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SLIK FIKK BORGEN SITT EGET FORSAMLINGSHUS 

I FEBRUAR 1977 
 

 
Allerede i 1962 ble det første initiativet tatt for å få et forsamlingshus på Borgen. På 
60-tallet var det snakk om å bygge skole og grendehus sammen. 

 
Alf Eidsæther leste fra talen han holdt ved innvielsen av Klubbhuset i 1977. Lister 
hvor folk ga bidrag enten i form av penger eller dugnad ble etablert. 
Alf ble formann i BIL i 1961 og utover i 60-årene står nytt klubbhus stadig på 
programmet. I 1968 tok BIL kontakt med kommunen ad. tomt. 1969 ble det lagt 
planer for området. 24. mai 1970 ble det holdt møte mellom BIL og Berit og Trond 
Lyftingsmo ad. tomt. Knut Erik Hamberg bisto Alf i dette arbeidet. 
 
I 1972 ble byggetillatelsen sendt. 1973 ble byggetillatelsen avslått, men 
dugnadslister gjort klare. 28. okt. 1973 blir kjøpekontrakten mellom Lyftingsmo og 
BIL skrevet. Tomta blir betalt. 
 
1.januar 1974 blir en byggekomite nedsatt, bestående av Håvard Bolstad, Reidar 
Andersen, Arne Frydenlund og Bjørn Grønli, samt styret i BIL. 
Dette året blir det gravd, kloakken ordnet og grunnmuren murt opp. 1975 blir året 
for bygging og i 1976 blir huset ferdigstilt.  
Formannen Alf Eidsæther tok ofte saken i egne hender og avgjorde ting selv. 
 
Dugnadsviljen var enorm. Huset kostet ca. kr. 230 000.-. Branntaksten var på 
720 000.-. Det sier litt om hvilken frivillig innsats som lå bak. 
 
Regnestykket så i februar 1977 slik ut:  65 000.- Kommunale midler 
   3 000.- Kulturmidler 
 40 000.- Egne midler 
 80 000.- Tippemidler 
   2 000.- Utestående 
 
Resten var dugnadsinnsats og midler fra næringslivet. Dugnadsviljen skapte et godt 
miljø på Borgen. Pengene satt løst hos folk som ikke kunne være med på 
dugnadene. Dugnadsinnsatsen ble verdsatt til mellom 8000 og 9000 timer. 
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Damegruppe ble dannet umiddelbart. Speidere og søndagsskolen holdt hus i 
Klubbhuset. 
 
Roar Andersen viste lysbilder fra innvielsesfesten 12. februar 1977 og fra den 
lørdagsmorgenen i jan./febr. 1974, som de første trærne ble felt på tomta.  
Det gamle klubbhuset ble tent på en søndags morgen etter at det nye Klubbhuset 
sto ferdig. 
 
 

Alf Eidsæther mottar blomster fra 
Børge-Borgeres leder på vegne av alle 
barn og kommende barn og alle 
voksne på Borgen, som takk for den 

storslåtte gaven til idrettshall. 


