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Deres Kongelige Højhed, borgmester – ærede gæster. 

Det er selvfølgelig en særlig dag, hvor jeg kan stå og være med til 

at indvie Gårslevhallens nybyggeri, og jeg vil derfor sige, at det og-

så er med en stor portion 

stolthed, at det sker.  

Da vi for knap 15 år siden 
valgte at drive Foreningen 
Gårslevhallen på selveje-
lignende vilkår, var det 
med en klar vision om, at 
vi ville gøre en positiv for-
skel og få en af Vejle Kom-
munes flotteste og mest 
indbydende idrætshaller. 
Det er altid godt at have et 
pejlemærke at sætte en 
kurs efter. Man kan så 
vælge at sige, vi er kom-
met noget ud af kurs, for 
da vi startede havde vi ik-
ke drømt om, at vi vil nå 
dertil, hvor vi er i dag. 
Man kan vist roligt sige, 
for at benytte et lidt mo-
derne billede, at vi har 
scoret over niveau, hvad der gælder for en lille landsby, der befin-
der sig i et smørhul både geografisk, naturmæssigt, men ikke 
mindst med områdets fantastiske  indbyggere,         Fortsætter side 7 

H.k.h., prinsesse Benedikte gæstede Gårslev, da man 

kunne indvie:  

Gårslevhallen i nye klæder og   

Fitness for alle.  

25. september var der officiel indvielse af renoveringen og 

moderniseringen af Gårslevhallen samtidig med en velkomst  

til pilotprojektet, Fitness for alle. 

Formanden for Gårslevhallen, Arne Rahbek, holdt denne tale ved 

receptionen, hvor der desværre var et reduceret deltagertal p.g.a. 

Covid 19:  
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Her vises med 2 eksempler, hvordan folk med et bevæ-

gelseshandicap har glæde af fitnessredskaberne 

Kasper Andreasen og Lars Blaaberg får en hyggelig snak med prinsesse 

Benedikte og borgmesteren og med en glad Arne Rahbek ved siden af :-) 
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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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hvor rigtig mange er villige til at gå det ekstra skridt, der skal til for 

at få tingene til at lykkes. 

Der er ingen tvivl om, at et projekt som Gårslevhallens nybyggeri 

med et dejligt fitnesscenter skaber sammenhængskraft og er med 

til at kitte et lille samfund endnu mere sammen. 

Hvordan er det så lykkedes at komme så vidt – ja, en stor portion 

iværksættertrang, gå-på-mod, vilje, held, de rigtige legekammera-

ter, men ikke mindst et nærmest uendeligt antal frivillige hjælpere, 

der mange weekender og aftener har stillet sig til rådighed, gør et 

projekt som dette muligt. 

Jeg vil gerne takke Vejle Kommune og flere embedsfolk og politike-

re for stor støtte til byggeriet, de mange private sponsorer, fonde  

og erhvervsliv, der alle har bidraget med større donationer, som vi 

ikke kunne være nået i mål uden og sidst men ikke mindst også en 

stor tak til Fitness for Alle, 

der har gjort det muligt at 

få en helt ny dimension 

ind i en traditionel idræts-

hal, nemlig bevægelses-

handicappede. Vi er me-

get, meget taknemmelige 

overfor alle, der har hjul-

pet os økonomisk og gjort 

det muligt være det første 

foreningsdrevne fitness-

center i Danmark, der er 

åben for alle uanset be-

vægelseshandicap eller ej. 

Der er flere tusinde ældre 
idrætshaller rundt om-
kring i Danmark, der de 
kommende år skal nytæn-
kes og renoveres. Idræts-
livet er i forandring i Dan-
mark og flere traditionelle 
idrætter er udfordret disse 
år, hvor flere og flere sø-
ger mod individuelle akti-
viteter, der lettere kan  

Fortsætter side 9. 

Kasper får her er god snak med prinsessen, som 

var meget interesseret.  
8 
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indpasses i et familiemønster med børn, der skal hentes i institutio-

ner, madpakker der skal smøres – kort sagt en travl hverdag, der 

skal hænge sammen. Her er fleksibilitet et nøgleord, hvilket ikke 

mindst kan opfyldes i et moderne fitnesscenter, at det så bare sam-

tidig er muligt, at få personer med bevægelseshandicap til at udfol-

de deres idræt på samme måde som personer uden handicap og 

endog på samme tid i de samme rammer er bare enestående og 

understreger, at det vi har gang i her i Gårslev viser vejen for man-

ge andre. Jeg er sikker på, at det vil være så attraktivt et tilbud, at 

mange vil kigge mod Gårslev, når de skal dyrke fitness og måske 

ligefrem blive så begejstrede, at de vælger at flytte til denne dejlige 

by.  

Hvorfor så lige Fitness for Alle i Gårslev – ja fordi området historisk 

har været kendt for at favne alle understreget af, at De Kellerske 

Institutioner, der blev hjem for mange med handicap blev placeret 

her i nabolaget. Her er der ikke bare plads rent fysisk men også 

hjerterum til at favne helt nye brugere. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange håndværke-

re, der har været i stand til at levere et byggeri i høj kvalitet – altid 

med godt humør. Arkitektfirmaet Keingart suppleret med arkitekt 

Brian Mortensen har tegnet og designet et fantastisk flot byggeri, 

der vil fungere som et indbydende samlingssted i mange år for om-

rådets beboere og gæster udefra. 

Det, der tit kendetegner et mindre bysamfund, er viljen til at få no-

get til at ske. Danmark er foreningernes land, hvor sammenhold og 

virketrang, der gør en positiv forskel måske er en væsentlig del af 

den danske folkesjæl. Hvad er lettere at bure sig inde bag hjem-

mets fire vægge og tænde for tv’et? Nej, der er et alternativ, nem-

lig arbejdsweekender og tirsdage aftener, hvor der skal klares en 

mangfoldighed af opgaver: Mere end 75 forskellige beboere i områ-

det har mødt frem gentagne gange og løst store som små opgaver. 

Tak er som bekendt et fattigt ord, men alligevel så dækkende i den-

ne sammenhæng. 

En særlig tak skal også lyde til bestyrelsesmedlemmerne i Forenin-
gen Gårslevhallen og Gårslev Gymnastikforening – I har taget den 
ekstra tørn, der skal til for at realisere en vision, uden jeres store 
opbakning var dette ikke muligt, men i særdeleshed vil jeg gerne 
takke vores halleder Henrik Nielsen og formand for fitness Lars  

Fortsætter side 11 
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Henrik, Henrik, Henrik, alle- både 

håndværkere og hjælpere - kalder på 

Henrik, som dagligt har måttet tage 

stilling til 1000 ting samtidig  og ger-

ne her og nu. 

Andersen. I har været så engage-

rede og dedikerede til at få dette 

projekt op at stå – talrige møder 

har vi holdt og mange lange ar-

bejdsdage er det blevet til – jeg 

har virkelig sat  pris på vores næ-

re samarbejde, og det vi har nået. 

Jeg tror roligt jeg kan sige, at vo-

res familier også ser frem til da-

gen efter denne indvielse, hvor 

der bliver lidt flere ressourcer til 

andre gøremål og ikke mindst pri-

oritere familien højt igen. 

 

 

 

 

 

 

Med disse ord vil vi nu gå over til den officielle indvielses ceremoni, 
hvor vi er meget glade for at Deres Kongelige Højhed vil forestå 
den begivenhed ved at klippe snoren over, som en synlig marke-
ring af et vores landsbys absolutte højdepunkter. 

Prinsessen 

holdt en 

lille tale 

inden hun 

klippede 

det røde 

bånd. 

12 

Også salg til private - besøg os i gården 
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Ud over Arnes tale, var der flotte ord 

til Gårslev fra følgende 3 talere: 

Borgmester Jens Ejner Christensen. 

Formand for DGI,  
Charlotte Bach Thomassen. 

Formand for parasport DK,  
Vejle lokal afdeling Tage Smidt. 
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F L E M M I N G 
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Gårslev står klar til at modtage prinsesse Benedikte 

Benedikte ankommer til Gårs-

levhallen i en flot Audi krone-

bil. Mange var mødt op for at 

tage imod prinsessen, men 

desværre  havde chaufføren 

valgt en alternativ rute., så 

der var desværre nogle skuf-

fede børn. 

Den flotte buket fra Lu-

cia blomster blev over-

rakt af en af El-hockey-

pigerne. 
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Når noget slutter! 

Fredag den 25. september blev kulminationen på mange måneders 

arbejde med opførslen af vores nye flotte tilbygning og opstarten af 

vores nye foreningsbaserede fitnesscenter.   

Og da den officielle indvielse med Hendes Kongelige Højhed Prin-

sesse Benedikte var vel overstået, var vi mange, der kunne se til-

bage på en utrolig hektisk periode af vores liv, med planlægnings-

møder, byggemøder, ar-

bejdstirsdage osv., ja ræk-

ken af opgaver føltes næ-

sten endeløse, og nu var 

det endelig tid til at løsne 

slipset. 

Der er ingen tvivl om at vi 

kan være stolte over resul-

tatet, som dog taler for sig 

selv. Vi har fået skabt nog-

le fantastiske rammer, hvor 

man kan mødes i nogle 

unikke rammer, og hvor fællesskaber kan trives uanset fysiske for-

udsætninger. 

Men når noget slutter starter noget nyt. 

Så fredag blev også startskuddet på en lang weekend, hvor fitness-

afdelingen havde arrangeret åbent hus lørdag. Her kunne man gra-

tis komme og træne i centeret 

eller prøve en af vores fem 

holdaktiviteter fra kl. 10-15. 

Det blev en rigtigt god lør-

dag med mange besøgen-

de i fitnesscenteret.  

Alle fik lov til at til at prøve det 

nye udstyr og instruktørerne har 

efterfølgende kun fået positive 

tilbagemeldinger på indretnin-

gen af centeret. 
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Ovenpå i holdsalen var der fuldt hus på næsten alle hold, og delta-

gerne kom smilende ned af trappen efter timen, så det tegner godt 

for de kommende uger. 

Rundt regnet havde vi vel 

omkring 200 besøgende 

som kiggede forbi. 

Søndag var det muligt at 

få en obligatorisk Intro-

time i fitnesscenteret, og 

der var mange tilmeldte. 

Udover de tilmeldte, kom 

der flere forbi som vi fik 

presset ind i programmet, 

og vi sluttede dagen med 

at konstatere at 87 perso-

ner havde oprettet en profil på hjemmesiden og 47 af dem havde 

købt et medlemskab.  

Det er et rigtig godt resultat og stor tak til vores instruktører, som 

virkelig har gjort en stor indsats for, at alle vores nye medlemmer 

skulle føle sig velkomne. 

De kommende uger 

Mandag den 28/9 bli-

ver vores første nor-

male åbningsdag og vi 

vil helt ekstraordinært 

være at træffe i fit-

nesscenteret de fleste 

timer fra 16-22, så 

man kan komme og få 

en obligatorisk intro-

time. Man tilmelder 

sig intro-timer via 

hjemmesiden, gårs-

levfitness.dk. 

Sådan bliver det de 
kommende uger, og 
der er ingen tvivl om,  

Det er helt utrolige kræfter, denne unge mand er i besiddelse af. 
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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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at det bliver nogle hektiske uger, vi ser ind i, men vi glæder os til 

at møde alle de fremtidige medlemmer, så mød op, vi står klar til 

at tage imod jer. 

På vegne af Fitness udvalget 

Lars Andersen 

Lars imponerer prinsessen, mens Mette får en god snak med hende 

Hvad mon de måler? 
 
Vægte afprøves 

22 
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Senioridræt - offentligt udvalgsmøde 
Efter reglerne skal vi afholde et offentligt udvalgsmø-
de en gang om året. 

Det bliver  

tirsdag d. 27. oktober kl. 11.30 i hallens 
nye cafeteria 

Vi spiser et par stykker smørrebrød og snakker om vor fæl-
les aktivitet. 

Nærmere oplysning når vi mødes til motion om tirsdagen. 

Henning 

  Offentligt udvalgsmøde i tennis 

torsdag den 29.10. kl.19. i hallens mødelo-

kale 

Dagsorden for mødet: 

1. Årsberetning 

2. Valg til udvalget  

3. Ros og ris til udvalget 

4. Eventuelt 

Tilmelding til mødet til nb_weibel@hotmail.com a.h.t. Covid 19 

senest 27.10. 

PS. Børnetræningen slutter 30.9. 2020. Vi ses i 2021. 
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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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Gårslevs yngste fik græs            
under fødderne 

 
Titlen som Gårslevs yngste turneringshold skiftede hænder 
da GGF afholdt DGI 3mands fodboldstævne på oppustelige 
baner en lørdag formiddag i september under en grå himmel.  

Gårslev stillede med et U7 hold som blot en gang før havde 
prøvet kræfter med ”rigtig kamp” og debut til U5, som vel at 
mærke kun er i alderen 4-5 år.  

Begge hold gik til opgaven med et fantastiske engagement 
fra både spillere og forældre, og det bød på både sejre, ne-
derlag og mange mål i begge ender af banen. 

DGI´s stævner er rigtig gode for de mindste årgange, da vi 
spiller på en oppustelig bane, så der ikke er så mange spil-
stop, og de små spillere naturligt holder sig inden for banen, 
hvilket ellers er næsten umuligt at opnå.   

Med 17 tilmeldte hold og 95 deltagere holdt vi os akkurat in-
den for de efterhånden så besnærende corona rammer. 

 

                           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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At afholde stævner så vi får muligheden for at spille på hjem-
mebane er noget vi vil arbejde meget mere med i 2021, men 
allerede den 3. oktober er der igen fodbold på Gårslev stadi-
on ,når U8 har inviteret til venskabsstævne for 3 andre klub-
ber. 
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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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Prinsessen og Gårslev 
Prinsesse Benedikte har beæret Gårslev med sit besøg. Det er ikke 

bare rutine for hende at komme. Hun valgte det fordi hun synes, at 

den indsats GGF har gjort for at inkludere en minoritetsgruppe – de 

handicappede – i det almindelige, daglige idrætsliv, skal værdsæt-

tes.  

Hendes majestæt har ret. Udbygningen af Gårslevhallen, tilretnin-

gen til adgang for bevægelseshæmmede – iværksat og gennemført 

af frivillige ildsjæle – er en indsats, der viser hvilke styrker, der lig-

ger i at være menneskelig. 

Alle, der bor i Gårslev, bør rette ryggen og være stolte over, at vi 

bor i en by, der indeholde denne styrke.  

Længe leve Gårslev Gymnastikforening! 

 

Og så et lille referat fra et T.V.- inter-

view med dronning Margrethe. Det vi-

ser hvad storesøster synes om sin lille-

søster Benedikte: 

- Benedikte er den mest kongelige af 

os tre søstre. Hendes hår sidder altid 

perfekt- det tør ikke andet! 

Når sådan en kvinde viser os sin op-

mærksomhed, så bør vi være stolte. 

Min egen ringhed – notarius publicus – 

har kun tilbage at afsløre de fem med-

lemsnumre, der har vundet 200 kroner 

i støtteforeningens månedlige lodtræk-

ning: 

319-194-386-143-25 

I får direkte besked fra GGF’s kasse-

rer. 

Tak for at I støtter Gårslev Gymnastikfoening 
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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 

 

 

 

 

Gårslev deltog i den årlige affaldsindsamling 

 

Bevæbnet med poser, tænger og handsker drog 13 gode Gårslev-
borgere i dag ud på landevejene i og omkring Gårslev - med start 
fra Gårslev Sognegård - for at samle affald, som var blevet "tabt" i 
naturen.  

 

Bevæbnet med poser, tænger og 
handsker drog 13 gode Gårslev-
borgere i dag ud på landevejene 
i og omkring Gårslev - med start 
fra Gårslev Sognegård - for at 
samle affald, som var blevet 
"tabt" i naturen. Som det ses, 
var det den ældre del af byens 
befolkning, der tog skraldet. 
(mellem 65år og midt i 80erne) 

Igen i år deltog Gårslev Lo-
kalråd i den årlige affaldsind-
samling, som, p.g.a. Covid 
19, var blevet udsat fra april. 
På trods af det beskedne del-
tagertal, nåede vi langt om-
kring, og der er nu næsten 
støvsuget for affald i et stort 
område i Gårslev Sogn. 
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Farvel til prinsessen og så kunne elhochey-spillerne, GÅRSLEV   

HOTWHEELS ENDELIG tage over og vise en flot opvisningskamp. 
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Ring til Søren Skou på tlf.: 30 30 28 90  
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