drivende i
vores område.
Da vi lavede den store hal, kom de og lagde gulv på frivillig basis, og da det var færdigt, kunne vi jo ligeså godt
lave gulvlæggerholdet om til et flisehold, så vi kunne lave
en svømmehal. Det startede måske som en fiks ide, og
det har da også til tider været en sej kamp undervejs,
men jeg ville ikke have været det foruden,” siger Torben.
Igen er der enighed omkring bordet, og jeg får lige anekdoten om svømmehallens fliser med på vej ud ad
døren:
Der manglede 50.000 kr. til at kunne beklæde bunden af
bassinerne med fliser. Alternativet var malet beton, men
med den konsekvens, at så skulle bassinerne tømmes, og
bunden males hvert fjerde år. Inspirationen til, hvordan
det kunne klares, kom efter et besøg i Nordborg hallen på Als, hvor der i foyeren var indskrevet navnetræk i
murstenene for at skaffe penge. Torben og hans kone fik
der ideen til, at noget lignende kunne man vel forsøge sig
med i Jyllinge for at rejse penge til bundfliserne.
Der blev arrangeret flisemaledage, hvor man for 100 kr.
kunne købe en flise og male motiver efter egen kunstnerisk formåen. Fliserne blev efterfølgende brændt i en ovn
på skolen, og der blev i alt solgt 490 fliser.

Fester og fliser
Torben har været med fra år nul i halsammenhæng, og
selvom han ikke længere sidder i bestyrelsen, er han
stadig med i kulissen til en snak om, hvordan man nu kan
gribe det næste an.
”Vi byggede den lille hal allerede to år efter indvielsen
af den store. Vi kunne se, at der var et kraftigt boom i
behovet, og alt er skabt for private midler. Det var jo en

Dermed var finansieringen af bundfliserne hjemme, og
de holder sig stadig smukt i vandet. Overalt kan man se
resultatet af endnu en smart idé indgraveret i kongelige
porcelænsblå farver. Fliserne var og er - ud over at rejse
en kapital - et symbol på det fællesskab, der ligger i
Jyllingehallen, og så kan man jo 33 år efter svømmehallens indvielse svømme en tur med børnebørnene og
spørge: vil du se min flise?
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HVAD SYNES BORGERNE
OM HALLEN?

HVAD SYNES BORGERNE
OM HALLEN?

Emil Bardrum, 14 år og Emil Højfeldt
13 år. Begge Gundsømagle.

Henning Rasmussen, 50 år. Har boet
i Jyllinge siden 1992.

Emil Bardrum:
“Jeg kommer i hallen rigtig tit. Det er et
fedt sted. Jeg kan godt lide Sportsnatten.
Jeg spiller også fodbold og synes, der er
gode baner både uden for og inden for.
Jeg kommer også i svømmehallen.
Jeg kunne godt tænke mig rutschebaner
og mere spænding i svømmehallen – for
eksempel en 5 meter vippe og mere
dybde.”

“Det gode ved Jyllingehallen er, at den
ligger godt, og der er stille og roligt at
komme der. Jeg er især i vinterhalvåret flittig bruger af fitness-centret og har tabt 20
kilo på to år ved at investere 45 minutter
om dagen i mig selv.

Emil Højfeldt:
“Jeg synes hallen er alle tiders. Jeg kommer der nogen gange med familien og
andre gange med Emil.”
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Bade- og omklædningsforholdene i hallen
kunne godt trænge til forbedring. Og så
bør svømmehallen udvides.
Roskilde kommune bør gå målrettet efter
svømning som satsningsområde inden for
idræt – både bredde og elite. Med fjorden
lige uden for døren kan man ikke bo i
Jyllinge uden at kunne svømme.”
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DE FØRSTE 25 ÅR - OG TIDEN, DER GIK FORUD
Af Lars Lindskov

Under tilblivelsen af dette 40 års skrift har vi naturligvis
talt med nogle af de gæve folk, der var med til at fostre
idéen til Jyllingehallen - og som var med til at etablere
den grundlæggende kultur, der har været drivkraften i
hal-komplekset gennem alle årene op til i dag. Tre af dem
– Ingrid, Hans Jørn og Torben – finder du et interview med
på side 6-10.

I bogen ”Levende fortid – Glimt af Gundsøs
kulturhistorie” udgivet
af Fjordmuseet, Museum
og Lokalhistorisk Arkiv
for Gundsø, 2004” skrev
tidligere borgmester - nu
afdøde - Arne Sloth et
kapitel ”De store linier.
Erindringer fra JyllingeGundsømagle sogneråd
1962-1970”, hvorfra følgende afsnit er hentet:

Initiativrige tilflyttere – ålefester

Hallens indgangsparti ved 25 års jubilæet i 1996. Få år senere blev indgangspartiet ombygget og overdækket til den nuværende foyer.

Blandt de nye borgere var der mange med gode idéer og kreative
evner, og der blev taget mange nye initiativer, som byens borgere
har megen glæde af i dag. De mest synlige resultater, vi ser i dag
(2004 red.) er Jyllingehallerne og Lystbådehavnen. Mange af de
nye beboere engagerede sig stærkt i at skabe disse gode rammer
til gavn for både idræt og fritid.

Derudover har vi naturligvis også været i de lokale arkiver
og hjemme i egne gemmer for at finde historier frem fra
tiden, der er gået.

I 1965 blev det første initiativ taget til at opføre et klubhus ved
hjælp af frivillig arbejdskraft. Det skulle være første etape til en
egentlig sportshal, hvortil lå et skitseforslag.

Ved 25 års jubilæet i 1996
blev der udgivet et 8siders jubilæumsskrift. Det
har vi scannet, så du kan
downloade det i pdf fra
hjemmesiden
www.jyllingehallen.dk.
Deri kan du læse flere
historier, som blev fortalt i
forbindelse med markeringen af de første 25 år.

For at skaffe penge til halprojektet blev der igennem 11 år holdt
ålefester, som stadig huskes af mange. De var både festlige og
fornøjelige og gav tillige et godt sammenhold blandt nye og
gamle beboere.

Nu er 15 yderligere år
stødt til, og vi fejrer hallens 40 års fødselsdag og
kan se tilbage på fire årtier
med et hal-kompleks i vækst og i en stærk udvikling.
Men vi skal næsten 50 år tilbage for at finde starten på
det kompleks, vi kender i dag.

Der blev ydet en overvældende arbejdsindsats fra mange sider.
Der blev indført bompenge for indkørsel i Jyllinge i weekenden,
hvor festen gik for sig, og så godt som alle byens borgere var
engagerede. Ikke mindre end 15.000 mennesker havde lagt vejen
omkring Jyllinge ved en af de første ålefester, der gav et pænt
overskud med en omsætning på omkring 100.000 kroner.
Igennem det store frivillige engagement skabtes både et økonomisk og politisk grundlag for at også sognerådet kunne støtte
halprojektet. Det første spadestik kunne herefter tages den 3. juli
1970 af viceborgmester Aksel Pedersen og formanden for halprojektet Torben Sønderskov. Det endelige resultat er nu et stort
halkompleks med svømmehal, motionscenter m.v., som vi alle kan
være stolte af.
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ET HALKOMPLEKS BLIVER GRUNDLAGT

Jyllingehallen er opført i flere etaper, og der har derfor været flere rejsegilder og indvielser. Billedet er fra rejsegilde lille hal i april 1973.
På billedet ses bl.a. Børge Hansen, Poul Odal og Torben Sønderskov.

Bagerst ses Klubhuset, som er tegnet af Kommuneingeniør Hjalmar Ritslev. Det stod færdigt ca. 1968. Forrest ses udgravning til kælder under store hal.
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Rejsegilde for store hal i forbindelse med opførelsen 1970-71

Udgravning til kælder og fundament under store hal 1970. I baggrunden ses husene fra Bygaden. Til højre ses den gamle skole, som nu rummer
institutionen “Firkløveren”, der senest blev udbygget i 2010.
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JYLLINGE-GUNDSØMAGLE
IDRÆTSFORENINGS HILSEN
Det er altid noget særligt, når ens nærmeste fylder
rundt. Og det bliver ikke mindre særligt, når den nærmeste er det ‘hjem’, der har lagt gulv og vægge til så
mange forskellige aktiviteter, at det ikke er muligt at
nævne dem her.
Jyllingehallens Store Hal har dannet rammen om rigtig
mange af de aktiviteter som JGI, i de mange afdelinger,
har taget initiativ til igennem de sidste 40 år.
Det har været stedet, hvor mange aktiviteter er blevet
tænkt, født og afprøvet; mange med stor succes og
andre med mindre succes. Fælles har altid været, at
det har været initiativet, der har drevet udviklingen, og
sådan vil det nok fortsat være. Inden for de forskellige
sportsgrene, der er under JGI’s paraply ændre behovene
sig løbende.
Tidligere var der meget stor søgning til de store holdsportsgrene. De gamle store sportsgrene får nu stærk
konkurrence fra de mere individuelle sportsgrene, hvor det er muligt at passe den daglige eller
ugentlige sport ind mellem alle de andre ting, vi alle skal nå i løbet af dagen eller ugen.
Den udviking er med til at udfordre det halkompleks, som huser mange af de forskellige sportslige
tilbud JGI’s afdelinger driver. For tiden er det de individuelle aktiviteter, hvor man ikke er bundet af
faste tider eller hold, der nyder stor popularitet, men sådan bliver det ikke ved med at være. Hvem
havde forestillet sig, at der ville køre ét-hjulede cykler i Store Hal - med garanti ikke ret mange, da det
første spadestik blev taget? Hvem siger ikke, at det en gang med tiden bliver moderne at være skytte
igen? Eller at de kinesiske filosofier bag daglig bevægelse som bedst kendes fra Chai Chi, bliver moderne?
Sker det, vil der måske være små mere eller mindre etablerede grupper, kun har behov for gulvplads,
som mødes på de fri arealer i eller uden for hallen, og her udøver deres sport. Det kan også ske, at
dans bliver vakt til live igen som en aktivitet i hallen. Der er masser af ideer og nye opfindelser, som
det skal være muligt at prøve af, og det skal der fortsat være plads til.
Kombination af aktivitet i hallerne og udenfor på fodbold- og tennisbanerne er sammen med lysten
til at prøve nye ting, inspiration og forventninger fra vores medlemmer med til at skabe vores fælles
fremtid.
Derfor, kære Store Hal, ønsker vi dig tillykke med de 40 år med mange tak for de oplevelser, som du
har givet os. Samtidig ser vi frem til de næste 40 år, hvor vi i JGI vil hjælpe med til at præge udviklingen
i mange retninger, så det til hver en tid er muligt at tilbyde de aktiviteter, som skaber liv i komplekset.
Aktiviteter som både vil fylde Store Hal, Lille Hal, Multi Hal og Svømme Hal. Med tiden kan vi drømme
om, at vi kan fylde ‘Nye Hal’ med liv.
Lene Lindberg Nielsen, formand
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HVAD SYNES BORGERNE OM HALLEN?
Poul-Henning Ditlev, 65 år. Har
boet i Gundsømagle siden 1991.
“Jeg holder meget af miljøet.
Mine børnebørn svømmer og spiller
fodbold, og min søn er træner.
Jeg synes, der er, hvad der skal
være. Men jeg skal se at få taget
mig sammen til at komme i vægttræningen og få smidt nogle kilo.”

Ønsker Jyllingehallen tillykke med Store Hal’s første 40 år.
I anledning af de første 40 år under STORE HAL’s tag viser JGI et
udvalg af vores sportsgrene i løbet af uge 34,
fra d. 23. august....
Alle kan komme forbi og prøve de aktiviter som et udvalg af vores
afdelinger viser frem. Følg opslagene i og omkring Hallen...
Hilsen JGI’s Hovedbestyrelse
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FIT FOR FIGHT
JGI Vægttræningsafdeling eller Gundsø Vægttræningsklub, GVK i daglig tale, har været en underafdeling af JGI siden 1. februar 1984. I alle disse år
har vi haft vores træningssted i Jyllingehallen.
Før vi flyttede til Jyllingehallen, trænede vi i Ganløsehallen, GVK betød da Ganløse Vægttræningsklub. På grund af pladsproblemer - vi havde 40
m2 i kælderen at træne på - ansøgte vi politikerne
i Stenløse Kommune om mere plads, da vi havde
ca. 200 personer på venteliste. Men politikerne i
vores nabokommune havde ikke dengang visioner
angående denne nye træning.
Det havde den daværende bestyrelse i Jyllingehallen derimod. Ikke lang tid efter en ansøgning
til Jyllingehallen havde vi fået lovning på et lokale
på 100 m2 i kælderen.
Siden den tid er det gået hurtigt. På nuværende
tidspunkt lejer vi 220 m2 af Jyllingehallen.
Da vores medlemsskare er vokset til 3.650
personer i år, kan enhver se, at 220 m2 ikke er
plads nok til seriøs træning.
Derfor har vi gennem årene i fuld forståelse med
vekslende bestyrelser i Jyllingehallen udvidet
vores klub tre gange, så vi nu er oppe på 700 m2
med alt moderne udstyr inden for kondition - og
styrketræning. I øjeblikket er vi i færd med at
udvide for 4. gang. Denne gang bliver udvidelsen
på 700 m2. Disse m2 skal bruges til de aktiviteter,
vi har manglet: Nemlig holdtræning og badefaciliteter. Udvidelsen er færdig i januar 2012.
Vi glæder os alle utrolig meget til disse nye aktiviteter, vi kan tilbyde vores medlemmer.
Samtidig vil vi her ved Jyllingehallens 40 års jubilæum sige tak for et forbilledligt samarbejde
gennem alle årene i håbet om, at det vil blive ved mange år i fremtiden.
Keld Jepsen, formand GVK
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NAVNE- OG LOGOKONKURRENCE
Jyllingehallen har kort og godt
heddet Jyllingehallen eller blot
”hallen” siden den første hal blev
opført i 1971. Siden er lille hal
kommet til i 1973, svømmehallen
i 1978 og multihallen i 2001. Nu
står komplekset igen over for en
udvidelse.
Tilsvarende haller rundt om i landet har skiftet navn i takt med udvidelserne. Tune-hallen er således
blevet til Tune-hallerne. Roskildehallen blev først til RoskildeHallerne og siden til Roskilde
Kongres- og Idrætscenter.
Vi er ikke kun et idrætscenter.
Vi er også et forsamlingshus,
mødested, kursuslokaler og
træningscenter. Og tanker om at
få bygge biblioteket ind i komplekset luftes også.
På de seneste generalforsamlinger har vi talt om at ændre navn
til Jyllingehallerne, der er en mere
retvisende betegnelse for de fire
haller, som Planetvej 35 omfatter.
Men er det nu også det rigtige?
Det vil vi gerne spørge alle jer
borgere og brugere om.

Konkurrencebetingelser
Bestyrelsen udskriver derfor
en konkurrence, hvor alle er
velkomne til at komme med forslag til navn og logo. Man kan indsende et logo for sig og et navn
for sig – eller et forslag til begge
dele. Forslagene skal kunne bru-

ges på tøj, brevpapir og tryksager,
i annoncer og på hjemmeside
samt på skilte og flag.
Der er ingen yderligere formkrav.
Der er forskel på kaldenavn og
på juridisk navn. I dag er kaldenavnet Jyllingehallen, hallen og
Jyllingehallerne, mens det juridiske
navn på selskabet er Jyllingehallen
a.m.b.a.
Ved at deltage i konkurrencen
accepterer forslagsstillerne, at rettighederne til navn og logo overdrages til Jyllingehallen a.m.b.a.
Konkurrenceudsteder forpligter sig
ikke til at anvende de indkomne
forslag.

kassen Hagenæs 39, 4040 Jyllinge
- mærket ”Konkurrence.”
Bestyrelsen, der fungerer som
dommerkomité, vil herefter vurdere de indkomne forslag og
tage beslutning på et af de førstkommende bestyrelsesmøder i
efteråret 2011. Bestyrelsen kan
umiddelbart vælge et kaldenavn og
et logo, men såfremt det juridiske
navn skal ændres, kræver det en
ændring på en generalforsamling.
Næste ordinære generalforsamling
finder sted til april 2012.

Præmie

Tidsplan

Vinderen får et års gratis adgang
til svømmehallen for to personer i
den offentlige åbningstid.
Vinderen får direkte besked.

Forslag skal være næstformand
Ole Gylling i hænde senest den 1.
september 2011 kl. 20.00 på
ole@gyllinghansen.dk eller i post-

Spørgsmål rettes til næstformand
Ole Gylling på 46 78 94 56 eller på
ovenstående mailadresse.

Jyllinge Sportscafé
Jyllinge Hallen

Sund mad til sportsarrangementer
Tema aftener
Skolemad
Mad ud af huset
Frokostordninger
Selskaber
Møde arrangementer

v/

fooddesign

®

Christina Harder
Kok og indehaver af fooddesign
tlf 29 72 72 92
info@fooddesign.dk
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Tillykke med jubilæet!
Forum Advokater, Havnevej 3, 4000 Roskilde. Tlf. 7022 8850. www.forum-advokater.dk

Lindskov Management
- det er jo resultaterne, der tæller!
• Professionelt bestyrelsesarbejde
• Bestyrelses- og direktionsrådgivning
• Foredrag
Skovvej 6 • 4040 Jyllinge • Telefon 46 73 19 79 • mail@lindskov-management.dk
www.Lindskov-Management.dk
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KOKKENS DRØM
Jeg hedder Christina Harder, er gift
med Henrik og har 3 børn.
Vi flyttede til Jyllinge i 1998. Efterhånden har vi fået opbygget et
netværk i Jyllinge og er glade for at
bo i byen.
I 2005 grundlagde jeg FoodDesign,
der rådgiver virksomhedskantiner
om sund, nærende og ikke mindst
indbydende mad.
Fooddesign, kører videre som hidtil,
sideløbende med cafeen.
På Jyllinge Skole har jeg kørt et
projekt over et halvt år, hvor vi lærte
børn i 5. klasse om råvarer, smag og
tilberedning. Børnene lavede mad til
deres forældre og børn i SFO’en. Her
lærte jeg, at børn er altspisende,
bare de har været med i køkkenet.
I Jyllinge Hallen har jeg en drøm
om at skabe en Sportscafe, hvor
Jyllinges borgere, og ikke kun hallens brugere, bare dumper ind og
spørger fruen af huset; Hvad der er
på menuen i dag?
Og så tilbyder vi den dejligste frokost eller aftensmåltid, som selvfølgelig kan nydes i sportscafeen nye
rammer eller tages med hjem i en fart, som et alternativ til traditionel ”take away”. Eller nydes ved
fællesspisningsarrangementer for den travle børnefamilie, enlige, unge og ældre. Vi vil servere god og
nærende mad til rimelige penge. Vi starter op med en aften om ugen, og så tager vi den derfra.
Vi vil ikke være hellige krigere mod ”fast food”, men vi vil omvendt ikke have pomfritter og friturestegte
fiskefileter på menukortet. I en sportshal skal man kunne fylde depoterne op med mad, der giver
energi og kræfter til de næste udfordringer. Selvfølgelig kan man også købe en slush Ice eller andet
guf, men man har et valg. Isen kunne jo spises når man var færdig med dagens udfordringer…
Endvidere vil der være mulighed for at bestille mad til selskaber ud af huset, skolemad samt forplejning
i forbindelse med stævner og andre aktiviteter i hallen.
Tillykke med jubilæet - og velkommen i Jyllinge Sportscafé.

Christina Harder
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TRADITION OG FORNYELSE
Af Lars Lindskov

Bygningerne på Planetvej 35 - og de store arealer rundt om komplekset - anvendes jo som udgangspunkt et sportsanlæg, hvor brugerne dyrker forskellige former for idræt og motion - gymnastik, badminton, tennis, basket, håndbold, fodbold, uni-cykling, svømning, fitness og meget, meget andet.
Men halkomplekset danner også rammen om mange andre gøremål. Teoriundervisning til køreskole,
jordemoderkonsultation, selskaber, folkeafstemninger og valg, julefester med julemanden, koncerter,
fester, vægtrådgivning er nogle af de aktiviteter, der skaber liv i de 40 år unge rammer.
Landbetjent Ulla Smith tog i 2007 initiativ til FedFest4040-festerne for 14-18 årige unge og disse afvikles stadig en gang i kvartalet.
I 2009 startede et nyt forsamlingshus-koncept op, hvor hallens selskabslokale ved 10 arrangementer
fra mandag den 31. august og frem til kommunalvalget den 17. november dannede rammen om
debat- og informationsmøder, hvor hallen i samarbejde med en række lokale aktører satte forskellige
emner til debat.
I alt mødte flere end 500 borgere op til de åbne møder og skabte dermed liv – både i hallerne og i
den lokale debat om alt fra motorvej til klima, familiestruktur, handicappolitik, ung i Jyllinge og mange
andre aktuelle emner.
Blandt samarbejdspartnerne var ÆldreSagen, Handicaprådet, Grundejerforeningen Kastaniehøj, LOF,
Natteravnene, Lokalpolitiet m.fl.

Offentligt debatmøde

Senior i Nord

Byg velfærd til ældre

Margrethe Kähler Jakob Bojsen
Cand.jur.,
boligpolitisk konsulent

Formand for
Socialudvalget
Socialdemokratiet

Ingelise Hansen Jan Herskov
Medlem af
Økonomiudvalget
Radikale

Medlem af
Socialudvalget
Konservative

Steen E. DamkjærEvan Lynnerup
Byrådskandidat
Socialistisk
Folkeparti

Formand for
Kulturudvalget
Venstre

Mandag den 12. oktober 2009 kl. 19.30
i Jyllingehallernes selskabslokale, Planetvej 35 i Jyllinge
• Hvordan skal vi bo og leve, når vi bliver ældre og rigtig gamle? For
det bliver vi. Vi er mange, der bliver 100 år. Vi vil ikke længere nøjes
med at bo. Vi vil helst både bo og leve godt – hele livet. Både i vores
3. alder og i den allersidste levetid. Af flere årsager er der behov for
et betydeligt nybyggeri i kommunerne – også i vores - både nu og i
de kommende år, fordi der:
• stadig er for mange utidssvarende plejehjemspladser
• er brug for flere moderne plejeboliger, så plejebolig-garantien
kan opfyldes i alle kommuner
• er 40.000 flere 80+årige i perioden 2008-2018
• er 25.000 80+årige er demente i moderat til svær grad – de
har brug for en demensbolig
• kun findes knap 6.000 demensboliger. Det er alt for lidt! Der
mangler 19.000 demensboliger.
• Hvad siger Ældre Sagens boligpolitiske konsulent, cand. jur.
Margrethe Kähler og hvad siger vores egne politikere?
• Kan de takle udfordringen?
• Hvad skal der til?
• Kom, hør og diskuter, hvordan det ser ud i Roskilde kommune! Efter
politikernes oplæg åbner vi for debat.

Dette møde er det syvende af i alt 12
debatcafé-møder, som forskellige foreninger
gennemfører i Jyllingehallerne, der hver
mandag i dette efterår omdannes til dit lokale
forsamlingshus – fra mandag den 31. august
og frem til kommunalvalget tirsdag den 17.
november.
På møderne bliver en række aktuelle og
lokale emner sat til debat.
Møderne er åbne og alle er meget velkomne.
Læs mere på www.jyllingehallen.dk eller på
de forskellige mødearrangørers hjemmesider.

• Øl og vand kan købes.

Velkommen!

Arrangør af dette møde:
Jyllingehallen a.m.b.a.
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BESTYRELSESFORMÆND
1968-2011

HVAD SYNES BORGERNE
OM HALLEN?

1968 - 1976 Torben Sønderskov
1976 - 1977 Niels Jørgen Madsen
1977 - 1981 Anne-Marie Kristensen
1981 - 1982 Jan Brenøe
1982 - 1985 Torben Sønderskov
1985 - 1991 Bjarne Stæhr
1991 - 1992 Torben Sønderskov
1992 - 1993 Jørgen Christensen
1994 - 1999 Erik Jensen
1999 - 2006 Arne Rossing
2006 - 2009 Jakob Rossing
2009 -

Lars Lindskov

Nicklas Andersen, 21 år. Har boet
i Gundsømagle 1993-2010. Bor nu i
Roskilde.
“Det er mest GVK, jeg kommer i. Det er
billigt, og der er altid rent og pænt. Der
har været venteliste i et stykke tid. Den
kunne jeg godt tænke mig blev kortere.”

HVAD SYNES BORGERNE OM HALLEN?
Matilde Rasborg, 6 år.
Har altid boet i Jyllinge.
“Der er altid masser af mennesker, og det
synes jeg, er sjovt.
Jeg går til svømning og gymnastik. Svømmehallen er sjov, og der er gode svømmelærere.
Nogen gange mangler vi noget plads, fordi vi er
så mange.”
Matildes mor supplerer:
“Det er jo en sporty by med sporty mennesker.”
Og den bemærkning er vi da fra redaktionens
side ikke uenige i.
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Poul Poulsen Consult ApS
Bygaden 53, 4040 Jyllinge
Telefon 46 73 21 93

Vi ønsker
Jyllingehallen
tillykke med de

40 år

og takker for samarbejdet
i årene der er gået.
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JYLLINGEHALLENS MEDARBEJDERE

Claus Larsen,
Halinspektør

Palle Christensen,
Halassistent

Anders Krause,
Halassistent

Michael Munch Madsen,
Halassistent

Tina Nørby,
Bademester

Linda Hedal Petersen,
Livredder
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Udgiver: Jyllingehallen a.m.b.a., Planetvej 35, 4040 Jyllinge, telefon 46 78 85 55,
www.jyllingehallen.dk
Ansvh. redaktør: Lars Lindskov, mail@lars-lindskov.dk, telefon 46 73 19 79
Grafisk design: WATERFRONT Communications A/S
Trykt i 6.000 CO2-neutrale eksemplarer hos KLS Grafisk Hus A/S, Jernholmen 42A,
Postboks 1183, Avedøre Holme, 2650 Hvidovre.
Alle interviews af borgerne er foretaget af Lars Lindskov i juni/juli 2011.
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Hjertelig tillykke
med de 40 år
og god vind
fremover!

Kvickly Jyllinge, Jyllinge Centret 2-4, 4040 Jyllinge, tlf. 46 78 80 22, www.kvickly.dk
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JYLLINGEHALLEN
FYLDER 40 ÅR!
Masser af aktiviteter i hele uge 34
og stor gallafest
Lørdag den 27. august 2011 kl. 18

Festmiddag

Underholdning

• Velkomstdrink
• Symfoni af 3 tapas retter

GAS opfører en specielt produceret
Jyllingerevy med nye såvel som gode
gamle numre fra de forgangne 40 år.

Buffet
• Oksefilet med svampe og bær
• Lam med timian, rosmarin og hvidløg
• Hawaiibagt laks
• Årstidens kartofler, dressinger og
saucer
• 4 blandede salater med
årstidens friske råvarer
• Brød

Show
Se udviklingen i gymnastikken
gennem årene.

Dans
Det gode, gamle rockorkester
“Sir Henry and His Butlers“
spiller op til en svingom – som for
40 år siden, da hallen blev bygget.

Dessertbuffet
• 4 slags kager
• Vaniljeis
• Frisk melonsalat med bær
• Råcreme

Billet
Billet for entré, mad og underholdning kan købes i Kvickly Jyllinge
og på hallens kontor for kun 350,- pr.
person. Drikkevarer er for egen regning.

Alle er meget velkomne!
Jyllingehallen a.m.b.a., Planetvej 35, 4040 Jyllinge, telefon 46 78 85 55, www. jyllingehallen.dk
28

