
Idestrup-hallen 
 

 På et bestyrelsesmøde i Idestrup forsamlingshus i 1972 kom tanken frem om at bygge en hal, som der var 
gjort andre steder. Det ville være godt for sporten med mere plads, til gymnastik, håndbold, badminton og 
meget andet. Man stod sammen her i Idestrup og omegn, mange frivillige gjorde et stort arbejde 

Sydfalster kommune var etableret 1.1.1972 – det var en brydningstid og der opstod behov for at anlægge 
sportshaller – I kommunen var opfattelsen at der kun var behov for en idrætshal og at denne skulle ligge i 
Væggerløse – men så tog bestyrelse i forsamlingshuset affære og foreslog at der blev bygget en sportshal i 
forbindelse med forsamlingshuset som var blevet bygget i 1901 – dette skete inden byrådet havde bestemt 
sig og uden at byrådet havde givet garanti for lån – bestyrelsen for forsamlingshuset bad alle andelshavere 
om at forære deres andele til den selvejende institution ”Idestrup-hallen” og alle sagde ja    

Fra forsamlingshusets bestyrelse var det et ønske, at kommunen skulle finansiere hallen, men dette kunne 
ikke lade sig gøre. 

Kommunalbestyrelsen så hellere, at forsamlingshuset stod for byggeriet. Kommunen ville så være 
behjælpelig med arkitekt til udarbejdelse af skitseprojekt. Borgmesteren gav udtryk for, at kommunen var 
villig til at yde det samme, som gives til Østersøhallen. Det kulturelle udvalg gav udtryk for at yde 
økonomisk støtte til forsamlingshuset, så en hal kunne opføres. 

Man besøgte Østersøhallen for at orientere sig om halbyggeri. 

Bestyrelsesmøde den 18. august 1972. 

Kommunens arkitekt Bjørn Rosenhøj 
fremlagde skitsetegning til den påtænkte 
idrætshal. Det er tanken, at faciliteterne i 
forbindelse med hallen skal kombineres 
med forsamlingshuset. Efter 
gennemgang af tegningen, hvor der blev 
drøftet forskellige ændringer, aftales det, 
at Rosenhøj møder med en ny tegning til 
næste bestyrelsesmøde onsdag den 30. 
august. 

Arkitekt Rosenhøj fremlagde ny 
skitsetegning på mødet den 30. august. 

Der var enighed om at arbejde videre med den. Der bliver lavet detailtegning og overslag på, hvad hallen 
med faciliteter ville koste, og der bliver søgt om lån til den kommende hal. 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 29. august 1973, og man går videre med planlægning 
af byggeriet. Der indhentes tilbud fra håndværkerne, og der samles penge ind af frivillige fra foreningerne.  

Omkostningerne skulle holdes nede på byggeriet så man gik ud og tegnede frivillig arbejdskraft. Man kunne 
tegne sig for det antal frivillige timer man ville og egnens landmænd kørte til Stubbekøbing for at hente sten 
og grus og om aftenen mødtes de frivillige og støbte grund og gulv. Vægge og tag var udbudt i licitation og 
byggeriet startede i 1973 

 



I forbindelse med Hallens bygning blev andelsselskabet der havde forsamlingshuset opløst og den selvejende 
institution ”Idestrup-hallen” som bestod af forsamlingshus og hal etableret  

I foråret 1974 er hallen færdig, og der holdes indvielse lørdag den 20. april med reception og fest. 
Forsamlingshus, idrætshal og idrætsanlæg danner nu en fin enhed til sport, fest m. m. 

Første bestyrelse som tog initiativ til oprettelse af idrætshal i Idestrup i 1974 

 

• Frode Holse, Hillestrup 

• Verner Madsen, Sdr. Vedby 

• Frede Vest Hansen, Idestrup 

• Ernst Holm, Tjæreby 

• Helge Bjerregård, Elkenøre 

• Hans Chr. Bonde, Sdr. Taastrup 

• Max Hansen, Sdr. Ørslev 

• Oscar Hansen, Idestrup 

• Jens Olsen, Ulslev 

• Karl Ringsing, Sildestrup 
 
 

I 1984 er følgende beskrevet i ”Sydfalster Nyt”: Der 
opstod problemer efter at hallen var blevet opført idet 
taget i starten var lækkende, men det blev klaret og 
bortset fra dette ene har foretagendet fungeret 
tilfredsstillende til både sport, møder og fester. 
Siegfred Paepke har i alle årene fungeret som ulønnet 
halinspektør og restauratør uden forpagtningsafgift 
og det system fungerer også tilfredsstillende  

1Andelsbevis i forsamlingshuset som blev bortgivet ved etablering 

af den selvejende institution Idestrup-hallen 


