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GGF       

Formand  Birgitte Buskov 20209201 birgitte.buskov@hotmail.dk 

Kasserer  Morten Nielsen 60638507  ggf.kasserer@gmail.com  

Støtteforening Søren Sommer 40506692 sol@sommerteam.dk 

GGF-Nyt  Hanne Berthelsen 30288805 hanne55bv@gmail.com 

Fodbold (kontakt) Niels Kr. Sørensen  60711257 anne-marie.niels@east-mail.dk 

Gymnastik   

Badminton  Per Fjordside  61940638 perfjordside@gmail.com 

Tennis   Bente Weibel  30421864 nb_weibel@hotmail.com 

Håndbold  Tonni Leth   40429030 tonni@bystedvej.dk 

Senioridræt       Henning Lysholm  52245942    henninglysholmc@gmail.com 

Fitness   Lars Fogt Andersen 30525048 lfa@energinet.dk 

Gårslev Byfest Signe B. Hansen  26675593  gaarslevbyfest@gmail.com   

Sognegården  Jonna Pedersen 75861525 jonnavp41@gmail.com 

Sognegården UDLEJNING  21351920  

                                                              

GGF-Nyt     
Formand  Hanne Berthelsen 30288805 hanne55bv@gmail.com  

Kasserer  Tove Tranberg 75861492 fam.tranberg@mail.dk 

Sekretær  Jette Schiøtt  29244014 jetteschitt@gmail.com 

Bestyrelse  Bente Weibel  30421864 nb_weibel@hotmail.com 

Foto   Anders Berthelsen 30288805 anders55bv@gmail.com  
Tryk   Trügvi Jensen  21640302 trugvi@live.dk 

Tryk   Niels Nicolaisen 75861470 nielsnicolaisen@gmail.com 

 

Gårslev Hallen       
Formand  Arne Rahbek  27880406 rahbek@familienrahbek.dk 

Næstformand  Lasse Højlund  20827742 hoelun@mail.dk 

Kasserer  Lennart Hansen 30253740 dk30253740@gmail.com 

Sekretær  Gitte Christensen 41238653 pergittec@gmail.com 

Suppleant  Sanni Kyed  28308757 sk@elbobladet.dk 

Suppleant  Henrik Jensen  51959201 opel1617@gmail.com  

Sportscaféen Annemarie Sørensen 40529518  anne-marie.niels@east-mail.dk 

 

Halleder      Henrik Nielsen  21459653/privat 22424094   hallengaarslev@gmail.com 

Gårslev Lokalråd Henrik Juhl Kristensen 30337110      hjk@sde.dk 

Send dit indlæg  til Bente Weibel, mail:  ggfnyt@gmail.com         
Deadline for indlæg: d. 22. i måneden (skrifttype: verdana str. 11) 

www.gaarslev.dk  

Mobile Pay: 70138 
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Lars har med megen entusiasme arbejdet utrolig seriøst og ambiti-
øst med at få både Handicap fitness, fitness i det hele taget samt El
-hockey op at stå. I den forbindelse har han også været en vigtig 
brik i selve hal-moderniseringen og og-udvidelsen.   

 Lars går altid bare til opgaverne og har senest i forbindelse med  
det udendørs fitnessprojekt brugt utrolig mange timer på det prak-
tiske arbejde på pladsen, hvor der er blevet gravet, skruet, tænkt 
og knoklet rigtig meget. Mange andre har 
også hjulpet rigtig meget til, men Lars har 
brugt ekstraordinært meget tid og energi 
på dette og har eksempelvis endda taget 
et par fridage for at nå det hele. 

 Bogstaveligt talt har det i de seneste må-
neder været svært at undgå at møde Lars, 
når man har været i nærheden af Hallen. 

 Når man taler med Elhokey- holdet, træ-
nerne og deres forældre, er deres udtalel-
ser om Lars også i rigtig god tråd med dis-
se ord. Enstemmigt lyder det nemlig, at 
holdes succes ikke var lykkedes uden Lars. 
Han har hjulpet med rigtig meget. Han har 
virkelig kæmpet for holdet og er troligt 
kommet søndag efter søndag, når holdet 
træner. Èn af søndagene huskes særligt af 
ungerne/spillerne, idet Lars havde med-
bragt en stor kagemand. For at stævner 
kunne blive en mulighed, har Lars også 
afsat flere hele dage af fra morgen til af-
ten, hvor han har pakket og kørt med sto-
lene, lejet trailer, heppet osv. osv. 

Herudover er et kendetegn for Lars, at han aldrig taler om alt det 
han selv gør men i stedet hører du ham snakke om, alt det vi andre 
gør. Han er en super god og hensynsfuld samarbejdspartner. Han 
er positiv, sjov og tænker på stort og småt også kaffen og forplej-
ning til dem som hjælper. 

Det er derfor oplagt og med stor enighed, at valget af årets GGFér 
er faldet på Lars Fogt Andersen i år.  

 

/ Birgitte Buskov Sørensen 

Årets GGF´er 2019 
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Årsberetning for GGF 2019 

Det er min anden beretning, og jeg kan huske Arnes ord ved sidste års 

Generalforsamling, hvor han sagde, at til den næste Generalforsamling, så 

så verden nok ret anderledes ud. 

Arne fik i hvert fald ret i, at der er sket meget siden sidst. Hallen står på 

den ” anden ende” og vi står midt i byggerod og store forventninger. For-

ventninger til et færdigt byggeri til foråret og forventninger til et super 

godt fitnesscenter. 

Arne, du nævnte også vores samarbejde mellem hallens bestyrelsen og 

GGF/hovedbestyrelsen. Det samarbejde vil jeg godt lige sætte et par ord 

på: 

 Jeg vil gerne sige tak for et altid rigtig godt samarbejde, hvor du på 

fornemmeste vis har informeret og inddraget os løbende i aftalerne 

vedr. byggeriet, og GGF og halbestyrelsen fik etableret et samar-

bejdsmøde, hvor et flot udkast, udarbejdet af Lars og Arne i fælles-

skab, blev præsenteret, og der var god tid til at drøfte fordelingen af 

ansvar, opgaver og udgifter. Produktet blev en underskrevet aftale 

samme aften. 

 Halbestyrelsen - og ikke mindst Henrik - har udvist stor interesse og 

har lagt både mange arbejdstimer og mange ”interessetimer” i at få 

både det indvendige fitness- og udvendige område gjort klar og 

hverdagen til at fungere. 

 Der er søgt fondsmidler. 

 Der er holdt møder med interesserede virksomheder og eksempelvis 

botilbud i Vejle kommune. 

  Mediekontakt, samarbejde med ”Idræt for alle”, parasportsråd osv. 

 Sideløbende er en fitnessbestyrelse under opbygning og de første 

instruktører har gennemgået fitnessinstruktøruddannelse med en 

overbygning i at instruere mennesker med handicap. 

  I december måned kunne man hver weekend møde et hold sam-

mensat fra hallens- og GGF´s bestyrelse i Brugsen, hvor der var mu-

lighed for at købe private sponsorater og høre om projektet. Dette 

gentager vi i marts måned og flere måneder frem.  

 Ligeledes er vi ved at udarbejde en sponsorstrategi og plan for kon-

takt til mange små- som større virksomheder i området. 
 

Således har hele forløbet ind til nu beroet på et fint og også til tider sjovt 

”partnerskab”. 

MEEN betyder byggeriet så, at Gymnastikforeningen også har stået ”på 

den anden ende” eller aktiviteter er blevet aflyst ?? - Nej det har det fak- 
Fortsætter side 7 
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Cafeen i Høll 

 

 

 
 

Sommercafèen 
Hvidbjergvej 27B, Høll, 7080 Børkop. Telefon 31 12 70 36 

Åben hele året. Se hjemmeside for åbningstider og speci-

elle arrangementer. 
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tisk ikke. Vi har alle hold godt kørende. D.v.s. gymnastik for store og små, 
springgymnastik, badminton  og fodbold. Vi har endda udvidet med Sum-
ba, pilates og vores superhold i elkørestols-hockey. Og tennis og senior 
idræt har  år efter år fået nye deltagere og har en utrolig flot mødedelta-
gelse, og fodbold er nok det hold i år, der har udviklet sig mest med både 
mange nye medlemmer og desuden en udvidelse med et sejt pigehold. 
Håndbold er pt på stand by, men fortsætter med succesfuldt motionsfit-
ness, og så ved jeg, at der nu er en realistisk plan om miniput hold i hånd-
bold. 
 

MEN, noget jeg med tiden er blevet klar over er, at GGF er så meget andet 
end gymnastik og idræt. Hovedbestyrelsen og min berøring som formand 
dækker over mange forskellige afdelinger, personer og tiltag: 

 Vi har Sognegården, der udover mange gode aktiviteter gør det mu-

ligt at låne Sognegårdens lokaler. 

 Vi har Kommunikationsudvalget, som står for vores hjemmeside. 

 Vi har Koordinationsudvalget, som bl.a. har et fint samarbejde med 

skolen om en Multisportsdag til foråret. 

 Og ikke mindst har vi GGF-Nyt og støtteudvalget, som netop er med 

til at skabe et bindeled mellem vores gymnastikforening, by og loka-
le virksomheder, så gode oplevelser og finansieringen, kan realise-
res. Ja, jeg kunne blive ved, og der er sikkert også en risiko for, at 
jeg har glemt at nævne nogle her. 

 
Eksempelvis har jeg endnu ikke nævnt Byfestudvalget, der i dag er en 
selvstændig forening, og som GGF i år også har valgt at sponsorere 5.000 
kr. til. Byfesten er endnu et eksempel på, at forskellige foreninger: kirken, 
Gårslevs skoles Venner, GGF og Hallen samt øvrige lokale foreninger, på 
kryds og tværs, knokler og bestræber sig på, at få en festlig uge, hvor 
rigtig mange mødes og har det sjovt. 
 

Kulturklubben, lokalråd, Dagli`Brugsen, Sportscafeen m.fl. har vi også et 
godt samarbejde med og resultatet er, at der faktisk er utrolig mange ak-
tiviteter for mange forskellige målgrupper og noget for en hver smag. 
 

Så på baggrund af dette, og i f.h.t, at jeg i starten fortalte om vores høje 
forventninger til alt det ny, er jeg slet ikke i tvivl om, at vi nok skal kom-
me til at tiltrække mange mennesker til både det ”nye og det gamle”. 
 

Hmnn..ved sidste bestyrelsesmøde, hvor vi kom ind på, at jeg er på valg i 
år, kan jeg huske, at der var én som udtalte, at ”nu er vi jo lige ved at 
vende os til dig”.. Dette gælder også den anden vej, og jeg har også lyst 
til at tage 2 år mere. Jeg vil da også gerne lige sige, at jeg nyder vores 
sammenhold, den store hjælpsomhed og engagement, der er i bestyrel-
sen. Det er jo bestemt heller ikke spændende udfordringer, der mangler 
lige nu og samtidig, har vi bestemt også fortsat Visioner for fremtiden. 
 
Den 25. februar 2020. / Birgitte Buskov Sørensen, på vegne af Hovedbe-
styrelsen, GGF. 
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   Gårslev Gymnastikforening: 

 
 

 Award-modtagere for sæsonen 2019  
 

Lene Due Gitz: Årets knokler – Motion og fitness; 
 

Mikael Rudebech Karlson: Årets fighter – Motion og 

                   fitness. 

Stine Foged Olesen: Årets træner – Gymnastik. 
 

Thomas Hansen: Årets navn – Badminton. 
 

Anders Sølvblad: Årets initiativpris – fodbold. 
 

Casper Sigvardt: Årets initiativpris – fodbold. 
 

Christian Karlskov Thøgersen: Årets ildsjæl –fodbold 
 

Dan Skjerning: Årets konsulenttræner – Volley. 
 

Benjanin Jacobsen: Årets navn – Tennis. 
 

Sisell Larsen: Årets navn – Tennis. 
 

Stort tillykke og mange tak for indsatsen 

10 



11 

 

Coranaviruset har ikke ramt hallens byggeri endnu, og det håber vi 

heller ikke sker. 

Der arbejdes stort set kun ude, og der er god afstand mellem de 

forskellige håndværkere. 
 

 Hvad er sket på det seneste? 

Byggeriet er næsten lukket og vinduerne er ved at blive sat i – det 

ligner efterhånden det færdige produkt. Vi forventer, at der i denne 

uge bliver monteret alle vinduer, så bygningen bliver helt lukket. 

Det vil vi rigtig gerne, da der bruges ekstra ordinært meget varme i 

øjeblikket, da der er store huller ud til det fri. 

I de næste 14 dage forventer vi at følgende vil ske: 

 Alle gulvafløb på plads 

 Slidlag færdiggøres i den ældre del af halområdet 

 Vinduer færdiggøres 

 Hul til balkon og elevator etableres 

 Opsætning af gipsvæg i den gamle sportscafe. Det gør at hold-

rummet kan få spejle på endevæggen 

 Hvis vejret tillader, vil stien rundt om den udendørs motorikba   

ne blive færdiggjort 
 

 Det planlagte rejsegilde er også udsat indtil videre. 

Vi er dog fortsat positive omkring tidsplanen. Er der spørgsmål til 

byggeriet, er man mere end velkommen til at kontakte hallederen 

Henrik på telefon 22424094 eller mig  på telefon 27880406. 

Fortsætter side 13 

Hvad sker der med halbyggeriet 

12 

Også salg til private - besøg os i gården 
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Indsamling 
Desværre gør Coranasituationen, at vores fortløbende arbej-
de med indsamling hos private og erhvervsliv er gået ned i 
gear. Men du har selvfølgelig stadigvæk mulighed for at støt-
te det gode initiativ, der kommer alle til gavn. 
  

Hvordan køber jeg et sponsorat? 
Der er flere muligheder: 
 

1. Overførsel til bankkonto: 6855-0000173949 

2. Mød os i Brugsen hvor du får mulighed for at indbe-
tale til et sponsorat (vi står en fredag og lørdag i hver 
måned til udgangen af maj). Dette er dog sat i bero indtil 
videre. 

3. Klik www.gårslev.dk gå ind på ”Støt hallen” 

4. Mobilepay benyt nummer 997 198 

  
På bestyrelsens vegne 
Arne Rahbek 

 Indtryk fra halbyggeriet: hul ind til hallen, bade– og omklædningsum, og café 
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Bladet er også på GGF´s hjemmeside  
og på Facebook, hvor de anvendte 
 billeder og annoncer er i farver. 

Tæppecurling-stævne i Brande 
Fra Gårslev senioridræt har vi været til tæppecurling-stævne i 

Brande. Vi var fem afsted: Preben Buhl, Ib Hansen, Inge Hansen, 

Bente Sørensen og undertegnede.  

Der var seks baner ialt, og 31 spillere deltog. Efter første runde, 

gik Preben Buhl, Inge Hansen og Ib Hansen videre. I anden runde 

klarede Ib og Inge ikke skærene, hvorimod Preben Buhl fortsatte 

til tredje runde, men heldet slap op og droppede ud. Ganske hyg-

gelig stævne.  

Til Middag fik vi stegt flæsk og persillesovs, ganske fortræffeligt :-) 
 

/Preben Sørensen 
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Gårslev Fitness søger en YOGA-instruktør 

Er du uddannet Yoga-instruktør og kunne du tænke dig at blive 

frivillig i vores nye fitnesscenter, som åbner efter sommerferien. 

 

Du bliver en del af et fantastisk fælleskab og kommer til at 

arbejde tæt sammen med de andre holdtrænere. 

 

Vi glæder os til at høre fra DIG 

 

 

 

Kontaktperson Gårslev Fitness 

Lars Andersen 3052 5048 

LFA@Energinet.dk 
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Gårslev Fitness - Nyt fra 

udvalget 
 

Som man kan se skrider byggeriet godt frem, men det er 

ikke kun der, der sker en masse. 

 

Fitnessudvalget arbejder med at få alt klart  

Udvalget består af Lars, Erik, Inger og Simon og vi har travlt 

med alt det praktiske, som skal være på plads inden 

åbningen. 
 

Vi er i gang med at lave en hjemmeside til vores nye 

fitnesscenter. Her får vi rigtig god hjælp af Simon, som har 

vist sig at være lidt af en ekspert på området. 
 

Vi håber at kunne præsenterer den nye hjemmeside for jer i 

løbet af en måneds tid. 

Vi har planlagt uddannelse af vores fitnessinstruktører, som 

skal uddannes i vores eget fitnesscenter. 
 

Vi er i gang med at designe det fitnesstøj, som vores 

fitnessinstruktører skal have på i centeret. 
 

Udenfor hallen er vi ved at være klar med de 4 

træningsspots, det sidste, der mangler, er at få lavet den sti, 

der skal forbinde de 4 træningsspot. Arbejdet går i gang, så 

snart vejret tillader det. 
 

Stor tak til Gårslev Hallen (især Henrik) og alle andre 

frivillige, der har hjulpet med at få det færdigt. 
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På Mørkholt Strand Camping kan du spille Adventure Minigolf 

på 9 udfordrende huller. 

Køller lejes i Informationen. 

Lille kølle 15,00 kr.   --- Stor kølle 35,00 kr. 

Minigolf -battles (min. 5 personer) 

Er I 5 personer eller mere, giver vi en is til vinderen.  

 morkholt.dk  
 7595 9122 

 VVS Installatør  

 

Michael S. Nielsen 

Tlf. 20 64 38 94 

Mail: erritsoblik@gmail.com 

www.erritso-blikkenslageren.dk 

  
 

 Speciale 

     Ventilation 

 Tag & facade 

 Rustfrit stål 

 Blikkenslager 
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Velkommen til GGF Nyts generalforsamling 2020. 

Formandens beretning 

Vi besøger jo hvert år vore trofaste annoncører med en flaske - 

som tak for året, der er gået. 

I år ventede vi med at besøge dem til efter jul, da de så var over 

juletravlheden. Det havde en god effekt, da girokortet ikke bare 

blev lagt til side, så den kunne betales i det nye regnskab, men 

blev betalt meget hurtig efter besøget. 

Få af annoncørerne har sagt 

nej tak til at forlænge, men 

så har vi heldigvis nogle, der 

har ønsket at få en annonce i 

bladet. 

Det er dejligt, at så mange 

støtter bladet, for vi ved jo 

godt, at uden annoncører, var der intet blad. 

Selv om alt bliver lavet med frivillig og vedholdende arbejdskraft, er 

der jo en udgift til papir, trykning og udbringning af bladet. 

Bente fortjener endnu en gang ros for at bladet hver måned kan 

udkomme med aktuelt stof. Hun bruger rigtig meget tid på at rykke 

for stof og må nogle gange selv være forfatter, så bladet kan blive 

færdig til tiden. 

Vi synes selv og hører også mange sige, at bladet er spændende at 

læse – ikke mindst på grund af de forskellige indlæg. Heldigvis får 

vi stof til bladet fra Sportscafeen, Lokalrådet, Spejderne, Gas, Sog-

negården, Kulturklubben og selvfølgelig GGF. – En stor tak til dem. 

Vi trykker og samler stadig 980 GGF Nytter hver måned. De bliver  

Fortsætter side 23 
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Vask hænderne efter du har læst dette! 

Corona er latin og betyder bl.a. krone. Jeg giver ikke fem flade ører 
for den krone! 
Corona kan også betyde en kreds eller forsamling af mennesker. 
Ret ironisk, ikke? Lige nu sidder vi alle sammen derhjemme og ser 
uroligt ud på verden gennem persiennerne. Vi skal fan’me ikke for-
samles- vi skal holde afstand, skal vi! 
Nå, men foråret er i gang. Solen er begyndt at skinne på os og gør 
dagene længere og længere. Den sol, der i øvrigt er omgivet af en 
slags atmosfære, som man især kan nyde under solformørkelser. 
Den kalder man for solens corona! 

Ting kan være både godt og skidt, og mens vi venter på mere forår 
og mindre corona (fra Kina, altså- ikke fra solen!), kan vi lige så 
godt hygge os. Lad os trække fem vindere i støtteforeningens må-
nedlige lodtrækning: 

354-297-410-22-81 

Tillykke til vinderne, som får 200 kr. hver. I får direkte besked fra 
GGF’s kasserer. 

delt ud til alle husstande i Gårslev/Hvidbjerg området. Selv om bla-

det også kan læses på nettet, tror vi, at de fleste gerne vil have 

bladet i hånden. 

Jeg vil slutte min beretning med at sende en stor tak til alle de, der 

på en eller anden måde er medvirkende til at GGF Nyt udkommer 

igen og igen. 

Og en stor tak til hovedbestyrelsen for godt samarbejde. 

Hanne Berthelsen 

 

I forbindelse med generalforsamlingen, var der valg til bestyrelsen.  

Hanne Berthelsen og Bente Weibel var på valg, og begge blev gen-

valgt. 

Ligeledes var Niels Weibel på valg som revisorsuppleant, og også 

han blev genvalgt 

Efterfølgende blev regnskabet gennemgået og godkendt. 

Ved generalforsamlingen kunne bestyrelsen for GGF-Nyt bekendt-

gøre, at bladet vil give et sponsorat til Gårslevhallen på 10.000 kr 
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 Dansk Gastronomi / Pjedsted Forsamlingshus 

 Bergstedt Massage 

 Bed & Breakfast 

 Mad & Vin Værksted 

Hjulgyden 10, Gauerslund, 7080 Børkop 

Ved Kjeld Hindkjær & Pia Bergstedt 

Tlf 75954093           28745573 
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Intet er lige nu som det plejer - Hvad kan vi forven-

te  af de kommende dage, uger og måneder. Vi ved 

det ikke. Meget bliver aflyst eller udsat. De kom-

mende arrangementer og aktiviteter, som man kan 

læse om på de næste sider, er vi usikre på om kan 

afvikles som planlagt. Vi håber selvfølgelig, at vi 

snart må mødes med familier, venner og kollegaer 

til fælles aktiviteter og sammenkomster, men vi må 

følge sundhedsstyrelsens og regeringens anbefalin-

ger og rette os efter disse, så der hurtigst muligt 

kan komme kontrol over denne verdensomfattende 

covid 19, corona-virus. Hvis det viser sig, at aktivi-

teterne og arrangementerne ikke kan gennemføres 

som planlagt, må man følge opslag på forskellige 

sociale medier samt fysiske opslag.  

Jeg tror, vi alle glæder os til normale tilstande hos 

både os selv, i hele landet og i den ganske verden. 

Jeg håber, I alle kommer godt igennem denne tid 

med alle de udfordringer, vi hver især står over for 

og trods alt nyder, at det er forår med gode sol-

skinstimer, og hvor naturen viser sig fra den smuk-

keste side.  

Pas godt på jer selv og hinanden :-) 

Bente Weibel 

26 

 

 
            ALT TIL DIG OG DIN CYKEL 
VESTERGADE 17  7080 BØRKOP   TLF. 75867228 

Per Voigt 

AH Service 
Hvidvareservice 

22 38 27 60 
ahservice@ahservice.dk 
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GÅRSLEV 
TENNIS 
 2020 

1Velkommen til en ny  
Tennissæson i Gårslev 

Vi håber, tiden udvikler sig sådan at 
vi kan starte tennissæsonen med 

”standerhejsning” ved                    
tennisbanerne i Gårslev  

søndag den 26. april 2020 

kl 10-11.30. 

HVIS vi ikke kan holde dette ar-
rangement, vil banerne alligevel 
være klar til brug den 26. april. 

Snak med venner, familien eller naboen 
og få en aftale om, at det kunne være 
spændende at spille tennis, få motion, 
frisk luft og socialt samvær. 

Træningstider Børn (min. 8 år): 

Onsdage kl 16.30-17.30. Opstart 6. maj 

Voksentræning: meddeles senere. 
 

Husk tilmelding og betaling på Gårs-
levs hjemmeside: www.gaarslev.dk 

Børn 0-18 år: 200 kr, Voksne 18- : 550kr 

Seniorer:60- : 400kr, Familie (børn + 2 
voksne: 1200kr. 
 

Fælles idrætsdag mellem skole og GGF 

den 4. juni (hvis det ikke aflyses p.g.a. 
corona).  

Vi takker Handelsbanken for støtten i man-

ge år og er nu klar med en ny sponsor :-) 
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Åbningstider: Mandag –torsdag 9-17.30, Fredag: 9-18, Lørdag 9-13 

Vestre Engvej 18, 7100 Vejle,  
tlf. 75 82 44 99 , mail: vejle@hokagulve.dk 
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Gårslev er - efter planen - igen med i 

den årlige affaldsindsamling 

 lørdag den 25. april 2020 kl 10  
 

Vi vil gerne gentage succesen med at samle affald op i 

Gårslev-området, og  

hertil har vi igen brug for jeres hjælp.  
 

Vi mødes ved 

Sognegårdens parkeringsplads 

den 25. april kl 10,  

hvor der uddeles ruter, handsker og affaldssække. 

Vi håber, mange møder op, og vi glæder os til nogle 

hyggelige og lidt anstrengende timer samtidig med,     

at naturen får en hjælpende hånd. 

Genbrugspladsen i Børkop er lukket frem til d. 27. marts, og 

fremtiden m.h.t. corona-situationen og pladsens åbning, - så man 

kan aflevere indsamlet skrald - kendes endnu ikke. Derfor har vi 

en god idé til alle: I kan bruge nogle timer på at samle affald på 

en hvilken som helst dag, hvor familien gerne vil ud i naturen og 

samtidig gøre en god gerning for sig selv og andre. I er velkomne 

til at kontakte Tove Bruun, Kirkestien 5, Gårslev tlf. 24 81 79 43, 

mail: tovebruun54@hotmail.com, hvor I kan aftale noget med ud-

levering af affaldssække og udlån af tænger.  

u 
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Sommerkoncert 
på Hvidbjerg 

”Gimlegrunden” i Hvidbjerg, Hvidbjergvej 98 

Lørdag den 6. juni 2020 kl 16.30-22 

Koncertpladsen og baren a bner kl. 16.15. Maden er klar kl. 16.45 

           Der ma  ikke medbringes mad og drikkevarer 

Mere info senere 
 

18.00 - 20.00 Four Snacks 

20.00 - 22.00 Abba Revival Band  

Med inspiration fra Rock ’n’ Roll’en 

drager Four Snacks fra første tone, 

tankerne tilbage på datidens store 

kunstnere som bl.a. Elvis Presley, 

Johnny Cash og Little Richard og 

bandets fremtræden er ligeledes 

med til at skabe en komplet og ori-

ginal oplevelse. 

ABBA Revival Band elsker deres 

svenske forbillede, ABBA og spiller 

hele perlerækken af de uforglemme-

lige ABBA klassikere. Med de fire 

velkendte frontfigurer og et velspil-

lende backingorkester i originale 

70´er kostumer kommer ABBA Revi-

val Bands musik og show besnæren-

de tæt på det originale setup med 

Agnetha, Björn, Benny og Anni-Frid. 
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Lægeeksamineret Fodplejer & Social og Sundhedsassistent v/Bente Hvid. 

Godkendt til Kommunalt tilskud/helbredstillæg 

Medlem af Sammenslutningen Af Danske Fodplejere. 

Klinik på Søndergade 38 A, Brejning  ( I bygningen hos Spar Købmanden ) 

                 Like og mød mig på Facebook         HvidsFodpleje Brejning 

                         www.hvidsfodpleje.dk                                  hvidsfodpleje@gmail.com                             

                              Tidsbestiling       30 13 42 18 

Pas på dine fødder, de bærer dig gennem hele livet….. 

mailto:hvidsfodpleje@gmail.com
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JP&CO A/S 

Sjællandsgade 25, 7100  Vejle 

Tlf. 75 82 86 11 
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HENVENDELSE PÅ TELEFON 21 35 19 20 

 Hver måned kan man følge lidt med i byggeriet 

ved Gårslevhallen i GGF-Nyt - her fra 22.3. 2020 
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11-04-2020 Påskefrokost (Voksne) kold platte – Two Play kommer og spiller   

  ( Husk tilmelding ) 

12-04-2020 Børne Påskefrokost – Disco med Dj Jacob fra 19.00 til 21.00  

06-05-2020   Marked ca. 12.00- ca. 15.00- Alle er velkommen til at sælge noget det 
er gratis 

 Bod, man skal bare ringe og bestille et bord 

22-05-2020 Rockabillity ( Husk Tilmelding ) med spisning 

30-05-2020 Opstarts banko med sponsor gaver, musik i pausen, der er mulighed 

for at købe  Pølser med brød. 

30-05-2020 RattleSnake ( Husk Tilmelding )  Menu : Helstegt pattegris 

31-05-2020 Børnenes dag. Leg på stranden/ børnebanko/børnedisco 

06-06-2020 Banko ( ca.10.00 –  ca. 12.00 ) 

13-06-2020 Stort MC træf 

20-06-2020 Banko ( ca. 10.00 – Ca. 12.00 ) 

04-07-2020 Banko ( ca. 10.00 – ca. 12.00 ) 

11-07-2020 Marked ca.12.00 – ca. 15.00 Alle er velkommen til at sælge noget, det 
er gratis  

 Bod, man skal bare ringe og bestille et bord 

25-07-2020 Fodboldskole – Børne Disco - pris 30 kr. pr person – med i prisen får 

man en drikkedunk og en fodbold                                

 
 

 
 

Dit lokale Kaffefirma 
                            v/ Ib Høll Christiansen 

  Tlf nr. 69160029 – Mobil nr. 30737818 
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 Gårslevhallen set udefra og indefra den 23. marts 
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Ring til Søren Skou på tlf.: 30 30 28 90  
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