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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 

Bestyrelse  Anders Berthelsen 40568805 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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 Lad 25. september blive en festdag i Gårslev, 
hvor hele byen flager, og vi siger tillykke med den ”nye” hal 
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E-hockey er netop startet på en ny sæson.  

12 unge mennesker med forskellige fysiske handicaps er tilmeldt E-

hochey i Gårslev. Det er en fornøjelse at se, som der er fuld kon-

centration og sved på panden, når spillerne drøner rundt på hock-

eybanen i de specielle e-hockey stole. Det kræver virkelig meget at 

manøvrere rundt på banen i fuld fat og samtidig have styr på den 

hurtige hockeybold og prøve at score i de brede, lave mål. 

Et sympatisk træk 

Det var så den sommerferie. De fleste af os er tilbage på arbejde 
for at tage det lange, seje træk i den daglige trædemølle. Fuglene 
er ved at have lagt sæsonens sidste æg, og mange af dem er ved 
at forberede deres årlige træk mod mildere himmelstrøg.  

Den gamle trækkerdreng var på ferie i august, og fik derfor ikke 
trukket nogen vindere i Støtteforeningens lodtrækning. Det råder 
han bod på ved at trække hele ti numre op af posen her i septem-
ber. Han synes nemlig ikke at nogen skal føle sig snydt, og det er 
da et sympatisk træk, ikke? 
Her er de ti vindere: 

265-11-155-277-410-44-387-391-101-353 

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

”nu sker det”, vores fitnesscen-

ter åbner 

Fredag den 25. september kl. 15:30-18:00 er der åbent hus i Gårs-

lev hallen, hvor i kan komme og se vores nye fitnesscenter og til-

melde jer smagsprøver på vores forskellige fitnessaktiviteter.  

Har du lyst til at komme i gang med at træne? Eller måske prøve 

en anden form for træning, end du er vant til? Så er det oplagt at 

tage til åbent hus i Gårslev hallen, hvor du kan se om fitness er no-

get for dig. 

Udover at få sjov dag og se vores træningsfaciliteter, håber vi, at 

endnu flere får lyst til at dyrke fitness i foreningen, vi vil nemlig 

gerne vise, at vi er en forening med plads til alle. 

FAKTA: 

Gårslev Hallen og Gårslev fitness er del af Fitness for alle kampag-

nen, hvis mål er at foreningsbaserede fitnesscentre skal gentænkes 

og omdannes på nye og inkluderende måder. I Gårslevhallen har vi 

netop gjort det, og derfor kan unge, gamle og bevægelseshandi-

cappede træne på lige fod i vores fitnesscenter. 

Vi glæder os til at se jer til åbent hus- arrangementet, her vil vores 

fitnessinstruktører stå klar til at vise centeret frem og assistere 

med tilmelding. For at blive medlem i fitnesscenteret skal man først 

have en obligatorisk instruktørtime, vores instruktører har lovet at 

stille sig til rådighed hele weekenden. 

Man kan forhåndsbooke instruktørtimer via vores hjemmeside. 

 

 

Et forsmag på, hvad der venter :-) 

Man kan forhåndsbooke instruktørtimer via vores hjemmeside 
(Gårslev fitness.dk), men vi hjælper dig også gerne med at 
finde en instruktørtime ved vores åbent hus arrangement.          
              Fortsætter side 9 
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Vi kører med nedsat indmeldelses gebyr i september måned, så hvis 

du vil spare 100 kr. er det bare med at få sig tilmeldt 

Halbestyrelsen laver guidede rundvisninger i huset og hvis man oven 

på turen er blevet tørstig eller sulten, er der også tænkt på det. 

Derudover kan man deltage i konkurrencen om 

to gratis ½ års medlemskaber, mød op og se om 

det er dig der er heldig. 

På dagen kan man helt uforpligtende tilmelde 

sig forskellige fitnessaktiviteter som afholdes i 

weekenden, så man kan prøve det af inden man 

beslutter om man vil være en del af det nye fæl-

lesskab. 

 I Gårslev fitness er der mulighed for at prøve 

(Zumba, Hit fit, Pilates, osv :-) 

Vi håber selvfølgelig, at der er mange deltager-

ne, som får lyst til at melde sig ind efterfølgende 

Yderligere oplysninger fås hos: Lars Andersen fra Gårslev fitness på 

tlf. 3052 5048 

Følg også med på Facebook-siden: Gårslev fitness - for alle eller 

vores nye hjemmeside gårslevfitness.dk 

Situationer fra instruktør-uddannelses-dagen 

 

Volley 
 

Så starter den nye volleysæson op igen efter en lang pause 
pga. Corona og sommerferie. 
 Vi starter op tirsdag 8. september kl. 18-20. Jeg håber at alle de 
”gamle” samt en masse nye spillere dukker op. 
 Volley er for alle gamle og unge, kvinder og mænd, nybegyndere 
og rutinerede. I er alle velkomne. 
 
 

Vi glæder os til en ny sjov sæson. 
 

Med venlig hilsen 
Sebastian, Heidi og Helle 
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Gårslev Motion&fitness 

Hurraaa hurraaa – Så er vores nye hal klar og parat til, at en mas-

se dejlige mennesker indtager de ”bonede” gulve, hvor der skal 

svedes, grines og hygges igennem. 

Gårslev Mortion&fitness er selvfølgelig atter klar på en ny sæson 
med masser af god træning og socialt samvær. Træningen er en 
kombination af cirkeltræning, kondition og koordinationsøvelser, 
hvor det er den individuelle præstation, der bestemmer tempoet. 
Så om du er nybegynder eller en træningsørn, betyder ikke noget. 
Vi presser selvfølgelig hinanden, så man får det bedst mulige ud af 
træningen. Men som det er, og altid har været i GGF, lægger vi 
stor vægt på det sociale og hyggen ved at dyrke motion med an-
dre. 

Trængningerne er tirsdage kl. 20.00-21.30 og torsdag 19.30-21.00.  

Holdet er en god blanding er unge, lidt ældre og lidt lidt ældre. Sofa

-kartofler der gerne vil lidt i gang igen, dem der træner, for at kun-

ne spise kage og dem der vil holde sommerformen ved lige. Det er 

ca. lige fordelt mellem herre og damer, så er der lige en enkelt skri-

ge-krukke. Det er godt nok mig, som er træneren, men alt er sagt 

med et smil på læben. Så hold dig endelig ikke tilbage og kig op 

torsdag 3/9 kl. 19.30 i Gårslev Hallen.  

Er du interesseret, men er i tvivl om det er noget for dig. Så kan jeg 

altid fanges på Facebook/Messenger eller på mobil 2194 6949   

Vi seeeeeeeeeeees  

Højt råbende hilsner René Offenbach Voss – Gårslev Motion&Fitness 
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Også salg til private - besøg os i gården 
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Nyhed:  
 

Trille Trolde håndbold i Gårslevhallen 
 

 

For 2 til 5 årige . 

opstart onsdag uge 37  

fra 16:00 -17:00 

 
 

 

Vi leger med og uden bold 
Vi hygger os og har det sjovt 
Vi får rørt os 
Vi får lidt håndboldforståelse 
Vi skaber interesse får håndbolden 
Mor/far må gerne være med 
 

Vi håber at se rigtig mange til vores nye aktivitet. Husk skifte-
sko 
 

Hilsen 
Trænerne 
 

Josefine og kim Jørgensen  
Tlf 21602839. 

TRILLE TROLLE 

Fodboldopstart i Gårslev Efterår 2020 
Endelig er det tid til at snøre fodboldstøvlerne igen. GGF Fodbold            

har følgende hold og træningstider: 

Årgang 2014, 2015, 2016, 2017 ved Mikkel tirsdage kl. 16.30-17.30 

(Er startet) 

Årgang 2013 ved Morten tirsdag kl. 17.00-18.00 og Lørdag kl. 9.00-

10.30 (Er startet) 

Årgang 2012 ved Christian mandage kl. 17.00-18.00 onsdage kl. 

17.30-18.30 (Er startet) 

Herre Senior Fodbold træner torsdage kl. 19.00-20.30. Kontaktperson 

Simon  

Old Girls Fodbold træner fredag kl. 17.00-18.00 

Herre Old Boys Fodbold har to 7-mands hold. Et +40 og et +50 hold. Vi 

træner søndage kl.10.00-11.15 og spiller kampe torsdage. 

+40 holdet ledes af Ole og Tom. +50 holdet af Niels Kristian 

I øjeblikket trænes der efter gældende corona retningslinjer fra DGI og 
DBU. 
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F L E M M I N G 

tel:21602839
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Senioridræt. Ny sæson.  

Bemærk! Ugedagen er ændret til tirsdag!! 

 

 

Tirsdag den 1. september kl. 10.00 tænder instruktør Laila 

for musikken og en gruppe veloplagte seniorer sætter gang i alle 

kroppens muskler og led. Det er festligt, når et stort hold kvinder 

og mænd i deres bedste alder fylder Gårslev Hallen med humør og 

bevægelse til inspirerende musik. 

Sådan fortsætter det hver tirsdag kl. 10.00 frem til foråret 2021 

kun afbrudt af almindelige ferier. 

Alle kan være med. Slap bare af, hvis øvelserne bliver for kræven-

de. Det er vigtigt at få styrket kroppens funktioner i eget tempo. 

Vi har erfaring for, at 

Laila forbereder et 

varieret program med 

stående øvelser, træ-

ning af muskler på 

måtte på gulvet, cir-

keltræning, balance-

øvelser m.m. Dagens 

program varer en 

time. Derefter er der 

mulighed for den næ-

ste time at spille tæp- 

Fortsætter side 17 

Ja, sådan sluttede 

sæsonen 2019/-20 

for senioridræt før 

tid p.g.a. Covid 19. 

MEN vi kommer 

stærkt tilbage fra 

den 1. september 

Vores veloplagte Laila vil igen stå i front ved senioridræt 
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pecurling, hockey, badminton og andet.  

Coronasituationen byder naturligvis på visse udfordringer. 

- Der vil være sprit til rådighed i hallen 

- Hjælpemidler vil blive rengjort 

- Vi skal holde afstand og undgå fysisk kontakt. 

- Medbring selv en måtte til øvelser på gulv 

- Der vil ikke være mulighed for omklædning og bad i Hallen 

Sidste sæson var der et stort antal deltagere. Senioridræt er for 

alle mænd og kvinder i moden alder. Hvis du er usikker på, om 

senioridræt er noget for dig, er du meget velkommen til at deltage 

på prøve nogle gange.  

Prisen for hele sæson 2020/ 2021 er kr. 350,- 

Tilmelding og betaling på: 

www.gaarslev.dk – GGF - tilmelding  

Velkommen til alle! 

Henning 
Formand for udvalget        

- Badminton i Gårslev Hallen - sæsonstart 

Badminton sæsonstart 2020/21 

Seniorer, fællestræning   Mandag den 7. September   Kl. 20-22 

1.-4. Klasse, u9/11          Onsdag den 2. September    Kl. 17-18 

5.-9. Klasse, u13/15/17   Onsdag den 2. September    Kl. 18-19 

Motionister                       Onsdag den 2. September    Kl. 19-20 

Motionister                       Onsdag den 2. September    Kl. 20-21 

Motionister                       Fredag den 4. September     Kl. 18-19 

Motionstider fordeles i Gårslev Hallen, onsdag den 26. august, kl. 19.00.   

Vel mødt - vi glæder os til at se jer alle ! 

Mvh 

Badmintonafdelingen  

Gårslev Gymnastikforening
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Referat fra hovedbestyrelsesmødet 19.8. 2020 
 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 

2. Nyt fra formanden, herunder 

     - orientering fra tiden under Corona; 

- orientering om fremadrettede restriktioner pga. Corona; 

- fordeling af haltider. 

- åbningsreceptionen den 25. september. 

3. Hvordan påvirker Corana opstart af de indendørs aktivite-

ter og hvordan forholder vi os konkret? 

 Vi forholder os til samt drøfter tilsendte Bilag om generelle og spe-

cifikke retningslinjer i henhold til DGI´s anbefalinger, herunder: 

 Drøftelse af start af gymnastik: 

 - kan man opdele børneholdene i mindre grupper?; 

 - reduktion af tiden så der er en længere pause mellem holdet,-    
   børnene skal vente udenfor 

 - Lave grupper som de er tilknyttet hver gang 

 - hvis rengøringsmaskine kan desinficere redskaberne, kan det må  
   ske løse noget af udfordringen. 

Beslutning: Uddybende oplysning om maskinen afventes (en form 

for pistol, der kan desinficere redskaber og fitness-redskaber - træ-

nerne bekendtgøres med restriktionerne og skal være med til at 

beslutte, om de har mod på at starte op med disse restriktioner. 

Ellers vil de øvrige hold rette sig efter retningslinjerne og ændre på 

aktiviteter mv 

Hallen genåbnes på søndag den 23. august 

Omklædning hjemmefra fortsat. 

Således kan stort set alle aktivitere starte op som planlagt, dog af-

ventes endelig beslutning vedr. børnegymnastik, som nævnt oven-

over. 

Der kommer sprit på alle toiletter. Spritstation i Cafeområdet. Også 

stativ nedenunder. Det skal overvejes, om der også kommer et op i 

hallen – Arne taler med Henrik om dette.                    Fortsætter side 21 
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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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4. Tiltag i udvalgene: 

 a. Halbestyrelsen: 

Tak til alle som har hjulpet på arbejdsdagene; vi får brug for 

mindst 2 arbejdstirsdage mere fra 16:30 – kl. 21. Det der mest 

mangler er maleriarbejde. Alt udendørs er næsten færdig. Der 

mangler ganske få ting udendørs og det er bare blevet så flot. 

Afleveringsforretning på fredag d. 21. august. 

Hallen åben fra søndag den 23.8. 

Der er flere uforudsete ting, som der desværre måtte bruges 

ekstra penge på: Nøglesystem som er nødvendigt; 2 oplukkelige 

døre; samt varmeproblem i fitnesscenter, da der ikke er taget 

højde for dette, afkølingsløsning koster 59.000 kr. 

Indsamling: positiv feedback, hvilket hjælper på ovenstående. 

Indvielse den 25. september. Der er nedsat arbejdsgruppe. Bl.a. 

bliver der 2 arrangementer samme dag, ét med VIP program 

den første time og efterfølgende program for byen. Opfordring 

til, at alle skal flage. 

Arne har kontaktet borgmesterkontoret vedr. et økonomisk 

hjælp til et depotbyggeri. Vi afventer svar fra byrådet, efter at 

det er blevet godkendt i udvalget. 

Ønskeliste til receptionen: Terassemøbler, krukker, træer;  

Vedr. Cafeen: Når den er færdig laves et opslag med ansøgning 

om forpagter. Vi håber meget på at finde en forpagter.  

b. GGF-Nyt 

For første gang siden marts er bladet igen blevet udgivet i papir-

form. OBS på, at levering af stof og deadline hver den 22. i må-

neden. 

c. Sognegården. 

Hovedrengøring den 4. oktober, hvor GGF skal hjælpe. 

 

d. Støtteudvalget. 

Udvalget havde møde i sidste uge og fordelte de sponsoremner, 

der står til Støtteudvalget. Vi er godt i gang og har fået positivt 

svar fra flere allerede. 

Vi forventer at afholde det aflyste Støttemedlems-arrangement 

(Gårslev historier) i okt./nov. 

Vi er i gang med at planlægge næste Erhvervsklub-arrangement 

    også til okt./nov.                      Fortsætter side 23 
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På bestyrelsesmødet blev det endvidere drøftet, hvorvidt andre fra 

hovedbestyrelsen, herunder GGF-Nyt evt. kan hjælpe med at kon-

takte potentielle sponsorer. 
 

e. Koordinationsudvalget, herunder: 

Multisportsdagen bliver den 29. april 2021 i samarbejde mellem 

Gårslev skole og GGF– nærmere planlægning samt evt drøftelse 

af børnedisko tages på et kommende bestyrelsesmøde. 

Samarbejdsaftale med Sportigan udløber 31.12-2020. Der skal 

tages stilling til fornyelse eller annullering af aftalen. 

Beslutning: Vi kontakter Sportigan og beder om udsættelse af 

nuværende aftale, inden der tages endelig stilling til det ene el-

ler andet – så alle kan nå at blive hørt. 

 f. Kommunikationsudvalget: Coronapause udover GGF-nyt. 

5. Tiltag i afdelingerne: 

a. Badminton:  

Træner Thomas tager en sæson mere, super godt. De små star-

ter op med et par hjælpetrænere og forældre opfordres til at 

hjælpe. 
 

 b. Fitness/parasport: 
De sidste maskiner er kommet. Første del af workshop er af-
holdt. Kursus for fitness-instruktørerne lørdag d. 22-8 – om-
kring 20 bliver uddannet . 
Beslutning vedr. priser og gebyr: 200 kr. i indmeldelses gebyr, 
inkl. en personlig brik samt 2 timers instruktion.  Halvårigt kon-
tingent på 1.000 kr/ helårigt på 1.800 kr. Mulighed for evt. ra-
tebetaling undersøges. D.v.s., at man forpligter sig til minimum 
1/2 år, men kan betale ratevis pr. måned. 

Hold: Zumba Gold, crossfit, P ilates, HitFit, (yoga) – er in-
kluderet i fitnesskontingent. 

Til åbent hus kan man booke en tid med en instruktør. 

Hjemmesiden er i fuld gang med at blive færdiggjort. 

El-hockey starter op i hallen igen søndag den 23-8, dejlig ny-
hed. 

 c. Fodbold:  
Turnering er for nylig startet med de anbefalinger der følger 
med. DGI stævne den 12. sep. Arbejdes der på. Nye støvleva-
skere. Opslag med trænertider kommer i GGF-Nyt. 
 

d. Gymnastik/Volleyball:  
 Se ovenstående punkt vedr. opstart og restriktioner i forhold til 
Corona 

Fortsætter side 25 
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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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d. Gymnastik/Volleyball:  
 Se ovenstående punkt vedr. opstart og restriktioner i forhold til Co-
rona.  
Det er fortsat uafklaret, hvornår børnegymnastik starter op men at vi lige nu 
arbejder på at gøre opstarten så trygt som muligt i forhold til Corona-
restriktionerne.  

- Der skal på sigt tages stilling til, om volley/Zumba/zumabgold skal 
høre under andre udvalg . 

  

e. Håndbold:  

Trille Trolde håndbold/Håndbold for børn kommer tilbage. Så godt. 
 

 f. Senioridræt: 
Udvalget er kommet frem til at, de godt kan overholde restriktio-
nerne. - Vil holde kort udvalgsmøde forinden opstart. 
Henning sender Corona retningslinjer ud til tilmeldte/tidl. tilmeldte. 
Laila tager en sæson mere som træner – tak til Lajla. Krolf har fun-
geret godt i sommeren. 
Vedr. haltid: OBS – Senioridræt er flyttet til tirsdag. Aftalt at Birgit-
te deltager i næste møde mellem skole og hallen. 

  

g. Tennis: 
Er lige startet op efter sommerferien. Arrangement ” kom og prøv 
tennis” er afholdt og 3 nye voksne deltog. 
Banerne er ofte ledige – nedsat kontingent til medlemmer, der 
spiller i resten af sæsonen drøftes for at få flere til at komme. 
Bente har skrevet til campingpladserne, for at  gæsterne kan bru-
ge banerne. Det bliver dog brugt lidt. 
Strømmen er kommet tilbage. 
 

6. Økonomi ved kasseren, herunder:  
Hjælpepakker og Status på Sponsorater. 

 Udgifter til hallen og Fitness påvirker selvfølgelig økonomien. 

- overskud på 150.000, men det skal bemærkes at det er incl. støtte

- og fondsmidler. 

Pr. 30.6 kontingentindtægter – forskel på minus 22.000 i indtægter 

pga. corona 

- 25.000 kr. færre udgifter sammenlignet med sidste år. Mistet om-

kring 20.000 kr. i manglende indtægter fra byfestbanko, 

Tilskud og sponsorater: 

Kommunaltilskud i juli cirka tilsvarende sidste år 

Private sponsorater: ca 88.000kr. 

Ældrebadm. har sponsoreret 5.000kr. 

GGF-Nyt har støttet med 10.000kr 

- Erhvervsponsorater: Status pt.: ..+ 70.000 fra bank og 15.000 fra 

vandværket, dyrelægene, Lars berg m.fl. 

Tusind tak til alle bidragsydere.                    Fortsætter side 27 
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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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pr.1. juli indgået tilskud fra hjælperpakker. Uddybende herom: 

Der har været et økonomisk tab i forbindelse med nedluk-

ning af aktiviteter. Vi har derfor ansøgt om tilskud til tab af ind-

tægter fra hjælpepakke via DGI og DIF.  

Resultat af ansøgningerne: 

Vi har fået et tilskud på 33.199 kr. fra DIF og DGI’s corona-
hjælpepulje. 
Vi søgte om i alt 92.220 kr. til dækning af manglende indtægter 
(fodbold, sommerbanko, erhvervssponsorer. 
Konklusion: således kommer coraona. alt i alt ikke til at skade os. 

 Vi aftalte, at vi reklamerer lidt igen, for at man kan købe private-

sponsorater. 

 7. Kommende møde, herunder punkter til næste dagsorden:  

- Vores aftale med Sportigan; 

- Evt. nytænkning af anerkendelse/arrangement for de frivillige, 

herunder Awards mv. 

 Der skal på sigt tages stilling til, om volley/Zumba/

zumbagold skal høre under andre udvalg. 

 Næste møder: 7.10. kl 16.30 og 10.12. kl. 18 

  Evt.: Bente gør opmærksom på, at vi i forhold til planlæg-

ning af arrangementer i højere grad skal huske at tjekke på og 

skrive i  ”MINLANDSBY”, så vi minimerer dage med flere gode ar-

rangementer samtidig. 

 Den 23-08-2020  / Birgitte Buskov Sørensen 
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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 kirke - Gudstjenester og arrangementer 

Gudstjenesteliste: 

Konfirmation lørdag d. 12. september kl. 10.30 

Emma Sofie Søeberg Jensen, Fruergaardsvej 5 

Mie Bryggeman Christensen, Lundbjergvej 100 

Anne-Sofie Dam Munch Sørensen, Kæragervej 6 

Sophie Birkelund Hansen, Ryttergrøftsvejen 308 

Cecilie Erbo Kjær, Søndervænget 17 

Lea Rasmussen, Fruetoften 11 

Viktor Larsen Søderberg, Borgvold 27 

Hugo Borch Frost, Mølletoften 50 

Silas Skov Skyum Hummel, Gårslev Østergade 23 

Tobias Salløv Vestergaard, Hørrevej 11 

Telegrammer kan afleveres i Kirkehuset fra kl. 9.30 

(Der er kun adgang og plads i kirken til familie.) 

Høstgudstjeneste i Gårslev Hallen 
søndag d. 13. september kl. 10.00 

Høstofferet går til: KFUM's Soldatermission; Indenlandsk Sømands-

mission; BDM; Danmission; Promissio; Mission Afrika 

Gudstjenesten rundes af med reception for graver Gunhild 

Larsen, som kunne fejre 25 års jubilæum i april. 

Dato Kl. Søndag Præst 

30. august 10.30 12. s.e. trin Erik Røjkjær Christensen 

Kirkekaffe 

6. september 9.00 13. s.e. trin Henrik Nielsen Skoven 

13. september 

i Gårslev Hal-
len 

10.00 14. s.e. trin 

 

Erik Røjkjær Christensen 

Høstgudstjeneste 

20. september 9.00 og 
10.30 

15. s.e. trin Erik Røjkjær Christensen 

27. september 10.30 16. s.e. trin Erik Røjkjær Christensen 

30 
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En trist beslutning, men vi vil gerne være med til at passe på hinanden og os selv 

i disse tider, hvor der ikke er helt ro på corona-pandemien. 
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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 
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HENVENDELSE PÅ TELEFON 21 35 19 20 

 

Efter en lang Cotona-pause træder lylavet  

i arbejdstøjet, så byen kan se fin ud til                   

prinsessebesøget 

Vi mødes ved tennisbanerne  

den 14. september kl 10.  

Vi glæder os til at se jer 

 Gårslev Lokalråd  
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Vi havde inviteret til åbent hus i tennis den 12. august, hvor man 
helt uforpligtende kunne komme og prøve tennis. 3 voksne mødte 
op til arrangementet, og det virkede til, at de fremmødte var væl-
dig begejstrede for tennissporten. Måske kan det udmønte sig i nye 
medlemmer, og det vil være herligt. 

Vi er blevet enige om, at nye medlemmer, som melder sig ind nu, 
kan spille resten af sæsonen med nedsat kontingent. Dette vil kas-
sereren snarest få oprettet. 

Reduceret kontingent for resten af sæsonen bliver: 

Børn:   150kr  

Voksne:  300kr 

 60+:  250kr 

Familietennis: 600kr. 

Venlige hilsner: Tennisudvalget 
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Ring til Søren Skou på tlf.: 30 30 28 90  
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