Børge-Borgere, 12. mai 2012

AVDUKING AV TEPPET ”DEN GODE VILJEN”
I ALFHALLEN 12. MAI 2012
Pål Torneby, tidligere nestleder i Ullensaker idrettsråd, var konferansier under
programmet i Alfhallen og ønsket velkommen til avdukingen av Inger Fladby Thinns
teppe. Han presiserte at dette teppet, som er et bestillingsverk fra Børge-Borgere, er
en gave til Borgen IL og Alfhallen. Det er finansiert av Børge-Borgerne ved
kaffespleis og salg av kunstkort og i tillegg er det gitt en stor pengegave fra en av
dem. Det var både inviterte gjester som representanter for brukerne av Alfhallen, og
Børge-Borgere til stede.
Deretter fikk vi et historisk tilbakeblikk på dannelsen av Borgen IL i 1945. Det ble vist
et videoklipp fra Børge-Borgeres møte 7. november 2006 da Reidar Andersen fortalte
om stiftelsen av idrettslaget 14. august 1945.
Pål Torneby fortalte deretter om livet med det gamle klubbhuset – den røde brakka –
som også er med på teppet. Dernest fikk vi høre Alf Eidsæther i videoklipp fra møtet
6. februar 2007, hvor han fortalte om dugnaden og byggingen av Borgen ILs
klubbhus. Klubbhuset ble ferdigstilt i 1976. Til innvielsesfesten 12. februar 1977,
laget Reidar Andersen ”Dugnadsvisa” og denne ble sunget i opptak fra en av BørgeBorgeres sangkvelder.

Pål Torneby fortalte deretter om byggingen av fotballbanen ved Borgen skole. Alf
Eidsæther hadde planene klare for en prefabrikkert idrettshall allerede i 1985 da
gymsalen ved skolen skulle gjenoppbygges etter brannen.
Det ble også vist videoklipp av blomsteroverrekkelsen til Alf Eidsæther fra alle oss på
Borgen i anledning pengegaven til Borgen IL for bygging av en idrettshall. Kari
Eriksen overrakte blomstene.
Pål Torneby fortalte også om byggingen av Alfhallen. 30. mai 2007 ble prosjektet
vedtatt. Deretter kom vedtak på vedtak, noe som forsinket oppstarten. Først
sommeren 2010 ble arbeidet startet opp og det ble lagt ned en enorm
dugnadsinnsats på bl.a. grunnarbeidet.
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Gro Holt hadde laget en sang om Alfhallen i forbindelse med avdukingen av ”Den
gode viljen”. Denne ble sunget av de fremmøtte, før Kløfta Sangerlag under sin
dirigent Marit Lødemel underholdt for oss.
Avdukingen av ”Den gode viljen” ble foretatt av 4 ”generasjoner” håndballjenter: Ella
Strøm Nafstad, Randi Wethal, Lillian Willersrud og Maren Sofie Granås. Kunstneren
Inger Fladby Thinn holdt en liten tale og fortalte litt om teppet og symbolikken i det.
Teppet beskriver kort generøsiteten, viljestyrken og dugnadsånden på Borgen og den
lykkelige slutten for byggingen av Alfhallen.

Deretter ble det sagt noen ord av leder i Børge-Borgere Kari Eriksen og fra leder i BIL
Asbjørn Molberg. Til slutt holdt varaordfører Eli Stensby en liten tale om
dugnadsånden som ikke var død.

Inger Fladby Thinn forklarte om teppet og om symbolikken som er vevd inn i teppet:
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”Den GODE viljen har tydeligvis allerede vært til stede. Så mange som har kommet
hit! Og så er det ikke likegyldig hvilken dag tekstilen skulle være ferdig, nemlig den
12. mai. Det var min FARs fødselsdag. Hjertelig takk for oppdraget, det har vært
spennende, men krevende. Ikke ville jeg ha trodd i 1ste klasse på Ullinshof skole, at
jeg skulle komme til å utsmykke en fremtidig idrettshall på Borgen.
Men uten Den gode viljen er det ingen ting som nytter. Det vet både de unge og de
eldre som skal prestere i denne fine hallen, alt om. Mot, styrke, tålmodighet og godt
samarbeid gir resultater. I tekstilen jeg har laget, har jeg forsøkt å si noe om det.
Alf Eidsæther, som har vært en mentor og pådriver for å få til stor idrett på Borgen,
har blitt symbol på EIKA. Eiketreet: står for styrke, mot, sannhet og det
menneskelige legeme. Innen kristendommen er eika symbol på Kristus som ba om
styrke i motgang.
Så vet jeg at det var en fantastisk dugnadsånd da hallen skulle bli til. Det har jeg
forsøkt å symbolisere med: LENKEN, HAKKEN og SPADEN sammen med alle
fotsporene.
Gjennom Eidsæthers’ kjærlighet til idretten ble AMORINEN min født. En kjerub eller
amorine symboliserer en kjærlighetsgudinne i barneskikkelse. Hun er et
overmenneskelig, bevinget vesen som vokter inngangen til paradiset. Hun er
Alfhallen. Hun er Alfs drøm om idrettshallen som ble til. Og hun skyter BLINK.
Men, så var det vel noe som murret i undergrunnen. Noen ”startvansker” i
byggeperioden! Der har jeg valgt å bruke SPILLKORT. Kortstokkens symbolikk har
årets uker som er 52 og 13 synodiske måneder. 4 farger = symbol for fire
verdenshjørner – fire elementer og fire årstider. Her har også ”noen” lagt en kabal
og den er tydelig gått opp. Derfor de 4 ess.
Så står et godt symbol igjen og det er FURUTREET som står for: Vitalitet –
fruktbarhet – karakterstyrke – og udødelighet.
Den GODE viljen har fulgt meg gjennom tanke og veveprosessen og jeg kom i mål.
La den GODE viljen virke for alle idrettsglade unge som gamle.
Atter igjen takk for at jeg fikk oppdraget. Alle symboler og tolkninger er hentet fra
boka: SYMBOLER av J.C. COOPER.”

