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  GGF – NYT 
 

            Nr. 5. juni 2020 

Dette er et historisk billede i GGF-regi.  

P.g.a. Covid 19, har banerne ligget øde hen i lang, lang tid, 

men nu er der heldigvis aktiviteter igen med 10 spillere på ba-

nen. Den opmærksomme læser har måske bemærket, at pop-

lerne mellem de to baner er væk :-)  

Fodbolden ruller atter i Gårslev 
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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 

Redaktør  Bente Weibel  30421864 nb_weibel@hotmail.com 

Bestyrelsesmedl. 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 

mailto:hanne55bv@gmail.com
https://www.krak.dk/henning+lysholm+christensen+b%C3%B8rkop/113002822/person#
mailto:gaarslevbyfest@gmail.com
mailto:jonnavp41@gmail.com
mailto:hanne55bv@gmail.com
mailto:hanne55bv@gmail.com
https://www.krak.dk/henrik+juhl+kristensen+b%c3%b8rkop/56025338/person?page=1&query=henrik%20juhl%20kristensen
mailto:hjk@sde.dk
http://www.gaarslev.dk
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Gårslev Motion&Fitness 

 

2020 startede ellers som lyn og torden hos kravlenisserne fra Moti-
on&Fitness. De første par måneder blev der kæmpet, svedt, grinet 
en smule grædt og ikke mindst skete der en masse fremskridt. Så 
blev vi, som nok alle efterhånden er bekendt med, ramt af en læn-
gere ufrivillig pause. Der var dem, der begyndte at dyrke noget 
hjemmetræning og så var der ”os” andre, der startede på det, men 
som hurtigt faldt ind i rollen som den hjemmearbejdende sofakar-
toffel. Vi er nu en gang indrettet forskelligt og det vigtigste er jo 
bare, vi har det godt. Men for mit vedkommende, både som træner 
og udøver, er det sociale aspekt en kæmpe stor del sport/idræt. 
Derfor er savnet af at komme op i hallen og tilbringe tid sammen 
med alle de super engagerede ”kravlenisser” noget, der den sidste 
tid virkeligt har kunne mærkes.  

Det er derfor med et ekstra stort smil på læberne, vi i Gårslev Moti-
on&Fitness kan starte op med noget udendørs sommertræning. 
Træningen vil som udgangspunkt (i henhold til de gældende regler) 
foregå på afmærkede baner i faste grupper, men med en individuel 
træning. Vi lover, pulsen kommer godt op, og der bliver masser af 
sved på panden. Det sker på tirsdage og torsdage kl. 19.00 på hal-
lens fremragende græstæppe. 

Vi ses til noget hård ”hygge” og sjovt socialt samvær med afstand - 

Husk nu:  

 

 

 

  

De varmeste sommerhilsner René Voss 

Vi kan kun, det vi kan  
og så lige lidt mere 
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Covid 19 og GGF-Nyt 

Som i resten af verden, er vi også 

ved GGF-Nyt påvirket af corona-

krisen.  

Vi er en flok frivillige, der trykker 

og samler bladet i et lille lokale i 

Sognegården, og alle er i risiko-

gruppen, så vi må følge reglerne og 

igen undlade at sende bladet ud i 

fysisk form. Det er vi utrolig kede 

af, og glæder os til igen at kunne 

samles i netværket omkring GGF-

Nyt, så vi kan få det sendt ud til jer. Vi håber, det seke til au-

gustnummeret. I mellemtiden må I finde bladet på nettet, 

hvor det kan læses og se udgaven, hvor annoncer, billeder og 

andet er i farver. Vi må se de lyse sider og glæde os over, 

hvad vi kan og ikke fokusere så meget på det vi ikke kan :-) 

 

 

Vi håber, I alle har mulighed  

for at læse bladet på  

Gårslevs hjemmeside på nettet: 

Gaarslev.dk  

(her ligger det på forsiden) 

En anden mulighed for at finde bladet 

er på Facebook: 

 7080 Gårslev eller på  

Gårslev Sogn. 

Læs GGF-Nyt på nettet 
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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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       FODBOLDEN RULLER I 

GÅRSLEV 
 

Endelig er det tid til at snøre fodboldstøvlerne igen. 

Ggf fodbold- ungdom har følgende hold og træningstider: 

Årgang 2014, 2015, 2016 v.Mikkel Tirsdage 17-18 -

Opstart 9/6 

Årgang 2013 v.Morten tirsdage 16-1730 Lørdage 9-

1030- Opstart 26/5 

Årgang 2012 v.Christian mandage 17-18 onsdage 

1730-1830- Opstart 27/5 

For årgang 2017 arbejder vi på at lave et tilbud efter 

sommerferien med fokus på motorik og leg 

med bolde. 

Herre Senior Fodbold: 

Herre Senior træner fodbold: 

torsdage fra kl.: 19 - 20:30.  

I øjeblikket trænes 

der efter gældende 

coronaretningslinjer 

fra DBU  

Mvh 

Simon,  

Holdleder, Serie 5 
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Fodbolden ruller igen, og humøret er højt  
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GGF-KLUBDRAGT 

 

Nu kan du købe det lækre Gårslev klubtøj – også selv-

om du ikke er træner. Det kan købes via webshoppen 

www.sportogpromotion.dk/ggf          

og der er tøj til både 

børn og voksne.  

Vi har indgået en aftale med 

Sportigan, der også leverer 

vores trænertøj, så alle dem 

der ønsker kan købe træ-

ningstøj i foreningens far-

ver. Der er et lille udvalg af 

tøj i Hallen, som man har 

mulighed for at se/prøve før 

man bestiller – hvis det har 

interesse så kom forbi når der er aftentræning.   

Der kan betales med bankoverførelse eller MobilePay til 

19611.OBS: det er desværre ikke muligt at vælge lokal af-

hentning – så husk at krydse af ved lokal levering. 

Få linket til webshoppen di-

rekte på din smartphone ved 

at scanne denne kode: 
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Også salg til private - besøg os i gården 

http://www.sportogpromotion.dk/ggf
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Foreningen Gårslevhallen og GGF indbyder alle interesserede 

til Åbent Hus arrangement torsdag d. 11. juni kl.19.00. 

 Arrangementet er selvfølgelig afhængig af, at statsministe-

ren åben op for større forsamlinger. Vi vil opdele rundvisnin-

gen i hold, da vi derved sikrer størst mulig afstand mellem 

hinanden. 

  
Vi håber at se dig. 
  
Med venlig hilsen 
  

Foreningen Gårslevhallen og GGF 

Indbydelse til Åbent Hus 
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F L E M M I N G 
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Status på Gårslevhallens byggeri 
 

Byggeriet går ind i sin afsluttende fase, og inden længe forlader 
håndværkerne pladsen, så vi ved hjælp af frivillig arbejdskraft kan 
færdiggøre den del, vi selv skal stå for. Allerede nu har flere givet 
en stor hjælpende hånd og flere vil følge efter, hvilket vi er meget 
taknemmelige for. 
  

Vi får et fantastisk bygning, der er lys og venlig med masser af 
muligheder fremover. Nu er rammerne snart på plads, så kommer 
det allervigtigste - nemlig ”indholdet” med rigtig mange smilende, 
svedende, dystende, forpustede kort sagt: idrætsudøvere og andet 
godtfolk, der er kernen og baggrund for hele byggeriet. 
 
  

Der er her vist nogle billeder af den aktuelle status. 
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PS et lille opråb til jer, der gerne vil give en skilling, men ikke lige 
har nået det endnu – det er slet ikke for sent og vi har stort brugt 
for de sidste kroner for at færdiggøre møbleringen med mere. 
  

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 indbetale til et  
sponsorat (vi står en fredag og lørdag i hver måned til udgan-
gen af juni. 

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

4) Mobilepay benyt nummer 997 198 
  
Med venlig hilsen 
Foreningen Gårslevhallens bestyrelse 

Foreningen Gårslevhallen og Sportscafeen holder ordinær 
generalforsamling torsdag den 18. juni i Gårslevhallen. 

  

Dagsorden ifølge vedtægter. 
  

Vel mødt. 
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http://www.xn--grslev-iua.dk/
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Erhvervsklubben på travetur i Høll  

og Hvidbjerg 

Coronakrisen har sat en stopper for meget. Også for arrangemen-
ter i Gårslev Erhvervsklub. Vi tre i bestyrelsen – Flemming, Bo og 
undertegnede – har i løbet af foråret drøftet mange varianter af ”at 
mødes hver for sig”. Der blev ligefrem foreslået et bilorienterings-
løb, men det gik vi dog bort fra igen. 

På et tidspunkt holdt vi et ”gående bestyrelsesmøde”. Vi travede 
rundt på stranden i Høll og op ad Hvidbjerg, mens vi holdt passen-
de afstand og drøftede forskellige agendapunkter. Pludselig gik det 
op for os, at vi sådan kunne vi da også mødes i Erhvervsklubben  

Der blev sendt invitation ud, og 
tirsdag den 19. maj klokken 19 
var vi otte fra Erhvervs-klubben, 
der mødtes ved Høll kiosken. 
Ikke et kæmpe fremmøde, men 
dog fint i betrag-tning af den al-
vorlige situation for mange af 
vores medlemmer. Og færre end 
10, der ville have betydet, at vi 
skulle dele os op.  

Der var skønt vejr. Vi købte en 
kop kaffe ”to go” i kiosken og 
bevægede os ned mod stranden 
og i retning af Hvidbjerg. Vi gik i 
grupper på 2 eller 3 og udveks-
lede erfaringer. Corana har haft 
stor betydning for vores virk-
somheder. Flere har måttet 
hjemsende medarbejdere, med 
støtte fra statens hjælpe-pakker. 
Eksporten er gået i stå. Kunder-
ne holder betalinger tilbage. Der 
er praktisk taget ikke noget salg. 
Det har været nødvendigt at 
tænke ad helt andre baner end 
normalt.    

Dog kunne man også fornemme, at optimismen er på vej tilbage. 
Langsomt, ganske vist. For der er stadig meget man ikke kan eller 
må. Og det er ikke til at vide, hvilken ”normalsituation” vi får efter-
følgende. Er der flere eller færre, der vil campere? Vil vi fortsat kø-
be take away lokalt? Har virksomhederne bare skubbet IT-
investeringer eller kommer de slet ikke? Bliver vi bange for at mod-
tage massage? Hvornår åbner England igen? Og så videre. 

Fortsætter side 21 

Her er vi på toppen af Hvidbjerg  
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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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Ikke desto mindre var det rigtig hyggeligt. Der blev også sludret 
om alt muligt andet. Vi stoppede op 4-5 gange og snakkede om det 
vi kunne se. F.eks. udsigten fra toppen af Hvidbjerg. Ved Hvidbjerg
-hus. Ved Børnenes Vel. Når vi gik videre, omgrup-perede vi os 
som regel og fik en snak med nogle andre. Jeg føler i hvert fald, at 
jeg kom nogenlunde hele vejen rundt  .    

 

På vegne af Gårslev Erhvervsklub 

Søren Sommer     

På stranden nedenfor Børnenes Vel  
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  Kære Konfirmand 

Gårslev Gymnastikforening 
 

vil gerne ønske dig hjertelig tillykke med konfirmationen 
 

Helt undtagelsesvis er jeres store dag, i år, blevet udsat.  

Vi håber, at denne dag bliver helt 

fantastisk for jer og jeres kære.. 

 

2020 bliver også et helt særlig år for GGF. 

Vi sætter  i GGF stor pris på at tiltrække jer aktive unge - 

og glæder os til at dele et helt nyt miljø i Gårslevs nye hal og 
fitnesscenter,  

med jer 

GGF vil fortsat være et super dejligt sted hvor  

aktive i alle aldre mødes. 

 

Med ønske om dejlig og velfortjent/længe ventet dag 
 

Mange glade hilsener 
 

Gårslev Gymnastik forening(GGF) 

 
TELEGRAM til alle årets konfirmander 
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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 
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Navnene på årets konfirmander i 

Gårslev søndag d. 7. juni 2020 kl. 

10.30: 

Mathilde Vittrup Lykke Larsen, Gårslev Østergade 27A  

Anton Brejning Strebøl, Hvidbjergvej 13, Høll 

Sigurd Brejning Strebøl, Hvidbjergvej 13, Høll 

Jonas Yunus Neumann Koç, Gårslev Østergade 29 st 

Oliver Sletting Nielsen, Amaliegade 26B,1 

 

 

Telegrammer kan afleveres i Kirkehuset fra kl. 9.30 
 
 

 
Resten af holdet bliver konfirmeret       
lørdag d. 12. september 
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            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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Månedens vindertal 
Sommeren nærmer sig og coronaen fjerner sig! Vi skal ud af isola-
tionen og nyde solen, friheden og hinanden igen. 

Men før vi går amok skal vi lige huske at trække fem vindere i støt-
teforeningens månedlige lodtrækning: 

382-133-353-198-24 

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

Og lad os SÅ komme afsted! 

 

Krolf er startet op efter gældende regler, i 

små hold og med passende afstand, og desuden 

bruger mange eget udstyr. 
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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 TENNIS 2020 

Træningsstider børn (min. 8 år) 

Onsdage kl. 16.30-17.30. Opstart 13. maj  

OBS. Børnetræningen følger skolernes ferie og helligdage.  

Der er voksentræning: (min. 2 spillere) 

Onsdage d. 13.5., 17.6., 12.8., 26.8.. kl 17.30-18.30  

Her kræves det, at man er tilmeldt Gårslev Tennis senest 
13.5. og at der er mindst 2 deltagere.  

ONLINE BOOKING. 

1. Gå ind på Gaarslev.dk, 
2. Find GGF,  
3. gå ind på : tennis, her findes en meget overskuelig vejledning. 

Når du har tilmeldt dig tennis, kan du booke banerne  

Tennisbane 1 - "Fynske Bank"  

Tennisbane 2 - "IT Business-Partner" 

Kontingent 2020: 

Børn 0-18 år:   kr. 200    (hvis man kun spiller tennis) 

Voksne 18-60 år kr. 550 

Pensionister 60+:  kr. 400     

Familie (børn og 2 voksne) kr. 1200. –En fantastisk mulighed for, at 
familier kan have gode, sjove og sunde timer sammen. 

Selv katten synes, det 

er sjovt at spille tennis 

Træningen 

og spillet er 

godt i gang, 

men vi 

mangler dig. 
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https://www.conventus.dk/dataudv/www/booking.php?idv1=1&idv2=08:00&idv3=23:00&idv4=21865&idv5=2071&navn=skjul&ressourceliste=vis&banebooking=vis&login_boks=vis&handelsbetingelser=vis&engine_error=vis&alt_farver=skjul
https://www.conventus.dk/dataudv/www/booking.php?idv1=1&idv2=08:00&idv3=23:00&idv4=21929&idv5=2071&navn=skjul&ressourceliste=vis&banebooking=vis&login_boks=vis&handelsbetingelser=vis&engine_error=vis&alt_farver=skjul
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Gårslev - naturperlen i centrum. 2. etape af byggegrun-

de på Høllvej i Gårslev er netop færdiggjorte og sat til salg, så går 

du i byggetanker, og har du lyst til at blive en del af et aktivt og 

spændende lokalsamfund tæt på skov og strand, så skal du skynde 

dig at få fat i en af disse grunde. Gårslev har alt, hvad man har 

brug for lige fra børnepasning, skole, rigt foreningsliv, dagligvarer 

til mulighed for at deltage i mange forskellige fritidsaktiviteter.  

Skal du være ”Min nye nabo” 

Eksempler på den smukke natur 

Pindstien 

Mørkholt Strand Vognkær Enge 

Klitten ved Hvidbjerg 

Lundbjergskoven  

Gårslev  - når nærheden er smukkest 
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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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Vi er desværre nødt til at aflyse årets Midsommerløb pga. COVID-
19 og restriktioner angående større forsamlinger. Det er vi natur-
ligvis kede af, da vi havde set frem til årets hyggeligste motions-
løb   

 

Gårslev Bymidte skifter udseende. Skolegade 1 er nu historie, og 

vi håber, det vil give plads til flere P-pladser til Brugsen og et 

smukt og funktionelt bymidte  til glæde for byens borgere og de 

mange turister, der gæster vores skønne område.  

1 
2 

4 

7 

6 

3 

5 

Det bliver 
spændende, 
hvad fremti-
den vil bringe 
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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 

Genbrugsbutikken Brejning  

Søndergade 46 i Brejning er igen åben. 
Alle hverdage 10 - 14  

Mange gode tilbud.  

Velkommen :-) 

8 træer er desværre gået 

ud, så nye må plantes!!!! 
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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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Ring til Søren Skou på tlf.: 30 30 28 90  
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