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      Nr. 1 februar 2020 

Barometerstanden for indsamlingen  

til Gårslevhallen går mod ”smukt”.  
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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 

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: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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Kom til GGF Award og generalforsamling den 

25. februar 2020 

GGF Award 

Nu er det igen tid til at hædre nogle af de personer, der yder en 

ekstraordinær indsats i GGF. Vi har en lang række spillere, frivillige 

trænere, hjælpere og ledere, som gør et stort arbejde for, at GGF 

skal være en attraktiv idrætsforening. Hovedbestyrelsen kommer 

derfor på en svær opgave, når årets modtagere af GGF Awards skal 

udvælges. Men det er en opgave, vi med glæde påtager os. Til gen-

gæld vil vi bede alle om at møde op og støtte op om arrangementet 

tirsdag den 25. februar kl. 18:00 i Gårslev Sognegård. 
 

Kun hovedbestyrelsen kender alle kandidaterne og de udvalgte, så 

du er ganske enkelt nødt til at møde op. Måske er det netop dig el-

ler dit barn, vi gerne vil uddele en ekstra påskønnelse til. 
 

Årets GGF’er 2019 udnævnes 

På toppen af det hele skal vi hædre Årets GGF’er 2019 for en helt 

ekstraordinær indsats. Måske bliver det dig. Mød op og oplev stem-

ningen, når spændingen bliver udløst. 

Fælles spisning 

Efter GGF Award holder vi generalforsamling i GGF og GGF-Nyt. 

Men inden da er GGF vært ved et let traktement. 

To generalforsamlinger på én aften 

GGF og GGF-Nyt indkalder til generalforsamling 

tirsdag den 25. februar kl. 19:00 i Gårslev Sognegård. 

Dagsorden i henhold til foreningernes respektive vedtægter. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

den respektive forenings formand i hænde senest 8 dage før gene-

ralforsamlingen. Indkomne forslag vil blive offentliggjort på 

www.gaarslev.dk.  

Vi glæder os til at se dig tirsdag den 25. februar 2020 

til GGF Award, fælles spisning og generalforsamling. 
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Alle pengene til byggeriet er på plads, men der mangler stadigvæk 
midler til at kunne sætte prikken over i’et, blandt andet til indretning 
af vores cafémiljø med møbler, planter, billeder, tv – kort sagt alt 
det der skaber hyggelige rammer og gør det til et dejligt sted at væ-
re uanset om du vil nyde en kop kaffe, læse dagens avis eller nyde 
en sodavand efter dagens træning.  
 

Man kan støtte på forskellig vis, fx: 

Guld sponsorat Pris: 1000 kroner Dit navn bliver vist på en 
tavle ved indgangspartiet. Du kan naturligvis vælge at være ano-
nym. 4 billetter til åbningsfesten  

Sølv sponsorat Pris: 500 kroner Dit navn bliver vist på en tav-
le ved indgangspartiet. Du kan naturligvis vælge at være anonym. 2 
billetter til åbningsfesten  

Bronze sponsorat Pris: 100 kroner Dit navn bliver vist på en 
tavle ved indgangspartiet. Du kan naturligvis vælge at være anonym  

Hvordan køber jeg et sponsorat? Der er flere muligheder:  
1. Overførsel til bankkonto: 6855-0000173949  
2. Klik www.gårslev.dk gå ind på ”Støt hallen” 
3. Mobilepay benyt nummer 997 198  
4. Nogle fredage og lørdage i de næste måneder i Brugsen til at 

profilere indsamlingen og tegne sponsorater.  
 

Din støtte er vigtig  
Hallen bliver et meget specielt sted – endda et helt unikt sted i Dan-
mark. Her skal der laves lige gode vilkår for folk med og uden et 
handicap. Du vil komme til at træne i og med de nyeste og bedste 
maskiner. Maskinerne er designet til at opbygge en bedre fysik, men 
også velegnede til genoptræning af svage muskelgrupper og dermed 
medvirke til at du og andre får et mere aktivt liv med større livskva-
litet.  
 

Gårslevhallen bliver stedet for alle aldersgrupper både 
ude og inde  
Der bliver også etableret et specielt og unikt udendørs motorikland-
skab, som det kaldes. Det vil sige, det er et slags fitnessrum under 
åben himmel, og det skal kunne bruges af alle.  

Ombygning af GÅRSLEVHALLEN 

http://www.gaarslev.dk
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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. 



7 

Tanker fra en gym instruktør. 

Hver mandag møder mange forventningsfulde børn i al-

deren 0.-4.klasse, op i hallen til springgymnastik. Vi 

starter med leg, derefter intervaltræning og bagefter 

springer vi på redskaberne. Når der er så mange børn samlet og 

med så stor aldersspredning, er det vigtigt at tage hensyn til hinan-

den fx når man løber i hallen, og det formår vores børn. 

Til gym lægger vi vægt på, at vi er gode til noget forskelligt, men 

sammen er vi gode, det er det sociale, der skal fylde og ikke det 

konkurrencemæssige, så vil resultaterne komme af sig selv. Det er 

godt at kunne udfordre sig selv, men ikke altid sammenligne sig 

med de andre. 

Når jeg kigger på børnene nu og tænker på opstarten i sep., bliver 

jeg godt nok stolt på deres vegne, sikke en udvikling de alle har 

været igennem. Det handler ikke altid om, om man har lært at lave 

fx vejrmøller eller salto, men mere om hvordan man går til opga-

ven, og her har alle børnene vundet- hold nu op, hvor de nu bare 

klør på, og at se udstrålingen når de mestrer et nyt spring er vidun-

derligt. 

Ved opstart i september var vi 4 trænere, vi blev lidt febrilske, da vi 

så hvor mange børn, der mødte op allerede første træningsdag, for 

det kræver en del trænere med så mange børn, hvis sikkerheden 

skal være i orden. Men det, som det ofte sker i Gårslev, skete også 

til vores gym., vupti, så var der 4 forældre, som stillede op og var 

til rådighed hver mandag. Tak til jer som lod jer hverve trods I al-

drig har haft med gym at gøre, i mødte op og sagde: vi har ingen 

erfaring så fortæl hvad vi skal gøre, og sæt os bare i gang. 

Vores hal er under ombygning men trods det så kører foreningslivet 

helt som det plejer, den eneste forskel er, at der er lidt mere 

trængsel lige inden for den midlertidige dør, fordi alle gerne vil 

hænge deres jakke op og sætte deres sko på måtterne, en stor tak 

til Henrik for at få det til at fungere.   

Dog er der for gymnastiks side også den store forskel, at der ikke 

bliver gymnastik opvisning i år. Det vi springfiduser vil gøre i stedet 

er at holde en ”fremvisning” for forældre og andre interesserede 

mandag d. 23 marts i vores almindelige gym. tid. Der vi vil vise, 

hvad vi har arbejdet med, og hvor dygtige vi er blevet. 
Fortsætter side 9 
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Hvor er jeg egentlig taknemmelig for at være en del af holdet. Når 

jeg møder børnene ude i byen får jeg ofte et kram, en high five el-

ler en kort snak, jeg er en del af vores velvillige trænerstab som 

alle giver et par timer i foreningens og ikke mindst sammenholdets 

tegn, vi er en del af GGF og deraf en del af Gårslev. 

Hvor er vi altså heldige, at vi i sin tid landede lige præcis i Gårslev 

Mvh En Tilfreds GGF’er   

Godt Nytår fra Pilates.  
 
Pilates - ja det har vi også i GGF. 

Pilates er en motionsform, hvor du bruger din egen krops styrke. 

Vi laver styrke og stræk og får trænet hele kroppen igennem på en 

skånsom måde. 

Der er fokus på vejrtrækning og de enkelte muskler, især mave og 

ryg. 

Jeg har undervist i Pilates i 4 år og fået mange tilbagemeldinger om 

bedring af kroppen, især af ryg og nakke. 

Pilates er for både mænd og kvinder, og alle er velkomne til en 

prøvetime. 

Vi træner i hallen torsdag kl. 18.30 til 19.30. Der er dog ”pause” til 

20.02.2020 

(Holdet startede ved sæsonstart 2019, så allerede indmeldte fort-

sætter som aftalt med mig i ”pausen”). 

På billedet forberedes timen af nogle af udøverne – og der hygges 

også på holdet  
 

Mange hilsner  

og på gensyn; 
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Volley-holdet har været til julestævne 

 

Den 14. december var vi atter til det traditionsrige julestævne i 

Gormshallen i Jelling. Denne gang kunne vi stille med hele 3 hold; 

De Glade Alfer, Ikke for Sjov og For Sjov. 

De Glade Alfer (og en lille nar): 

Ikke For Sjov: 

12 

Også salg til private - besøg os i gården 



13 

Bladet er også på GGF´s hjemmeside  
og på Facebook, hvor de anvendte 
 billeder og annoncer er i farver. 

For Sjov: 

Vi gik desværre derfra uden trofæ denne gang men vores hold ”De 

Glade Alfer” vandt en pris for bedste udklædning  

Vi er startet op igen efter jul med en fantastisk opstartstræning af 

Dan Skjerning. 

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 

14 
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Gårslevhallens byggeri er i fuld gang 
Gravemaskinerne arbejder, støbefolkene knokler på og inden længe 

går håndværkerne i gang 

med limtræsbjælkerne. Så 

bliver byggeriets dimensio-

ner for alvor synlige, når 

man på afstand kan følge 

byggeriet. Og netop af-

stand skal pointeres, da 

det er vigtigt med sikker-

hed på en arbejdsplads af 

denne karakter. Hvis sik-

kerhedsforskrifterne ikke 

overholdes, kan det resul-

tere i større bøder, så derfor beder vi 

alle respektere, at pladsen er hegnet 

ind, indtil det er sikkert at færdes i om-

rådet. 

Byggeriet giver naturligvis gener, og vi 

er i bestyrelsen rigtig glade for den sto-

re velvillighed og tålmodighed som alle 

hallens brugere udviser, når der ikke 

kan klædes om eller tages et bad. Selv-

om det lyder lidt forslidt: ”Det være 

skidt før det bliver godt”, så er det me-

get dækkende for situationen. Og godt 

bliver det! Det er vi helt sikre på, når 

byggeriet er planlagt til at stå færdig i 

midten af juni – 1½ måned senere end 

planlagt. Årsagen er en 

drilsk kloak og højspæn-

dingsledning. 

Hallen forventer at holde 

et åbent hus i løbet af for-

året, hvor vi vil vise alle, 

der har lyst til at se frem-

driften i byggeriet. Nær-

mere information om tid 

og sted følger senere. 
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 Sidst men ikke mindst vil hallens bestyrelse gerne takke alle, der 

på nuværende tidspunkt har støttet byggeriet med et sponsorat – 

vi er ikke i mål endnu, men det kommer vi – det er vores klare 

overbevisning. 

  

På Foreningen Gårslevhallens vegne 

Arne Rahbek 
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Erhvervsklubben i Gårslevhallen og hos IMMO 
 

Gårslevhallen er ved at blive bygget om. Heldigvis er det fortsat 
muligt at spille volleyball, badminton og el-hockey, dyrke pilates og 
lave gymnastik. Men det er tydeligt for alle, der kommer forbi, at 
det er store ændringer. Man får lyst til at få et større indblik i, 
hvordan det bliver. 

Arkitekten Brian Mortensen er med i Gårslev Erhvervsklub. Tirsdag 
den 24. november viste Brian os rundt og forklarede.  

Her ses nogle af Erhvervsklubbens medlemmer i det, der engang var forhal 
og herreomklædning. Det skal blive til køkken og noget af caféen.  

Det småregnede og var mørkt. Heldigvis kunne Brian lukke os ind. 
Begge omklædningsrum fremstod væltede og meget rå. Brian for-
klarede og pegede, og vi forsøgte at følge med. Nogle mennesker 
har en fantastisk evne til at forestille sig, hvordan et rum kan blive, 
hvis man ’lige’ gør sådan og sådan. Jeg må indrømme, at jeg syn-
tes det var svært at se det hele for mig. Men så var det godt, at 
min kone var med, for den slags er hun god til (i hvert fald der-
hjemme ).  

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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Brians begejstring manglede ikke noget og jeg tror, at det bliver 
rigtig godt. Med caféen nede i niveau – åbent både mod hal og mod 
fodboldbaner. Med fitness. Med elevator. Udendørs motorikbane. 
Crossfit. Nye omklædningsrum.   

Den nye Gårslevhal set med arkitektens briller.  

IMMO 

Fra Gårslev kørte vi til Vinding, ind til IMMO. I 2018 skiftede virk-
somheden navn fra UB Let til IMMO. Der var kommet ny direktør 
og ejer, og der var behov for en slags ny start, forklarede Eksport-
chef Allan Johansen os. 

IMMO har leveret de el-hockeystole, som der siden februar 2019 er 
blevet spillet elhockey på i Gårslevhallen. At besøge IMMO – efter 
at have besigtiget hallens ombygning til blandt andet at være mere 
handicapvenlig – virkede derfor som en logisk kombination.  

Allan Johansen viste os rundt i produktionsrummene. IMMO er dy-
best set en smedevirksomhed. Samtidig er oktober – december den 
travleste periode, så der var meget at se på. Fysiske ting, der kræ-
ver knapt så meget forestillingsevne, så det passede mig fint. 

Vi kom blandt til det hjørne, hvor elhockey-stolene produceres. De 
sælges i hele verden og er en virksomhedens største succeser. Al-
lan har store drømme om, at udvide markedet i hockey-landene 
USA og Canada.  

Allan fortalte senere om, hvordan han for mange år siden skabte 
kontakt til kunder i USA. Faktisk før han blev ansat i virksomheden, 
og hvordan det i sidste ende førte til hans nuværende job.  

Fortsætter side 23 
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Vi så masser af eksempler på, hvordan virksomheden forebygger 
og afhjælper immobilitet (deraf navnet). Ting, der er tunge at flyt-
te, skubbe, løfte, risikerer at skade de mennesker, der arbejder 
med det. Det kan en elmotor gøre noget ved, når den kobles med 
kreativitet og smede-snilde. 

Allan forklarer om menneske- 
og bagagetransport i Billund 
Lufthavn  

Et sindrigt løfteapparat forklares  

Efter turen rundt i produktion og lager bænkedes vi om et møde-
bord med kaffe, sodavand og chokolader. Allan viste – via Power-
point – mere om virksomhedens visioner og strategi og yderligere 
eksempler på produkter. 

Under rundvisningen havde der været masser af spørgsmål og det 
fortsatte. Om konkurrencen fra Kina. Om udfordringen med at tje-
ne penge på produkter, der typisk skal ’opfindes’ hver gang. Om 
det vanskelige i også at have fokus på design.  

Undervejs fik vi serveret lækre sandwiches. Og lidt senere fik Brian 
Mortensen lejlighed til at vise tegninger af, hvordan den færdige 
Gårslevhal skal se ud. Også her var der rigeligt med spørgsmål.  

Ved halv ni tiden rundede vi en udbytterig eftermiddag og aften af.   
 

På vegne af Gårslev Erhvervsklub 

Søren Sommer     
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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 

Tlf 75954093           28745573 
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Nyt år- men alt er ved det gamle 
Der skal herfra lyde et godt nytår til alle GGF’s læsere, selv om vi 
allerede er fremme ved februar. Og også selv om det meste vel al-
lerede er tilbage ved det gamle. 

Kan du f.eks. huske dine nytårsforsætter stadig væk, eller er det 
lykkedes at fortrænge dem i løbet af januar? Det der med at løbe 
en tur hver morgen inden arbejde, det var skudda også en åndsvag 
ide. Godt du fik den forpurret- ligesom ideen med at kvitte smøger, 
rødvin og den anden portion til aftensmaden. Alt sammen tanker, 
tænkt i et overstadigt øjeblik, hvor maven var fuld af julemad og 
glasset fuldt af alkohol. 

Den slags skal man skyndsomst lægge bag sig. Man skal holde sig 
til det man kender og holder af. Gamle vaner ruster ikke. 

Derfor bliver vi da også stædigt ved med hver måned at trække 
fem vindere blandt medlemsnumrene i støtteforeningens lotteri her 
i 2020. Dette er nemlig vores nytårsforsæt: FORTSÆT!!!- og vi hol-
der det sku’! 

Vi iler derfor med numrene på februar måneds fem heldige vindere: 

293-360-71-194-408 
Tillykke til vinderne, som får direkte besked fra GGF’s kasserer. 

-Og lad os så komme hen i sofaen med et godt glas vin. Det har vi 
fortjent efter alt det mas! 

 

Et par stemningsbilleder fra jule-

volley-stævnet i Gormshallen 
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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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Formandens beretning Gårslev Byfest 
 

Som formand er dette en lidt speciel dag. Første ordinære general-

forsamling og dermed første årsberetning. Første år for foreningen 

Gårslev Byfest.  
 

Det har været et spændende og en utroligt lærerigt år. Året starte-

de ud med at få styr på at få skabt os selv, skabt foreningen Gårs-

lev Byfest. Det var en lang proces at få etableret foreningen, alt 

skulle laves fra bunden, alt blev formuleret og til tider også omfor-

muleret, for at vi til sidst kunne stå tilbage med de vedtægter, som 

kunne skabe de bedste rammer for vores forening.  
 

Byfestens første år, var også året hvor vi skulle se, om vi for alvor 

kunne stå på egne ben. Flere gange måtte vi, med ganske kort var-

sel, ændre planer, program mm. Men vi så, at når vi alle løfte i 

flok, er vi stærke og kan løfte selv store opgaver. Vi fandt ud af, at 

vi kunne meget mere end vi selv troede.  
 

Men vi i byfestudvalget har 

ikke stået alene, og heldigvis 

for det. Vi har et stærkt hold 

af foreninger i ryggen, som 

alle har bidraget til at vi kun-

ne gennemføre byfesten. 

Uden jer ingen byfest. Jeg 

tror på, at bredden af forenin-

ger der bidrager til byfesten, 

er med til at vi favner så 

bredt som muligt. Vi har haft 

arrangementer der har hen-

vendt sig til alle alders-

grupper, og har dermed 

en byfest der er for alle i 

byen. Tak for det arbejde 

I lægger i byfesten og 

dermed vores by. 
 

På bagkant af byfesten 

havde vi først vores egen 

interne evaluering, og 

sidenhen den offentlige 

evaluering.  
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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Endnu en gang kunne vi se, at når man åbner op for at alle kan 

være med til at komme med ideer mv, så kan man nå vidt og 

bredt, og der bliver åbnet for en verden af ideer. På baggrund af de 

spændende forslag og snakke 

som evalueringen førte med sig, 

kunne byfestudvalget samles og 

begynde de spæde skridt til det 

kommende års byfestprogram. 

 

Vinteren har været stille, og vi 

har fået pusten. Nu er vi klar til 

igen at trække i arbejdstøjet, og 

endnu en gang skabe et fælles 

samlingspunkt for hele byen.  

Nu er vi klar til, med udgangs-

punkt i de erfaringer vi har gjort 

os, at tage fat. Vi vil trække 

på vores erfaringer, men og-

så prøve kræfter med nye 

initiativer. 
 

Tak til jer der har bidraget til 

byfesten på den ene eller 

den anden måde, tak til by-

festudvalget der hele vejen 

har kæmpet for at få ugen til 

at hænge sammen og skabe 

de bedste rammer, tak til alle som har 

valgt at deltage i et eller flere af byfe-

stens arrangementer og tak til alle som 

tror så meget på byfesten at de vil væ-

re sponsor.  

 

Sammen kan vi meget mere. 

 

Signe Bendorff 

Formand for Gårslev Byfest 
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Så er Gårslev Amatør Scene på banen igen.  

Denne gang med en munter folkekomedie skrevet af  

Knud Erik Meyer Ipsen og hedder: 
 

“I kærlighed og spil”. 
 

Skuespillerne er som vanligt af den allerbedste karat. Der er både 
nye og uprøvede debutanter og gamle garvede kræfter og  

instruktøren er igen i år Dan Skjerning. 

Forestillingen spilles som sædvanligt i Sognegården,  
og tidspunkterne er: 

fredag den 27 Marts kl. 19:00 

lørdag den 28. Marts kl. 14:00 
 

Fredag den 27. marts tilbyder “GAS” en teaterpakke til 165 kr. for 
voksne og 100 kr. for børn under 12 år i følge med voksne. 

 

Pakken indeholder: 

Voksne:Teaterbillet, 2 stk. smørrebrød og 

1 alm. øl/sodavand eller et glas vin. 

Børn: teaterbillet, 1 stk. smørrebrød og 1 sodavand. 

 

Teaterpakken skal forudbestilles senest søndag d 22. marts ved: 
Karina Petersen: 2989 4052, KPetersen30@gmail.com - eller 

Else Frederiksen: 2384 0438, Else.frederiksen.ef@gmail.com 
 

Smørrebrødet nydes efter forestillingen. 

Lørdag den 28. marts er der mulighed for at se forestillingen  

kl. 14:00 

Billetten koster for voksne 75 kr. incl. kaffe og kage,  

for børn under 12 år er prisen 50 kr. incl. 1 sodavand og kage. 
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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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Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 5.12. 2019 
 

1.Godkendelse af referat og dagsorden. 

2.Nyt fra hovedbestyrelsen 
 

Indsamling af private sponsorater til inventar mm. i forbindelse 
med byggeriet. Folder er husstandsomdelt og i december måned, 
vil man fredage og lørdage kunne møde repræsentanter fra GGF 
og Hallen i Brugsen. Sponsoraterne kan ligeledes købes via hjem-
mesiden, og der vil herudover komme yderligere tiltag og mulig-
hed for at bidrage. 

 

3. Tiltag i udvalgene: 

a Halbestyrelsen: 

Byggeriet er som bekendt gået i gang. I den forbindelse har 
der været en større udgift til kloakering end først forventet. 

Tak til Sommerkoncerten for sponsorat. 

b. GGF-Nyt: 

Der er planlagt besøg til aktuelle og potentielle annoncører, i 
starten af det nye år. 

c. Sognegården: 

Ruth har valgt, at hun ikke modtager genvalg til bestyrel-
sen. Tusind for din store indsats i de mange år, Ruth. 

d. Støtteudvalget: 

Der har været afholdt arrangement som planlagt med rund-
visning ved hallen og fint besøg på Emmo. 

e. Koordinationsudvalget: 

Der er kommet lidt gang i bestillingen på web-butikken. 

f. Kommunikationsudvalget: 

Der har været afholdt møde i udvalget. 
 

4. Tiltag i afdelingerne: 
 

a. Badminton: 
Der er stadig plads til flere :-) 
 

b. Fitness/parasport: 
Statusmøde med El-hockey planlagt inden jul, hvor bl.a. 
idrætskonsulent deltager.       Fortsætter side 35 
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Tyvstart på udendørs fitness 
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c. Fodbold: 
Indendørs fodbold er godt i gang, 3 hold tilmeldt turne-
ring; 
Offentlig udvalgsmøde afholdt: Lisbeth stopper og Claus 
Sørensen samt Mikkel Hansen træder til. Tak for samar-
bejdet til Lisbeth og velkommen til Mikkel og Claus; 
Der har været en henvendelse fra anden klub mhp. Klub-
samarbejde. 

 
d. Gymnastik/Volleyball: 

Der er cirka 35 meldt til jule-stævne, super-flot. I øvrigt 
også generel høj mødeprocent til træningen. 
 

e. Håndbold 
Fortsat ikke tilstrækkelig tilslutning til håndbold. I stedet 
flot tilslutning til fitness/motion. 
 

f. Senioridræt:  
Fortsat stor mødeprocent, dejligt. 

 
g. Tennis: 

Holder pause for vinteren. Offentlig udvalgsmøde afholdt 
  

5. Økonomi ved kasseren: 

- Budgetopfølgning, regnskaber for afdelingerne sendes til 
kassereren; 

- Orientering vedr. status for forsikringer, bla. Er afholdt 
møde med et forsikringsselskab. 

- Drøftelse af kontingent drøftes, herunder bl.a. mulig for 
”halve-kontingenter”. Det besluttes at beslutningerne her-
om vurderes og tages individuelt og af de forskellige for-
mænd. 

 

6. Planlægning af dato for generalforsamlinger, awards mv.: 

Dato: Den 25. februar. Sted: Sognegården. 

Forslag til awards og årets ggf´er sendes til Birgitte. 

 

7. Kommende møde: 

Mandag den 27. januar kl. 19 i Sognegården. 

 

 8. Evt.: Ingen punkter. 
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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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HENVENDELSE PÅ TELEFON 21 35 19 20 

GGF-Nyt  

ønsker alle annoncører, læse-

re og samarbejdspartnere et 

rigtig godt nytår.  

Vi glæder os til mange spæn-

dende indlæg, hvorigennem 

vi kan følge livet gang  

i Gårslev. 

GGF – NYT 
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Ring til Søren Skou på tlf.: 30 30 28 90  
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