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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    

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 

Bestyrelse  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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https://www.krak.dk/henrik+juhl+kristensen+b%c3%b8rkop/56025338/person?page=1&query=henrik%20juhl%20kristensen
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http://www.gaarslev.dk
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GGF-Nyt ønsker alle en rigtig 

Glædelig jul 
 

Dette er sidste nummer af GGF-Nyt i 2019 og 
vi håber, I har nydt at følge med i - og blive 
lidt opdateret på - nogle af de mange forskelli-
ge aktiviteter, der har været i Gårslev i 2019. 
Nu står en hyggelig jul for døren, og inden 
længe skriver vi det smukke tal: 2020, hvor 
nye spændende aktiviteter vil blive til virke-
lighed. 

GGF-Nyt vil gerne ønske vore annoncører, læ-
sere, samlere, udbringere og udvalg en rigtig 
glædelig jul  og et godt nytår og siger mange 
tak for jeres støtte og bidrag i 2019. 

Vi glæder os til et godt og spændende 2020, 
hvor vi igen er afhængig af jeres hjælp og støt-
te. Vi håber, annoncørerne igen vil bakke  op 
om bladet, at borgere vil komme med indlæg 
og at vore hjælpere med de praktiske opgaver 
stadig vil være til rådighed .         
Rigtig god læselyst i 2020. 

Godt nytår 
4 
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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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Gårslevs aktive børn 
 

Hver torsdag fyldes hallen af dejlige børn, først 20 haletud-

ser (de 0-3 årige) og deres forældre eller bedsteforældre. 

Her er der gang i sanglege og bevægelse til musik og så 

selvfølgelig redskabsbanen. Selvom det har været udfordren-

de at finde trænere så er det alligevel lykkes at fastholde 

gymnastikken, også for de yngste. Det kan blandt andet lade 

sig gøre fordi der er nogle trofaste bedsteforældre/forældre 

der hver gang kommer og hjælper til med redskaberne før vi 

starter. Tak for det.  

Når haletudserne er færdige fyldes hallen endnu engang af 

skønne børn – nemlig 36 abekattestreger (3-6 årige). Her er 

der fart over feltet, når dagens sidste energi skal brændes 

af. Vi løber, leger, laver øvelser og bruger redskaberne. Når 

gymnastikken er overstået, hjælper forældrene med at rydde 

redskabsbanen op, hvilket er en stor hjælp for de frivillige 

trænere.  

Og selvom vi mest kon-

centrer os om bevægelse 

og en aktiv fritid for vores 

lokale børn, så vil vi også 

gerne støtte op om andre 

gode initiativer for vores 

mindste medborgere. Det 

var derfor dejligt at vi i 

slutningen af oktober hav-

de et hyggeligt besøg af 

to heksekoner, der med 

fjollerier og underholdning 

inviterede alle Gårslevs 

yngste til Halloween – det 

var så muligt at gå fra 

gymnastik og så et smut 

forbi alt det (u)hyggelige.                                      Fortsætter side 9 
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Snart nærmer julen sig og december er en travl tid for de fleste.  

Traditionen tro holder vi en fælles juleafslutning for 

haletudserne og abekattestregerne, i år bliver det d. 

5.12. fra 17-18.  

Her skal børn og forældre og søskende hygge sig i en times 

tid, inden vi siger tak for den første del af sæsonen. Vi håber 

alle kommer godt gennem den dejlige juletid og vi glæder os 

til at fortsætte gymnastiksæsonen i det nye år. 

             

Det er skønt at så mange lokale kræfter, på hver deres må-

de, bidrager til at vi har en aktiv landsby med tilbud for alle.                          

 

Hjertestarteren 

ved hallen  

befinder sig under 

ombygningen ved 

den midlertidige 

indgang.  

10 
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”Vi kan, kun det vi kan  - 

og så lige lidt mere” 

Vi har stadig lige et par ugers træning tilbage, før vi rigtig kan nyde 

juleferien. Men hvilken fantastisk efterårssæson det allerede har 

været. Vi lagde stærkt ud i starten af september og har ikke set os 

tilbage siden. Med et par håndfulde nye på holdet og de trofaste 

”gamle kravlenisser”, har vi stillet meget talstærkt op til tirsdags og 

torsdags træning i vores dejlige hal. 

 Alle kender følelsen af, ikke rigtig at have lyst til at forlade sofaen 

efter en lang arbejdsdag. Men når man først kommer afsted, er det 

faktisk ret dejligt at komme op og få brugt lidt energi. Vi bestræber 

os på at gøre træningen afvekslende og udfordrende, men det vig-

tigste er selvfølgelig vi har det sjovt, alt imens vi sveder som i en 

finsk sauna. Derfor er det også ekstra motiverende, når vi kommer 

op i hallen og ser alle er smilende og glade, for at komme i gang 

med dagens træning.  

 

 

Fortsætter side 13 
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Også salg til private - besøg os i gården 
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Igennem den sidste måneds tid, er der blevet lagt lidt mere på i 

intensiteten af nogle øvelser. Vi er dog alle forskellige. Nogle er 

mere trænet end andre og nogle er bedre til en øvelse end andre. 

Netop derfor er der plads til alle hos Gårslev Motion&Fitness. Øvel-

serne er for det meste af tiden, individuelle øvelser, hvor man yder 

efter det niveau man befinder sig på. Vi presser hinanden (på den 

gode måde), til at blive stærkere og bedre, så der er udvikling hos 

os hver især. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med en personlig note. Må jeg, sende alle en stor tak. Det er virke-

ligt et privilegie at få lov og komme op og ”råbe” og hygge med så 

mange entusiastiske mennesker. Jeg glæder mig ”næsten” hver 

gang, til at køre ud i hallen og tilbringe et par timer i selskab med 

alle jer, der synes det er ligeså fedt, som jeg selv gør.  

De svedigste ønsker, om en fantastisk jul og et fremragende nytår.  

Gårslev Motion&Fitness.  

Forskellige Motion &   

Fitness aktiviteter 

Motion giver 

styrke, sved på 

panden og   

hyggelige timer 

14 
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Onsdag den 20. november 2019 kl 19.00 blev der af-

holdt Offentligt udvalgsmøde i GGF Fodbold i Sogne-

gården. På trods af opslag diverse steder kom der kun 1 person 

ud over de fire fra udvalget. Næste år vil vi forsøge at holde det på 

et andet tidspunkt, og i forbindelse med en fodboldaktivitet for at 

tiltrække nogle flere.  

Dagsordenen var følgende:  

Årsberetning 

Valg til udvalget 

Ros og ris til udvalget 

Eventuelt 

Gårslev GF Fodbold Årsberetning 2019 

Vi har i 2019 været et fodboldudvalg uden formand bestående af 

fire personer: Lisbeth Delcomyn Hansen, Morten Begtrup Linnet, 

Christian Karlskov Thøgersen og Niels Kristian Sørensen. 

Der er lavet hjemmeside på Gårslev Byportal. Den 22. Februar var 

Morten og Niels Kristian hjemme hos Sanne Lomholt og få tips til 

brugen af hjemmesiden. Dette er dog endt ud i at vi har fodret 

Sanne med oplysninger, som vi har ønsket at få lagt ind. 

Den 12. Marts 2018 blev GGF Award uddelt, og for fodboldafdelin-

gens vedkommende blev  Niels Fisher valgt. Lone modtog beviset i 

Niels’s fravær. 

Ungdom indendørs deltog i sæsoen 2018/19 ikke i turneringer, 

men stævner i stedet for. Træning har været Lørdag fra kl. 8.30-

12, som tidligere år.  

Søndagsfodbold for alle spilles hele året med Bo Fibæk Sørensen, 

som tovholder og med tilmelding på facebook gruppe 

(minimumskrav 8 spillere). 

Der er uddelt foldere til Børnehave og til Skolen om fodboldopstart 

udendørs.  

27. marts gennemgik Henrik og Niels Kristian vores lager af mål-

net, og Henrik sørgede for at de blev udskiftet. 

Udendørs har vi i 2019 haft 3 ungdomshold, som har deltaget i tur-

nering. Morten har trænet årgang 2013 og Christian har trænet to 

hold; årgang 2011/2012 og årgang 2009/2010. Ved siden af har 

Mikkel og Benjamin trænere på årgang 2014/2015/2016, hvor spil-

lerne skal være fyldt 3 år ved start. Der har alt i alt været 40 spille-

re i ungdomsårgangene. 
Fortsætter side 17 
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Den 1. April meddelte Anders Sølvsten og Casper Sigvardt mig at 

de havde 14 senior spillere, som gerne ville spille fodbold. Det blev 

starten til et serie 6 herre senior hold. Selvom processen tog tid, så 

sluttede det hele med en flot oprykning til serie 5. Takket være et 

godt kollektiv omkring holdet, hvor flere påtog sig opgaver. Blot for 

at nævne nogen Simon, Tommy, Jesper, Martin, Jakob og opgaver-

ne har været mange. Da vi ikke tidligere har haft hold med elektro-

nisk holdkort, krævede dette to kurser i juni med DBU’s meget 

dygtige Torsten Cargnelli. Et møde med oprydning i kluboffice og 

en andet med undervisning i brugen DBUs app. 

Af nystartet hold har der også været et hold dame senior, som har 

valgt kun at træne uden at spille kampe. De har været 10 spillere. 

24. Marts havde Old Boys opstart med træning og suppe. Afdelin-

gen har igen i år haft et 11-mands +40 hold. Men har også valgt at 

starte et hold 7-mands +50 op for at afstedkomme at de bliver æl-

dre. 

Morten og Niels Kristian har været til rundvisning i VB, som gerne 

vil samarbejde. Dette skal derfor overvejes i fodboldudvalget. 

I vinterhalvåret er der indendørs træning for ungdom U7, U8 og 

U10 om lørdagen 8,30-12. Som noget nyt har senior damer og her-

re taget initiativ til at træne om fredagen henholdsvis kl. 17-18 og 

19-21. 

Jeg vil gerne sige tak til de sponsorer, som har sørget for at vi har 

spillertøj, og til de mange frivillige, som gøre et kæmpe stykke ar-

bejde i afdeling. Dernæst også en stor tak til Henrik Nielsen for at 

give os nogle rammer som vi kan være stolte af.  

2. Omkring valg til udvalget ønskede Lisbeth at stoppe. Men Claus 

Sørensen tog gerne imod valg, og blev valgt ind i stedet. Vi fik sagt 

tak til Lisbeth for indsatsen. Hun har været vigtig for fodboldafde-

lingen. Især hendes arbejde med at få delt folder ud omkring op-

start af fodbold. Tak til Lisbeth. Udvalget består derfor pt. af Claus, 

Christian, Morten og Niels Kristian. Men vi håber og tror der kom-

mer en mere. 

Opgaver for 2020 

Finde en senior repræsentant til fodboldudvalget 

Finde nye trænere og holdledere til ungdom for at aflaste dem vi 

har. 

Arbejdet med tilbygningen af hallen giver 2020 sæsonen nogle ud-

fordringer, som skal overvejes og vurderes.  

At fasthold et senior hold - gerne to. 
Fortsætter side 19 
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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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Lave opstarts foldere til børnehave og skole. 

At fastholde ungdomsspillerne indtil de skal spille 8-mands fodbold.  

Sportsdag mellem GGF og Skolen torsdag den 4. Juni 2020. 

Overveje samarbejdsklub. 

Byfest bidrag både som hold og udvalg. 

Pva. Gårslev GF Fodbold 

Niels Kristian Sørensen 

 

  Nyt fra Volley 

Så er volleysæsonen kommet godt i gang. Vi har 

igen i år fået nye spillere, så det er dejligt.  

I den forgangne måned har vi fået supergod træ-

ning af Dan Skjerning, en træning hvor vi indarbej-

dede de forskellige slag samt opvarmningsøvelser, 

anden træning var en strategisk træning hvor vi 

bl.a. øvede forskellige opstillinger. Vi føler os nu 

godt klædt på til det kommende stævne, hvor vi i 

år har meldt hele 3 hold til – jeg tror det er rekord 

for Gårslev volley. Dan har lovet at komme igen et par gange i lø-

bet af foråret – vi glæder os allerede. 

Julestævnet foregår igen i år i Gormshallen og er d- 14. december. 

Hvis man har lyst, er man velkommen til at komme og heppe. 

Vi har masser af plads til flere spillere, så hvis du kunne tænke dig 

at prøve kræfter med en sjov sport, er du velkommen i hallen på 

tirsdage fra 18-20. Du er velkommen uanset om 

du er øvet eller nybegynder, om du er mand eller 

kvinde, mellem 15 og ?? år. 

 

 

På trænerholdets vegne 

Helle 
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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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Senioridræt 
 

Der var højt humør, da 28 friske motionister var samlet til offent-

ligt udvalgsmøde med spisning d. 20. november i Sognegården. 

Nogle af de mange friske senioridræts-deltagere 

 

Formanden nævnte i sin beretning, at der p.t. er tilmeldt 35 til se-

nioridræt, og mødeprocenten ligger rigtig fint med omkring 25 

fremmødte hver onsdag. Efter en times varieret motionsprogram er 

der mulighed for at spille tæppecurling, hockey og badminton. I 

sommerhalvåret har der været god tilslutning til krolf på bane ved 

hallen. Onsdag d. 27. vil en instruktør fra DGI præsentere inden-

dørs krolf, og afdelingen vil derefter overveje, om der skal investe-

res i spillet. En gruppe tæppecurling-spillere fra afdelingen har del-

taget i turnering sammen med spillere fra Give, Brande og Them.  

Foråret 2019 var der desværre ikke stemning for at deltage i den 

store forårsopvisning i hallen, og 2020 bliver der ingen opvisning 

p.g.a. ombygning af hallen. Der blev udtrykt en stor tak til Laila for 

hendes professionelle og inspirerende ledelse. Der var flere sponta-

ne indlæg med tak for et varieret og inspirerende program, hvor 

man får sved på panden og rørt alle muskler og led.  

Laila gav selv udtryk for sin glæde over samvær med onsdagshol-

det, og at det giver hende ny energi. 

Det blev besluttet, at onsdag 18. dec. er sidste gang før jul, og før-

ste gang efter nytår bliver 8. jan. 2020. 

 
Fortsætter side 23  
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Det blev desuden aftalt, at man den sidste onsdag i hver måned 

kan styrke det sociale fællesskab ved at medbringe lidt forfriskning, 

som kan nydes i et hjørne af hallen. 

Det er glædeligt med den gode tilslutning til senioridræt, men der 

er plads til endnu flere. Velkommen til et par onsdage på prøve m/

k 

Referat: Henning 

Er du ude og cykle        

og pludselig trænger   

til mere luft, har du nu 

mulighed for friske    

forsyninger foran                  

Visneto i Høll 
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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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1. Godkendelse af referat og dagsorden. 
 

2. Nyt fra hovedbestyrelsen 

- Kort status vedr. ajourføring af børneattester 

- Afholdt offentlig evaluering af byfesten d. 2. oktober. 

3. Aktuelle og fremadrettede udfordringer pga. byggeriet og 

løsninger på disse 

Der efterspørges mere information om nye adgangs- og om-

klædningsforhold. Lars tager dette med til halbestyrelsen. 

Elhokey havde planlagt stævner, hvilket er løst ved, at Mølholm-

hallen er booket i stedet. 

 
4. Tiltag i udvalgene: 

a. Halbestyrelsen:  

Planlagt møde i halbestyrelsen, hvor processen med ind-

samling i lokalområdet planlægges. 

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

ét til foråret.  

b. GGF-Nyt: Det blev drøftet hvordan og hvilke behov der er 

for, at GGF – nyt kan læses på hjemmesiden. 

c. Sognegården: 

Årlig dag for hovedrengøring den 3. november. GGF stiller 

som vanligt med hold hjælpere. 

d. Støtteudvalget: 

Flemming Jørgensen er blevet nyt medlem i udvalget, su-

per godt. 

Nyt arrangement for erhvervsklubben i støbeskeen, bliver 

formentlig i uge 47 eller 48. 

e. Koordinationsudvalget: 

Web-shoppen bliver endnu kun brugt sparsomt. Agnete 

kan kontaktes, for at se et udvalg og prøve forskellige 

størrelser. 

f. Kommunikationsudvalget: 

Tonni tager kontakt til Sanne, for at følge op på status på 

hjemmesiden.             Fortsætter side 27 

 

Referat – GGF hovedbestyrelsesmøde 
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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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5. Status på træner og formandssituation for gymnastik 

Flere har nu meldt sig som trænere til både børnegymnastik og 

spring. Super dejligt og tak til dem, som har meldt sig. 

Vi mangler fortsat en formand. I mellemtiden tager Birgitte initi-

ativ til et møde for trænere og andre involverede i gymna-

volley, så vi sammen kan få drøftet og planlagt fremadrettet op-

gaver, bl.a. om gymnastikopvisningen skal aflyses eller erstattes 

med noget alternativt i år pga. byggeriet. 
 

6. Tiltag i afdelingerne: 

a. Badminton: 
Sæsonen er startet. Ind til videre ikke så mange 
tilmeldte. Hold tilmeldt turnering. 
 

b. Fitness/parasport : 
Lån fra DGI er på plads 
Elhockey-holdet er godt i gang med stævner og 
planlægning af world-cup i 2020 
 

c. Fodbold: 
Niels-Kristian fortæller om, at der er stor ros til vores 
halleder Henrik, for de meget flotte og velholdte baner. 
En stor tak skal lyde til Henrik. 
Det nye seniorhold fungerer rigtig godt og rykkede også 
op fra serie 6 til 5, i første hug. Super godt gået. 
Nyt damesenior-hold er også kommet rigtig flot fra start, 
nu med mindst 10 medlemmer. 
Nyt udvalgsmedlem ønskes. 
 

d. Gymnastik/Volleyball : 
Vedr. børnegymnastik se ovenstående punkt. 4. 
Både zumba og det nye hold i Pilates er kommet godt i 
gang i den nye sæson. Der er dog stadig plads til flere 
medlemmer. 
 -Håndbold: 
Tonny orienterer om, at der ikke var tilstrækkelig 
tilslutning til turnering, hvorfor holdet er afmeldt 
 

e. Senioridræt : 
Afbud fra Henning. 
 

f. Tennis : 
Holder pause for vinteren. Offentlig udvalgsmøde 
planlagt.   

7. Økonomi ved kasseren: 

Morten fremlægger foreløbige regnskab, som ser godt ud. Ind-

tægterne er steget, som især skyldes et øget medlemstal til fod-

bold.                Fortsætter side 29 
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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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8. Planlægning af dato for generalforsamlinger, awards mv.: 

Tirsdag den 25. februar, Sognegården er booket. 

9. Kommende møde:  

Torsdag den 5. december i Sognegården. Vi starter med besty-

relsesmøde kl. 18 og efterfølgende julefrokost. 

 

10.  Evt.: Ingen punkter. 

 

      Den 07-11 – 2019 / Birgitte Buskov Sørensen 

Så er der penge til julegaver! 
Så er det blevet december. Det bliver mørkere og mørkere 

udenfor. Koldt og klamt. Næserne løber og højlydte nys præger 

almindeligt menneskeligt samvær. 

Det hele var ikke til at holde ud, hvis ikke det var for Julen. 

Midt i al den tågede gråhed dukker den 24. december op som 

en lysende ledestjerne. Varm og hyggelig. Selv gamle sure 

mænd bliver helt medgørlige (det ved min familie alt om)! Ga-

ver udveksles og budgetter knager i fugerne. Men det er det 

hele værd. Længe leve Julen!!! 

Men, altså, det koster! Derfor er GGF-støtteforeningens lotteri, 

hvor der trækkes lod om fem gange 200 kroner, ekstra vigtig i 

december, for så er der da fem af Gårslevs husstande, der får 

lidt luft i økonomien, og måske dermed undgår at få klippet de-

res kontokort. 

Vi iler med numrene på de fem heldige: 

63-297-46-143-383 

Tillykke til vinderne, som får direkte besked fra GGF’s kasserer. 

Og så rigtig glædelig Jul og godt nyt år til alle støtteforeningens 

medlemmer. 

Vi tales ved igen i 2020! 

30 
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24.11. 2019: Juletræstænding 
Det er den 24. november, nøjagtig én måned til 

jul. Hvad er så mere passende end at tænde by-

ens juletræ. Med sine ca 2.000 lys vil træet -  

sammen med de mange stjerner lyse op i den 

mørke tid. 

 Hvor er det fantastisk, stemningsfuldt og smukt, 

at årets juletræstænding sidste søndag i novem-

ber kan samle hele byen. Fra alle retninger kom-

mer mennesker i alle aldre i en lind strøm frem til 

Gårslevs Bymidte omkring Brugsen og Skolegade 

1. Vi skønner, at 4-500 borgere er mødt op - hvor 

er det flot! I år er det 15. gang Kulturklubben og Brugsen har dette 

arrangement 

Juletræstændingen i Gårslev er en tradition, og programmet er fuld-

stændig som tidligere år; eneste fornyelse er årets taler, som skif-

ter hvert år. I år er det formanden for Gårslev Lokalråd, Henrik Juhl 

Kristensen, som holder en fin tale og styrer slagets gang. Vi synger 

de samme 4 sange hvert år, der tælles ned fra 10-0, og så tændes 

juletræet, julemanden bliver kaldt taktfast frem: JU-LE-MAND, JU-

LE-MAND, JU-LE-MAND. I år fandt han en helt anden vej til byens 

børn, men han blev spottet, og i sækken havde han lidt sødt og lidt 

sundt til børnene.  

Det er en smule koldt at stå 

stille udenfor under ceremo-

nien, så alle glæder sig til at 

sive ind i Brugsens bagloka-

le, hvor der venter varm 

glögg, æbleskiver, sodavand. 

Det er fantastisk, at Dag-

li´Brugsen hvert år sponserer alt dette samt stiller lokale til 

rådighed. På byens vegne siger vi TUSIND TAK. 

(HUSK: Brugsen støtter byen, vi støtter brugsen) 

Desuden siger vi tusind tak for musik, tale, højttaleranlæg, fremmø-

de og ikke mindst tusind tak til JULEMANDEN. 
32 

 

 

 
 

 

 

 

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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Bladet er også på GGF´s hjemmeside  
og på Facebook, hvor de anvendte 
 billeder og annoncer er i farver. 
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HENVENDELSE PÅ TELEFON 21 35 19 20 

   Forarbejde til halbyggeriet – det roder 

36 

Program for 2019 
 Fredag d. 19.04 - Påskefrokost – Two Play Underholder 

 Lørdag d. 20.04 - Påskefrokost kun for børn med DJ  

 Lørdag d. 04.05 - Marked    

 Fredag d. 31.05 – Rockability Underholder 60ér musik  

 Lørdag d. 08.06- Stort Pinsebanko / Peter Stub underholder i pausen 

 Lørdag d 08.06-  PinseFest  Peter Stub med Band 

 Søndag d 09.06 - Børnebanko 

 Søndag d 09.06 –BørneDisco med DJ Jakob 

 Lørdag d. 15.06 -  Marked  

 Lørdag d. 22.06 - Banko  

 Søndag d 23.06 –Skt. Hans Bål 

 Lørdag d 06.07-  Banko 

 Lørdag d 13.07 – FØDSELSDAG PLADSEN BLIVER 50 ÅR 

 Lørdag d 20.07 - Banko 

 Lørdag d 27.07 – Fodbold Skole 

 Lørdag d 27.07 – Børne Disco med DJ Jakob 

 Lørdag d 03-08 - Sommerfest 

 Lørdag d 21.09 -  Banko  
 

 HVER TORSDAG & LØRDAG ER DER STRIKKEKLUB 
 

 OSTEKLUB DEN FØRSTE LØRDAG I MÅNEDEN  
 

 LAN FOR DE UNGE I TELTET MED MINDRE DER SKAL VÆRE ARRANGMENT 
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Ring til Søren Skou på tlf.: 30 30 28 90  
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7.30-20 


