
 

 
 



 

I anledningen af klubbens 40 års 

jubilæum, bad vi de af vore 

medlemmer, som var med 

dengang og som stadig holder ved, 

om i skrift og billeder at tage os alle 

en tur med ned ad deres 

Himmerlandske Memory Lane. Det 

kom der dette lille festskrift ud af.  
 

 
Velkomst i en reklamepamflet fra starten af 90’erne. 

 

Tusind tak til alle bidragsyderne og 

rigtig god fornøjelse til læserne! 
 



 Claus Bertelsen 

 

 
Claus & Lise anno 2020 

Jeg voksede jo næsten op i Himmerland 

igennem 6 uger hver sommer fra husene 

stod færdigt. Kan huske der stod en 

stolpe i jorden med hus 264 da mine 

forældre valgte at vi skulle købe 

deroppe, der var ingen huse bygget da 

de købte.  

 

Vi brugte det rigtig meget og mange 

weekender og sommerferier tilbragte vi 

deroppe og Bobby the Pro lærte mig at 

spille golf. 

 

Først var der turneringer på Par 3 banen, mens ens forældre spillede 

på den store bane. Der var jo ikke noget med old course og alt det 

andet, da der kun var en bane. 
 

Altid masser af unge mennesker deroppe og det var en fantastisk 

tid med golf, inde og udendørs svømme bassin og sauna. Det var 

stort med sauna deroppe. Om aftenen var vi i vandet på hul 9 og 

18 for at lede efter bolde, som vi efterfølgende solgte deroppe til 

alle forældrene, så der startede en lille business dengang. 

 

Vi har nydt de 40 år i fulde drag, og kan måske få 40 år mere hvis 

alt går vel 😊  

 

 

 Torben Haglund 

 
Ringen sluttes. 

I forbindelse med Himmerland Golf Klubs 40 års jubilæum, er vi 

blevet opfordret til, at skrive lidt om vores oplevelser i den tid der er 

gået. Da Vibeke og jeg, sammen med andre familiemedlemmer 

købte 3 huse her i Himmerland Golf & Country Club, som det hed 

dengang, havde vi ingen anelse om, at vi en dag skulle komme til 

at bo, i landsbyen Gatten permanent. 

 

Da vi købte husene, vidste vi end ikke hvor Gatten lå…vi vidste intet 

om husene, som til dels slet ikke var bygget færdige på det 

tidspunkt. Ej heller spillede vi golf….det var noget for gamle mænd, 



i ternede bukser, og en der hed Palle Hove, som sammen med hans 

bror Klaus, blev nævnt engang imellem i sporten, når de nu igen 

havde vundet et eller andet mesterskab. 

 

Vi købte husene med videresalg for øje….når lejegarantien efter 5 

år udløb, skulle husene skydes af igen….sådan…enkelt og hurtigt. 

Inden vi kom så langt, gik Flexplan konkurs, og vi husejere befandt 

os nu i en meget prekær situation. Vi havde købt en anpart i centret 

og dertilhørende bygninger, og blev straks afkrævet Dkk 50.000, 

som skulle falde omgående. Derudover vidste vi intet om, hvad der 

skulle ske.  

 

En uendelig række natlige møder, mundede ud i, at Birdie 

Thinggaard, Hans-Erik Møller-Hansen og Lars Larsen trådte til, og 

overtog konkursboet…..vi var reddet. 

 

De nye ejere satte straks turbo på….der blev anlagt ny golfbane 

(New Course) som stod færdig i 1990, og der efter gik det slag i slag 

med forbedringer. 

 

Men også på det hyggelige plan skete der ting. Nye golfturneringer 

så dagens lys….ægteparturneringen, Slaget om Himmerland og 

ikke mindst de populære fredagsmatcher, styret af Erling 

Kandelsdorff, som lærte os at spille “Head and Tail” og svinge det 

knække 5 jern…ikke et øje var tørt…. 

 

         
 

Sammen med Grethe Fjelstrup, Leif og Grethe Schack, Jane og 

Egon Løvgren, og mange flere gamle medlemmer hyggede man 

sig, og skabte det, som senere blev kendt som 

…Himmerlandsånden…. et sammenhold som gjorde, at alle 

fridage, weekender og ferier blev brugt heroppe. 

 

Det var så specielt, at man efter enhver lille golfturnering fortsatte i 

restauranten….dansede sine golfsko til sang af Bobby the Pro og 

Ernest the Greatest….hyggede til ud på de små timer…sang 

fællessang ud fra Himmerlandssangbogen….jo…det var en skøn 

tid. 



 

En del af hyggen bestod også af Petanque turneringer imellem 

husejere og personale….måske skulle man overveje at starte en 

Crocket turnering på samme måde… 

 

            
 

Så blev der bygget nyt hotel, som vi fik lov til, at prøve i forbindelse 

med vores sølvbryllup…flot….senere stod ny swimming pool, 

Restaurant og Brasserie klar, Himmerland var langsomt ved at 

udvikle sig til det, vi oplevede når vi på vores rejser, spille golf i 

Spanien, England og andre lande, et internationalt golfcenter. 

 

I 2014 skabte lars Larsen, som nu, efter Birdie Thinggaards tragiske 

død, og Hans-Erik Møller-Hansen var udtrådt af ejerkredsen, stod 

som eneejer af Himmerland Golf & Spa Resort som centret nu hed, 

Danmarks største golfturnering i Europa Tour regi, sammen med 

Flemming Astrup. 

 

Succes fra første færd…tilskuerne strømmede til, spillerne var 

begejstret….det var simpelthen fantastisk at være en del af. 

 

 

Lars Larsens bortgang i 2019, rystede os alle….et 

fantastisk menneske var ikke mere iblandt os., 

hvad skulle der nu blive af hans projekt heroppe 

på heden. Al tvivl er blevet gjort til skamme, 

familien Brunsborg, men Jacob i spidsen, har vist 

os, at de betragter HimmerLand som mere end en 

ren investering. 

 

Der bliver anlagt ny Academy Course, golfhuller bliver ændret, ny 

crocket bane, ny greenkeepergård, ny Junior Lounge, ja, jeg 

kunne blive ved…..Familien fortjener dyb respekt fra alle husejere 

og medlemmer af golfklubben, for i svære tider, at være med til, 

at vise at det her…..det skal være deres, og vores fremtid. 

 

At hussalget så samtidig er eksploderet, skal vi kun glæde os 

over….nye ejere, børnefamilier, som kan være med til, at genskabe 

den HimmerLands ånd, som vi nød i 80erne og 90erne. 



 

2020 skal være året hvor vi siger…ringen er sluttet…nu skal vi bare 

nyde tiden vi har sammen, og sørge for at gøre vores HimmerLand 

til det skønne sted vi alle holder af. 

 

 

 Carl Erik Stubkier 
 

Himmerlands himmerige 

 

 

Kært barn med mange navne gennem tiderne 

Men HimmerLand har du altid været 

 

Imponerende morfisk forandring 

Træ blev til grafit 

Fra mark med trekantede huse og duffere til Made in 

Denmark med stjerner 

Dengang til nu – men du er stadig lidt dengang 

 

Du er himmelsk med dine originaler og stolte golfere 

Mens Pro’en hilser på Amerika og synger duet med Elvis 

sælger Den Røde – du ved –billetterne med charme og veneration 

 

Håbløse gåsebiller 

Stærekasser og lavt flyvende svaler med nattergalen i baggrunden 

-og priklefuglene skræpper op spankulerende på deres røde ben 

 

Sol, sommer og kiksede drives 

stønnende op ad fjorteneren og tilbageholdt åndedræt på otteren 

Omtumlet, skiftende men altid spændende 

 

Hund-hund-to og sweepstake – man kommer ikke langt med 7 

streger  

HimmerLand, Himmerige - og med Larsen in memorandum: 

Vedholdende, stædig og satsende 

En ægte ålestanger 

 

Vi elsker Himmerland 

Vi er Himmerland 

- og vi har forstået det 

 

 



 Ingrid Bayer Kristensen & Bent Østergaard Kristensen  
 

Minder fra Himmerland golfklub 

 

 

Vi, far, mor og 3 sønner på henholdsvis 

16, 12, og 8 år blev alle medlemmer af 

Himmerland Golf Klub sommeren 1984 

efter at være flyttet ind i nr. 46. Vi blev 

”lokket” hertil af farvestrålende 

helsides avisannoncer, der kraftigt 

roste stedets herligheder; 300 A-huse 

placeret omkring 18 hullers golfbane.  

Desuden tennisbaner, fiskeri fra robåde, kanosejllads og surfing, 

opstaldning eller leje af heste, leje af cykler til ture i det pragtfulde 

område ved Sjørup Sø. Herudover uden- og indendørs 

svømmepool og sauna. Stor anerkendt restaurant med 

udelukkende kvalitetsvarer og fin vinmenu. Flexplans ide med de 

300 huse var, at køberne skulle udleje dem, men selv have råderet 

i selvvalgte 3 uger i højsæsonen. Flexplan garanterede mindst 

40.000 kr. om året i indtjening. Hvis ikke huset var udlejet, måtte 

ejeren selv bebo huset. Det var selvfølgelig frivilligt, om man ville 

udleje sit hus. Størstedelen af de første købere var folk fra fortrinsvis 

Sjælland, men også Fyn og Jylland. Desuden var der 

udenlandsdanskere der tilbragte en stor del af sommeren i en af 

disse hytter.  

 

Klublivet i Himmerland blev derfor i starten anderledes end i andre 

golfklubber. Det levedes i sommerferie, efterårsferien, påske-, 

pinse- og Bededagsferien.  

 

Vi havde haft en uges træningslektioner hos Robert sommeren 

1983, og nu måtte Bobby the Pro, Robert, lære os om golfspillets 

regler, glæder og sorger. Som alle andre nybegyndere startede vi 

på par-3 banen og fik hurtigt det grønne kort. 

 

Andre nybegyndere i golf på par-3 banen var Lars Larsen og Kris 

Brunsborg med deres børn Jacob og Helle.  

 

Der blev arrangeret enormt meget for juniorerne. Vi ser endnu 

Grethe Fjelstrup for os siddende i sin bil ved par-3 banen og 

udlevere scorekort til de yngste, der knap selv kunne udfylde 

kortene. I bagagerummet var der rigeligt med forfriskninger og 

efter runden præmier til alle børn. Grethe havde et enormt hjerte 



for børnene. Søren husker endnu hans første match på par-3 

banen, hvor han gik i bold med Maria Fjelstrup og fik et nyt 

handicap. Han uddannede sig i øvrigt til klubpro mange år senere 

og blev sågar danmarksmester for klubproer et år, afviklet i 

Himmerland og i førerbold med Søren Rolner (som havde været 

Sørens læremester) og svogeren Claus Norlyk. 

 

For de større juniorer såvel, drenge som piger var der arrangeret 

turneringer på stor bane (Old Course - New Course var ikke anlagt), 

juniordage og udenfor højsæsonen uge golfkurser med Robert og 

Howard, der underviste om dagen og underholdt om aftenen. 

 

             
 

Der var et væld af jævnaldrende juniorer med et stort 

konkurrencegen, så der var altid rift om pladserne på driving range. 

Ved præmieuddelingerne efter matcherne på terrassen var der 

nogle efternavne, der kom igen og igen. Jeg nævner ingen for ikke 

at glemme nogen; men mange juniorer gik stærkt ned i handicap 

i disse sommermåneder. 

 

Udover golf blev der også arrangeret bordtenniskonkurrencer i 

stuehusbygningen på gården, og der var heste opstillet i 

hestestalden, hvor der kunne købes undervisning og rideture. Nogle 

af pigerne havde deres egne heste med på ferie. Aktiviteten på 

Sjørup Sø med kanosejlads var ikke stor, selvom kanoer kunne lejes. 

Derimod var der stor aktivitet på de 4 tennisbaner; samt i såvel den 

indendørs som udendørs svømmepool, og i saunaen. 

 

Golfklubben arrangerede den gang sammen med Flexplan, som 

ejede centret, turneringer i industriferien, de såkaldte Himmerlands 

uger med et utal af spændende matcher både for øvede 

golfspillere og nybegyndere. I en af ugerne var der 3 

gennemgående matcher, tirsdag -torsdag- og lørdag, som 

afsluttedes med en kæmpe fest i Centret om lørdagen. Der var stil 

over det. Mange herrer mødte i hvid smoking og damerne i lange 

kjoler. Præmierne i disse matcher var enormt flotte, og der var 

klubglas med logo i forskellige størrelser til de 4 første i hver række. 

  



Der var hvert år generalforsamlinger i påsken både i golfklub, 

grundejerforeningen og Aktieselskabet, som en overgang var et 

kommanditselskab, en overgang interessentselskab. Uanset hvilken 

konstruktion, der forelå gav det underskud, og Bruno Fjelstrup måtte 

hvert år bede om flere penge fra golfklubben og medlemmerne 

med opfordring om at købe flere kommanditanparter. ”Hvis vi gik 

fallit, ville vore huse ikke være mere værd, end de brædder de var 

lavet af”, proklamerede Bruno. Efter en sådan svada i 1985, lød det 

pludseligt fra en på bageste række i mødelokalet: “Jeg er kun en 

lille købmand, men jeg synes vi skal investere os ud af det her”. 

Stemmen tilhørte Lars Larsen, som på det tidspunkt ikke var særlig 

kendt (det var først i 1988 TV reklamen med et godt tilbud gik over 

landet). I 1987 blev så aktieselskabet dannet med Lars Larsen, Birdie 

Thinggaard og Hans-Erik Møller-Hansen som A-aktionærer / 

hovedaktionærer, husejerne som B-aktionærer og 

grundejerforeningen som C-aktionær. B-aktierne har i mange år 

været 0 kr. værd.  

 

             
 

Efter aktieselskabets dannelse blev Birdie Thinggaard direktør og 

daglig leder. Hun var en velbegavet, kreativ dame med visioner og 

ambitioner på centrets vegne. Der skulle være aktivitet i hele 

golfsæsonen og selvfølgelig skulle Himmerland Golf Klub være i 

front. Det lykkedes også. Klubben havde i en årrække et hold i 1. 

division, men nåede ikke at blive danske mestre. Aktiviteten er 

bevaret og klubben har fortsat spillere i herre- og seniorrækken. 

 

Centret er placeret mellem de bebyggede områder. Husene vest 

for, omfattede 1 -143, og blev døbt Slangen.  Husene øst for, 144 – 

300 blev døbt Klyngen. Slangen, fordi husene slangede sig så smukt 

i det varierede terræn. Klyngen, fordi husene i dette område lå i 

klynger. Der kunne man kunne stå i sit hus og kigge ind i genboens 

soveværelse, siges det. Birdie havde hus i klyngen, og der udviklede 

sig hurtigt en godmodig ”hadfuld” misstemning mellem de 2 

områder, som tog til, da Birdie fandt på, at der hvert år skulle 

afholdes matchen: ”Slaget om Himmerland” hvor Slangen skulle 

kæmpe mod Klyngen. Hver år med sit eget tema. Der skulle spilles 

i 4-bolde, 2 fra hvert område. Holdene blev sat af en valgt kaptajn 



fra hvert område. Det var tilladt og opfordret til at chikanere 

modspillerende både før under og efter matchen. Det tabende 

hold skulle stå i bunkeren og synge Loosers Lovesong, medens 

vinderne stod på terrassen med bobler i hånden og hånede 

taberne. Herefter skulle taberne vandre til et angivet sted i 

vinderområdet og plante et egetræ. Efter de første 15 år var der 

blevet en hel lille skov i slangeområdet, med ved 25 års jubilæet 

var forskellen næsten udjævnet. På intet tidspunkt var klyngen 

foran. 

 

Årets match tema, blev valgt af kaptajnerne og Birdie. Det fører for 

vidt at nævne dem alle her, men temaer som håndværkeren, julen 

(jo den er god nok: middags menu: Flæskesteg med rødkål) 

grimmeste udklædning, fagenes fest, Pippi Langstrømpe o.m.f.  

 

             
 

Aftenen før slaget samledes holdene hos deres kaptajner og lagde 

planer for chikanernes omfang og afvikling. Et år sendte Slangen 

hver time et vægterhold over i Klyngen, hvor vægtersangen holdt 

Klyngen vågen det meste af natten. Slangen havde selvfølgelig 

lavet hold, så kun et fåtal var oppe og synge om natten. Et år 

havde Klyngen allieret sig med Hjemmeværnet (de havde en 

oberst i kredsen, som var restaurantbestyrer og derfor havde 

hovednøgle til husene). De for rundt i slangeområdet i fuld 

bevæbnet udrustning og trængte ind i de huse, hvor de kendte 

boede. De blev ”anholdt” og ført til et klyngeområde, hvor der blev 

sørget meget godt for dem hele natten: dejlig mad og masser af 

det flydende. Da matchen skulle starte næste morgen blev 

fangerne frigivet: Mange blev transporteret på en båre og hældt 

af på tee-stedet – flere ville hellere sove end rejse sig, men ingen 

klagede over serveringen. Et år skulle brandvæsenet overvåge 

startområdet og var fuldt udrustet. Beklageligvis gik sprøjterne i 

gang – ”helt af sig selv”- lige når en Klynge skulle slå ud. Et år 

landede en svæveflyver midt på 1. fairway, efter at have droppet 

flyveblade med hadefulde skrifter ud over Klynge området. 

 

Palle Hove, der var gift med Birdie, ledede resultatmeddelelsen og 

præmieoverrækkelsen. Det job har han stadig, for ingen kunne 



som han underholde og trække tiden – op til en time, før han 

endelig slap slutresultatet ud, og taberne måtte begive sig ud i 

bunkeren. 

 

Kaptajnerne holdt ved den efterfølgende fest, deres tale til 

holdene. De havde selvfølgelig skrevet 2: en vinder og en taber 

tekst. Der var fest til den lyse morgen med underholdning og sang 

ved Bobby. 

 

Samme år som A/S’et blev dannet påbegyndtes bygningen af 

New Course. Den stod færdig 1. april 1990. Vi deltog i New Course 

åbningsmatchen og efterfølgende fest i Flejsgården. Den bane har 

siden vist sig at være et ret godt initiativ, hvilket bl.a. Made in 

Denmark PGAtourene vidner om. 

 

Efter starten i 1984 holdt familien hvert år mindst 3 ugers ferie i 

Himmerland. Der var aldrig diskussion om, hvor ferien skulle gå hen 

de efterfølgende 10-15 år. 

 

             
 

I starten bestod en feriedag typisk af 5 km morgen løb (kun 

faderen), herefter 18 hullers golf, så frokost, igen 18 hullers golf. 

Derefter 1 times tennis, herefter middagsforberedelser, medens 

drengene gik i poolen, inde eller ude, afhængig af årstiden. Efter 

middagen gik familien samlet på par 3 banen med pitchen og 

putteren, 2 x 6 huller (der var kun 6 i starten). Vi spillede oftest om 

en is – og alle vandt. Efter aftenkaffen faldt vi om og gik i seng ved 

22.30 tiden. Af den grund vågnede man tidligt næste morgen, og 

var klar til at begynde en ny dag med samme program. Disse 

træningsrunder i indspil, kom os til gode, da vi senere kom på stor 

bane. 

 

Som tiden er gået, er der mange der er flyttet fra området, oftest 

på grund af alder eller sygdom. Vi oplever dog en stigning i det 

ønskede generationsskifte for Himmerland. Peder, vores den 

ældste, har for flere år siden købt hus heroppe. Søren driver lidt 

golfundervisning i ny og næ, men har ikke golfen som 

hovedbeskæftigelse. Sønnen Carl på 15 er nu ved at komme godt 



i gang med golfen, og er medlem i Himmerland. Morten har ikke 

meget overskud til golf, men kan stadig ramme bolden. Spiller dog 

i 14,5 og fik en 4. plads da Golfspillende folketingsmedlemmer 

konkurrerede i Barsebäck, for mange år siden.  

 

Flere juniorer fra 1984 har også købt hus i Himmerland, forståeligt 

nok i Slangen! Og Maria, vores fremragende klubsekretær, kunne 

slet ikke slippe stedet, som hun også gennem de mange år har sat 

sit præg på. 

 

Vi har nu passeret guldbryllupsalderen, 36 år efter vi ”indtog” 

Himmerland. Vi forsømmer aldrig en lejlighed til at berømme 

Himmerland. Der findes ikke andre sportsgrene, hvor en hel familie 

kan deltage og spille på lige fod. Den oplevelse i disse omgivelser i 

børnenes opvækst er simpelt hen det bedste vi har gjort for dem – 

og os. Alle i familien vandt præmier i den periode, hvor vi blev 

bedre og bedre til spillet. Vi har præmier fra alle rækker, flest 2., 3., 

og 4. præmier. De står fortsat og fylder hylderne i hele den ene 

langside i nr. 46. Seneste præmie dog i 2003. 

 

 
 

Takket været Sørens pro-uddannelse, kunne vi stille et Pro-am hold, 

hvilket vi gjorde et par gange -  tror jeg. Vi gik under navnet Ingrids 

Drenge. Vi fik da en 4, plads første gang vi deltog. Mon det er set 

før i DK, at en familie kan stille et pro-am hold - det kunne 

Himmerland. 

 

Alt det, takket være dygtige, visionære og initiativrige personer, 

bl.a. mange andre, men fortrinsvis Birdie og Palle Hove, Lars Larsen 

og Kris Brunsborg, og Bobby, ikke at forglemme. 

 

Det er en gennemgribende forandring, der er sket med centret og 

hele området gennem disse mange år. Himmerlandsånden er 

bibeholdt og centret er blevet både lands- og verdenskendt. 

 



 Erling Kandelsdorff  
 

Vi ankom i 1983 til Himmerland Golf og Country Club, og det er 

absolut det bedste vi har gjort i vort liv… 

 

 

Vi købte hurtigt et golfhus af Flexplan som 

startede stedet op et par få år før. 

 

Fik golfundervisning af Bobby the pro, og så gik 

det slag i slag med et herligt klubliv, restaurant, 

swimming pool og tennisbaner. 

Her startede Lene og jeg firmaet Salg af 

Golfhuse i 1984, og flyttede til Gatten i 1994. 

 

Bobby var det helt store aktiv, og 

optrådte altid med skæg og 

ballade og god undervisning. 

 

Senere fik vi arrangeret en årlig 

golfmatch i nogle år DK mod 

Sverige, vi vandt pokalen til 

ejendom til sidst.  

 

 

Så blev Birdie Thinggaard, Lars Larsen og Hans-Erik 

Møller-Hansen enige om at købe stedet i 1987 og 

startede op med at tilbyde et glas fadøl til Kr. 10,00 

pr. glas i baren. Der var gang i klubben hver dag 

og Bobby underholdt flere gange om ugen – pyh 

ha.  

 

Det var vores opstart og vi er her endnu – heldigvis. 

 

Nyd det hele fremover her i HimmerLand. 

 

God fornøjelse 

 

 

 

 

 



 Bente Kjølhede  
 

Jeg vil også gerne fortælle lidt om tiden i Gatten før Golf og 

Country Club blev en realitet. 

 

 

Omkring 1975 blev der udstykke mange 

sommerhusgrunde i Danmark. Vekselererfirmaet 

Lønborg og Waagensen havde købt et stort 

areal i Gatten i Jylland, og udstykket det i 

sommerhusgrunde på 1.200 m2 pr. stk, og 

beplantet dem med 10 cm. høje fyrretræer. 

Men desværre var det ikke købere til dem. Jeg 

selv var blevet om at besigtige arealet for en 

bank, der havde givet lån til firmaet. 

Min vurdering var ikke hjælp nok, for kort tid efter gik 

vekselererfirmaet konkurs og banken stod tilbage med arealet. 

Godt Flexplan gik ind og lavede Danmarks første Golf og Country 

Club, i Gatten. 

 

 
Der var golfundervisning på græsset ved Sjørup. Sø. Vi var mange 

nybegyndere og det viste sig at påklædningen ikke var helt som 



den skulle være, en dame mødte op i bikini med højhælede sko. 

En gulvspand gjorde det ud for en bag. 

 

Robert - nu Bobby - var meget hensynsfuld, også når vi skulle købe 

nye golfjern. Mig fortalte han, havde meget gavn af 6,8, p jern, 

medens en anden dame spillede bedst med 7,9, sand jern. Og 

sådan blev der solgt et fuldt sæt.  

 

Roberts Far “Sprinter” Pro. I København Golfklub, kunne sende sine 

brugte jern og. Bags til Himmerland hvor der var stor efterspørgsel 

efter det.  

 

 
Ekstra Ekstra-plakaten: I flere år skulle vi som kom fra Sjælland, med 

Storebæltsfærgen til Fyn, og når der var slaget om Himmerland, 

blev vi opmærksomme På det allerede på færgen. 

 

 
Fotos fra husene i Påsken 1980 

 

 



 

 
Vi startede alle småt, dog blev der til en lille terrasse, hvor der blev 

spillet fuld musik fra en ghettoblaster. (P.S. den lille danser i beige 

jakke er såmænd vores rare klubsekretær…) 

 

 

 
Datidens reklamefremstød i Himmerland. 

 



 Helen og Ole Hoppe 
Vi lavede en søndagstur til Gatten. 

 

 

På gården var der indrettet et show 

room med plancher etc. af de 

kommende herligheder. Så fik vi 

udleveret en cap med støvgitter og 

blev opfordret til at gå ud og se på 

de ledige byggegrunde. Den brune 

muld føg hen over de bløde 

pløjemarker. Kønt var der, meen…  

Tilbage på gården kikkede vi lidt nærmere på tegningerne, og så 

væltede det pludselig ind med en busfuld rejsende fra København: 

Næh.. og IH.. og Kan man ikke også få… Der blev liv og glade 

stemmer, Så var vi solgt. Det lød til at blive skægt. Vi spillede ganske 

vist ikke golf, men det kunne vi da komme til. 
 

         
 

Og det var med fuld drøn på: Påskefrokost med kammerorkester i 

forhallen. Robert sørgede for at man kom i gang med det golf, og 

underholdt efter match-middage med sang. Det var forrygende. 

Desværre var der overhovedet ikke en økonomi der kunne holde til 

det. Stille dage og mange kampe fulgte. I dag glæder vi os over 

at der var en dygtig købmand/sælger der blev solgt på stedets 

charme og muligheder, så vi i dag kan glæde os over det liv og 

den stemning der hersker nu igen. 

 

  

Juniortræning ved 

poolen ca. 1985 

Hus 282 

Ole og Plet 1991 

 



 Nils Frøslev 
 

Da jeg kom til Himmerland i 1983, var der bygget ca. 50 huse, og 

jeg købte hus i foråret samme år. Da det var færdigt i juli måned, 

stod der 200 huse færdige, som hurtigt blev solgt og de næste år 

var alle 300 huse klar.  

 

Allerede dengang var der en herlig stemning, både på banen, i 

baren, og ikke mindst i de hyggelige huse. Der var dengang en 

masse klubmatcher, hvor man hurtigt lærte alle at kende. 

 

Gennem årene har den årlige match ’Slaget om Himmerland’ altid 

været et samlingspunkt, for alle husejere. 

 

Mit ønske er at det vil den også være fremover. 

 

  
Åge Nielsen i urten. Lars Larsen 

og Jens Linde ser til. 

 

Den første pølsevogn – foråret 

1992. Erling Seierup, Birdie 

Thinggaard, Nils Frøslev, Hans 

Erik Møller Hansen. 

 

  
Bakkesangerinderne fra 

nytårsaften 1992. Anne Birthe 

Frøslev, Kirsten Kjær, Lene 

Kandelsdorff, Jonna Troelsen. 

Slaget om Himmerland 1991. 

Morgenvækning kl. 05:00 af 

alle klyngerne med helikopter 

fløjet af Visti Kjær. 

 



 Gitte Smidt-Jensen 

 

 

En hilsen fra Hus 268 - i Klyngen 

- købt i 1983. 

 

Har været heldig at være med 

i 37 år - oplevet, set og hørt så 

meget godt. 

 

Stadig loyal overfor det 

oprindelige træværk, de 

grønne døre, det grønne 

køkken og de oprindelige 

lamper. 

 

Familien er opvokset med selv 

at samle øveboldene på 

Driving Range under Roberts 

kommando. Det gav motion, 

varme og sund gratis 

opvarmning, sagde Robert. 

 

Fortsat Pøj med vores skønne Himmerland.  

 

Gitte Jordemoder. 

 

 

 Maria Fjelstrup Kallesø 
 

 

”Det her bliver vores nye sommerhus!” erklærede 

far Bruno stolt og slog armene ud mod en bunke 

muld og en træpind, hvorpå der stod ’131’. Den 

dengang 8-årige Maria var knap så imponeret. 

Golfen havde endnu ikke fanget den 

inkarnerede københavnerpiges interesse – det 

var hestene, der trak – men dét blev der lavet 

om på! Golfsvinget 131 blev fristedet – oasen, 

hvor familien Fjelstrup tilbragte alle ferier, 

helligdage, forlængede weekender og selvom 

turen fra København til Gatten dengang føltes som en dagsrejse, 

så endte selv disse lange ture med bilkørsel og færge at blive en 

del af charmen. Jeg blev – efter at være blevet ’eksamineret’ i 



emnet ’røde pæle’ af Bobby himself – indmeldt i klubben 10. 

oktober 1980 og der er kommet mange golfrunder i rygsækken. 

Jeg husker min allerførste golfpræmie, som var en Bølle Bob-LP. Jeg 

var simpelthen så nervøs før og stolt efter, at jeg brækkede mig ud 

over pladen på vej hjem i bilen – så stort var det for en lille golfer! 

🙈 

 

Siden har jeg lært at styre mig… 😎 og der er da også kommet et 

par klubmesterskaber i hus undervejs. Så Himmerland Golf Klub har 

været der hele mit liv – through good times and bad… Det var her 

vi smugrøg i omklædningsrummet… Havde madkampe til 

børnefesterne, mens de voksne holdt deres fest i restauranten… 

Holdt hjemmeværnsfolk i skak med vandpistoler under et Slag om 

Himmerland… Og hvor mor Grethe afviklede turneringer på par 3 

banen med scorekort og bitterflasker i bagagerummet på vores 

auberginefarvede Honda… Fester – Frihed – Fællesskab…  

 

 
 

Da mit liv trængte til luftforandring i 1997 var der heller ingen tvivl. 

Frederiksberg blev skiftet ud med Gatten og det er aldrig fortrudt 

et sekund. Hermed fulgte et frivilligt engagement i klublivet med 

juniorer, begyndere og siden ’The Bobby Cup Club’ for de 

golfcollegestuderende. Det blev fuldendt da jeg i 2003 kunne 

forene hobby og arbejdsliv som klubsekretær… Og her er vi så i 

dag. 

 

Alle der har ’smagt’ på Himmerland Golf Klub kender til det… 

Stedet kryber ind under huden på en – på den gode måde – og 

man vil altid vende tilbage hertil på et eller andet tidspunkt – på en 

eller anden vis.  

 

TILLYKKE MED JUBILÆET! 💚 

 

 



 
Dengang der ’kun’ var én bane. Vi havde en driving range,  

hvor der i dag er parkering og et ridecenter 
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