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  GGF – NYT 
 

      Nr. 1 februar 2021 

  Som mange sikkert har bemær-

ket på egen krop og sjæl, bliver 

der her under corona-tiden dyr-

ket idræt på alternative måder af 

alle aldersgrupper. Aldrig har der 

været så mange, der har løbet, 

cyklet eller travet lange ture og i 

al slags vejr. Heldigvis bor vi i et 

område med muligheder for gode 

naturoplevelser, hvad enten man 

er til bakkede eller flade landska-

ber, om man træner på tid og 

lange distancer eller holder mere 

af selve naturoplevelsen.  
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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   Morten Linnet  40859625  begtrupknudsen@gmail.com  
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 

Redaktør  Bente Weibel  30421864 nb_weibel@hotmail.com 

Bestyrelse  Anders Berthelsen 40568805 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  Stine Foged Olesen 20125373 stinefoged@live.dk 

Bestyrelsesmedl. Paul Johansen 21542184 skolegade14@gmail.com 

Suppleant  Sanni Kyed  28308757 sk@elbobladet.dk 

Suppleant  Gitte Christensen 41238653 pergittec@gmail.com 

kasserer Sportscafé Lisbeth Jensen 20450239 ljjensen8c@gmail.com 

Sportscaféen  Annemarie Sørensen 40529518  anne-marie.niels@east-mail.dk 

 

Halleder           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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 Nyt fra hovedbestyrelsen 
 

Hovedbestyrelsen vil gerne ønske alle medlemmer et godt 
nytår og en stor tak til jeres forståelse og tålmodighed i denne 
svære tid med nedlukning på nedlukning. 

I Hovedbestyrelsen har vi heller ikke holdt møder, som vi plejer, 
men har alligevel bedst muligt forsøgt at holde kontakten og løben-
de følge op på, om der er noget, som vi kan gøre anderledes. 

Onsdag den 13. januar holdt vi et Skype-møde, da der var flere 
mere præsterende aktiviteter, der skulle tages stilling til samt ud-
fordringer, der skulle findes en løsning på. Mødet mundede bl.a. ud 
i, at medlemmerne af Fitness-centeret samme aften modtog følgen-
de besked: 

” Hovedbestyrelsen for GGF har besluttet, at vi på grund af den ak-
tuelle nedlukning af aktiviteterne vil forlænge abonnementet for alle 
medlemmer, naturligvis uden det koster ekstra for jer. I første om-
gang har vi besluttet at forlænge med en måned, og så afventer vi 
udviklingen, inden vi tager stilling til yderligere”. 

Da det selvfølgelig ikke kun er medlemmer af fitness-centeret i 
GGF, der må undvære deres idræt og det sociale sammenhold, vil 
vi også se på, hvordan vi kan imødekomme jer, således at der ek-
sempelvis kan åbnes op for en forlængelse af perioden, efter gen-
åbningen. I vil høre nærmere fra os herom, når vi har fået under-
søgt mulighederne. 

 

Vedr. planlagte Generalforsamlinger tirsdag den 2. marts 
2021: 

Da vi desværre ikke ved hvor længe nuværende eller lignende re-
striktioner er gældende, er vi ikke sikre på, at vi vil kunne afholde 
vores Generalforsamling på sædvanlig vis med fysisk fremmøde. 

Hovedbestyrelsen vil derfor forberede en Virtuel Generalforsamling, 
og diverse beretninger, orienteringer mm. vil blive optaget som vi-
deooptagelser eller lignende, således at alle kan være med. Ved 
samme lejlighed og på samme måde vil GGF-Nyt afvikle deres ge-
neralforsamling. 

Til mødet den 13.01. deltog også et nyt bestyrelsesmedlem, Morten 
Linnet, som for nylig er valgt som formand for fodboldudvalget. Der 
skal lyde et stort velkommen til Morten, som allerede til første mø-
de kunne fortælle om flere rigtig spændende visioner og forventnin-
ger, herunder et forestående klubsamarbejde med Vejle Boldklub 
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Kære læsere af GGF-Nyt 

Vi vil gerne ønske jer alle, læsere og annoncører, et rigtig godt nyt 

år.  

Vi plejer at besøge annoncørerne med en nytårshilsen i starten af 

januar, men p.g.a. pandemien holder mange lukkede, så vi håber 

at kunne besøge jer i starten af februar. Vi har i år sagt farvel til 

arkitekt, Frederik Busch og Høll tag og total service, som har an-

nonceret i bladet i mange år. Mange tak for støtten. Vi er glade for 

at kunne byde arkitekt Brian Mortensen velkommen som ny annon-

cør fra i år. 

Vi glæder os rigtig meget til, der igen kommer gang i alle aktivite-

terne i Gårslev, så vi kan bringe spændende historier fra vores fan-

tastiske gymnastikforening og byen generelt. Meget ligger stille, 

men sjældent har man oplevet så mange aktive borgere i alle aldre 

rundt i vores fantastiske natur. Aktivitetsniveauet m.h.t. brug af 

naturen er for mange steget betragteligt under pandemien, så man 

kan sige, at intet er så skidt, at det ikke er godt for noget andet.  

Vi har ofte snakket om, at der bestemt findes gode og sjove histori-

er blandt idrætsudøverne i alle afdelinger. Det vil være fantastisk, 

hvis I vil dele nogle af jeres gode oplevelser med læserne og sende 

indlæg til GGF-Nyt, mail: ggfnyt@gmail.com, så andre kan blive 

inspireret til måske at dyrke en ny idrætsgren eller bare få et ind-

blik i det spændende og gode liv i foreningen. Det behøver jo ikke 

kun være formænd i afdelingerne, der skal komme med indlæg 

hver gang.  

Vi glæder os nu til et godt år, med spændende indlæg i bladet, at 

der kommer gang i alle aktiviteter i gymnastikforeningen, at alle 

bliver vaccinerede og vi får vores gode, sunde sociale liv tilbage. 

Pas godt på jer selv og hinanden 

 

 

 

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

På vegne af GGF-Nyt 

Bente Weibel 
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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 skal ligeledes lyde en stor tak til Niels-Kristian, som Morten 
afløser. Tak til Niels-Kristian for hans store indsats og det rigtig 
gode samarbejde igennem mange år. 

 

Vi glæder os virkelig meget til, at vi igen kan åbne dørene til vores 
dejlige lokaler, så vi kan mødes der og få brændt nogle kalorier af. 
Vi håber ligeledes, at I alle kommer godt igennem corona-tiden. 

Savner du i mellemtiden inspiration til at bevæge dig derhjemme, 
kan du på via Facebooksiden, ”Gårslev Fitness - for alle” finde et 
link, hvor du kan få adgang til dansevideoer, der kan hjælpe med 
hjemmetræningen. Sidder du inde med en god idé til en anderle-
des måde, som vi kan holde kontakten og pulsen ved lige, modta-
ger vi også meget gerne denne. 

 

På vegne af Hoved bestyrelsen, 

Venlig Hilsen 

Birgitte Buskov Sørensen 

Vi må alle gøre vores 

bedste for at overholde 

alle restriktioner fra 

Sundhedsstyrelsen for at 

komme så godt som 

muligt igennem pande-

mien. 

Pas godt på jer selv og 

hinanden  
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NYT FRA FODBOLD UNGDOM 

Så kan det bare blive forår! 
 

Nye super fede bolde fra Hummel er netop landet i vores boldrum. 
Dog ligger de stille. HELT stille. 

Indendørssæsonen kom ellers fint fra start, men efter den lange 
corona pause kan vi nu blot håbe på at få det sidste af indendørs-
sæsonen med, uden alt for mange restriktioner. 

Heldigvis kan vi se frem til et lysere forår og fra april skulle der 
gerne komme fuld fart på udendørssæsonen. Vi håber på at præ-
sentere en kalender for 2021 aktiviteterne inden april. 

Årgangene vi har i Gårslev er p.t. primært de yngste, fra årgang 
2017 til årgang 2011, og det er derfor fodboldudvalgets interesse, 
at det trygge miljø og gode sociale rammer er vægtet mindst lige 
så højt som det fodboldfaglige. I en lille klub som GGF er det hel-
digvis nemt når der er så stor opbakning fra forældre og frivillige. 
Det er en sand fornøjelse at overvære både kampe og træning og 
se entusiasmen i både børn og voksne 
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McDonalds stemning med U8 efter endt stævne i Fredericia Idrætscenter.  
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Hvad angår det fodboldfaglige har vi takket ja til inspi-
ration udefra. 

Siden efteråret 2019 har vi været i dialog med Vejle 
Boldklub om en samarbejdsaftale som nu er ved at fal-
de på plads. Vi glæder os til at fortælle mere om hvad 
aftalen går ud på og hvilke fordele vi kan drage af den. 

 

Til slut er bare at sige: Vi går en virkelig fed sæson i møde og har 
du lyst til at være en del af gamet, så tøv ikke med at kontakte 
Fodboldudvalget.  

 

Med ønsket om et snarligt gensyn, de bedste hilsener 
fra Fodboldudvalget 

Samlingsbillede er Gårslevs yngste fodboldspillere U5-U6-U7  
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Også salg til private - besøg os i gården 
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Springfiduser og Springkidz 

Vores springgymnaster på mandagsholdene må være nogen af de 
sejeste børn i Gårslev J 
 

Holdene starter træningen med koordineringsøvelser, balance og 
styrkeøvelser samt pulstræning. Dette tager 20-40 minutter alt ef-
ter, hvad vi har fokus på. Nu har alle lært at lave Squat, Sprælle-
mænd, Planken mv. vi har alle sammen øvelser, vi er bedst til, 
men børnene ved nu, at det hele er vigtigt, og de klør derfor på 
opgaverne de bliver stillet. 
 

Når vi alle har sved på panden og er røde i kinderne efter god op-
varmning, går vi til redskaberne, hvor der både er udfordringer og 
leg. Den gejst de har, er fantastisk! Nogle skal holdes lidt i hånden, 
andre springer bare ud i nye udfordringer, men fælles for alle er, at 
de møder og rykker deres egne grænser. 
 

Når vi kigger tilbage på starten af sæsonen i sep., må jeg sige: 
”Hold nu op, hvor er der sket meget. Individuelt er der sket enor-
me udviklinger, som hold er der også sket utrolig meget både i den 
sociale omgangstone og hvordan man generelt omgås og hjælper 
hinanden”.  
Vi har ikke været til Gym siden 7/12 pga de skærpede Corona-
restriktioner, men vi krydser fingre for at hallen snart bliver åben,                                                        
            

Fortsætter side 15 
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F L E M M I N G 

14.00-19.00 
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så vi kan lave en lille opvisning for børnenes forældre så også i kan 
se hvad der er sket i løbet af efteråret/vinteren. 

Billeder af nogle af seje børn samt nogle af instruktørerne. 

Hilsen Mandags TrænerTeamet 
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Senioridræt 
Der er lidt langt imellem lyspunkterne i denne 

tid, hvor corona har spærret os inde. Vi er man-

ge, der savner gymnastikken under Lailas humørfulde ledelse og 

inspirerende musik. Vi savner fællesskabet, hvor vi får en lille snak 

og er sammen på en uhøjtidelig måde. Kontakten med medborgere 

her i Gårslev er meget værdifuld og kan forhåbentlig snart genop-

tages. Fitness kan vi heller ikke dyrke, så man tør snart ikke træde 

op på badevægten! 

Men der er håb forude. Dagene bliver længere, der er udsigt til at 

blive vaccineret mod corona, og vor instruktør Laila har fået en ny 

hofte. Operationen 8. januar var vellykket. Laila er ved godt mod 

og er i gang med genoptræning. Krykkerne kan forhåbentlig snart 

smides. 
 

Hvordan ser det så ud med hensyn til igen at mødes til gymnastik 

tirsdag formiddag kl. 10.00? Af gode grunde ved vi ikke, hvornår 

restriktionerne blive hævet. Der går formentlig nogle uger endnu. 

Men Laila er optimist. Hun forestiller sig, at hun om nogle uger kan 

lede gymnastikken uden selv at udføre øvelserne. Musikken er 

klar, og øvelserne er kendte for de fleste deltagere. Hvis det træk-

ker ud med genoptræningen, har vi kontakt med instruktør, som 

muligvis kan træde til. Det kan senere overvejes, om vi kan for-

længe sæsonen. 

Alle tilmeldte til senioridræt vil blive orienteret om, hvornår vi be-

gynder igen. 

Alt i alt ser 

det ud til, at 

vi går mod 

lysere tider. 

Så op med 

humøret og 

pas på jer 

selv og an-

dre! 

Henning 
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Hvornår mon vi kan mødes igen? 

Manglende arrangement for GGF’s støttemedlemmer 

Sidste år, i marts 2020, havde vi i støtteudvalget linet op til fortæl-

leaften med masser af kager, under overskriften ’Gårslevhistorier’. 

62 støttemedlemmer havde meldt deres ankomst. Men pludselig 

lukkede Danmark ned og vi måtte aflyse. I efteråret gjorde vi klar 

til at prøve igen, men det gik heller ikke. Og vi tør stadig ikke ar-

rangere noget! 

I denne tid sender vi den årlige opkrævning ud til vores støttemed-

lemmer. Gad vide hvordan det går? Der var heller ikke byfestban-

ko. Heldigvis har vi gennemført alle lodtrækningerne i løbet af 2020 

og uddelt 8.000 kroner til vores vindere. Desuden har GGF i den 

grad brug for al den støtte, vi kan få. Vores omkostninger holder 

ikke fri, selv om der ingen aktiviteter er. I år er GGF yderligere i 

den særlige situation, at vi har gæld. Vi måtte låne til investeringen 

i fitness-redskaber. Vi er egentlig ikke i tvivl om, at det skal vi nok 

stille og roligt hente hjem – lige så snart fitness centret åbner igen! 

Så, kære støttemedlem, vi håber meget, at du vil støtte også i år! 

Og, kære potentielle støttemedlem, er det ikke i år, du skal melde 

dig ind? Det gør du nemmest på www.gaarslev.dk, under GGF Til-

melding. Vælg Støttekort 2021 (det koster 175 kroner).  

Dermed får samvittigheden et lille nøk opad. Der er mulighed for at 

vinde 200 kroner. Og alle støttemedlemmer bliver inviteret til Gårs-

levhistorier, når der åbnes for, at vi igen må mødes op mod 100 

mennesker.  

Vores fortællere til Gårslevhistorier – må det snart blive til noget!  
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 

http://www.gaarslev.dk
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Måske er der nogen, der kan huske vores tidligere historieaftener. 

Det har faktisk været en succes hver gang.  

Første gang var med da-
værende GGF- formand 
Torben Mølkjær, som tog 
os med op og ned ad Kili-
manjaro. Han var virkelig i 
sit es den aften og fortalte 
levende om, hvor hårdt 
det var. I særdeleshed at 
gå ned. I bedste stil med 
Monty Pythons gakkede 
gangarter viste Torben os 
hvordan han kom ned af 
bjerget. Men vi fik også 
historier om lejr-
pladserne, om toiletfor-
hold, om højdesyge og om, hvordan Torbens bror faktisk ikke nåe-
de toppen. 

Anden gang havde vi hele 

6 for-tællere. Der alle gav 

deres svar på: 

1. Hvordan er det gået til             

at du bor i Gårslev områ-

det? 

2. Hvorfor bor du her sta   

digvæk? 

3. Er der ting, du særligt 

elsker ved området? 

Det blev en nærmest ma-

gisk aften. Vidt forskellige 

historier. Tanke-

vækkende. Morsomme. 

Over-raskende. Kreative. 

Vi havde nærmest ikke 

lyst til at gå hjem den 

aften. Det er i hvert fald sådan jeg husker den .  

Så mente vi, at det var tid til at ung-dommen fik lov at fortælle. 

Det var den gang, hvor alle unge i året efter deres studentereksa-

men skulle ud og rejse. Det har knebet i 2020, men for-håbentlig 

får vi igen snart lov til at rejse igen.                        Fortsætter side 23 
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Blomsterhuset .  75 86 60 81 
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Vi havde fire unge mennesker på 

podiet, alle fra Gårslev, der fortal-

te om deres rejse-oplevelser. Ma-

rianne førte os til Zanzibar og 

med den trans-mongolske jernba-

ne. Med Kristine kom vi simpelt 

hen hele jorden rundt.  

Emilie fortalte om sin tid som fri-

villig i Syd-afrika, blandt andet 

om hvordan hun sov med en ge-

pard. Endelig tog Adam os med 

på roadtrip gennem det meste af 

USA. 

Fælles for dem var den store be-
gejstring og så de venskaber, de 
har skabt rundt omkring.  

Ovenfor har vi billeder af tre grundpiller i Gårslev: Kirken, Skolen 

og Hallen (som den så ud i 2018). Det år havde vi inviteret tidlige-

re skoleleder Bjarne Aagren, vores præst Erik Rørkjær Christensen 

og formand for Gårslevhallen Arne Rahbek. De fortalte om skolens, 

kirkens og hallens historie. Og kiggede fremad – blandt andet fik vi 

her et indtryk af visionerne for hallen. De visioner, der nu simpelt 

hen er blevet til noget.  

Den seneste historieaften var vores hidtil største succes. I hvert 

fald med hensyn til fremmøde. I 2019 havde vi 75 deltagere en 

dejlig fredag aften. Vi havde nu også fint besøg til arrangementet: 

Hvad sport i Gårslev kan føre til? 

Fortsætter side 25 
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 Dansk Gastronomi / Pjedsted Forsamlingshus 

 Bergstedt Massage 

 Bed & Breakfast 

 Mad & Vin Værksted 

Hjulgyden 10, Gauerslund, 7080 Børkop 

Ved Kjeld Hindkjær & Pia Bergstedt 
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Sara Thygesen,  
elite badminton-
spiller  

Tarek Omar, de-
batredaktør og 
forfatter  

Thor Stendahl, 
fysioterapeut og 
rugbyspiller  

Simon Jakob-
sen, administre-
rende direktør  

Alle fire har som barn dyrket sport i Gårslev. Der var fantastiske 

følelser og fantastiske historier den aften. Aftenen foregik på Gårs-

lev Skole – og Tarek kunne huske, at skolen havde de samme gar-

diner, da han gik der. Sara fortalte om, hvordan hun har spillet 

håndbold, fodbold og badminton i Gårslev – før badminton altså 

blev hendes levevej. Thor underholdt bl.a. med den hårde træning, 

som rugbyspillere skal igennem. Han kaldte rugby et hooli-ganspil 

spillet af gentlemen. Simon fortalte om sin tid som springtræner i 

Gårslev, selv om han (som han udtrykte det) egentlig var bedre til 

at svinge med armene end til at springe. 

Denne aften vidnede om et stort sammenhold i byen. Vi lånte Gårs-

lev Skole til arrange-mentet. Vi lånte kopper og tallerkener af Kul-

tur-klubben. Vi lånte vinglas af Hallen. Vi lånte thermokander af 

Lions. Vi lånte en kaffe-maskine af Skolens Venner. Før arrange-

mentet fik vi hjælp til at opstille borde og stole og efterfølgende 

hjælp til at få det hele på plads og ryddet op. 

Vores fire historiefortællere mærkede også denne følelse. Og Tarek 

satte ord på: Gårslev er en følelse. 

Sådan er det stadig væk. Og bare rolig, vi kommer tilbage med hi-

storieaftener for støttemedlemmer, med virksomhedsbesøg for er-

hvervsklubben og med byfestbanko for os alle sammen.  

På Støtteudvalgets vegne 

Søren Sommer 
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Per Voigt 

AH Service 
Hvidvareservice 

22 38 27 60 
ahservice@ahservice.dk 
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TENNIS LIGGER I VINTERHI 

Vi har været utrolig heldige i tennisafdelingen gennem hele sidste 

sæson, idet vi har kunnet spille tennis hele tiden i en meget lang 

sæson i 2020 uden at være nævneværdig ramt af corona-

situationen. Vi håber på, at vi igen i år kan få lov til at spille fra 

sæson-start i april. Vi håber også, at rigtig mange vil tage imod til-

buddet om at spille tennis i Gårslev  helt fra tidlig forår til ret sent 

efterår, hvis vejret tillader det. Trænerne er igen i år Benjamin, og 

Sisell er også klar igen efter endt barsel, så det er bare super dej-

ligt.  

Vi glæder os til at se jer i sportstøjet og med tennissko, ketcher og 

bolde sidst i april.  

Sportslige hilsner 

Bente Weibel 

Lidt sne har vi 

da haft i vinter 

Lidt sne har vi 

da haft i vinter 

 Ny sponsor   
på bane 2 bli´r  
Dagli´Brugsen i 

Gårslev 
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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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2021- mod lysere tider 

Coronavaccine – ny præsident i USA – et Brexit uden de helt store 
katastrofer… 

Mon ikke vinden vender her i 2021? 

Efter et 2020, hvor vi fik mere og mere at bekymre os om, er man-
ge store problemer ved at finde deres løsning. I horisonten aner 
man maskeløshed, kram og udenlandsrejser- måske til USA, hvor 
fornuften er vendt tilbage efter fire skammelige år. 

Nye udfordringer vil helt sikkert dukke op, men den tid den sorg. 

Foreløbig skal vi glæde os over de positive udsigter. Man har en 
tendens til at glemme hvor godt man har det, når man har det 
godt! Det er synd. 

Nå, men vi har ikke tid til al den filosoferen! Vi skal jo ha’ trukket 
februar måneds fem heldige vindere: 
 

101-440-35-427-78 
 

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

30 

HENVENDELSE PÅ TELEFON 21 35 19 20 
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dato Kl. Søndag Præst 

7. 10.30 Seksagesima Erik Røjkjær Christensen 

14. 10.30 Fastelavn Erik Røjkjær Christensen 

21 9.00 1. s. i fasten Henrik Skoven 

28. 10.30 2. s. i fasten Erik Røjkjær Christensen 

Gårslev kirke 

Gudstjenesteliste februar 2021: 

Nye retningslinjer 

Som reglerne er lige nu, så må vi højst være 23 personer i Gårs-

lev kirke ved gudstjeneste og kirkelige handlinger. Vi må derud-

over undvære fællessangen og gudstjenesten må højst vare 30 

minutter. 

Alle personer over 12 år skal fortsat 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.  

Gudstjeneste på hjemmesiden 

De søndage hvor Erik har gudstjeneste, vil der samme dag blive 
lagt en videoprædiken ud på kirkens hjemmeside. 

Vær opdateret! 
Som bekendt ændres ret-

ningslinjer fra dag til dag. Vil 

du være opdateret, så kan 

du med fordel tilmelde dig 

vores nyhedsbrev. Scan QR 

Koden eller gå ind på 

www.gaarslev-kirke.dk og 

find tilmeldingsformularen.  
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Gymnastikforenings-aktiviteter er pt. ude af drift, og skolen kører 

på vågeblus, men håndværkerne har haft travlt med at bygge det 

fine nye redskabsrum ved hallen., så der bliver plads til både borde 

og stole, gymnastikredskaber og el-hockey-køretøjer, og hvad 

Henrik ellers finder bedst. Vi glæder os til masser af liv overalt - og 

vi ser lyset forude  
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JP&CO A/S 

Sjællandsgade 25, 7100  Vejle 
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Nytårshilsen 2021 fra DGI Sydøstjyllands 

formand, Dan Skjerning 

Nytårshilsen fra DGI Sydøstjyllands formand, Dan Skjerning  

Kære foreninger og frivillige 

Godt nytår til jer alle sammen. 

Tak for et helt usædvanligt 2020. Jeg tror roligt, vi kan sige, at 

intet i 2020 blev som vi havde regnet med. Det har været svært 

og frustrerende, men vi er dybt imponerede over jeres evne til at 

tænke nyt, tilpasse jer og ikke mindst passe på hinanden. I har 

gjort en kæmpe indsats for vores fællesskaber. Det skal I alle ha-

ve en stor tak for det. 

Forårets nedlukning betød desværre at en tredjedel af de idræts-

aktive ikke længere var idrætsaktive. I løbet af sommeren kom 

mange tilbage og vi fik endda fat i nye, men i løbet af efteråret 

kom restriktionerne tilbage, hvilket gik udover foreningslivet. Vi 

har en stor opgave foran os i 2021 for at få både de nye og gamle 

medlemmer med igen. 

Fortsætter side 37 
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Én af de ting vi er blevet opmærksomme på er, at mange søger 

idrætsfællesskaber på nye måder i form af selvorganiserede grup-

per, der cykler, løber eller går sammen. Vi ser også en tendens til 

at mange dyrker idræt sammen med deres familie. Det skal vi væ-

re opmærksomme på og imødekomme. 

En anden helt stor og naturlig tendens er, at vi er begyndt at bruge 

naturen meget mere. Der er ingen tvivl om, at udemotion og natu-

ren bliver et tema i vores udvikling af idrætten fremover. 

”Sammen i Bevægelse” er det seneste initiativ, hvor DGI i samar-

bejde med DR, Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Skoleidræt og 

Danmarks Idrætsforbund skal inspirere danskerne til at bevæge sig 

mere – sammen og hver for sig. Vi skal blive stærke sammen fy-

sisk og mentalt og inden året er omme, er det målet, at vi alle be-

væger os lidt ekstra – Og helst i de gode fællesskaber. Det glæder 

vi os til at understøtte sammen med alle jer frivillige. 

Her i januar kan det hele godt se lidt frustrerende og håbløst ud, 

men der er lys forude og vi ved, at vi skal åbne igen og vi vil gerne 

have alle med. Hos DGI Sydøstjylland vil vi gerne opfordre jer til at 

bruge os. Vi tilbyder rådgivning, afholder webinarer, kan hjælpe jer 

med at styrke kommunikationen osv. Hold også øje med de mange 

corona-hjælpepuljer, hvor I kan søge økonomisk kompensation. 

Vi er der for at hjælpe jer – så brug os. 

Vi glæder os til at se jer alle igen. 

Rigtig godt nytår ønskes I af 

Formand for DGI Sydøstjylland 

Dan Skjerning 
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Ring til Søren Skou på tlf.: 30 30 28 90  
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