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  GGF – NYT 
           Nr. 4 maj 2021 

Disse badmintonspillere - sammen med spillerne på side 3 - 

kan skrive sig ind i historiebøgerne. Efter mange måneder, 

hvor hallen har været lukket, og ketcherne har ligget lunt i 

skabet og samlet støv, har de nu endelig fået lov til at dyrke 

deres elskede sport i hallen. 
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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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Juhuu - så er der badminton igen!  
 
Efter 4 måneders badminton tørke, kunne vi endelig mødes og spil-

le badminton igen.  

Onsdag den 21. april var vi tilbage i hallen. Sidst vi var sammen for 

at spille badminton, var i starten af december sidste år.  

Som det fremgår af billederne, ville begejstringen ingen ende ta’.  

Vi forlænger sæsonen lidt, og så får vi også mulighed for at hygge 

med sæsonafslutning og ønske hinanden en rigtig god sommer.  

Vi håber, at vi alle ses igen, når næste sæson starter i begyndelsen 

af september.  

Rigtig god sommer og på gensyn fra badmintonafdelingen  
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Flyttedag for børneidræt, senioridræt, 
badminton og Motion & fitness 
  
Efter at det nye depotrum på siden af hallen er blevet bygget fær-
dig, er der blevet frigjort en del 
opbevaringsplads i hallen. 
 
Derfor er det gamle tremmerum 
med træningsudstyr til børne-
idræt, senioridræt, badminton 
og 
Motion & fitness blevet nedlagt, 
det havde efterhånden set bedre 
dage. 
 
Tremmerummet er blevet erstat-
tet af et nyt og bedre rum i det 
midterste sektion af hallen. 
 
Det nye rum er lidt større, og 
der er isat en stor dobbeltdør, så 
det er let at få tingene ud/ind. 
  
Det er forældrene fra El-hockey 
som har stået for projektet, som 
løb over tre lørdage. 
Stor tak til dem for den store 
indsats og nu håber vi at bruger-
ne er tilfredse med resultatet. 

  
 
 Venlig hilsen 
 
Lars Fogt An-
dersen  
+4530525048 
LFA@energinet.dk  

mailto:LFA@energinet.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 

KROLF 
 
Nu slår køllerne igen til krolf-kuglerne. 

Ti personer mødte op til første turnering 21. april. 

Preben og Irvin har lavet en ny, udfordrende bane med 12 huller 

på boldbanen ved Gårslev Hallen 

 

Har man betalt kontin-

gent for senioridræt for 

2020/2021, er deltagelse 

i krolf sommeren 2021 

inkluderet i kontingentet. 

Nye spillere kan tilmelde 

sig til krolf sommer 2021 

på: 
 

gaarslev.dk/ GGF/ til-

melding. 
 

Det koster 150,- for hele 

sæsonen 
 

Der spilles hver onsdag kl. 14.00, og der bruges omkring en time 

på en eller to runder. 

Derefter kan man hygge sig med 

medbragte drikkevarer. 

Der kræves ingen specielle færdighe-

der for at kunne deltage. 

Kom gerne et par gange for at prø-

ve, om spillet er noget for dig. 

Vi mødes ved den blå container på 

boldbanen. 

VELKOMMEN! 

KROLF I  GÅRSLEV 

Arkivfoto, 2020 

Arkivfoto 2020 
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http://gaarslev.dk/
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Forår og tennis hører sammen i 

Gårslev 

Et sikkert tegn på, at det er forår er, at en flok flittige 

ældre mennesker har haft travlt på de røde grusba-

ner med klargøring af tennisbanerne i Gårslev, så de 

kan stå klar og i god stand inden den kommende tennissæson.  

Frosten havde svært ved at slippe sit tag i banerne, så det forsin-

kede arbejdet en del.  

Heldigvis har vejrguderne de seneste dage artet sig helt perfekt 

med sol og vind, så ved ihærdig indsats er banerne nu klar til at 

modtage glade tennisspillere. Områderne omkring banerne er  

 

Arbejdet måtte udsættes og kaffen ”nydes” i snevejr 

Fortsætter side 11 10 
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finpudset og klubhuset er rengjort. 

Desuden har vi har fået nyt midterhegn og stolper på det høje 

hegn er rettet op, så det er så fint.  

 

Skynd dig ind på: gaarslev.dk/ GGF/ tilmelding, så du kan 

komme i gang at spille tennis. 
 

Vi håber, at mange, nye og tidligere spillere, vil tage banerne i 

brug og nyde at mødes med én eller flere spillere, få frisk luft, god 

motion og samvær med andre. Tennis er en sport, der henvender 

sig til alle aldre og spillere med forskellige forudsætninger, SÅ: 

Snak med naboen, vennen, familien eller arbejdskollegaen og få en 

aftale om, at I vil spille tennis i Gårslev.  

Vi håber også, at mange campister fra vores to campingpladser 

eller nogle af sommerhusgæsterne vil cykle eller køre de 2-3 km til 

de to flotte tennisbaner i Gårslev, Skolegade 18, Gårslev. 

På Gårslevs hjemmeside under: tennis  er der link til booking af 

baner, og her findes også en tennisfolder. 

Træning 2021: 

Vores dygtige trænerpar, Sisell Larsen og Benjamin Jakobsen, vil 

stå for undervisning af både børn og voksne. Vi kan tilbyde træning 

til børn mellem 8 og 18 år samt til voksne.  

Fortsætter side  13 
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Også salg til private - besøg os i gården 

http://gaarslev.dk/
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Vores sponsor gennem rigtig 

mange år, IT-Partner, er 

stoppet, 

 og i stedet har vi den glæ-

de, at 

 Dagli´Brugsen i Gårslev  

er trådt til. Tusind tak for 

det. 

Træningsstider for børn (min. 8 år) er onsdage kl. 16.30-17.30 

med opstart 12. maj  

Der er voksentræning den 12. maj, 9. juni og den 11. august mel-

lem kl. 17.30-18.30. Her kræves det, at man er tilmeldt Gårslev 

Tennis senest 12. maj.  

 
ALLE ER MEGET VELKOMNE 

V/ Bente Weibel 

Ny sponsor på tennisbane 2 
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F L E M M I N G 

14.00-19.00 
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Hvor er det bare dejligt at komme i 
gang igen... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi lagde ud med træning i køleskabstemperatur og god vind, men 

trods det, troppede kravlenisserne alligevel talstærkt, glade 
og super motiveret op. Det var lige før, vi måtte ændre navn 
til Gårslevs Barske Vikinger   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortsætter side 17 
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Heldigvis er vejret vendt en smule, det gør det altid en smule sjo-

vere til vores “hygge” stunder ️♀️ 
 
Skulle du være interesseret, er du altid velkommen til at kigge op 
til en prøve træning. Vi træner tirsdag og torsdag fra kl 19.00 til 

20.00.  
 
Vi ses på boldbanerne  
Hilsen 
René Voss 

MIDSOMMERLØBET 
i Gårslev 

   Vi bliver desværre igen i år nødt til at droppe 

  Midsommerløbet på grund af restriktioner i forbindelse

 se     med Coronaen. 

 

God sommer trods alt. 

Løbsudvalget. 

18 
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SÅ BLEV GÅRSLEV SKØNNERE!  
 

Tekst og illustration: Henrik Juhl Kristensen 
 

25 fantastiske lokalforskønnere - unge som ældre – brugte lørdag 
den 17. april på at samle affald op langs vejene i Gårslevområdet. 
Dette skete som en del af Danmarks Naturfredningsforenings årli-
ge kampagne, som Gårslev Lokalråd igen her i 2021 forankrede i 
vores område.  

Der blev startet ud fra Gårslev Sognegård kl. 10:00 med et rund-
stykke og lidt til halsen (billedet). Herefter gik turen ud i forårsso-
len nogle timer, før de kække "landby face-liftere" kunne returne-
re til Sognegården med resultatet af dagens affaldsindsamling. Et 
bjerg af skrald, der indtil da havde skændet lokalområdet, var 
blevet samlet op og kommet i poser, som efterfølgende kunne 
køres til genbrug. Sådan! 
 

Gårslev Lokalråd sender en kæmpe tak til alle, der brugte denne 
fantastiske forårslørdag i gule veste langs veje, stræder 
og grøftekanter - til gavn for hele lokalsamfundet.  
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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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Sommerkoncert 
på Hvidbjerg 

på ”Gimlegrunden” i Hvidbjerg, Hvidbjergvej 98 

Lørdag den 18. juni 2022 kl 16.30-22 

Koncertpladsen og baren a bner kl. 16.30 Maden er klar kl. 17.15 

           Der ma  ikke medbringes mad og drikkevarer 

18.00 - 20.00 Four Snacks 

20.00 - 22.00 Abba Revival Band 

Se, hvad I bl.a. kan glæde jer til 

den 18. juni 2022 efter endnu en udsættelse 

DESVÆRRE, DESVÆRRE bliver vi endnu engang 

nødt til at udsætte den hyggelige sommerkoncert 

på Gimlegrunden, men fortvivl ikke, for de to fanta-

stiske musikgrupper er friske på at være med den 

18. juni 2022. Gør jer klar til en super fest i 2022. 

22 

 

Blomsterhuset .  75 86 60 81 
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Referat, GGF-hovedbestyrelsesmøde 

 

Tid – Tirsdag den 13. april kl. 19. Mødet blev afhold online over Teams. 

  

Delta-
gere: 

Badminton - Per Fjordside 
Fitness –Lars Fogt Andersen 
Fodbold –Niels Kristian Søren-
sen 
Gymnastik/Volleyball – 
Håndbold –Tonni Leth 
Senioridræt –Henning Lysholm 
Tennis –Bente Weibel 

Kasserer – Morten Nielsen 

Formand – Birgitte Buskov 

GGF-Nyt – Hanne Berthelsen 

Sognegården – Ejvind Marcussen 

Støtteudvalget – Søren Sommer 

Koord.udvalget – Agnete Lyck 

Gårslevhallen – Arne Rahbek 

Kommunikationsudvalget – Tonni 
Leth 

Afbud:  Agnete, Lars og Morten   

1   Godkendelse af referat og dagsorden. 
 

2   Nyt fra hovedbestyrelsen: 

Der er i henhold til den seneste åbningsplan fra Regeringen mulig-
hed for at starte henholdsvis børneidræt og senioridræt op inden-
dørs. De respektive afdelinger vil i samarbejde med hallen og i hen-
hold til restriktionerne aftale hvorvidt der er stemning og mulighed 
for at udvide den nuværende sæson. 

Der er deadline i udgangen af april for igen at ansøge Vejle kom-
mune om Haltider for næste sæson. Formændene sender deres øn-
sker til Birgitte, som ser på ønskerne samlet set, når disse er mod-
taget. Opfyldes af alle ønsker bestræbes, hvis muligt. 

Der gøres kort opmærksom på, at Birgitte skal orienteres om hen-
holdsvis nye trænere samt trænere som stopper, så der kan ind-
hentes børneattester/oplysningerne kan ajourføres. 
 

3   Planlægning af/beslutning vedr. Generalforsamlingen: 

 Generalforsamlingen udsættes fortsat til det er muligt at planlæg-
ge en Generalforsamling med fysisk fremmøde. 
 

4 Tiltag i udvalgene:  

Fortsætter side 25 
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Halbestyrelsen, ved Arne: 

A Den nye depotbygning er allerede færdig, dejligt at høre. 

Alle døre i Hallen er nu fornyet. 

Vedr. aktuel annoncering af en forpagter til Caféen, så har vi 
desværre endnu ikke modtaget relevante henvendelser. Yderlige-
re og anden form for annoncering/reklame overvejes/planlægges 
derfor. 

Arne orienterer herudover om, at der er bestilt forskellige skilte 
til opsætning rundt omkring herunder skilte ved græsarealerne 
ved Hallen, for at forebygge, at der luftes hunde på området. 

 

B  GGF-Nyt: Bestyrelsen knokler som vanlig med at få lavet 
et spændende og indholdsrigt blad hver måned. 

 

C Sognegården:  Bestyrelsen glæder sig over at der snart er 
”lys forude” i forhold til gældende Corona-restriktioner/
nedlukning. 

 

D Støtteudvalget: 

Udvalget er ved at planlægge et virtuelt arrangement(over Te-
ams) for Erhvervsklubben med  emnet  ”udveksling af erfaringer 
i en Corona-tid”. 

I forhold til en eventuel kommende byfest udtaler Søren, at ud-
valget er interesseret i at holde Byfestbanko som traditionen, 
hvis det ”giver mening”/kan lade sig gøre i forhold til reglerne 
om Corona-pas, restriktioner, risikovurdering mv. 

 

E Koordinationsudvalget: 

Multisportdagen bliver desværre udsat grundet Corona men der 
arbejdes på en ny dato til efteråret. 

 

F Kommunikationsudvalget: Intet nyt pt. 

 

4 Tiltag i afdelingerne: 

a   Per orienterer om sæson-afslutninger den 21-4 og den 28-4. 
 

Fortsætter side 27 
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Per Voigt 

AH Service 
Hvidvareservice 

22 38 27 60 
ahservice@ahservice.dk 
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b  Fitness/parasport:  
 

Afbud fra Lars. Birgitte kan kort orientere om, at en ny disciplin 
i form af kørestols-basket, er på ”ønskelisten” for en udvidelse 
af Parasport i Gårslev. Lars samarbejder med DGI m.fl. om 
hvorvidt dette kan lade sig gøre. 
 

Fitness-centeret er forsat lukket men det er nu heldigvis mulig-
hed for holdtræning udendørs, tusind tak til trænerne for denne 
mulighed. Aktuelt er der følgende gode muligheder: 
- Hitfit-Dance med Maria mandage 16:30-17:30,  
- Cross-Fitness(”Stram op”) med Vicky, tirsdag 16:45-17:45, 
- Zumba med Helle, onsdage 17:00-18:00. 

 

c  Fodbold: 

Samarbejdet med FutureVejle er godt i gang, hvilket blandt an-
det giver mulighed for spændende kurser og kampe mm. 

Morten orienterer endvidere om, at det går rigtig godt med bør-
nefodbold-holdene og yderligere udvidelse af aldersgruppen er i 
”støbeskeen”. 

Der er også godt gang i Oldboys – holdet, dejligt at høre. 

d  Gymnastik/Volleyball:  
 

Birgitte orienterer om, at der sammen med trænerne er ved at 
blive planlagt udvalgsmøde/arrangement for træner/
hjælpetrænere. 
Herudover skal det afklares om der er stemning for at udvide 
den normale sæson, nu hvor de nye genåbnings-regler for bør-
ne- og ældre- idræt er kommet. 

 

e  Håndbold:  

Tonni og Birgitte vil ligeledes undersøge, om der er stemning og 
mulighed for at opstarte børne-håndbold inden sommerferien. 

f  Senioridræt:  
Efter at der har været åbnet op for udendørs idrætsaktiviteter, 
har senior-idræt arrangeret gåture hver tirsdag. Dette har nu 
foregået 7 tirsdage i træk med stor succes. Det overvejes, ifølge 
Henning, derfor at lade succesen fortsætte. 
Krolf opstarter også snart igen. 
 

g  Tennis:  
Tennisfolkene er i gang med at forberede opstart og banerne. 
Dog har vejrforholdene udsat dette lidt. Satser på åbningsdag 
den 24-4. 
Nyt Skilt fra Brugsen er sat op, super godt. 
Der gøres endvidere en indsat for at reklamere for Tennisbaner-
ne for Campisterne på Campingpladserne i Mørkholt. 

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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5.  Økonomi: 

Afbud fra Kassereren. 

Hovedbestyrelsen traf beslutning om, at godkende anmodning 
fra fodboldudvalget om, at indkøbe en oppustelig fodboldbane 
til børnefodboldholdet, men Birgitte aftaler først lige dette med 
kasseren efter mødet. 

Der arbejdes fortsat løbede på, dels at undersøge mulighederne 
for at søge om hjælpepakker for indtægtstab for både GGF og 
Hallen, dels på at forsøge at få sponsorater til inventar i forbin-
delse med byggeriet/Fitness/Parasort. 

 

6. Næste bestyrelsesmøde:  

12. Maj kl. 19 – sted/mødeform udmeldes senere. 
 

7.  Punkter til næste dagsorden: 

Generalforsamlingen, herunder bla. forslag til dagsorden og 
potentielle ændringsforslag til vedtægterne. 

 

 Evt.: 

 

Den 23-04-2021  / Birgitte Buskov Sørensen 

Er disse baner 

mon til 

”cirkeltræning” , 

et nyt fodboldspil 

eller er Henrik 

bare kommet til 

at gå i ring  

30 
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Gårslev Erhvervsklub –  

Kreativitet i en Coronatid 

Gad vide om ikke de fleste genkender et billede som dette. Altså – 

vi mødes på Teams, ikke ude i den virkelige verden. Efter næsten et 

år uden møder i Erhvervsklubben måtte vi ty til et online møde tirs-

dag den 20. april. Med temaet Kreativitet i en Coronatid.  

Men som det forhåbentligt fremgår, så kan den slags godt være 

hyggeligt. Ovenstående billede er vist taget, mens Flemming fortæl-

ler, og så kommer Michael den filur med en drillende bemærkning. 

Sådan skal det være i et netværk. Seriøsitet OG venskabelighed. 

Vi fik hver lov til at fortælle ud fra følgende grund-overskrifter: 

1.  Hvilke udfordringer har Coronaen givet din virksomhed? 
2.  Hvad har I gjort for at klare udfordringerne – og er noget af 

dette helt nyt? 
3.  Hvad har I lært, som kan tages med ind i fremtiden? 
 

Vi fik meget forskellige historier at høre. Baseret dels på, at det er 

utroligt forskelligt på hvilken måde, den enkelte virksomhed har 

været påvirket. Og dels på, hvad vi hver især har fokuseret på.  

Jeg vil ikke her gennemgå de enkelte historier (så må man melde  
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sig ind i vores netværk og deltage  ). Men vil alligevel forsøge at 
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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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sig ind i vores netværk og deltage  ). Men vil alligevel forsøge at 

uddrage lidt essens: 

 Vi har alle sammen været udfordret 

 Coronaen har givet nye indsigter i egen virksomhed og i egen 
forståelse af verden 

 Vi har alle sammen måttet lære nyt  

 Coronaen har været et ”vindue med muligheder” 

 På forunderlig vis har den manglende mulighed for fysisk til-
stedeværelse givet en ny nærhed. Til kunder, til dattersel-
skaber, til kolleger. 

 Coronaen kan kaste mennesker ud i ting, de aldrig havde 
troet at de skulle gøre 

 Vi er heldige at leve i en del af verden, hvor man som virk-
somhed og som person understøttes  

 Verden bliver ikke den samme igen 
 
 
Jeg tror at vi alle sammen lærte noget af hinandens historier. Og 

af de spørgsmål og kommentarer, de affødte. Om ikke andet giver 

det nærhed at kende hinandens historie. 

Meeen, selv om vi havde et dejligt møde, så glæder vi os nu alle 

sammen til at det igen bliver muligt f.eks. at tage på virksomheds-

besøg. Mon ikke det bliver muligt for os til efteråret. F.eks. at tage 

imod Michaels invitation til at besøge Berry Alloc. Det ser jeg i 

hvert fald frem til. 

På Erhvervsklubbens vegne 

Søren Sommer 

PS. Du kan læse mere om Gårslev Erhvervsklub på nettet: https://
gaarslev.dk/erhvervsklubben/ 
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Torsdagsklub 

Hvad er nu det for noget? 

Ja, det er lige før, man ikke kan huske, hvad det er for noget - og 

dog. Det har været en lang periode med corona, hvor man ikke har 

kunnet mødes til hyggelige, kreative  og afslappende timer i Sog-

negården hver torsdag formiddag. Rigtig mange giver udtryk for, at 

de virkelig mangler disse fællesskaber og ser SÅ meget frem til, det 

bliver muligt igen. 

HELDIGVIS er forholdene ved at se bedre ud, mange bliver vacci-

nerede, og forsamlingsforbuddene lempes. 

Det betyder, at  

torsdagsklubben starter op igen den 20. maj       

kl. 09.30,  

hvis der ikke kommer nye restriktioner.  

Venlige hilsner 

Udvalget 

 

Arkiv fotoer 

 

 

Vi glæder os til :  

snak, billard, strik, kaffe, selskab, gode råd, me-

ningsudveksling, GENSYN og meget mere. 
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Boldbaner og grønne områder. 

Hvor ser det smukt ud, når man skuer ud over de grønne områder 

omkring hallen. 

Hvor er det fantastisk at se alle de mange store og små fodboldspil-

lere jonglere med fodboldene og tumle rundt på banerne. 

Hvor er det herligt at se og høre de mange glade skolebørn, der le-

ger, spiller og dyrker idræt på banerne. 

Hvor er det skønt at opleve Motion&Fitness stående og på måtter 

rundt omkring på de velklippede grønne baner. 

Hvor er det nyt og anderledes og festligt, når fitness går udenfor og 

dyrker Zumba, hitfit og crossfit 

Hvor er det skønt, når seniorerne slår til krolfkuglerne og går en 12 

hullers udfordrende bane. 

Det er dog ikke så fantastisk, herligt, skønt og festligt, når 

man selv eller sit udstyr og sportsrekvisitter bliver smurt ind 

i hundenes efterladenskaber. Det vil være dejligt, hvis man 

kunne finde andre områder at lufte sit søde og helt igennem 

dejlige kæledyr, som så mange holder så meget af - også 

mange af idrætsudøverne.  Mange tak :-) 
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Ring til Søren Skou på tlf.: 30 30 28 90  
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TELEFON 75 86 10 55 


