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  GGF – NYT 
 

     Nr. 8 oktober 2019 

Nyd dette syn af Gårslevhallen - 

 det vil snart gå over i historiebøgerne 

til fordel for den fremtidige hal med nyt udseende, 

samt med nye, flere og spændende muligheder. 
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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  Signe B. Hansen 26675593     signe_bendorff_@hotmail.com 

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    

Sognegården  Ejvind Marcussen 61723658 ejvindmarcussen@hotmail.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 

mailto:hanne55bv@gmail.com
https://www.krak.dk/henning+lysholm+christensen+b%C3%B8rkop/113002822/person#
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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  Indendørs fodboldtider  

 

Dame senior: fredag 17-18 (Steffen 52148509) 

Herre senior: fredag 19-21 (Simon Pedersen 60607370 ) 

U7 (årg.13): lørdag 08.30-09.30 (Morten 40859625) 

U8 (årg.11/12): lørdag 09.30-10.30 (Christian 24475617) 

U10 (årg.09/10): lørdag 10.30-11.30(Christian 24475617) 

 

Opstart ungdom: uge 43 

Opstart senior: når banerne ikke kan mere. 

Tildmelding på www.gaarslev.dk 

Her ses u7, Gårslevs yngste turnerings hold.  
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http://www.gaarslev.dk/
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Bladet er også på GGF´s hjemmeside  
og på Facebook, hvor de anvendte 
 billeder og annoncer er i farver. 

GGF TENNIS 

Her ses nogle af tennisbørnene i de nye fine klubbluser, som vi har 

fået sponsoreret af 3TECH. Vi siger tusinde tak for bluserne  

Børnetræningen slutter med udgangen af september. Banerne luk-

kes ned og pakkes sammen tirsdag den 22. oktober, så det også er 

muligt at spille i uge 42, hvor der er efterårsferie for nogle. 

Tennisudvalget siger mange tak for endnu en tennissæson. Vi hå-

ber, I har nydt mange gode timer på banerne, og at I får lyst til at 

spille igen i 2020. 
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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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Der indkaldes til 

  offentligt udvalgsmøde i tennis 

torsdag den 24.10. kl.19.00 i Sognegården 

Dagsorden for mødet: 

1. Årsberetning 

2. Valg til udvalget  

3. Ros og ris til udvalget 

4. Eventuelt 

Vel mødt 

Tennisudvalget 

På tennisbane 2 har der de seneste par år været et slåbræt, som 

bare har været kedelig hvid. Nu er en dygtig ung mand, Benjamin 

Kristensen,  ved at dekorere brættet, så det ser noget mere spæn-

dende ud og samtidig reklamere lidt for tennis. Det bliver flot. Se 

et par billeder mere på side 9, hvor Benjamin har færdiggjort ar-

bejdet. 
8 
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Det kræver overblik , dygtighed 

og akkuratesse  at lave et så-

dant kunstværk. Flot klaret, 

Benjamin og tusind tak. 
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Nye tider for GÅRSLEVHALLEN 
Her er lidt billeder, som er  med til at fortælle historien om, at byg-
geriet og moderniseringen af Gårslevhallen går i gang inden længe.   

Dette skur er nu nedbrudt og væk. En flok friske fyre fra senioridræt påtog 

sig opgaven og tager sig et velfortjent hvil efter veludført gerning. 

Mødelokale og skunk ryddes for ALT. Meget kommes i kasser, registreres 

og løftes op på loftet, så det kan findes frem igen efter endt ombygning. 

Også Sportscafé, køkken og baglokale ryddes for alt og kommer på loftet. 

Fortsætter side 13 
12 

Også salg til private - besøg os i gården 
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I forbindelse med ombygningen, tilbygningen og moderniseringen af 

Gårslevhallen, får man brug for frivillig arbejdskraft til blandt andet 

at bygge en depotbygning.  

Man får også brug for velvillighed fra lokalområdet med økonomisk 

støtte. Dette vil  der komme meget mere om i næste nummer af 

GGF-Nyt. Halbestyrelsen vil selvfølgelig også informere og aktuelle 

ting via opslag i Brugsen og i opslagstavlen ved Skolegade 1, så 

hold øje med nye opslag.  

Henrik står og skuer 

hen mod Hallen - 

gad vide, hvad han 

tænker :-) 

 

Udsigten fra hallen, som den er 

nu. Den vil ændre sig, idet Op-

levelsespladsen skal flyttes. 

Det bliver spændende, hvor 

den får nyt liv.  

Grunden før hallen på Kraggy-

den er ryddet, og store maski-

ner og mange mandetimer har 

næsten gjort pladsen klar til 

handicap-parkering. 
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F L E M M I N G 
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Fortsætter side 17 
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Du har måske bemærket noget 

interessant på Hagenvej 102? 

  Marken, der før var en almindelig mark, er ved at blive til 

noget lidt mere ualmindeligt. Den bliver til en køkkenhave - 

ikke den lille af slagsen - men en køkkenhave der kan forsy-

ne vores lokale familier med sunde, spændende og smagful-

de grøntsager fra juni til og med september. 

  Tanken bag haven er, at lokale familier skal have adgang 

til at spise lokalt dyrkede grøntsager af høj kvalitet. Vi har 

udvalgt grøntsagssorterne ud fra smag og aroma frem for 

holdbarheden på supermarkedernes hylder. Der er ikke no-

gen bedre grøntsager, end dem der lige er hentet i haven.   

  Du kan købe en månedlig andel i vores køkkenhave. En 

månedlig andel består af 4 grøntsagskasser. Vi leverer en 

kasse til dig hver uge måneden igennem. En kasse består af 

minimum 8 af årstidens grøntsager og koster 140kr/kasse 

inklusiv levering - dvs. 560kr/måned. Vi leverer kun i en ra-

dius af 15 km fra vores have. Køb månedlige andele på vo-

res hjemmeside - vi har kun 50 andele per måned i sæson 

2019.  

  Følg os i GGF-NYT sæsonen igennem, på facebook Hagen-

vej Køkkenhave og husk at skrive dig op til et nyhedsbrev 

på vores hjemmeside, så vi kan invitere dig på en rundvis-

ning i haven. 

 

 www.hagenvejkoekkenhave.com  
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1. Godkendelse af referat og dagsorden. 

2.     Nyt fra hovedbestyrelsen 

Birgitte orienterer om, at Signe har valgt at stoppe som for-

mand for gymnastik og volley, pga. at hun er involveret i rig-

tig mange opgaver som f.eks. byfesten. Bestyrelsen takker 

Signe for hendes mangeårige indsats som formand og med-

lem af hovedbestyrelsen. 

Haltider er fordelt og oprettet. Der er ikke de store ændrin-

ger. Dog er springgymnastikholdende slået sammen til ét 

hold og der er kommet Pilates på programmet. 

3. Tiltag i udvalgene: 

a. Halbestyrelsen: 

Vedr. forestående byggeri: Arne orienterer om, at der af-

holdes nyt licitationsmøde d. 27-08-19. 

Vedr. aktiviteter: Der bliver 2 foredrag, ét i efteråret og ét 

til foråret. 
 

b.  GGF-Nyt: 

Næste nummer af bladet er i trykken. Der har været rigtig 

mange indslag i både dette og sidste blad, rigtig dejligt. 
 

c.  Sognegården: 

Årlig dag for hovedrengøring planlagt til den 3. november. 

GGF stiller som vanligt med personer til at hjælpe med 

rengøringen. 

Ejvind, formand for Sognegården vil fremover være sog-

negårdens repræsentant til hovedbestyrelsen og vil delta-

ge til bestyrelsesmøderne ad hoc/ved behov. 
 

d.  Støtteudvalget: 

Søren orienterer om netop afholdt banko i forbindelse med 

 

 

Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 26. 8. 2019 

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 
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byfesten. Der var et lavere antal deltagere end de sidste 

to år men stadig flot deltagelse og flotte gevinster som 

sædvanen tro – mange tak til de mange sponsorer. 

e. Koordinationsudvalget: 

Planlagt multisportsdag: Datoen er nu fastsat af Gaarslev 
skole til den 4. juni 2020. Program lægges i samarbejde 
mellem skole og GGF. 
 

f.    Kommunikationsudvalget: 

Hjemmesiden er stadig under udarbejdelse. Der kommer 

bl.a. snart billeder i af medlemmer af hovedbestyrelsen. 

 

4.     Status på træner og formandssituation for gymnastik 

Der skal findes en ny formand. 

Der har været lidt udfordringer med at finde tilstrækkelige 

trænere til børneholdene men dette er nu løst og både Abe-

kattene og haletudserne starter som planlagt. Dog er de to 

springhold lagt sammen til et med en udvidelse af alders-

gruppen. Der henvises for uddybende oplysninger til hjem-

mesiden. 

5.     Tiltag i afdelingerne: 

a. Badminton:  

Ny sæson starter op igen den 4. september. Næsten 

alle baner blev fordelt i hallen den 21. august. 

b.     Fitness: 

Elhockey er startet op igen. 

C.     Fodbold: 

Indendørstræning, fodbold ungdom får samme haltid 

som sidste år, dvs. lørdage kl. 9-12. 

d.  Gymnastik/Volleyball: 

Volley starter igen den 3. september. 

Fortsætter side 23 
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Vedr. børnegymnastik se ovenstående punkt. 4. 

Nye hold: Zumba fortsætter igen i år, samme tid som 

forrige sæson. Herudover opstarter pilates, som skal 

være under den nye fitnessafdeling, men er i hallen ind-

til fitnesscenteret står færdigt. 

e.      Håndbold: 

Tonny orienterer om, at der skal planlægges kampe for 

indeværende sæson. 

f.      Senioridræt: 

Senioridræt starter d. 4. september, og vi håber på lige-

så stor succes som sidste sæson. 

Krolf som var en sommeraktivitet var ligeledes en suc-

ces med mere end 30 tilmeldte/deltagere. 

g.     Tennis: 

Det gå godt med træningen, som fortsætter så længe 

vejret holder. 

6. Beslutning af retningslinjer for fritagelse af kontingent: 

Der blev ved mødet i aften, som aftalt ved sidste bestyrelses-

møde, vedtaget nogle overordnede    principper for hvornår 

og hvordan der kan gives fri-kontingent, som vejledende for 

de respektive   formænd til trænere, udvalgsmedlemmer og 

lignende. Principperne vil blive tilgængelige på hjemmesiden. 

7. Økonomi ved kasseren: 

Morten fremlægger foreløbige regnskab, som ser godt ud. 

Vedr. køb af et forenings-hævekort, som tidligere drøftet: 

Det besluttes at Morten bestiller et foreningskort. 

8. Børneattester, ajourføring af afgåede og nye trænere: 

Afdelingsformænd orienterer Birgitte om henholdsvis holdte 

og nye trænere, så der kan indhentes børneattester, og fore-

liggende attester kan blive slettet ved ophør. 

Fortsætter side 25 
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Michael S. Nielsen 
Tlf. 20 64 38 94 

Mail: erritsoblik@gmail.com 
————————————————————————————— 

www.erritso-blikkenslageren.dk 

 
 Speciale 

     Ventilation 

 Tag & facade 

 Rustfrit stål 

 Blikkenslager- 

     arbejde 

 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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9. Byfesten, kort status og evt. punkter til evalueringen 

Der afholdes evaluering af byfesten den 2. oktober på Gårslev sko-

le. Alle interesserede er velkomne. 

10. Kommende møde: Tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 19.00. 

Sted udmeldes senere. 

11: Evt.: Ingen punkter. 

Den 03-09 – 2019 / Birgitte Buskov Sørensen 

Fodboldspil er for alle aldersgrupper i Gårslev 
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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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Det er efterår, og  

Gårslev Kulturklub garanterer masser af 

”MODVIND” 
Gårslev Kulturklub inviterer alle til en festlig aften med masser af 

godt musik og og god mad i Gårslev Sognegård den 15. november 

2019 fra kl. 18.00. 

Vi serverer en spændende tapas fra Sommercafeen, og det er mu-

ligt at købe vin, vand og så selvfølgelig spændende øl fra Refsvin-

dinge Bryggeri. Indgangsprisen er 150kr for medlemmer af kultur-

klubben og 175kr for ikke-medlemmer.  

Godt mætte er vi klar til at lægge ører til ærlig, midtjysk skiffle 

musik af 4-mands kvartetten ”Modvind”. Orkestrets inspiration er 

hentet hos den traditionelle folkemusik fra Skotland, Irland og 

Amerika. Der kan dog også forekomme enkelte numre fra de lidt 

nyere stilarter som Beatles, Kinks og Creedens Clearwater Revival, 

men 90% af repertoiret  er hentet fra tiden før de 4 musikere blev 

født. 

MODVIND spiller ren og ærlig musik uden trommer eller key-

board. Besætningen er anderledes og består af Bjørn på guitar og 

mandolin, Morten på guitar, Anders på vaskebræt og Peter på bas. 

Vokalerne tager alle fire del i.  

Gruppen har spillet til Tønder-festival og andre musikfestivaler. 

Blandt andet har de spillet som opvarmning flere 

gange til Lars Lilholt Band. Der har tilmed været en 

enkelt tv-optræden. 

Vi glæder os til en festlig aften sammen med jer, 

både medlemmer og ikke medlemmer. 

Mange hilsner 

Gårslev Kulturklub 
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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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HENVENDELSE PÅ TELEFON 21 35 19 20 
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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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Ring til Søren Skou på tlf.: 30 30 28 90  
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7.30-20 


