GGF – NYT
Nr. 10 december 2020
Glædelig Jul og godt nytår
happy new Year
bonne année y Próspero
Weihnachein gutes
Jahr di buon
e felice
Nuovo
jul och
nytt år Nuevo ych
szczęśl
Nowego
Prettige
dagen en een Gelukkig
Feliz Natal
Próspero
euwjaar挨拶。2021年も良い
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Merry Christmas and
Joyeux Noël et
Feliz Navidad
Frohe
ten und
neues
Auguri
Natale
Anno
God
gott
Año
WesołŚwiąt i
iwego
Roku KerstNi e um
Ano Novo!
年末年始のご
年をお迎えください。

GGF
Formand
Kasserer
Støtteforening
GGF-Nyt
Fodbold (kontakt)
Gymnastik
Badminton
Tennis
Håndbold
Senioridræt
Fitness
Gårslev Byfest
Sognegården
Sognegården

Birgitte Buskov
Morten Nielsen
Søren Sommer
Hanne Berthelsen
Niels Kr. Sørensen

20209201
60638507
40506692
30288805
60711257

birgitte.buskov@hotmail.dk
ggf.kasserer@gmail.com
sol@sommerteam.dk
hanne55bv@gmail.com
anne-marie.niels@east-mail.dk

Per Fjordside
Bente Weibel
Tonni Leth
Henning Lysholm
Lars Fogt Andersen
Signe B. Hansen
Jonna Pedersen
UDLEJNING

61940638
30421864
40429030
52245942
30525048
26675593
75861525
21351920

perfjordside@gmail.com
nb_weibel@hotmail.com
tonni@bystedvej.dk
henninglysholmc@gmail.com
lfa@energinet.dk
gaarslevbyfest@gmail.com
jonnavp41@gmail.com

Hanne Berthelsen
Tove Tranberg
Jette Schiøtt
Bente Weibel
Anders Berthelsen
Trügvi Jensen
Niels Nicolaisen

30288805
75861492
29244014
30421864
40568805
21640302
75861470

hanne55bv@gmail.com
fam.tranberg@mail.dk
jetteschitt@gmail.com
nb_weibel@hotmail.com
anders55bv@gmail.com
trugvi@live.dk
nielsnicolaisen@gmail.com

GGF-Nyt
Formand
Kasserer
Sekretær
Redaktør
Bestyrelse
Tryk
Tryk
Gårslev Hallen
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedl.
Suppleant
Suppleant
kasserer Sportscafé
Sportscaféen
Halleder

Arne Rahbek
27880406
Lasse Højlund
20827742
Lennart Hansen
30253740
Stine Foged Olesen 20125373
Paul Johansen
21542184
Sanni Kyed
28308757
Gitte Christensen
41238653
Lisbeth Jensen
20450239
Annemarie Sørensen 40529518

rahbek@familienrahbek.dk
hoelun@mail.dk
dk30253740@gmail.com
stinefoged@live.dk
skolegade14@gmail.com
sk@elbobladet.dk
pergittec@gmail.com
ljjensen8c@gmail.com
anne-marie.niels@east-mail.dk

Henrik Nielsen 21459653/SMS 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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GGF-Nyt ønsker alle en rigtig

Glædelig jul
År 2020 er ved at rinde ud, og det er tid at gøre status
over et år, som på mange måder har været et anderledes år for alle, og det har det også været for GGF-Nyts
vedkommende. Vi sidder tilbage og tænker på et år,
hvor bladet er blevet lavet hver gang, men i april, maj
og juni kunne man kun læse det på nettet (Gårslevs
hjemmeside og på Facebook under 7080 Gårslev og på
Gårslev Sogn) på grund af Corona.
Vi håber, I trods alt har nydt at følge med i - og blive
lidt opdateret på - nogle af de mange forskellige og
spændende aktiviteter, der trods alt har været i Gårslev i 2020. Et af de største tiltag i Gårslevs historie har
været moderniseringen og udvidelsen af Gårslevhallen,
som vi bl.a. har dækket nøje med tekst og billeder. Nu
står en hyggelig jul for døren, og inden længe skriver
vi 2021, hvor forhåbentlig nye og spændende aktiviteter vil blive til virkelighed.
GGF-Nyt vil gerne ønske vores annoncører, læsere,
samlere, udbringere og udvalg en rigtig glædelig jul
og et godt og lykkeligt nytår og siger mange tak for
jeres støtte og bidrag i 2020.

Vi glæder os til et godt og spændende 2021, hvor vi
igen er afhængig af jeres hjælp og støtte. 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 2021

Godt nytår
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Mine oplevelser af GGF i en verdensomspændende corona-tid.
2020 har på mange måder været et anderledes år i GGF. Halbyggeriet var allerede i gang, da vi startede året, og alle vinteraktiviteter
var i fuld sving, og alt tegnede lyst og positivt for det nye år. At der
pludselig kom en særdeles ubuden gæst, Covid19, midt i marts var
ganske uforudsigeligt, og det satte prompte de fleste ting på standby, og hallen stod gabende tom i flere måneder. Heldigvis blev det
forår, og nogle ude-idrætsaktiviteter kunne tillades, når man overholde gældende regler. Det betød, at man kunne spille tennis, krolfspillerne kom i gang, nogle små fodboldhold kunne starte, og lidt senere blev det muligt at starte motion&fitness udendørs. Det var dejligt, at GGF igen så småt kunne byde på aktiviteter. Sideløbende var
der fuld gang i byggeriet ved hallen, og hele byen fulgte spændte
med i udviklingen og fremskridtene.
Forår blev til sommer, og coronaen spøgte stadig, men der var lidt
lempelser, da smittetallene var gunstige. Man kunne så småt starte
op med badminton, gymnastik, håndbold, volley og motion&fitness,
men stadig med overholdelse af coronareglerne. Ved hjælp fra dygtige håndværkere, en flittig halbestyrer, mange frivillige arbejdstimer
og en vedholdende hal- og fitnessbestyrelse nåede man målet med
moderniseringen og tilbygningen af hallen midt i september. Alt var
ved at stå klar til indvielsen og man glædede sig til at få åbnet til
fitness-lokalerne og til at byde velkommen til fitness i Gårslev i flotte, nye og indbydende lokaler. Det stod dog hurtig klart, at den store
fest, der var planlagt for alle private støtter og sponsorerne, ikke var
en mulighed p.g.a. forsamlingsforbuddet. Heldigvis kunne den officielle indvielse sidste weekend i september med bl.a. Hendes Kongelige Højhed, prinsesse Benedikte gennemføres med få inviterede gæster. Ved samme lejlighed kunne man tilmelde sig fitness og komme
i gang med den nye aktivitet, efter en introtime i brugen af maskinerne, og vi er så heldige, at vi stadig må komme til fitness.
Motionsbadminton kan nu lade sig gøre, fordi nogle har tilbudt at
spille på andre tidspunkter, hvor hallen ikke bliver brugt, så der kun
er det tilladte antal spillere i hallen. I holdsalen på 1. sal kan man
komme til pilates, hvis man er tilmeldt fitness, da det er en stille aktivitet, hvor det meste foregår liggende på sin egen madras. Her skal
man forhåndstilmelde sig, da man kun må være 9 i lokalet. Ved volley skal man også tilmelde sig hold på forhånd, så reglerne kan overholdes.
Bente Weibel
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Sommercafèen
Cafeen i Høll

Hvidbjergvej 27B, Høll, 7080 Børkop. Telefon 31 12 70 36
Åben hele året. Se hjemmeside for åbningstider og specielle arrangementer.
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Gårslev Motion&Fitness og Håndbold
Der blev lukket ned i foråret, men vi tog keglerne med ud
på fodboldbanen og fik en masse svedige hygge-timer foran hallen. Efterårssæsonen startede rigtig godt og der blev givet
grønt lys til at vi kunne træne i hallen.
Så sikkert, som julen snart står for døren, så sikkert var det også,
at ”kravlenisserne” endnu en sæson troppede op i træningstøjet og
var klar til at give den max gas. Vi har sagt farvel til et par stykker
og velkommen til en håndfuld nye, samt en hel flok håndboldpiger
fyldt med gåpåmod.
Som altid skal kroppen lige vende sig til den hårde træning, men
selv om vi presser citronen lidt ekstra, så bliver der gået til stålet
og med et smil på læben. Vi træner stadig efter vores motto ”Du
kan kun, det du kan - og så lige lidt mere”. Det vigtigste er
dog, at alle er velkomne, og vi har det sjovt
til træningen.
Det er en kæmpe fornøjelse at se det sammenhold vi har på holdet. I den seneste tid
er der kommer flere
restriktioner, og vi har
måtte dele træningen
op i to afdelinger. Men
også det tager vi selvfølgelig i stiv arm. Vi
skiftes til at træne på
de ”gode” og ”dårlige”
tider. På den måde,
kan vi alle få noget
positivt ud af situationen og samtidig holde
den gode form ved
lige.
Fortsætter side 9
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GGF Awards modtagere for indsatsen ved Motion&Fitness i
2019, bliver - som fortjent - hædret her, da de ikke deltog ved
awarduddelingen.
Årets Knokler blev Lene Due Gitz:
Lene er noget af en jernlady. Hun klør
på og får det næsten til at se for let ud.
Hun møder altid op med et let tråd i
skoene og er klar til at gå i gang. Lene
bidrager med en masse god energi og
giver gerne en hånd med, når der skal
sparkes kegler sammen. Der skal lyde et
kæmpe og meget velfortjent tillykke
med titlen, til Lene The Knokler.

Årets fighter blev Mikael Rudebeck
Karlsson: M ikael er vores alle sammen
yndlings svensker. Han er altid glad og står
bestemt ikke i vejen en udfordring. Han er
uden tvivl det man kalder en rigtig fighter.
For selv når man forsøger at gøre det rigtig
hårdt, trykker han lidt ekstra på speederen
og får tingene gjort. Mikael bidrager med en
masse humør og er kanon til at få holdet
med på de gode ”toner”. Der skal også lyde
et kæmpe og meget velfortjent tillykke med
titlen, til Mikael The fighter.

Motion&Fitness-holdet
9

10

Børnefodbold-stævne i Kolding.

Også salg til private - besøg os i gården

Vi har d 22.11. 2020 været til
børnefodbold- stævne i Kolding, hvor det blev til 2 sejre
og 2 uafgjorte..

Hver lørdag formiddag er der vældig
gang i de mange børnefodbold-spillere i Gårslevhallen. Herligt at se, som både
større og mindre børn glæder
sig over at spille fodbold!
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Pilates i Gårslev
14.00-19.00

Jette Pilgaard står i spidsen
for pilatesholdene i Gårslevhallen

Pilates er stræk- og styrkeøvelser udviklet
af Joseph H. Pilates i starten af 1900-tallet.
Øvelserne styrker musklerne, gør dem udholdende og spændstige, giver bedre kropsholdning, smidighed og balance.
Pilates øvelserne fokuserer på optimal træning af muskulaturen, der støtter rygsøjlen,
dvs. mave- og rygmuskler.
Øvelserne foregår langsomt og kontrolleret i
takt med vejrtrækningen, hvilket øger
kropsbevidstheden, styrken og smidigheden.
Pilates er en velegnet træningsform for alle.
Øvelserne foregår liggende, siddende eller
stående med fokus på kvalitet i bevægelserne.
Mange kan tænke: ”Pilates,
er det noget for mig, er det
ikke for kedeligt og stillestående?” Det er ganske
rigtigt en umiddelbart stille
aktivitet, hvor man ikke får
høj puls, men det er en aktivitet, der virkelig aktiverer
nogle muskler, man ikke

FLEMMING

umiddelbart får fat i og
kontrollerer samtidig
med en kontrolleret vejrtrækning.
En time sammen med
Jette giver en masse
energi og håbet om en
stærk og spændstig krop
samtidig med, at det er
ret hyggeligt :.)
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Årsrapport fra tennis 2020
Så sluttede tennissæsonen for 2020, og det har på trods
af Covid19 været en god sæson. Vejret har artet sig rigtig
fint, så man har kunnet spille tennis de fleste dage siden starten på
sæsonen den 26. april indtil den 3. november, hvor banerne tages
ned. Aldrig har vi kunnet spille så længe i efteråret, og vi håber, I
har benyttet jer af det og glæder jer over, at I virkelig har fået
mange timers spil for den forholdsvis lave kontingent.

Et tilbageblik over tennisåret:
Selv om coronaen havde gjort sit indtog i hele Danmark, havde vi
nogle baneklargøringsdage fra den 14. april og nogle dage frem i
håb om, at man kunne få lov til at spille tennis i år. P.g.a. corona
måtte man ikke være ret mange til at klargøre tennisbanerne og
udenoms-områderne, men det gik rigtig fint. Vi fik desuden købt
forskellige værnemidler så som: handsker, sprit og sæbe Vi blev
klar i god tid før den planlagte standerhejsning den 26. april. Situationen gjorde det dog ikke muligt at lave dette arrangement, så vi
nøjedes med at erklære banerne for åbne fra denne dato. Heldigvis
blev det tilladt at spille tennis, når corona-reglerne blev overholdt.
Medlemmerne begyndte at melde sig til, og der kom aktiviteter på
banerne. Medlemstallet er dog faldet noget i år. Om det skyldes corona eller andre ting, ved vi ikke, men det gør ikke noget, hvis der
bliver flere medlemmer til næste år, for der er god plads på banerne, og vi bestræber os på, at der altid er indbydende forhold på og
omkring anlægget. I år var der tilmeldt 6 børn, 12 voksne, 21 seniorer og 4 familiemedlemmer.
Der var planlagt en fælles idrætsdag mellem skolen og GGF den 4.
juni, hvor også tennis skulle lave aktiviteter, men som så meget andet i år, blev også dette aflyst. I stedet lavede vi vores eget åbent
hus-arrangement den 12. august., lige efter sommerferien, hvor
nogle få stykker dukkede op for at prøve at spille tennis.
På grund af barsel, blev vores trænerduo halveret, så det kun var
Benjamin, der stod for træningen af både børn og voksne, men det
klarede han til ug. Stort tillykke til både Sisell og Benjamin med
sønnen . Der har været børnetræning hver onsdag og voksentræning 2 gange før sommerferien og 2 gange efter. Nogle år har der
været aflysninger p.g.a. regn, men det skete ikke i år. Hver onsdag
sidst på eftermiddagen, var det fantastisk vejr, og der blev spillet
15
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og øvet på livet løs, og hvor er deltagerne blevet dygtige. Vi skylder
Benjamin tusinde tak for de mange timer, han har mødt velforberedt op til træningen og med sit gode humør og rolige
tilgang til børnene har været en stor inspirationskilde og
dygtig træner. Vi er utrolig glade for, at både Sisell og Benjamin har sagt ja til også at være træner i 2021.
Vi vil også gerne takke de mange medlemmer, som har været tilmeldt tennis i Gårslev. Vi håber, I har haft mange gode kampe og
hyggelige timer sammen med gode modstandere og hyggelige kammerater. Det har været så godt, at myndighederne har givet grønt
lys for, at vi har kunnet spille tennis i denne sæson, og vi håber, I
også har lyst til at spille tennis næste år.
Vi skylder også Fynske Bank tusinde tak for, at de ville overtage reklamepladsen efter Handelsbanken, som valgte at stoppe efter at have støttet i rigtig mange år.
ITPartner stopper pr 31.12. efter lige så mange år, og vi siger mange tak for støtten i alle årene. Vi er så heldige, at vi også
har fået en afløser på denne plads, idet Dagli´Brugsen, Gårslev gerne være vores nye sponsor på denne plads. Tusinde tak til alle
sponsorer.

Hvad mon 2021 vil bringe?
Hvis vi ser frem mod 2021, håber vi på, at der stadig vil være mange, og måske endnu flere, der har lyst til at blive medlemmer i
Gårslev Tennis. Vi vil igen sørge for, at banerne er i god stand, og at
der er pænt i hele tennisområdet, så det er hyggeligt at opholde sig
der mellem og efter kampene.
Vi satser og håber på, vi kan have standerhejsning d. 18. el. 25. 4.
Vi deltager i den fælles aktivitetsdag mellem skolen og GGF den
29.4., og så håber vi, at corona ikke er en aktiv medspiller.
Jeg vil slutte med at takke tennisudvalg, trænere, spillere, Henrik og
GGF for et godt samarbejde i indeværende år og ser frem til fortsat
godt samarbejde i det kommende år.
På valg til tennisudvalget i år var Bente Weibel og Niels Weibel, som
begge modtog genvalg med applaus :-)
Tennisudvalget består desuden af Jan Bruun, Hagen Jørgensen og
Hanne Berthelsen
Sportslige hilsner fra
Bente Weibel
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Parkering ved Gårslevhallen
- Opfordring til hallens brugere om at overholde
parkeringsreglerne - også på Skolegade.

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

Parkering forbudt gælder helt ned til
Ejvind og Dorthe (ved Sognegården)

På Skolegade ved hallen, er der dette
skilt med parkering forbudt

På Mørkholt Strand Camping kan du spille Adventure Minigolf
på 9 udfordrende huller.
Køller lejes i Informationen.
Lille kølle
15,00 kr. --- Stor kølle
Her er der etableret en p-plads til hallens brugere , og det er tydeligt afmærket.

Alligevel ser men næsten dagligt op til
flere parkerede biler, hvor dette er
forbudt til stor fare for cyklister, både
børn og voksne.
19

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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Ønsker vi os en Co(h)vid jul i år?

Blomsterhuset . 75 86 60 81

Det er blevet december, og året er ved at rinde ud.
2020 har været et sært år. Måske bliver det året, som man
vil se tilbage på som det år, hvor verdens mennesker begyndte for alvor at tænke sig om? Hvor det blev åbenlyst, at
menneskeheden ikke står over naturen, men er en del af
den? At naturen allernådigst lader os være her, og ikke omvendt?
En mikroskopisk virus satte hele vores såkaldte civilisation
skakmat. Os! Verdens herrer, der har behandlet vores omgivelser som var det vores ejendom i århundreder? Hva’ fa’en
bilder kræet sig ind???
Men, som sagt, lad os håbe at Coronaforskrækkelsen har
vækket os. Vi må i gang med en kursændring, så vi begynder
at prioritere anderledes. Ellers bliver fremtiden et utrygt, isoleret og paranoidt sted at være menneske i. For coronavirussen har mange fætre og kusiner derude!
I Gårslev har Coronaen også sat sit præg i 2020, men den er
aldrig blevet lammende for byen. Sammenhold og individuelle initiativer har overdøvet den generelle uro, og har fortsat
udviklingen fra en god by til en bedre og bedre by. Alene opgraderingen af hallen er en bedrift, som lokalt vil blive husket
mindst lige længe som mundbind og afspritning. Og der har
været mange andre ting at glæde sig over i Gårslev. Tiltag,
som har været drevet af lyst til at forandre og forbedre vores
lille samfund, og ikke af profit.
Det kunne resten af verden lære noget af: magt og penge er
ikke nok. Der skal menneskelighed til.
Okay, så fik vi talt verdens gang igennem! Nu skal vi til noget mindst lige så vigtigt: trækningen af årets sidste fem vindere i støtteforeningens lodtrækning!!!
Følgende fem medlemsnumre er trukket ud:

415-81-189-370-295
Disse fem heldige medlemmer har altså vundet 200 kr. hver. Tillykke!
I får direkte besked fra GGF’s kasserer.

Og så rigtig glædelig Jul og et
glædeligt nytår til alle.
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Fitness i Gårslevhallen

Går man en tur omkring Gårslevhallen ved aftenstide, er det ofte et sådant lyshav,
der møder én. Et synligt tegn på, at der er godt gang i de svedige og konditionsgivende aktiviteter indenfor.






Dansk Gastronomi / Pjedsted Forsamlingshus
Bergstedt Massage
Bed & Breakfast
Mad & Vin Værksted

Hjulgyden 10, Gauerslund, 7080 Børkop
Ved Kjeld Hindkjær & Pia Bergstedt

Kommer man derimod forbi hallen en tidlig morgen, kan det være en smuk solopgang, der hilser en godmorgen :-)
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ALT TIL DIG OG DIN CYKEL
VESTERGADE 17 7080 BØRKOP TLF. 75867228

Når man så kommer indenfor, kan man nyde en smuk solopgang med Vejle Fjord i
baggrunden bag duggede ruder. Hvor er vi heldige at have måske Danmarks smukkeste fitnesscenter. Anstrengelserne bliver måske en smule lettere med en sådan
udsigt.
Jeg hører, at der allerede nu er ca 175 aktive
medlemmer..

Per Voigt

AH Service
Hvidvareservice

22 38 27 60
ahservice@ahservice.dk
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Gårslev kirke - Gudstjenester og arrangementer
Gudstjenesteliste december:
Dato

Kl.

Søndag

Præst

6.

10.30

2. s. i advent
De ni læsninger

Erik Røjkjær Christensen

13.

9.00

3. s. i advent

Henrik Skoven

20.

10.30

4. s. i advent

Erik Røjkjær Christensen

24.

13.30
15.30

Juleaften
i Gårslev Hallen

Erik Røjkjær Christensen

25.

10.30

Juledag
i Gårslev Hallen

Erik Røjkjær Christensen

26.

9.00

Anden juledag

Henrik Skoven

27.

10.30

Julesøndag

Erik Røjkjær Christensen

31.

15.00

Nytårsaften

Erik Røjkjær Christensen

1. januar

Ingen gudstjeneste – vi henviser til nabosognet

Husk mundbind eller visir
Regler vedrørende brugen af mundbind gældende frem til 2. januar. Alle personer over 12 år (som ikke af sundheds-mæssige årsager er undtaget) skal bære mundbind eller visir, når de går ind i
kirken, når de bevæger sig rundt i kirken, og når de forlader kirken

igen. Man skal altså ikke bære mundbind, når man sidder ned eller
kortvarigt står op. Man skal heller ikke bære mundbind, når man
går til nadver.

Gudstjenesterne juleaften og juledag er flyttet til
Gårslev hallen.
Der bliver stillet stole op, så vi kan være 250 personer til hver
gudstjeneste. Husk mundbind og sørg for at holde afstand, når I
ankommer og når I forlader hallen efter gudstjeneste.
27

Vestre Engvej 18, 7100 Vejle,
tlf. 75 82 44 99 , mail: vejle@hokagulve.dk

Åbningstider: Mandag –torsdag 9-17.30, Fredag: 9-18, Lørdag 9-13
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Adventshygge i Gårslev Kirke
Torsdag d. 3. december kl. 10.00
Adventshygge ved præst og organist. I år har vi flyttet arrangementet til kirken, så vi bedre kan sidde med afstand.
Vi skal blandt andet synge sammen og høre julehistorie.
Gratis adgang.

Julekoncert tirsdag d. 15. december kl. 19.30
med Hans Jørn Østerby og Maj-britt Vibe Dørken
En julekoncert med MajBritt og Hans Jørn er en
skøn blanding af de gammelkendte og meget traditionelle sange som “O
holy night”, “You raise me
up” og “Mary did you
know". Desuden tager vi
fat på lidt af den side,
som julen også rummer,
nemlig den vanskelige.
Ensomheden og sorgen kan være endnu tungere at bære, når
alle er glade ved juletid. Vi synger sange, som Hans Jørn har
skrevet og som på en nænsom måde forsøger at tænde lidt lys
hos de, for hvem mørket er ekstra knugende, når højtiden stunder til.
I forbindelse med koncerten bliver der samlet ind til Fremtid og
Håb - et hjem for gadebørn i Tanzania.
Der er gratis adgang. Arrangementet slutter ved kirken.
Gudstjenestetider og arrangementer planlægges for en måned ad gangen. Man kan
med fordel tilmelde sig vores nyhedsbrev og
være opdateret – Scan QR Koden eller gå
ind på www.gaarslev-kirke.dk og find tilmeldingsformularen.
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Efter dette projekt går tennisudvalget i hi og vågner op igen omkring 1. april.

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…..
Her beregnes vinkler og fald
inden renden graves og vi
kan melde ”færdigt arbejde”.
Nu venter vi så spændt på
den første regn for at se, om
operationen er lykkedes.
Ps. Selv om tennissæsonen er slut, ligger udvalget ikke helt i dvale.
Der er en frygtelig bunke blade fra de omkransende træer, som ad
flere omgange måtte fjernes, og for at den fine nye stenmelssti
mellem P-pladsen og tennisbanerne ikke skal skylle væk, har vi
gravet en rist ned mellem p-pladsen og stien. Så håber vi, det har
den ønskede effekt.
PS. Også i år har tennis doneret vand til
søjleegene ved byens indfaldsveje, og det
har der været stor tilfredshed med. Næste år håber vi på, at forbruget bliver noget mindre, da de 10 ”gamle” træer snart
må kunne ”stå på egne ben”.
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Håndbold i Gårslevhallen igen
GGFs nye håndboldpiger, er en flok piger,
der har startet et hold
op i år. Selv om de
ikke kan spille kampe
i efteråret, træner de
hårdt for at blive klar
til den nye sæson. Så
man igen kan komme
op i hallen og se en
god omgang håndbold. De trænes af en
tidligere GGFtopspiller Lars ”Magic”
Nielsen og et par assistenter. De giver den
gas med Motion&Fitness om tirsdagen og træner håndbold om torsdagen.
Der er fuld knald på, med masser af gejst og intensitet. Det er dejligt igen
at se en masse glade spillere, der tryller med bolden og samtidig har det
rigtig sjovt. Det skal tilføjes, de endda har deres helt egen ”hype woman”.
Hun søger for der er den rigtige musik i højtalerne og får tændt gejsten på
holdet.

JP&CO A/S
Sjællandsgade 25, 7100 Vejle

HENVENDELSE PÅ TELEFON 21 35 19 20
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Et tilbageblik over 12 spændende år i Gårslev Lokalråd
Vi har nu passeret den 1. oktober 2020, hvor der blev afholdt årsmøde i Gårslev Lokalråd - men med kun max. 50 deltagere p.g.a.
corona. Det er i år 12 år siden det første lokalråd blev dannet, og
jeg kom til at sige, at jeg gerne ville stille op. Jeg var så heldig at
blive valgt og har nu haft 12 fantastiske år i lokalrådet, og synes
derfor, det er på tide, at jeg trækker mig tilbage og lader nye kræfter og ideer tage over. Jeg er glad for beslutningen, men jeg kan
mærke, det er med lidt bæven i stemmen og en vis vemod, jeg takker af.
Når jeg tænker tilbage på, hvad der er sket på de 12 år, synes jeg
faktisk, det er ok. Jeg sad før årsmødet og opsummerede på nogle
af de projekter og tiltag, der har været gang i –I får lige, hvad jeg
kom i tanker om:






















Vi var med i de første hyggelige og konstruktive møder med de få
andre lokalsamfund i Vejle, der var med dengang sammen
med ULN
Vi har efterfølgende deltaget i stormøderne sammen med kommunens øvrige og mange lokalråd.
Vi fik sendt ufattelig mange ansøgninger hos fonde, virksomheder
mm sendt af sted, inden vi nåede så langt, at vi kunne få etableret Oplevelsespladsen.
Vi arrangerede 18. april, hvor vi på alle tænkelige måder ville prøve at ”sælge” byen og vise, alle de foreninger og ting, vi har at
byde på.
Vi har haft 3 visionsdage/aftener
Vi har deltaget i større visionsmøder for 7080 området.
Vi har etableret og genåbnet 2 gamle kirkestier, Pindstien og Dybdalsporet (her skal stadig klippes græs og hegn, så her tror
jeg stadig, der ligger nogle timers arbejde.
Vi har lavet 2 stifoldere, Pindsti-folder og folder over Dybdalsporet
Vi har lavet 2 Gårslev-guider
Vi har lavet Sommerkoncerter
Vi har lavet Midsommerløb.
Vi har fået genoptrykt de to Hvidbjergbøger sammen med kulturklubben og grundejerforeningen for Høll, Hvidbjerg og Mørkholt
Vi har deltaget i Gør byen rent i samarbejde med Grønt Forum,
Naturfredningsforeningen og Vejle Kommune
Vi har startet Gårslev Bylav som det første i Vejle Kommune. Her35
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til har vi søgt om midler til forskellige redskaber, maskiner og et
skur.
Vi har deltaget i BID-møder.
Vi har haft bysyn.
Vi har fået handicap toilet på Gimlegrunden sammen med Grundejerforeningen i Høll, Hvidbjerg og Mørkholt
Vi har fået byportaler sammen med Gårslev Kulturklub (og de
skal stadig passes)
Vi har haft mange møder med politikere og embedsmænd.
Vi har arbejdet med trafiksikkerhed
Vi har arbejdet med projekt: Gårslev Bymidte
Vi har arbejdet med at få lejeboliger til Gårslev
Vi var fødselshjælper til Gårslev Skoles Venner
Vi lavede arrangementer for nye borgere i Gårslev
Vi var initiativtagere til at få startet byfesten op efter flere år,
hvor det kørte på lavt blus.



Arbejdet i lokalrådet har været meget alsidigt. Der har været mange møder og ideudvekslinger, men uden at gå forrest selv og trukket i arbejdstøjet, har det ikke været muligt at få gennemført så
mange og alsidige ting. Ord alene har ikke gjort det. Der skulle laves stier, oplevelsesplads, plantes træer, vandes træer, arrangeres
koncerter og midsommerløb, samles affald, vaskes skilte, ordnes
fortove, klippes i buske og træer, klippes stier, bygges skur, laves
ansøgninger, laves legeplads osv.
Jeg ser nu tilbage på 12 fantastiske år og vil gerne benytte lejligheden til at sige TUSINDE TAK FOR ET FANTASTISK SAMARBEJDE til
både tidligere og nuværende medlemmer af Gårslev Lokalråd TUSINDE TAK.
SAMTIDIG ØNSKER JEG NYE MEDLEMMER HJERTELIG VELKOMNE TIL ET SPÆNDENDE ARBEJDE I GÅRSLEV LOKALRÅD.
Jeg vil også gerne sige tusinde tak til de mange samarbejdspartnere, der har været gennem årene. Og ikke mindst en tak til
min kære husbond, som er blevet inddraget i mange af de praktiske ting, jeg har været en del af.
Bente Weibel
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Ring til Søren Skou på tlf.: 30 30 28 90
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