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  GGF – NYT 

       Nr. 3 april 2021 

 Senioridræt på vandreture i vores  smukke natur 
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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 

mailto:hanne55bv@gmail.com
mailto:begtrupknudsen@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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Hvordan går det egentlig i hallen?  

Normalt forbindes hallen med fysisk aktivitet og socialt samvær, 
men virkeligheden er en anden pt grundet nedlukningen af for-
eningslivet. Heldigvis spreder der sig stadig lidt liv og glade dage i 
hallen, når børnenes skoleidræt kommer på besøg.  
Men lad mig skrue tiden tilbage til september 2019, hvor årelange 
planer blev til virkelighed. Her startede arbejdet med at realisere 
drømmen, om udbygningen af Gårslev Hallen, for alvor.   

Uge for uge kunne der ses fremskridt og et år efter stod vi klar 
med den færdige udbygning.  

Et år der var fyldt med beslutninger, hårdt arbejde og hvor frivillige 
hænder var afgørende for det flotte resultat.    

Endnu engang skal der lyde en stor tak til alle de frivillige, der tro-
ligt mødte op uge for uge, og som ikke var bleg for at give en hånd 
med til diverse opgaver. Det har i den grad været med til at gøre 
byggeriet muligt.  

Personligt har det været rørende at mærke fællesskabsånden. At se 
nye som gamle indbyggeres lyst og gå-på-mod til at gøre en for-
skel for vores fælles foreningsliv, har været yderst imponerende. 
Det har været fantastisk at se, hvordan I alle sammen har haft højt 
humør, selvom arbejdsopgaverne ofte har været fysisk udmatten-
de. Det giver mig en unægtelig tro på, at vores foreningsliv går en 
god og lys fremtid i møde i Gårslev Hallen.  

Det er formentligt ikke gået ubemærket hen, at vi var så privilege-
rede at få royal indvilgelse på trods af corona og diverse restriktio-
ner. Men det var nærmere dagene efterfølgende, som viste netop 
hvor privilegeret vi i Gårslev Hallen er. Den massive opbakning vi 
har oplevet til fitness og vores nye faciliteter har været helt over-
vældende. Dermed kan det vist godt siges, at der er skudt gang i 
en ny æra af Gårslev Hallens historie.  

Hvornår vi igen kan ses til b.la. en omgang badminton og en kold øl 
i cafeen, er desværre uvis. Men det spreder glæde at se, at der så  

 

 

 

Gårslevhallen ved dag og aften. Det bliver dejligt, når der igen kommer lys 

i fitness lokalerne om aftenen. 

4 

småt er ved at komme gang i udendørsaktiviteterne, selvom det i 
kalenderen er indendørssæson. Dette bidrager med liv og godt hu-
mør, som er uundværligt i en tid som denne.  

Mens vi venter på 
grønt lys til indendørs-
aktivisterne, så arbej-
des der på højtryk for 
at alt ting spiller og er 
klart. Dette betyder, 
at der har været gang 
i de sidste opgraderin-
ger af hallens indre. 
Fodboldomklædningen 
har b.la. fået nye lof-
ter, nyt lys og nye 
bruser.  
 

Der er kommet nyt depotrum på siden 
af hallen. Dermed kommer der lidt eks-
tra plads, hvilket gør det nemmere for 
instruktørerne, lærerne og trænerne at 
navigere blandt redskaberne. Til sidst er 
der også kommer nye tætte flugtvejsdø-
re, og så er der blevet ryddet godt og 
grundigt op efter byggeriet.   

Gårslev Hallen står derfor skarpt, til når 
vi forhåbentligt snart kan løfte nogle 
vægte, svinge en ketcher, trille en bold 
og lave lidt gymnastik. Vi står klar, til 
når vi kan mødes i vores nye hyggelige 

omgivelser og nyde udsigten sammen.  

Så for at vende tilbage til overskriften: ”Hvordan går det egentlig i 
hallen”? Så vil jeg sige, at der er sket rigtig meget, som bliver til 
stor gavn, når vi igen må åbne dørene for jer.  

Jeg glæder mig til at se jer alle sammen, indtil da pas godt på jer 
selv og hinanden  

   Henrik Nielsen,  
   Halleder  
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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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Fodbold udendørs 2021 
      

    Holdoversigt og træningstider 

 Tilmelding på www.gaarslev.dk 

Hold/årgang Dag/tid Trænere/ledere 

Årgang 

2011/12 

Mandag og torsdag 

17.00-18.30 
Christian: 24 47 56 17 

Årgang 2013 Tirsdag 16.30-18.00 og 
lørdag 9.00-11.30 

Morten: 40 85 96 25 

Årgang 2014/15 Tirsdag 16.30-17.30 Mikkel: 20 26 91 88 

Årgang Tirsdag 16.00-16.45 Morten: 40 85 96 25 

Dame motion/ 
uden turnering 

Fredag 17.00-18.00 Sanne: 51 72 30 80 

Oldboys 32+ Søndag 10.00-12.00 Jesper: 40 19 18 34 

Oldboys 50+ Søndag 10.00-12.00 Niels Kristian: 60 71 12 57 

Vindere i April 
Så er støtteforeningens fem heldige vindere af hver 200 kr. blevet 
trukket for april måned. Deres medlemsnumre kommer her: 

 

81-139-6-427-398 
 

Tillykke til vinderne, som får direkte besked fra GGF’s kasserer. 
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Nyt fra fodbold ungdom 
Opstart tirsdag d.6 april 

 

Udendørssæssonen er ventet med længsel. Endelig græs under 
fødderne, endelig (forhåbentligt) en hverdag med færre restriktio-
ner. 

I 2021 tilbyder vi fodboldtræning for børn som er fyldt 3 år og op 
til årgang 2011. Det vil sige, at vi efter en massiv nedgang, nu i 
flere år har været på en opadgående kurve i forhold til hvor man-
ge årgange, der spiller fodbold i Gårslev. Vi håber meget tenden-
sen fortsætter. 

I år vil der være ekstra meget fokus på de Aller mindste i klubben. 
Årgang 2016/17/18 er samlet på èt hold, som vi kalder 
“fodboldklubben”, hvor leg, motorik og tryghed skal skabe funda-
mentet til mange gode år på Gårslevs fodboldbaner. 

Her må man som forælder forvente at være en aktiv del af 
“træningen”, selvfølgelig godt vejledt af træneren. Det er absolut 
et tilbud, som henvender sig til både piger og drenge. 

Noget helt nyt i GGF fodbold er den netop indgåede samarbejdsaf-
tale med Vejle Boldklub. Det betyder, at vi nu er en del af Future-
Vejle og det skulle meget gerne have en positiv effekt på fodbold-
miljøet i Gårslev. 

I første omgang handler det om at inspirere både spillere og træ-
nere til en federe og sjovere træning, og så vil vi, hvis corona tilla-
der det, forsøge at arrangere et par fælles ture i løbet af året til 
Vejle stadion og se et par fodboldkampe og få en stadionplatte. 

Se holdoversigt og træningstider her i bladet, tilmelding på gaars-
lev.dk.  

Vi glæder os meget til at komme i gang. 

 

Fodboldudvalget og træner teamet 

 

 

 

 

Se et par billeder på næste side med ansvarlige      
personer i samarbejdsaftalen mellem Gårslev og VB 
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Fra Venstre Formand 

for fodboldafdelingen 

Morten Linnet, Kon-

takt til VB Claus Sø-

rensen, dobbelt dan-

marksmester og top-

scorer i landets bed-

ste række 1984 

Steen Thychosen, U8 

spiller i GGF Sylve-

ster, U9 spiller i GGF 

Tristan  

Lettere forlegne 

GGF spillere med 

Peter Lund, an-

svarlig for klub-

samarbejde i VB.  
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Også salg til private - besøg os i gården 
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Kort referat fra Hovedbestyrelsesmø-

det den 1. marts 2021. 
 

Generalforsamlingen: 

Da GGF ikke har nedskrevet muligheden for at afholde virtuel Ge-

neralforsamling i vedtægterne, er dette ikke en mulighed. Derfor er 

vi, hvis nuværende Corona-restriktioner ikke ophæves, nødsaget til 

aflyse den 23-3 som planlagt. 
 

Planlægning af udendørsaktiviteter efter lempelse af 

corona-restriktioner pr. 1.marts : 

Muligheden er netop kommet, men flere af afdelingerne er allerede 

gået i gang med planlægning af udendørs træning. 

Der henvises for uddybende oplysninger til ”nyt fra afdelingerne.” 

Nyt fra udvalgene: 

Koordinationsudvalget: Agnete fortæller om, at der stadig 
satses på, at Multisportsdagen kan blive til noget, dog i en alterna-
tiv form i henhold til corona-forholdsreglerne. Agnete samarbejder 
med Gårslev skole og beder de forskellige idrætsafdelinger om 
hjælp til input/aktiviteter på dagen. 

Vedr. Sognegården, fremgår det, at Sognegården har haft en 

vandskade. Herudover er tiden præget af aflysninger og økonomisk 

tab deraf. 

GGF – Nyt: Hanne orienterer om, at bladet kommer til at 

mangle en ny kasserer efter Tove Tranberg, som har klaret opga-

ven i mange år. Bladet er udkommet hver måned på trods af coro-

na og manglende indlæg fra afdelingerne, som jo alle har været 

præget af nedlukninger. Så har der været plads til andre - mere 

hjemmelavede historier. 

Støtte-udvalget: Søren fortæller bl.a. at et virtuelt arrange-

ment for Erhvervsklubben/støttemedlemmerne overvejes. 

Arne fra Halbestyrelsen orienterer om følgende: 

Skolen er kommet ind i hallen og det fungerer fint. De benytter 

omklædning i kælderen, men bader ikke.               
Fortsætter side 15 
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F L E M M I N G 

14.00-19.00 
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Nyt vedr. byggeriet: 

Arne redegjorde for, at der ikke er fuld klarhed over det endelige 

byggeregnskab. Revisoren er i gang med at kigge på det. Indtil da 

er vi ret tilbageholdende med at bruge penge. 

Depotrummet er færdigt – kæmpe hjælp i de daglige. 

Mangler at få isat branddør til depotbygningen, 3 flugtvejsdøre 

(færdig ved udgangen af uge 12). Troldtex er monteret over alt i 

kælderen – ikke mindst i mellemgang og omklædningsrum. Nye 

brusere (identisk med dem på stueplan) er monteret i de to om-

klædningsrum i kælderen. De to omklædningsrum i kælderen er 

færdigmalet samt rummet bag holdsalen. Der er ryddet op og 

smidt ud. 

Cafeforpagter: 

Der vil snarest blive udarbejdet en stillingsannonce. 

Indvielsesfest: 

 Udskydes indtil at situationen muliggør det. 

Foredrag og andre arrangementer: 

Udskydes også indtil videre. 

Nyt fra afdelingerne: 

Bente (Tennis ) Der er bestilt grus og trumle, og man går i gang 

med baneklargøring den 6. april. Inden da skal vi have kigget på og 

udbedret noget af hegnet. Der er bl.a. 3 stolper, der skal rettes op 

inden der skal et nyt reklameskilt på bane 2. Vi har en aftale m.h.t. 

hegnet med Jørgen Jørgensen. Vi satser på sæsonen kan starte den  

24. april. Morten opretter holdene på Conventus. 

Per (Badminton) fortæller at den planlagte Badmintonskole des-

værre er aflyst. 

Morten (fodbold) fortæller at der er ved at blive indgået et samar-

bejde med Vejle Boldklub.  
 

Økonomi ved. Kassereren: 

Regnskabet for 2020 er godkendt af Revisorerne. 

Der er som forventet et tab af kontingenter, som kan mærkes på  

Fortsætter side 17 
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Bladet er også på GGF´s hjemmeside  
og på Facebook, hvor de anvendte 
 billeder og annoncer er i farver. 

kassebeholdningen. Samlet set ser det dog nogenlunde ud, og det 

skyldes bl.a., at der i forhold til tidligere, er indgået indtægter fra 

nye fitness-medlemskaber. Desuden er vi 2 gange blevet tilgodeset 

af de hjælpepakker, som vi har søgt tilskud fra. Konkret er der cir-

ka modtage 30 % af det ansøgte beløb, svarende til de estimerede 

indtægtstab. 

Fitnessmedlemsskaber bliver forlænget, og for også at kompensere 

de øvrige medlemmer lidt for tabet af aktiviteter under Corona, 

blev det besluttet, at der her tilbydes en ”rabatkupon” til fri benyt-

telse, når aktiviteterne igen åbnes. Der er sendt mail ud herom til 

alle medlemmer. 

Herudover orienteres der om, at der desværre er nogle medlem-

mer, som ikke har betalt kontingent, hvilket der vil være et fokus 

på fremadrettet. 

Eventuelt: 

Enkelte har efterspurgt åben hal helt frem til sommer. Hallen er 
principielt positive, men vil sikre os, at det ikke bare er for en 4-6 
badmintonspillere.  

 

Birgitte Buskov 

God påske 
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Udendørs træning 
  
 
 

Fitnessafdelingen har startet udendørs træning op, da det ser 
ud til, at der kan gå noget tid endnu, før vi får lov at træne inden-
dørs. 
  
Træningstiden her i marts ser således ud: 
  

Mandag 16-17 Hit Fit med Maria 
Tirsdag 16.30-17.30 Cross fitness med Vicky 
Onsdag 17-18 Zumba med Helle 
 
Man fortsætter i april og måske i maj :-) 
  
Cross fitness startede op i uge 10 med fuldt hold og det er 
supersjovt at træne udendørs. 
  
Zumba startede op i uge 11 med 8 tilmeldte  - der er plads til 
flere. Igen det er sjovt at ”danse” udendørs. 
  
Hit Fit starter op i uge 13. 
  
Træningerne foregår på den gamle skaterbane foran den blå con-
tainer. 
  
Til alle træninger er det en god ide at klæde sig på efter vejret og 
gerne lag på lag. Tag gerne sko på med god støtte, da vi jo træner 
på asfalt, så det kan godt være lidt hårdt for knæene, hvis man ik-
ke har ordentlige sko på. Husk også rigeligt med vand. 
  
Til Cross fitness er det en god ide at tage en måtte med. 
  

Husk at tilmelde jer på holdene, hvis I ønsker at 
deltage på holdene. 
  
Vi håber, I vil bakke op om holdene, og vi glæder os til at se jer

 
  
På holdafdelingens vegne 
Helle         Se billeder 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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Eksempler på udendørs 

   Cross fitness med       

         Vicky  
(Her ses nogle ag Gårslevs stærke 

kvinder) 
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Blomsterhuset .  75 86 60 81 
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Du skal være velkommen, til at komme op og prøve en times hyg-

ge med os. Er du i tvivl eller har spørgsmål, kan du fange os på 

mobil: 21946949 eller via Facebook/Messenger René Offenbach 

Voss. 

Vi ses til en masse hyggelige timer og hvem ved, måske også til 

lidt sved på panden. 

Hilsen René 

Gårslev Motion&Fitness 

Vi må samles flere og det bliver hele tiden en smule varmere. Så nu 
må vi hellere komme lidt i gang, både med træningen og hyggen. 
For os, er det jo ene og samme ting. Men det skal nu ikke forhindre 
os i, det er på tide at komme op fra sofaen. 

Tirsdag 6. april kl. 19.00, starter Gårslev Motion&Fitness op, med en 
masse udendørs hygge. Det vil hovedsageligt foregå på fodboldbaner-
ne ved hallen. Træningen er som den plejer, med en blanding af kon-
dition, styrke og koordinationstræning. Selv om vi er et hold, så er 
størstedelen af øvelserne individuelt. Om du kommer lige fra sofaen 
eller fra en god løbetur, betyder ikke så meget. Træningen er lavet, så 
alle kan være med og derfra også vores motto “Du kan kun, det du 
kan og så lige lidt mere” 
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GÅ - GÅ – GÅ 

Mens fitnesscentre og sportshaller har været lukket, er 

danskerne begyndt at gå. Tal fra Idrættens Analysein-

stitut viser, at andelen af voksne, der vandrer og går 

ture, er steget fra 40 procent før første corona nedlukning til 58 

procent i februar 2021. Gåture kan mindske stress og forbedre bå-

de humør, selvtillid og vitalitet. Det siges også, at gåture kan have 

positiv effekt på søvnløshed, depression og angst, og fysisk aktivi-

tet kan være med til at forebygge demens og flere forskellige for-

mer for kræft.  

Så på med støvlerne! 

Det er hvad medlemmerne af senioridræt i Gårslev netop har prak-

tiseret. Da myndighederne åbnede for udendørs aktiviteter på op til 

25 deltagere, besluttede vi i udvalget at invitere til fælles vandretur 

tirsdag formiddag. Vi startede 2. marts, og der har været rigtig fin 

tilslutning de følgende tirsdage. Her i Gårslev er vi jo begunstiget 

med smuk natur og mange muligheder for vandreture. Det være 

sig Dybdalssporet, Gårslev Skov med hjerteruten, Høll og Pindstien 

m.f. Man snakker så godt sammen på en vandretur, og det styrker 

fællesskabet. Afgang fra Hallen hver tirsdag kl. 10.00. VELKOM-

MEN! 

Har man mod på større udfordring, så er ”Egtvedpigens fodspor” 

netop åbnet. Det er en afmærket rute på 14 km i smukt, varieret 

og udfordrende terræn. Turen kan afkortes. Der er P-pladser flere 

steder langs ruten. Vi var nogle, der startede ved Bindeballe gamle 

Købmandsgård. Søndag d. 21. marts var der en sand folkevandring 

på ruten. Søg på Egtvedpigens fodspor og find beskrivelse og kort. 
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Per Voigt 

AH Service 
Hvidvareservice 

22 38 27 60 
ahservice@ahservice.dk 
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De første forberedelser til en ny tennissæson 

Det tidligere reklameskilt er taget 

ned. Der skal gøres klar til et nyt. 

Den øverste wirer på det lave hegn 

skal skiftes. 

Inden opretning af stolper skal det 

klippes i nogle buske, og andre må 

graves op. 

Gammel grus skal fjernes, og 2 

tons er ankommet og klar til  for-

deling på banerne efter påske. 

3 stolper skal rettes op inden 

det nyt reklameskilt sættes op. 

Her kæmpes med en af de genstri-

dige rødder. 
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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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Nyt vedr.  

Generalforsamlingerne i  

GGF og GGF- Nyt. 
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Hvid`s Fodpleje  

forhandler Arcopedico Fodtøj. 

 

Mangler du fodtøj, der passer netop 

din fod, selvom du har knyster eller 

andre problemer med fødderne,    

så prøv Arcopedico fodtøj. 

Ring for aftale 30 13 42 18, 

så der er god tid til at prøve, se og 
høre om det fantastiske fodtøj.. 

Arcopedico Sko.  Since 1966    

*  Fodtøj til kloge fødder. 
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På skiltet står: ”Grunde til salg”,, men alle 

grunde på Kodrivervej og Kæruldvej ved Høll-

vej er solgt. (På nær nr 5, som er en sand-

grav). Se kortet fra Vejle Kommune nedenfor. 

 

 Ved ejendomshandler står:  
Ikke længere til salg, så kun 1 grund tilbage. 

Ikke mange byggegrunde til salg i Gårslev 

2 grunde til salg på  Enghavegårdsvej 
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HENVENDELSE PÅ TELEFON 21 35 19 20 

I lang tid har vi savnet denne mand, som vi næ-

sten ikke har set i tre måneder, og måske har 

han også savnet det normale liv i hallen. Mon 

han så har kedet sig uden vores daglige forstyr-

relser? Nej, det har han vist ikke. Han har fået 

lavet rigtig mange ting til glæde for hallens bru-

gere. Bl.a. har han malet rundt omkring og har 

fået moderniseret og malet omklædningsrumme-

ne nedenunder, han har ryddet op, flyttet rundt 

på diverse udstyr, gjort rent og hjulpet håndvær-

kere, Der er blevet bygget et fint opbevarings-

rum, som han har fået indrettet, osv., osv. .. 

Så, Henrik har arbejdet hårdt, mens vi andre har 

holdt pause i hallen. Mange tak, Henrik. Du får 

her lige en ”buket” forårsblomster 
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Udendørs fitness er åben hver dag. 

Vi venter spændt på det indendørs fitnesscenter åbner. 

Indtil da god selvtræning. 

 

Det er godt nok ikke særlig 

lækkert med de mange hun-

deefterladenskaber rundt om-

kring på de grønne områder!! 
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Ring til Søren Skou på tlf.: 30 30 28 90  

40 

TELEFON 75 86 10 55 


