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Stor indsats for fodboldspillet i Glamsbjerg
Blandt dem, der har gjort en stor indsats for foreningen og ikke mindst fodboldspillet i 
Glamsbjerg, skal nævnes Jens Jensen, der gennem 22 år var aktiv fodboldspiller, altid 
på Glamsbjergs bedste hold, og lige så længe var medlem af foreningens bestyrelse, 
deraf 15 år som formand. Endvidere Th. Jørgensen, der fra 1921 til 1943 spillede på 
Glamsbjergs 1. hold. Jørgensen var medlem af bestyrelen i 9 år deraf en del år som 
formand.

Med i FBUs turnering
Glamsbjerg Idrætsforening er første gang tilmeldt Fyns Boldspil-Union i 1920 og 
deltog dengang kun med et hold. Klubben førte de følgende år en ustabil tilværelse. 
I 1921-22 deltog man ligeledes i FBUs turnering, men i 1923 lykkedes det ikke at få 
samling på et turneringshold. I 1924 blev der igen tilmeldt et hold, men så fulgte en 
periode på 3 år, hvor der ikke var noget hold tilmeldt, hvorefter der et enkelt år, 1928, 
atter var et hold med. De fire følgende år, indtil 1933, var der intet turneringshold 
i Glamsbjerg. Derefter har det været mere stabilt, og siden har der været hold med 
under FBU.
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Generalforsamling i Foreningen Glamsbjerg
Kommunaltidende 30. marts 1928
Foreningen »Glamsbjerg« holdt i Mandags Aftes sin aarlige Generalforsamling paa 
Glamsbjerg Hotel. Mange Medlemmer var mødt. Formanden, Blikkenslager Højer 
Olsen bød Velkommen, særlig til den mange nye Ansigter, Forretningsmænd, som 
han haabede vilde drive deres Forretning sig selv til Gavn og byen til Hæder. Derefter 
mindedes han nylig afdøde Hans Jørg. Mogensen, der havde støttet Foreningen i alle 
de Aar, den havde bestaaet. Han havde ogsaa været i dens Bestyrelse. Det blev, sagde 
han, paa sidste Generalforsamling vedtaget at ordne Fortovet i den sydlige Del af byen. 
Det er ikke færdig endnu, men i Morgen vil der blive begyndt derpaa. Udgifterne er 
kalkuleret til ca. 500 Kr. for at faa Fortovet udvidet. Amtet er gaaet ind paa at betale 
400 Kr. + alle Stenene, der skal til. Foreningens Udgifter vil blive ca. 80 Kr. ÷ det 
Beløb, der eventuelt kan spares paa Arbejdsløn. Ligeledes blev det i Fjor vedtaget at 
arbejde paa en Sammenslutning af Foreningen og Haandværker- og Industriforenin-
gen. Der har været afholdt et Par Møder om Sagen, men efter dissse Forhandlinger er 
Resultatet blevet, at man foreløbig ikke har ment at kunne gaa dertil, da man mente, 
at en Kontingentforhøjelse vilde gaa stærkt ud over Medlemstallet. Paa Markedsplad-
sen havde vi ladet opføre et Nødtørftshus, som har kostet 7-800 Kr. Et københavnsk 
Firma ønsker som bekendt at anlægge et Gasværk i Aarup, og saa at føre Ledningerne 
hertil. Kontrakten om Koncessioin herpaa har vi haft til Behandling i Bestyrelsen og 
har faaet et Par Forbedringer indført, bl. a. at Byens Haandværkere, for saavidt de 
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kunde stillle Garanti for, at Arbejdet blev udført kontraktmæssigt, kunde faa Ret til 
at udføre Arbejdet. Efter disse Forbedringer var vi enige om at anbefale Sogneraadet 
at underskrive Kontrakten. Byens Handlende skal hver især gøre sit til at de kan kon-
kurrere med andre Byer, og det er Foreningens Opgave at understøtte de Handlende i 
deres Bestræbelser herpaa, og han bad de Handlende om ikke enkeltvis at underskrive 
paa Andragender fra rutebilejere, men lade Foreningen gøre dette. Der havde været 
afholdt Fugleskydning og Andespil. Tilslutningen til Fugleskydningen havde ikke 
været saa stor som den burde.

Beretningen godkendtes
Derefter oplæste Kassereren, Købmand Henriksen, Glamsdalen, det reviderede Regn-
skab, der balancerede med  3,394 Kr. Foreningens Formue var 5,293 Kr. Medlemstal-
let var 173 imod 162 ved Aarets Begyndelse.
Regnskabet godkendtes.
Af Bestyrelsen afgik Gdr. L. Larsen, Søndergaard, Købmand Henriksen, og Fabrk. 
Østergaard. De to førstnævnte ønskede ikke Genvalg.
Ved Valget valgtes Murermester Henrik Hansen. Fabrikant Nisssen Juhl og Partiku-
lier L. P. Jørgensen. Politiassistent Andersen og fhv. Manufakturhanler Jensen gen-
valgtes som Revisorer.
Der var kommet to Andragender, et fra Køng Sogns Bibliotek og et fra Teknisk Sko-
le. Bestyrelsen foreslog 50 Kr. Urmager Madsen foreslog 100 Kr. til hver. Red. J. 
Nørgaard-Sørensen, Fabrikant Østergaaard og Slagter Pedersen talte i Tilslutning 
til Urmager Madsen. Ved Afstemningen vedtoges de 100 Kr. til hver. Bygmester Rs. 
Pedersen takkede paa Teknisk Skoles Vegne og Gartner Mose paa Bibliotekets. Sports-
foreningen havde indsendt en Klage over Træerne paa Markedspladsen, som var gene-
rende for Boldspillet. Ligeledes klagede man over Ujævnheder paa Pladsen. Bestyre-
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sen havde behandlet Klagen, men afvist den, derfor fremsendtes den til Behandling 
paa Generalforsamlingen og her enedes man om at lade et Udvalg af begge Bestyrelser 
tage Forholdene i Øjesyn og se at komme til rette. Under Forhandlingen udtalte Byg-
mester Rs. Petersen at han kunde ønske, at Boldklubben drev noget mere Boldspil og 
knapt holdt saa mange Baller, saa skulde Foreningen faa rigelig med Støtte fra hans 
Side. De mange Baller var nødvendige af Hensyn til Klubbens slunkne Kasse, sagdes 
der der fra Klubbens Side.
Red. Nørgaard-Sørensen bad Foreningen om at have Opmærksomheden henvendt paa 
Postekspeditionen paa Glamsbjerg Station, som led under Personalemangel. Fabri-
kant Østergaard sluttede sig hertil. J. C.

Idrætsstævnet i Glamsbjerg
Kommunaltidende 17. august 1928
Glamsbjerg Idrætsforenings store Stævne i Søndags havde samlet ca. 250 Tilsku-
ere. Stævnet indledtes med en Fodboldkamp mellem Tommerup og Glamsbjerg. 
Førstnævnte sejrede med 3-1. Helnæs kæmpede med Sandager og vandt med 1-0. I 
Slutkampen mellem Helnæs og Tommerup vandt sidstnævnte ved Lodtrækning, da 
Kampen var uafgjort 0-0.
I 5 km.’s Løbet blev Martinus Sørensen Nr. 1, Aage Groth Nr. 2. Oldegyde rundt vand-
tes af Jens Jensen og Nr. 2 blev Carl Andersen. 100 m. Løbet: Nr. 1 H. Jørgensen, Nr. 
2 Robert Willumsen. Længdespring: Nr. 1 Aksel Larsen, Nr. 2 H. Jørgensen. 
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4-Holds Stævne i Glamsbjerg
Kommunaltidende 17. maj 1929
Glamsbjerg Idrætsforening holdt i Søndags et 4-Holds Stævne. Kruuse i Odense spil-
lede først med Tommerup og vandt med 2-1. Derefter Glamsbjerg med Ebberup og 
vandt med 5-2, og sluttelig spillede Glamsbjerg med Kruuse, Odense, og vandt med 
4-1. Glamsbjerg vandt saaledes de udsatte sølvnaale.

Idrætsstævnet i Glamsbjerg
Kommunaltidende 21. juni 1929
Som bekendtgjort i omst. Annonce er der Idrætsstævne i Glamsbjerg førstkommende 
Søndag, og vi vil benytte Lejligheden til at paaminde Publikum om denne Begivenhed. 
Der bliver noget for enhver Smag og de brave Sportsmænd ligger rigtig i Selen for at 
yde det bedste, saa de kan erhverve sig en af de smukke Præmier som p. t. er udstillet 
hos Guldsmed Eriksen. Endvidere bliver der Musik paa Pladsen og om Aftenen Bal og 
et stort Festfyrværkeri samt Illumination.
Altsaa: Til Sportsstævne paa Søndag.

Det store Idrætsstævne
Kommunaltidende 28. juni 1929
Det store Idrætsstævne i søndags var ikke begunstiget af Vejrguderne idet det baade 
var hundekoldt og regnede, men alligevel holdt saavel publikum som de agerende ud. 
I Fodboldkamp spillede Tommerup og Sandager uafgjort, men i Omkamp vandt San-
dager med 1-0. Glamsbjerg spillede derefter med Sandager og vandt med 1-0.
100 m.s Løb
1. Axel Jørgensen, Glamsbjerg. 2. Robert Willumsen, Glamsbjerg.
Længdespring.
1. Axel Jørgensen 5,21 m.2. Frode Hassenfuss 4,88 m.
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Trespring.
1. Axel Jørgensen 10,10 m. 2. Frode Hassenfuss 9,93 m.

6 km.s Løb.
1. Martinus Jørgensen, Gummerup. 2. Kaj Gøs, Flemløse.

31/2 km.s Løb. 1. Jens Jensen, Glamsbjerg. 1. Sofus Nielsen, Flemløse.

Motionsholdet sejrede 
Kommunaltidende 19. juli 1929
I Onsdags Aftes spilledes en Fodboldkamp paa Idrætspladsen i Glamsbjerg. De kæm-
pende Hold bestod af Glamsbjerg Idrætsforenings 1. Hold og nogle udvalgte Spillere 
af det fornylig oprettede Motions-Fodboldhold. Kampen gik livligt, og det var en For-
nøjelse at følge Spillets Gang, der til Tider var ret spændende. I 1. Halvleg fik Motions-
holdet sat 2 regulerte Maal ind, hvilket øjensynlig resulterede i at Idrætsforeningens 
Hold satte Tempoet yderligere op. Man var jo lidt ængstelig paa Motionsholdets Vegne 
for sidste Halvleg, men dette udmærkede sig ved et godt Sammenspil og formaaede at 
holde Forspringet, idet det kun lykkedes Idrætsforeningens Hold af faa 1 Maal. Moti-
onsholdet havde saaledes vundet en velfortjent Sejr. Tilskuer.

Ringridderfesten paa Søndag
Kommunaltidende 2. august 1929
Vi vil gerne lægge et godt Ord ind for Ringridderfesten paa Søndag, idet Overskuddet 
gaar til Biblioteket og Idrætsforeningen. 
Forhaabentllig vil Vejrguderne være Festen huld, saa vi kan faa en fornøjelig Fest ud 
af det.

Karneval i Glamsbjerg
Kommunaltidende 7. februar 1930
Som meddelt i omstaaende Annonce afholder Glamsbjerg Idrætsforening sit store 
aarlige Karneval Søndag den 16. ds, og det skal efter Forlydende blive det flotteste, der 
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endnu har været arrangeret. I Aar gaar Turen til Kina, og der er draget Omsorg for, 
at Deltagerne faar saa meget som muligt at se af dette herlige Land med dets smukke 
Omgivelser. Endvidere er der den Chance for de Maskerede, at de kan vinde en af 
de særdeles flotte Præmier, der i disse Dage kan beses i Guldsmed Axel E. Erikssens 
Udstillingsvindue. Vi tror, at det skal blive en virkelig fornøjelig Aften, og da Billet-
prisen er saaledes, at alle kan deltage, skal der nok blive fuldt Hus. Iøvrigt gør man 
klogest i at sikre sig Billet i Tide, da disse er begrænset.

Idrætsfest i Glamsbjerg
Kommuanaltidende 23. maj 1930
Det er paa Søndag at Fyns Athletik-Forbund arrangerer en stor Idrætsfest her i Glams-
bjerg.
Programmet er righoldigt og der er gratis Entrè. Der bliver Musik paa pladsen. Se 
iøvrigt omst. Annonce.

Idrætsfesten i Søndags
Kommunaltidende 30. maj 1930
En vellykket Opvisning og en interessant Fodboldkamp, der endte uafgjort.
Fyns Athletik-Forbund og Glamsbjerg Idrætsforening afholdt i Søndags en stor 
Idrætsfest, der begunstiget af Vejret, helt igennem blev en Sukces.
Festens Program bestod af Opvisninger i fri Idræt, en Revancekamp i Fodbold mellem 
Glamsbjerg og Ebberup og endte med et stort Bal paa Glamsbjerg Hotel.
Kl. 3 startedes med en Procession gennem Gaderne med Glamsbjerg Idrætsforenings 
og Odense Gymnastikforenings Faner i Spidsen, derefter kom Middelfart Athlet- og 
Idrætsklubs Idrætsmænd, Ebberup og Glamsbjerg Fodboldhold og sluttede med 
Idrætsmændene fra Odense Gymnastikforening og »Stjernen«, Odense. Paa Idræts-
pladsen modtoges Processionen af Fyns Athletik-Forbunds Formand, P. Maare, Oden-
se, der bød alle Idrætsmændene velkommen til Dagens Stævne og udtalte Haabet om 
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et godt Forløb, hvilket ogsaa skete Fyldest, hvad alle de mange Tilskuere, der havde 
indfundet sig sikkert ogsaa var enige om.
Der lagdes for med 100 m Løb, Længdespring, Kuglestød, Spydkast og 400 m Løb, 
hvilke Øvelser fulgtes med stor Interesse og alle de gode Præstationer fik deres for-
tjente Bifald.
Derefter spilledes den med Spænding imødesete Fodboldkamp mellem Ebberup og 
Glamsbjerg, der som ovenfor nævnt endte uafgjort 0-0 skønt der ikke manglede gode 
Tilbud til begge Sider. Bl. a. brændte hvert Hold et Straffespark.
Efter Fodboldkampen fortsattes Athletikprogrammet med Diskoskast, Højdespring, 
Hammerkast, Stangspring, 1500 m Løb og Stafetløb. Navnlig Hammerkast og Stangs-
pring blev populære og i disse Øvelser opnaaedes Dagens bedste Resultater.
Efter stævnet var man enige om, at Oprettelsen af en Athletikafdeling, var en værdi-
fuld Forøgelse til Byens Sportsliv.
Med hensyn til Resultaterne i Athletik henvises til nedenstaaende Resultatliste:
100 m Løb:
Leo Petersen, Middelfart 10,0 Sek.
Chr. Jørgensen, O. G. 10,0 Sek.
S. Jacobsen, »Stjernen« 10,2 Sek.
Længdespring:
Chr. Jørgensen, O. G.  5,76 m
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Hans Petersen, Middelfart  5,46 m
Johs. Larsen, Middelfart  5,42 m

Kuglestød:
Aksel Sørensen, O. G.   10,45 m
Orla Madsen, »Stjernen«  10,28 m
Johs. Larsen Middelfart  10,10 m

Spydkast:
Hans Petersen, Middelfart  42,00 m
Max Berg, »Stjernen«  35,00 m
Aksel Jørgensen, Bogensen 35,00 m

400 m Løb:
Chr. Jørgensen, O. G.  40,0 Sek.
Max Berg, »Stjernen«  47,0 Sek.
Orla Madsen, »Stjernen«  47,2 Sek.
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Diskoskast:
Hans Petersen, Middelfart  33,00 m
Orla Madsen, »Stjernen«  32,00 m
Johs. Larsen, Middelfart  31,50 m

Højdespring:
Aksel Jørgensen, Bogense 1,57 m
Chr. Jørgensen, O. G.   1,57 m
Fred. Rasmussen, Middelfart 1,52 m

Hammerkast:
Aksel Sørensen, O. G.   41,08 m
Chr. Jørgensen, O. G.   32,75 m
Hans Petersen, Middelfart  32,50 m

Stangspring:
Chr. Jørgensen, O. G.   3,45 m
S. Jacobsen, »Stjernen«  3,15 m
Aksel Jørgensen, Bogense 2,95 m

1500 m Løb:
Carl Erik Jensen, O. G.   4,50 Min.
Max Berg, »Stjernen«  4,50 Min.
E. Christensen O. G.   4,52 Min.

Stafetløb:
Odense    30,0 Sek.
Middelfart    30,1 Sek.
Glamsbjerg    35,0 Sek.
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Fodboldkamp mod Textil-Arbejdernes Boldklub
Kommunaltidende 18. juli 1930
Glamsbjerg Idrætsforening havde i Søndags Besøg af nogle fremmede Spillere, og der 
kæmpedes drabeligt om de 11 Sølvskeer, der var Sejrens Belønning. Disse blev hjem-
ført af Textil-Arbejdernes Boldklub, som vandt over Glamsbjerg ved Lodtrækning idet 
Kampen forblev uafgjort. De øvrige Resultater blev:
Haarslev contra T. A. B., Odense, 0-4.
Haarslev contra Glamsbjerg 0-2.
T. A. B. contra Glamsbjerg 0-0.
Den 10. August vil der blive arrangeret et Idrætsstævne og vi haaber, at saavel vore 
Idrætsmænd som Publikum vil møde talrigt frem. Der bliver noget for alle at se paa.
 E.
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Idrætsstævne i Glamsbjerg
Kommunaltidende 8. august 1930
Vi tillader os at henlede Opmærksomheden paa Idrætsstævnet som afholdes paa Plad-
sen i Glamsbjerg førstkommende Søndag. – Der vil i aar blive betydelig mere at se end 
tidligere, idet Foreningen nu ogsaa byder paa fri Idræt, bl. a. en saa interessant Øvelse 
som Stangspring, og det vil blive spændende at se, hvor højt vore egne Idrætsmænd 
kan præstere at springe.
Idrætsstævne plejer jo at samle ikke saa faa Tilskuere og saafremt Vejrguderne blot 
vil være nogenlunde humane, tør vi spaa, at der sikkert vil komme mange – og naar 
saa Idrætsmændene har lovet at yde deres bedste, er der kun et at sige: »Vi møder paa 
Søndag«.

Karneval i Landsbyen
Kommunaltidende 23. januar 1931
En stadig tilbagevende Begivenhed er Glamsbjerg Idrætsforenings Karneval, det afhol-
des den 15. Februar og skal efter det foreliggende blive noget af det flotteste, der endnu 
er set i Glamsbjerg. Dekorationerne er overladt til en af Teatermalerne i Odense, og 
Motiverne hentes fra en Landsby i Tyrol, saa efter alt at dømme kan det blive en mor-
som Aften. E.

Idrætsforeningens Karneval
Kommunaltidende 30. januar 1931
Som omtalt afholder Idrætsforeningen Karneval paa Glamsbjerg Hotel Søndag den 
15. Febr. og der arbejdes med fuld Fart for at Rammen om denne Fest kan blive saa 
fuldstændig som vel mulig. Vi erfarer, at ogsaa den materielle Side af Sagen er der 
skænket en Tanke, idet der i den tyrolske Landsby, hvortil Karnevallet er henlagt, 
ogsaa vil findes en Bod, hvor der serveres varme Pølser og Øl fra Fad. Skulde det saa 
ikke slaa til, kan man jo ty til Fru Carstensens delikate Frembringelser. Med hensyn 
til Tilslutningen, vil der blive gjort alt for at saavel de Maskerede som Publikum kan 
tilbringe en fornøjelig Aften. E.
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Generalforsamling 
i Glamsbjerg Bold- og Idrætsforening
Kommunaltidende 8. maj 1931
Glamsbjerg Bold- og Idrætsforening afholdt Torsdag d. 23. April sin halvaarlige Gene-
ralforsamling. 
Efter at Axel Jørgensen var valgt til Dirigent, aflagde Kasseren, Robert Willumsen, 
Beretning og oplæste Regnskabet, der balancerede med Kr. 1786,89 og sluttede med 
en Kassebeholdning paa Kr. 125,21.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Af de afgaaende Bestyrelsesmedlemmer, Barber Halvor Jørgensen, Elektriker L. 
Hansen og Kommis Robert Willumssen genvalgtes sidstnævnte. Nyvalgt blev Gartner 
Edmund Hansen og Kommis Sofus Egede-Nielsen.
Til Revisor genvalgtes Lærer B. Garly, og nyvalgtes Lærer I. P. Isen.
Den nuværende Bestyrelse er: Sofus Egede-Nielsen, Jens Jensen, Robert Willumsen, 
Axel E. Eriksen og Edmund Hansen.
Under Eventuelt drøftedes Spørgsmaalet: om ”Glamsbjerg Bold- og Idrætsforening” 
skulde indmeldes i Fyns Boldspil-Union. Ligeledes var der Forslag fremme om at faa 
Fodboldspillerne ulykkesforsikret. Begge Dele skulde Bestyrelsen tage op til Overve-
jelse.
Paa et Møde efter Generalforsamlingen konstituerede Bestyrelsen sig med Sofus Ege-
de-Nielsen som Formand. Til Kasserer Robert Willumsen, Sekretær Edmund Hansen 
og Næstformand Jens Jensen.

Søndagens Fodboldkampe
Kommunaltidende 19. juni 1931
Paa Søndag spiller G. I. F. tre Fodboldkampe paa Idrætspladsen. Den første Kamp 
spilles kl. 11/2 mellem G. I. F.s Drenge indbyrdes. Næste kamp staar mellem Aarup 
II-Hold og G. I. F.s II-Hold. Som man vil erindre spillede Holdene uafgjort i Aarup d. 
31. Maj, saa G. I. F. bør vinde denne Kamp, især da den spilles paa hjemlig Bane.
Men Dagens store Begivenhed bliver vel nok Kampen mellem Aarup I-Hold og G. I. 
F.s I-Hold.
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Alene denne Kamp skulde være i Stand til at samle et stort Publikum. Kampen vil bli-
ve yderst tiltrækkende, ikke mindst derved, at G. I. F. har et Regnskab at opgøre med 
Aarup. Sidste Gang de to Hold spillede imod hinanden vandt Aarup med 5-2.
Det kribler i enhver Glamsbjergspiller, hver Gang han faar disse Tal stukket i Næsen, 
og derfor er i Virkeligheden denne Kamp langt den vigtigste af de i Sommer spillede 
Kampe, og den skal og maa vi vinde.

Fodboldkampen i Søndags
Kommunaltidende 26. juni 1931
Fodboldkampen i Søndags mellem Glamsbjerg I-Hold og Aarup I-Hold, vandtes efter 
en god og velspillet Kamp af Glamsbjerg med 3-2, og dermed fik Glamsbjerg Revanche 
for sit Nederlag 30. Maj.
Glamsbjerg II-Hold, derimod, gik det knap saa godt idet det tabte til Aarup II-Hold 
med 3-1.

Pokalkamp i Assens
Kommunaltidende 7. august 1931
Glamsbjerg Idrætsforenings 1. Hold var Søndags i Assens og spille sin første Kamp i 
Pokalturneringen.
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Efter en god, men fra Assens Side, haard og ureglementeret spillet Kamp, vandt 
Glamsbjerg, trods Dommerens Forsøg paa at hjælpe Assens ved at tillade deres ureg-
lementerede Spil, med 4 Maal mod 3.
En saadan Behandling som Glamsbjergspillerne var ude for i Assens, har de aldrig 
været udsat for før. Baade Assens-Spillerne og Publikum gjorde hvad de kunde for at 
genere Glamsbjergspillerne.
En saadan Behandling af fremmede Spillere tjener ikke A. G. & I. K., Assens, til Ære, 
men skader i høj Grad.
Det er kun sørgeligt at »Idrætsaanden« ikke er bedre i A. G. & I. K., Assens. -ton.

Idrættens Kaar i Glamsbjerg
Kommunaltidende 18. september 1931
Der udkæmpedes forrige Søndag en Fodboldkamp mellem et Odense-Hold og Glams-
bjerg-Hold.
Uden hensyn til Resultatet var det en Fornøjelse at se paa det raske og gennemgaaen-
de dygtige spil, der udfoldedes, og det er i grunden Synd, vist ogsaa en stor fejl, at de 
ældre ikke viser den idrætsudøvende Ungdom lidt større Interesse. Der var nemlig saa 
godt som ingen ældre til Stede for at overvære Kampen og det spændende Spil.
Idrætten har faaet et mægtigt Tag i en stor og ingenlunde den ringeste Del af Ungdom-
men i vor Tid ud over hele jorden. Der er blevet og bliver vel fremdeles talt og skrevet 
mange haarde Ord om Sport og Idræt, og det er jo især de ældre, der hermed har vist 
deres manglende Evne til at forstaa – deres egne Børn. Det er imidlertid givet, at vil de 
ældre ikke komme Ungdommen forstaaende i Møde, saa gaar Ungdommen sine egne 
Veje. Saadan vil det altid være. 
Men bedst og lykkeligst er det, om Ungdommen kan finde Forstaaelse, Velvilje og 
Hjælp hos de ældre, og saa er Ungdommen altid villig til at lytte til de ældres Røst.
Jeg talte i Søndags med et Par af de unge ledende Idrætsmænd, kort før Kampen skul-
de begynde, De havde arbejdet hele Formiddagen med at bringe Pladsen i Orden. De 
havde faaet slaaet Græsset, de havde faaet kørt tre Læs Grus paa Pladsen, og de havde 
baaret Vand bort i Spandevis, men da de saa, hvor lidt det forslog, havde de, for at 
blive rettidig færdig, maattet ty til Falck, der kom og fjernede de mægtige Vandmas-
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ser, der havde samlet sig paa Pladsen, og, ja, de havde mange andre Vanskeligheder at 
overvinde. Men overvundet blev de, og Spillet kom i Gang.
Jeg tilstaar, at jeg blev fyldt med Beundring for disse unge Mænd, der i den Grad var 
grebet af en Ide, at de med Glæde ofrede Fritid, Arbejde og Penge paa den. Og Idræts-
dyrkelsen er sund og god for baade Sjæl og Legeme.
Den Ungdom, der kan fylde sin Plads paa en Idrætsbane, har som Regel ogsaa de bed-
ste Betingelser for at fylde den Plads, der betros den i Samfundets Tjeneste. 
Se, derfor synes jeg, at de unge, der dyrker Idræt paa en sund og ideel Maade, de bør 
have al mulig Støtte fra de ældre, og det vil jo i Virkeligheden ogsaa sige, at de fortjener 
officiel Støtte.
En ideel Idrætsplads er lige saa værdifuld for Ungdommens Dannelse og Udvikling 
som et godt Bibliotik. Ingen af Delene bør savnes i noget Sogn, allermindst ved de 
større Stationsbyer.
Biblioteket har vi her i Glamsbjerg, men Idrætspladsen? – ja, den savner vi. For den 
plads, der nu anvendes som Boldplads, Markedsplads, Dyrskueplads, Cirkusplads o. 
m. a., den taaler paa ingen maade at nævnes som Idrætsplads. Selv som Fodboldplads 
er den elendig.
Derfor burde de Mænd og Kvinder – maaske især Kvinderne! – der har Forstaaelse og 
Hjerte for denne Sag ikke hvile, før der ved Forening af alle gode og villende Kræfter, 
unge som ældre, var erhvervet og dannet en ny, stor og tidssvarende Idrætsplads!
Denne Opgave ligger og venter paa sine Folk, og den kan løses ved overkommelige 
ofre, blot i fælles vilje. J. A.

»Idrætspladsen«
Kommunaltidende 9. oktober 1931
Der kom forleden to unge Idrætsmænd ind til os for at beklage sig. Over hvad? Jo, de 
stod overfor Efteraarets første Turneringskamp. Men nu havde Artilleriet den fore-
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gaaende Søndag hvor Regnen strømmede og gjorde Pladsen blød, været inde paa den 
med de meget tunge Vogne, og de havde efterladt dybe Spor, saa Pladsen i sin nuvæ-
rende Skikkelse var ubrugelig som Sportsplads.
Nu skulle der atter planeres. De syntes ikke, de var tjente med en saadan Behandlling, 
naaar de betalte Leje af Pladsen. Hvorfor kunde Artilleriet ikke henvises til en anden 
Plads? Der var jo Pladser  nok andre Steder.
Man synes uvilkaarlig, at de unge Mænd har Ret i deres Klager. Men hvad er der at 
gøre?
– Vi pegede forleden i en Artikkel paa denne Sag og havde ventet at modtage Bidrag 
til Forhandling om dens Løsning. Men endnu har ingen meldt sig. Hvor kan det være? 
Vi mente, at Glamsbjerg, ja, hele Køng Sogn var et af de Steder, hvor Interessen for 
Gymnastik og Idræt var stærk og levende. Er det forbi med det?
Vi fremsætter i forstærket Form Spørgsmaalet:
Hvorledes faar vi en anstændig og tidssvarende Idrætsplads?
Et saa stort Sogn som Køng med en Stationsby som Glamsbjerg kan ikke vedblive være 
bekendt at byde Sognets idrætsøvende Ungdom en Allemands- og Alt-mulig-Plads 
som den nuværende. I Grunden burde det være en kommunal Opgave at skaffe en 
ordentllig Idrætsplads. 
Men lettest og bedst løses Opgaven ved ad baade privat og offentlig Vej; og løses maa 
den. Der bliver ikke Ro om den før.

Annonce i Kommunaltidende.
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Idrætspladsen 
Kommunaltidende 30. oktober 1931
Nu dages det. – Fabrikant H. C. Jensen lægger for.
„Der snakkes alt for meget og handles alt for lidt”. Disse Ord rinder os i Minde ved 
Synet af den Annonce, Hr. Fabrikant H. C. Jensen, Glamsbjerg Margarinefabrik, har 
ladet indrykke i dette Blad, og som vi gerne vil henlede Læsernes velvilligste Op-
mærksomhed paa. Nu har der været talt og skrevet, snakket og drøftet Mand og Mand 
imellem og i Bestyrelser og Udvalg. Velvilje var der vist nok af, men Initiativet? ja, det 
maa man spejde efter. – Og saa snakkede man videre. 
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Det er blevet Fabrikant Jensen for meget. Nu maatte næste Akt indledes. Og saa 
træder han pludselig frem paa Torvet som den Handlingens Mand han altsaa er, og 
forkynder, at han til den Grundfond, der maa tilvejebringes for Idrætspladsens Vir-
keliggørelse, vil afgive en vis ikke uvæsentlig Procentdel af sin Fortjeneste paa den 
Margarine, der sælges i Glamsbjerg, af hans eget Fabrikat. 
Vi siger: Hatten af! Og saa spørger vi: Hvem giver næste Bud? – og næste – og næste? 
– Ja, for der maa sikkert komme flere. 
Og lad saa være med at tillægge Fabrikant Jensens smukke Tilbud nogen som helst 
forretningsmæssig Bagtanke. Hr. Jensen ved lige saa vel som vi andre, at der hverken 
spises mere eller mindre Glamsbjerg-Margarine af nævnte Grund. Men – der burde 
spises mere – smøres tykt paa!

Generalforsamling 
i Glamsbjerg Idrætsforening
Kommunaltidende 13. november 1931
Glamsbjerg Idrætsforening har afholdt Generalforsamling. Der var ikke mødt særlig 
mange men det forhindrede ikke, at Forhandlingerne var ret livlige.  Af Formandens 
Beretning fremgik det, at der har været spillet 17 Kampe i Somrens Løb. Regnskabet 
balancerede med 1060 Kr. og godkendtes. Derefter kom man til det mest aktuelle 
Punkt paa Dagsordenen, nemlig Spørgsmaalet om Idrætspladsen, der som før omtalt 
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ikke er saa helt ideel. Det vedtoges atter at forsøge en Forhandling optaget med Glams-
bjerg-Foreningens Bestyrelse om Muligheden for at skaffe Idrætten her i Sognet bedre 
og mere anstændige Vilkaar. (Lad os haabe. det lykkes. – Red.).  
Til Bestyrelsen genvalgtes de efter Tur afgaaende to Herrer, Tømrer Jens Jensen og 
Guldsmed Eriksen. Endelig nedsattes et Udvalg til at forberede en storstilet Foraars-
fest med det Formaal at skaffe Midler til en ny Idrætsplads. Dette Udvalg er d'Hr. H. 
Jørgensen. L. Hansen og S. Nielsen.

Dilettant-Komedie på Glamsbjerg Hotel
Kommunaltidende 10. marts 1932
Fredag og Søndag gik Tæppet altsaa for Skuespillet paa Glamsbjerg Hotels smukke 
Scene. Og Spillet viste sig at staa fuldt Maal med de forventninger, vi havde stillet til de 
optrædende. Let og elegant og med det rette Liv over Replikkerne og hele Spillet blev 
baade Kusine Lotte og Fe-riegæsterne ført hen over Scenen. Selv de mange dels kønne 
og dels muntre Sange blev usædvanlig godt udført. Det anses – og med Rette! – for 
upassende at omtale den enkeltes Præstation, naar det gælder Dilettanter. Denne gode 
Regel skal vi ikke gøre Brud paa. Vi ønsker kun at sige, at alle de optrædende fyldte 
deres Roller særdeles godt, nogle af dem endog til Fuldkommenhed, saa det stærke 
Bifald, der lød, ingenlunde var for stærkt.

Idrætsforeningen lægger ud
Kommunaltidende 8. april 1932
Aarets første Fodboldkamp er et af de magne Vaartegn, der forkynder Vinterens Død 
og Sommerens første Frembrud. – Glamsbjerg Idrætsforening kæmpede i Søndags sin 
første Fodboldkamp i Aar og vandt den med 2 Maal mod 0.  Det var et Odensehold, 
»Kammeraterne«, der maatte »bide i Græsset«. Om selve Spillet er der at sige, at der 
ufoldedes mere Lyst og Energi end godt 
Samspil. Der var fine Spillere paa begge 
Hold, ikke mindst paa Glamsbjerg-Hol-
det.  Der saa vi vore gode Spillere udfol-
de sig saadan, at det var tydeligt, at de 
efter den lange Vinterpause følte sig 
lykkelige ved atter at kunne sætte alle 
Evner og Kræfter ind i det friske Spil. 
Men Spillet viste især at det, som det nu 
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først og fremmest gælder om at sætte ind for, det er en gennemført og dybtgaaende 
Træning under kyndig og myndig Ledelse.  Gør man det, saa skal det nok vise sig, at 
der er godt Stof i vore egne Spillere. Og saa en lille Henstilling. Var det ikke muligt at 
holde Tilskuerne i passende Afstand fra Banen? Vi tænker her især paa en Flok Dren-
ge, der under hele Spillet tog Opstilling i og om de fremmede Spilleres Maal, hylede op 
i de mest spændende Situationer og førte i det hele taget et Sprog saa modbydeligt, at 
ordentlige Mennesker maatte ærgres derover.  Der bør altid være en skarp og afgjort 
Grænse mellem Idræt og Raahed.  Det er en absolut Betingelse for en sund Idræt. Men 
det er ogsaa en Betingelse for at vinde og fastholde det store Publikums Sympati og 
Interesse.
– En Flok hylende og brølende Drenge, der stiller sig op i selve Maalet og ved raa og 
flabende Tilraab giver deres Mishag til Kende og haaner den enkelte Spiller, naar han 
gør sig skyldig i Fejlspil, det er en Tilskuerflok, der er meget værre end ingen. Maaske 
vilde det bedste Middel være, om Dommeren afbrød Spillet og lod samtlige Spillere 
fure og flytte Flokken langt bort fra Pladsen.

Generalforsamlingen 
i Glambjerg Idrætsforening
Kommunaltidende 6. maj 1932
Idrætsforeningen i Glamsbjerg har afholdt Generalforsamling,  hvor Formanden, 
Kommis S. Egede Nielsen, aflagde Beretningen og oplæste det reviderede Regnskab, 
der viste en Balance paa 1605 Kr. og et Overskud paa 146 Kr. Regnskabet godkendtes. 
Til Bestyrelsen genvalgtes Formanden og Regnskabsføreren, Kommis Willumsen, og 
nyvalgtes Elektriker Th. Jørgensen.  Supleant blev Svend Rasmussen, Køng. Det ved-
toges, at der under Elektriker Jørgensens Ledelse Somren igennem skal foretages en 
planmæssig Træning. Der spilles Fodbold med et Mands- og et Drengehold. Desuden 
øves der fri Idræt i saa vid udstrækning som den manglende plads tillader det.

Fodboldkampen i Søndags
Kommunaltidende 10. juni 1932
Ved en Fodboldkamp i Søndags paa Glamsbjerg-banen vandt Glamsbjerg 1. Junior-
hold over Aarup 1. Juniorhold med 5-0. Det var en fin Kamp med fint Spil, især Glams-
bjergdrengene spillede fint.

Annonce i Kommunaltidende.
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Stor Idrætssøndag i Glamsbjerg 
Kommunaltidende 7. juli 1932
Som det fremgaar af omstaaende Annonce, afholder Glamsbjerg Idrætsforening paa 
Søndag stort Stævne, hvor der ikke blot bydes paa Fodboldkampe, men hvor der ogsaa 
vil blive øvet anden fri Idræt som Løb, Højde-, Stang- og Længdespring. Sækkevædde-
løb og Tovtrækning. Naar saa hertil føjes, at Odense Regimentsmusik kommer herud 
for at musicere, saa skulde man mene, at Programmet er saa righoldigt, at det bør 
kunne samle mindst 1000 Tilskuere.   Byens Borgere bør i hvert Fald ikke forsømme 
at vise deres Interesse for den idrætsøvende Ungdom.

Drengene kan 
Kommunaltidende 7. juli 1932
Ved en Fodboldkamp i Søndags mellen Ebberup og Glamsbjerg Drengehold vandt 
de sidste med 3 Maal mod 1. Det er ikke den første Sejr, Glamsbjerg Drengene bærer 
hjem, men det skal også efter kyndiges udsagn være et særdeles fint hold.

Idrætsstævnet i Glamsbjerg
Kommunaltidende 14. juli 1932
Smukke Præstationer i bagende Sol.
Idrætsstævnet i Glamsbjerg i Søndags var begunstiget af et alt for straalende Vejr. 
Solen kastede sine Straalebundter ned over Pladsen i en saadan Mængde og med en 
saa voldsom Varmestyrke, at det var nær ved at være en Lidelse at staa eller færdes 
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paa Idrætspladsen, hvor der ikke fandtes den mindste Skygge. Især var det strengt for 
de idrætsøvende, der maatte ofre Sved i Litervis. Men Varmen til Trods maa det siges, 
at der blev vist mange smukke Resultater baade i Fodbold- spillet og den fri Idræt. 
Desværre udeblev det store Publikum, der burde have vist de unge Idrætsmænd den 
Interesse og Opmærksomhed at gaa hen og se paa, hvad der blev udøvet, saa meget 
mere, som det var al Ære værd, og det er nu en Gang altid af stor moralsk Støtte for de 
unge, at de ældre viser nogen Interesse for Ungdommens Idræt. Interesse og Forsta-
aelse er altid bedre end idelig Kritik. 
Om selve Dagens Resultater er der at sige, at Glamsbjergholdene klarede sig særde-
les godt i alle de forskellige Afdelinger. løvrigt indlededes Dagen med en flot March 
gennem Byen af Drengeholdet under Anførsel af Formanden, Kommis Sofus Egede 
Nielsen, hvorefter der stilledes op til Dagens første Kamp, der stod mellem Tomme-
rup og Glamsbjerg Drengehold. Det blev en særdeles morsom og velspillet Kamp, der 
resulterede i uafgjort med 1 Maal mod 1. 
Derefter fulgte fri Idræt med forskellige Løb. I 100 mtr. Løb sejrede Aksel Jørgensen, 
Glamsbjerg. Nr. 2 blev Robert Willumsen. 1500 mtr. Løbet vandtes af de samme to 
Herrer. 3 Kilometerløbet vandtes af Gunner Jensen og Ejnar Jensen. 
Saa fulgte en Fodboldkamp mellem Gelsted og Glamsbjerg 2. Hold, hvor Spillet ikke 
frembød Situationer af særlig Interesse. Kampen endte med en Sejr til Gelsted med 
2-1. 
Man gik nu igen over til fri Idræt med Højde-, Stang- og Længdespring, Øvelser, der 
i særlig Grad optog Publikum og fremkaldte mange og livlige Bifald. Resultaterne 
her blev følgende: I Stangspring opnaaedes en Højde paa 2,70 mtr. i Længdespring 
opnaaedes 5,88 mtr. og i Højdespring 1,45 mtr. Alle tre Spring vandtes af Aksel Jør-
gensen, Glamsbjerg, som Nr. 1 og Gunnar Pedersen, Gelsted, som Nr. 2. 

Glamsbjerg Hotel 1933. Her holdt Glamsbjerg IF flere af sine  arrangementer.
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Regimentsmusikken var imidlertid kommet og gav med sin fine Musik et vægtigt 
Bidrag til Højnelse af Feststemningen, og saa kom Dagens største Begivenhed, Fod-
boldkampen mellem de to Førstehold fra Gelsted og Glamsbjerg. Det blev en overor-
dentlig spændende Kamp med fint Spil fra begge Hold, og det var øjensynligt, at det 
fodboldinteresserede Publikum fulgte Kampen med den største Spænding. Første 
Halvleg endte med en lille Sejr til Glamsbjerg, der vandt med 1-0. I anden Halvleg blev 
Tempoet sat en Del op, og der var trods den brændende Sol mere Fart over Spillet end 
sædvanlig, og Resultatet blev en Sejr for Glamsbjerg med 2-1.  Glamsbjergholdet hav-
de saaledes vunde en smuk Sejr med 3 Maal mod 1. Det var aabenbart, at Glamsbjer-
gerne har været inde under en særdeles god Træning, og Sejren skyldtes udelukkende 
dette, der havde lært dem det gode Sammenspils Betydning. 
Tovtrækningen vandt Glamsbjerg uden Kamp. Slutnummeret var Sækkevæddeløbet.  
Heri deltog kun 4 Drenge, og det frem bød ikke noget af Interesse. 
Sluttelig uddeltes de særdeles smukke Præmier, og Guldsmed Eriksen rettede en Tak 
til Idrætsfolkene for deres Præstationer og for den Interesse, hvormed de omfatter 
Idrætssagen. 
Dagen sluttede med et smuk og fornøjeligt Bal paa Hotelle med stor Tilslutning. Regi-
ments musikken leverede en særdeles livlig og fin Balmusik.

Idrætspladsen – Hvornaar kommer den? 
Kommunaltidende 4. august 1932
Det var en Gang, men det er snart længe siden, at det saa ud til, at den ny Idrætsplads 
var lige paa Trapperne. Den gamle Markedsplads skulde planeres og anlægges som en 
virkelig Idrætsplads med Løbebaner, Nedspringssted o. s. v. Der kom ganske vist en 
Kurre paa Traaden, da det viste sig, at Pladsen i sin nuværende Størrelse var for lille, 
men den – Kurren altsaa – løstes dog snart derved, at alt saa ud til, at man ved For-
handling med Statsbanen kunde erhverve de manglende Kvadratmeter af dens Over-
drev til Leje, og – saa blev der pludselig Stilhed om hele Planen. Hvad denne Stilhed 
skyldes, skal vi ikke kunne sige. Maaske er det Hensynet til Udøvelsen af Sommerens 
Idræt, der er Aarsagen. 
Men der er altsaa ikke er sket noget endnu, vilde det saa ikke være paa sin Plads endnu 
en Gang at tage under Overvejelse, om at søge at finde en anden og bedre Plads, og saa 
lade den gamle ligge til al anden Brug som Dyrskuer, militær, Lejrplads, Luftgynger 
og lignende? 
Der findes jo netop andre og langt mere velegnede Pladser, hvor der kunde anlægges en virkelig 
ideal Idrætsplads til Pryd for Glamsbjerg By og til Glæde og sund Gavn for Ungdommen. 
Det er muligt, at Planen med den gamle Plads i Øjeblikket er den billigste og lettest 
gennemførlige. Det billigste og letteste er imidlertid ikke altid det bedste. Det er det 
næsten aldrig, og hvad værre er, det viser sig oftest efter nogen Tids Forløb, at det 
blev det daarligste og dyreste, for det blev ikke det, det skulde være. Saa bliver Slut-
resultatet, at der er ofret en hel Mængde Penge paa noget, som ikke var det værd, og 
saa er de jo paa en Maade spildt. Derfor – som sagt – var det dog vist Umagen værd 
at tage under fornyet Overvejelse at finde en anden og bedre Plads til det nævnte 
Formaal. Men – ja, undskyld, at vi maaske foregriber de vise Fædres Planer! – men 
vilde det ikke være rigtigt, at sammenkalde de interesserede Parter til et offentligt 
Møde om Sagen? Saa kunde der maaske komme lidt mere Fart i den f. Eks. derved, 
at der nedsattes en Komite til at føre Sagen frem til Løsning ad den mest farbare Vej. 
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Glamsbjerghold fra 1930’erne.

Glamsbjergforeningens Bestyrelse har jo saa mange andre store Opgaver at tumle 
med, at den formodentlig vilde føle sig lettet ved at slippe af med nogle af de mindre 
væsentlige, og selv om man gennem stadig Genvalg har oppebaaret det ærefulde Hverv 
gennem mange Aar at have været Medlem af Byens høje Raad, saa behøver man dog 
ikke at føle sig stigende forpligtet til at tage alle Opgaver paa sine Skuldre. Der staar 
altid unge Kræfter ledige paa Torvet rede til at hjælpe, naar det undes dem. Men Sagen 
har ogsaa en anden og meget væsentlig Side og det er lige saa meget af denne Grund, 
vi har tilladt os at røre ved den. 
Som vi meddelte i forrige Uge saa gaar der her i Køng Sogn i Aarets bedste Arbejdstid 
nogle og tredive Arbejdsløse.  Dette er en alvorlig Sag, der bør vække til mere end Med-
lidenhed og Beklagelse.  Den bør vække til Handling fra alle de Sider, der kan handle. 
Den ny Lov om Hjælp til Arbejdsløse, der har opbrugt deres retmæssige Understøt-
telse, giver Kommunerne Ret til at kræve Arbejdsydelse for modtaget Hjælp, og her i 
Sognet vil man gøre udstrakt Brug af denne Bestemmelse og det er sikkert rigtigt nok. 
Hidtil har man fra kommunal Side saa godt som regelmæssigt holdt sig til Arbejde, der 
har Tilknyt- ning til Vejvæsenet.   Vilde det dog ikke være heldigt for alle Parter, om 
man ogsaa saa sig lidt om efter andre Arbejder end disse? Og – kan der vedblivende 
skaffes Afsætning for alt det oparbejdede Vejmateriale? Det forekommer os derfor, at 
et Arbejde som Anlæg af en fuldt ud moderne og smuk Idrætsplads var værd at tage op 
og gøre det hellere i denne Uge end i næste. Og her kunde ikke blot det private Initiativ 
komme det offentlige til Hjælp og Støtte, men hvad mere er, der kunde blive et godt 
Samarbejde ogsaa økonomisk. Thi Kommunen kunde gennem et Til- skud forvandle 
en Del Understøttelse til det langt sundere og samfundsmæssigt set økonomisk bedre:
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Løn for ydet Arbejde, der er mere en Nødarbejde.
Og Pengene skal jo alligevel skaffes til Veje. For en Befolkning paa 31/2 million kan 
ikke lade hvert fem og tredive Mennesker sulte og lide Nød, naar disse bare beder om 
Arbejde for at klare sig.

Idrætsforeningens store Maskerade
Kommunaltidende 26. januar 1933
Det turde vist være overflødigt at henlede Læsernes Opmærksomhed paa Idrætsfor-
eningens store Fastelavnsfest eller Karneval, for det ved vi alle, at naar Idrætsfolkene 
laver Fest, saa er det noget, der gaar langt ud over det almindelige. 
I Aar vil de okkupere Grønland, og saa gør de det sikkert ogsaa. Hele Salen paa Hotel-
let vil ved Hjælp af Dekorationsmaler Jørgensens Kunst blive forvandlet til et Eventyr-
land med vældige Isfjælde og alt, hvad der tilhører.

Det store Karneval på Glamsbjerg Hotel 
Kommunaltidende 9. februar 1933
Idrætsforeningens Karneval i Søndags paa Glamsbjerg Hotel havde som sædvanlig 
vundet stor Tilslutning. Hele den store Teatersal var af  Dekorationsmaler  Jørgen-
sen, Odense, med stor Kunstfærdighed forvandlet til et imponerende grønlandsk 
Eventyrland, hvis pragtfulde Farver spillede og glitrede i Lyset fra de mange Lamper. 
De maskeredes Tal var ikke særligt stort, men til Gengæld var der mange smukke og 
muntre Masker og Dragter iblandt. Der uddeltes ingen Præmier.

Idrætsbasaren 
Kommunaltidende 23. marts 1933
Som vi havde forudssagt, saaledes gik det, der var mægtigt Rykind til den store Idræts-
basar baade Lørdag og Søndag. Fra Arrangørernes Side var der da ogsaa sat meget ind 
paa at slaa Festen saa stort an som muligt. Om dette helt var lykkedes paa alle Omra-
ader, ja, det vil der altid være delte Meninger om. Det, der fra Scenen især fangede 
ens Interesse, var det store Bagtæppe, der skal forestille Hotellet. Det er vel ikke nyt, 
men det virkede ganske interessant, især ved sin Linieforandring af det monu men-
tale Taarn. Vi er dog ikke helt visse paa, at Arkitekten vil bøje sig for Teatermalernes 
Ændringsforslag. Naa, Hovedformaalet var jo det ene at faa saa mange Penge ind som 
overhovedet muligt, og i Betragtning af de vanskelige og pengeknappe Tider maa det 
siges, at Basaren blev en Sukces. Helt gammeldags virkede det, at man havde faaet en 
Mand til at gaa udraabende og ringende med en stor Mæleklokke gennem Gaderne 
baade Lørdag og Søndag, en bestilling, der maa være vanskelig at udføre, siden man 
skulde hente en Mand fra Assens dertil. Der er dog altsaa noget, Glamsbjerg ikke kan.
Vi har spurgt Formanden for Festkomiteen, Hr. Købmd. Peetz om han var tilfreds med 
Resultatet.
»Ja, vi er særdeles godt tilfreds med, hvad vi har naaet« svarer Hr. Peerz, »navnlig i 
Betragtning af de yderst pengeknappe Tider, maa det siges, at Folk har været flinke til 
at støtte den Sag, Basaren var rejst til Fordel for«.
Formanden oplyser, Overskuddet vil komme til at ligge mellem 800 og 900 Kr. 
Endelig skal vi oplyse, at den foretagne Lodtrækning har givet følgende Udfald.
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 Det amerikanske Lotteri gav Gevinst paa Numrene 1 – 14 – 71.
 Kaffestellet – blaa Seddel – er vundet paa Nr. 27.
 Lysekronen – grøn Seddel – er vundet paa Nr. 13.
 Adgangsbilletternes Gevinst faldt paa Nr. 26.

Idrætten i Glamsbjerg
Kommunaltidende 30. marts 1933
Paa det for tennisinteresserede afholdte Møde i Lørdags foretoges en indgaaende 
Drøftelse af Vilkaarene for Oprettelsen af Tennisklub og Anlæg af Tennisbaner. Byg-
mester Rs. Petersen, der leder Idrætspladsens Planering og Udlægning, var til Stede 
for at give de nødvendige Oplysninger angaaende den økonomiske Side ved Sagen. 
Man vedtog endelig at indbyde til stiftende Generalforsamling Fredag Aften.
Fodboldklubben staar for Tiden i Underhandlinger om Leje af en Fodboldbane for i 
Sommer, da den ny Idrætsplads, der skal vokse frem af den gamle, ikke vil blive brug-
bar i Sommer.
Det ser saaledes ud til, at Glamsbjerg fra næste Aar vil træde ind i Rækken af de Stati-
onsbyer, der viser den idrætsinteresserede Ungdom skyldigt Hensyn.

Generalforsamling 
i Glamsbjergforeningen
Kommunaltidende 6. april 1933
Glamsbjergforeningens Generalforsamling havde som sædvanlig samlet flere Medlem-
mer end mangen Generalforsamling plejer at gøre. Formanden, Blikkenslagermester 
Høier Olsen, indledede sin Beretning med en Velkommen til de mødte. Af Foreningens 
Virksomhed i det forløbne Aar fremhævede Formanden den udvidede Gadebelysning 
i Byens nordlige Del særlig ud ad Gravene, men ogsaa nede ved Højskolen var der 
opstillet en Gadelampe mere. 
Paa Foreningens Henvendelse havde Statsbanerne givet Løfte om for Fremtiden at 
undgaa længere Spærring af Hovedgadens Trafik ved Rangering med Godstogene. 
Om Idrætspladsen kunde Formanden oplyse, at man for at gøre Pladsen stor nok 
havde lejet et Stykke Jord af Statsbanerne før en aarlig leje af 20 Kr. – Der vilde ogsaa 
blive anlagt en Tennisbane, som Tennisklubben skulde betale 10 Kr. i aarlig Leje af, 
medens Foreningen ydede et lignende Tilskud. 
Basaren havde givet et Overskud paa godt 800 Kr., og Formanden rettede en Tak til 
alle dem. der enten ved Gaver eller paa anden Maade havde ydet Sagen Støtte.
Den 1. September har Foreningen bestaaet i 40 Aar. Bestyrelsen paatænker i den 
Anledning at foranstalte en Jubilæumsfest. 
Man havde henvendt sig til Amtsvejvæsenet med Andragende om at faa anlagt Fodsti 
langs Landevejen ud ad Gravene. 
Men Amtet havde imidlertid afslaaet dette foreløbig paa Grund af de daarlige Tider. 
En saadan Sti vilde koste ca. 10.000 Kr., og saa mange Penge havde Amtsvejvæsenet 
ikke til Raadighed for Tiden. 
Skomager Marcuslund: Siden Bestyrelsen er saa ivrig efter at faa anlagt Gangstier, 
vilde det saa ikke være naturligt, at den først sørgede for at faa Fortovene inde i Byen 
lavet færdige? Nede hos mig og mine Naboer ligger der et Stykke, der – trods gentagne 
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Anmodninger derom – ikke er blevet lavet endnu. Han betegnede dette  nærmest som 
en Skandale. 
Til denne Paatale blev der fra kompetent Side givet Oplysninger, der stillede en snar-
lig Ordning i Udsigt. Urmager Madsen henstillede, at man, før man skred til Anlæg af 
Rendesten, sikrede sig ren Aftale med Grundejerne om Levering af Fliser til Fortovet. 
Derefter godkendtes Beretningen. 
Kassereren, Købm. C. A. Nielsen aflagde det reviderede Regnskab, der balancerede 
med 2100 Kr. 95 Øre og sluttede med en Kassebeholdning paa 9 Kr. 18 Øre. Forenin-
gens Staus udviste en Formue paa 4564 Kr. med en Nedgang fra i Fjor paa 493 Kr. – 
Regnskabet godkendtes. 
De afgaaende Bestyrelsesmedlemmer, Høier Olsen, Rs. Pedersen og H. C. Jensen, gen-
valgtes alle ved skriftlig Afstemning uden forudgaaende Forslag. Ligeledes genvalgtes 
Revisorerne: Politiassistent Andersen og Købmand Chr. Jensen. 
Under Eventuelt drøftedes forsk. nu- og fremtidige Spørgsmaal lige fra Idrætsplads til 
Gangmøller. Perron og Fugleskydning.

Generalforsamling 
i Glamsbjerg Idrætsforening
Kommunaltidende 4. maj 1933
Glamsbjerg Idrætsforening har afholdt sin Generalforsamling. 
Værkfører Th. Jørgensen aflagde Beretning. Han fremhævede det gode Resultat af 
den nylig afholdte Basar, ligeledes at Idrætspladsen ikke vilde kunne tages i Brug før 
til næste Foraar, hvorfor man havde lejet en midlertidig Fodboldplads af Rs. Hansen, 
Stensgaard, for en Leje af 125 Kr. 
Kassereren, Manufakturist Robert Villumsen, fremlagde det revidere Regnskab, der 
balancerede med 1073 Kr. – Beretning og Regnskab godkendtes. 
Til Bestyrelsen genvalgtes Formanden og Kassereren samt nyvalgtes Skræder P. Niel-
sen. 
Lærer Garly og Kontorist Bech genvalgtes til Revisorer. 
Endelig nedsattes følgende Spilleudvalg: Th. Jørgensen, Skræder P. Nielsen og Gart-
ner H. Laursen. 
Hermed sluttede Generalforsamlingen.

Stort fodboldstævne i Glamsbjerg
Kommunaltidende 8. juni 1933
2. Pinsedag afholdt Glamsbjerg Idrætsforening et stort Fodbold-stævne. Der deltog 
Hold fra Aarup og Odense. Først spillede G. l. F.s Drengehold mod Aarup Drengehold 
og vandt med 9-0. 
Dernæst spillede G. I. F.s 2. Hold mod Aarup 2. Hold. Aarup vandt efter en god og 
velspillet Kamp med 2-0. 
Til Slut kom Dagens Hovedkamp der stod mellem G. I. F.s 1. Hold og O. B.s B-Hold, 
der var forstærket med en 2-3 Mesterskabs-spillere. Kampen blev spillet i et raskt og 
livligt Tempo fra begge Sider. Selv om Odense nok var de bedste, hvad Sammenspil 
og Boldbehandling angaar, ydede G. I. F. dog saa god Modstand, at Kampen endte 
uafgjort 4-4. Et Resultat G. I. F. kun kan være tilfreds med. 
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Kampen mellem G. I. F.s Old boys-Hold og Gelsted Old-boys Hold finder Sted Torsdag 
Aften Kl. 7,30 i Stedet for som meddelt i Annoncen i forrige Nr. Onsdag Aften Kl. 8. 
 –ton.

En spændende Kamp 
Kommunaltidende 22. juni 1933
Paa Mandag Aften udkæmpes der paa Glamsbjerg Fodboldbane en Kamp, der bør 
samle stor Interesse. Det er en Kamp mellem de to Old Boys Hold fra Gelsted og 
Glamsbjerg. Der kæmpes om Præmier, og to Gange før har de kæmpet herom, men 
hver Gang er Kampen endt uafgjort. Man vil derfor kunne forstaa, at den tredie Kamp, 
der altsaa udkæmpes paa Mandag Aften, omfattes med den største Spænding. – Alle 
interesserede bør møde frem og overvære Kampen og for at støtte Glamsbjerg-Kæm-

Annonce i Kommunaltidende.
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perne. Fra Gelsted møder nemlig et Par Hundrede Tilskuere. – Den lille Entre paa 25 
Øre er overkommelig. – Vis vore Idrætsfolk den Opmærksomhed at møde til en saadan 
Kamp! De fortjener det

Fodboldkampen i Søndags
Kommunaltidende 13. juli 1933
I Søndags spillede Glamsbjerg I Hold en Kamp mod Marienlyst, Odense, og hentede 
sig efter Øjenvidners Udsagn et velfortjent Nederlag: 2-0. Skønt Marienlyst kun mød-
te med 8 Spillere, formaaede Glamsbjerg ikke at yde nævneværdig Modstand. Man 
paastaar, at Sammenspillet svigtede. En Ting kan i hvert Fald læses ud af Resultatet, 
vore Fodboldspillere maa strænge sig an. 
Bagefter spillede Glamsbjerg II Hold mod Aarup II Hold. Kampen blev vundet af 
Aarup med 4-0.

Fodboldkamp i Assens
Kommunaltidende 10. august 1933
Ved en Fodboldkamp i Assens i Søndags mellem Glamsbjerg II. Hold og A. G. og I. K.’s 
II. Hold blev Resultatet uafgjort (1-1). Omkamp finder stede her i Byen paa Søndag.

Fodboldkamp
Kommunaltidende 31. august 1933
I Søndags udkæmpedes der paa Idrætsforeningens Bane en Kamp mellem B1913, 
Odense, og Glamsbjerg 1. Hold med det Resultat, at Holdene viste sig at være jævn-
byrdige, idet Kampen endte uafgjort (1-1).
Glamsbjerg II Hold og Old boysholdets Kamp blev ligeledes uafgjort (2-2).

Fodboldkamp paa Sportspladsen  
ved Stensgaard
Kommunaltidende 21. september 1933
Førstk. Søndag Efterm. Kl. 3 afholdes paa  Idrætsforeningens Sportsplads ved Stens-
gaard Sæsonens første Turneringskamp mellem A. G. & I. K., Assens, og vort eget 
I-Hold. Det bliver sikkert en udmærket Kamp, da begge Hold i Øjeblikket er i tip-top 
Form, og vi vil derfor raade alle de af Omegnens og Byens Beboere, som interesserer 
sig lidt for Idræt, at komme ned og overvære denne Kamp. De vil faa rigeligt Vederlag 
for Deres 50 Øre ved at se denne Dyst mellem et Par saa dygtige Hold. Og til Slut spil-
ler Drengeholdene fra Assens og Glamsbjerg Kl. ca. 41/2. De kan være overbevist om, 
at disse vore yngste Idrætsmænd dyrker Fodbolden med en Interesse og Iver, som kan 
faa selv en Ikke-Spiller til at live op. 
Altsaa: Programmet for Søndag Eftermiddag fra Kl. 3-6: Fodboldkamp!                      
 W
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Fodboldkampen i Søndags
Kommunaltidende 28. september 1933
Ved Turneringskampen i Søndags mellem Assens og Glamsbjerg sejrede sidstnævnte 
med 7-2.
Af Drengeholdene vandt ligeledes Glamsbjerg over Assens med 6-0.

Fodboldkamp i Assens
Kommunaltidende 12. oktober 1933
Glamsbjerg Old boys-Hold spillede i Søndags i Assens mod det derværende Old boys-
Hold. Assens sejrede med 4 Maal mod 1. Men da kampen foregik i øsende Regn, der 
gjorde Banen til eet Ælte, saaledes at alt ordentligt Spil var udelukket, kan man ikke 
tage Resultatet som Maalestok for Styrkeforholdet mellem disse Holds gamle Drenge.

Fodboldkamp
Kommunaltidende 19. oktober 1933
Ved en Fodboldkamp i Søndags kæmpede Glamsbjerg Idrætsforenings 1. Hold uaf-
gjort med Brendekilde (3-3). Det var en Turneringskamp.

Glamsbjerg kredsvinder for efteraaret
Kommunaltidende 31. oktober 1933
Glamsbjerg Boldklub vandt i Gaar sin sidste Turneringskamp over Aarup (3-2) og blev 
dermed Kredsvinder for Efteraaret.

GIF har holdt Generalforsamling
Kommunaltidende 23. november 1933
Idrætsforeningen har afholdt Generalforsamling. Formanden Elektriker Jørgensen, 
aflagde Beretning og redegjorde for Foreningens Virksomhed i det forløbne Aar. Der-
efter forelagde han Regnskabet, der balancerede med 1160 Kr. og udviste et Overskud 
paa 40 Kr.
Til Bestyrelsen valgtes Gartner Laursen.

Velgørenhedskamp 
Kommunaltidende 30. november 1933
Til Fordel for Juleindsamlingen lader Glamsbjerg Idrætsforening afholde en stor Vel-
gørenhedskamp paa Foreningens Bane ved Stensgaard. 
Der bliver Tovtrækning, Fodboldkampe og Sækkevæddeløb. 
Stævnet finder Sted Søndag den 3. December og begynder Kl. 1. De flinke Idrætsfolk, 
der paa denne Maade ønsker at støtte Juleindsamlingen til Fordel for Egnens fattig-
ste, fortjener at faa stor Tilslutning til deres Arrangement. Lad Søndagsturen gaa til 
Idrætsforeningens bane den 3. December Kl. 1.
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Idrætsforeningens Velgørenhedskamp 
Kommunaltidende 7. december 1933
Der var ikke kommet mange Mennesker til Velgørenhedskampen, som Idrætsfor-
eningen havde arrangeret til Fordel for Juleindsamlingen. Det, var ganske vist koldt i 
Søndags, men det var alligevel Synd for Idrætsfolkene, at ikke flere havde efterkommet 
deres Indbydelse. Under disse Omstændigheder kunde Overskudet naturligvis ikke 
blive stort. Men de unge Idrætsmænd, der sled tappert i det, fortjener naturligvis Tak 
for deres Arbejde. 
Og det maa jo være dem en Trøst, at de, der var til Stede i Søndags, havde megen Glæ-
de af Kampene. 
Regnskabet viste, at der var blevet solgt 33 Billetter til 50 Øre Stykket og 8 til 25 Øre, 
ialt 18.50. Den eneste Udgift, Arrangementet havde, var en Faneplade, der kostede 
3,60 Kr. Overskudet blev saaledes 14.90 Kr.


