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  GGF – NYT 
      Nr. 6 august 2021 

Tusinde tak til Tove Tranberg for et godt og ihærdigt arbej-

de gennem 24 år som kasserer for GGF-Nyt. Tove overlader nu 

posten til Lisbeth Hemmingsen som blev valgt til ny kasserer.  
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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   

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   
 

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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       GGF sæsonstart 2021-2022 

 

Velkommen til start af den nye sæson. Vi glæder os til at se rigtig 

mange såvel nye som tidligere deltagere til vore idrætsaktiviteter. 

Badminton     

Seniorer Mandag d. 6. september kl. 19.00-21.00 

1.-4. klasse, U9-11 Onsdag d. 8. september kl. 17.00-18.00 

5.-9. klasse, U13-17 Onsdag d. 8. september kl. 18.00-19.00 

Motionister Onsdag d. 8. september kl. 19.00-22.00 

Motionister                    Fredage                            kl. 18.00-19.00 
 

Motionisttider fordeles på møde i Gårslev Hallen onsdag den 

25.8.2021, kl. 19.00. Ved senere tilmelding eller spørgsmål – 

kontakt Helle Burmester, tlf. 40811242 eller 

mail. burmester.jensen@mail.dk.  

Fodbold - Tidspunkter følger   

Gymnastik     

Springfiduser, 0.-1. kl. Mandag d. 6. september kl. 16.45-17.45 

Springkidz, 2.- 4. kl. Mandag d. 6. september kl. 17:15-18:30 

Haletudser, 0-3 år Torsdag d. 9. september kl. 16.30-17.15 

Abekattestreger 3-5 år Torsdag d. 9. september  kl. 17.30-18.15 

Senioridræt Tirsdag d. 7. september Kl 10-12 

Håndbold Opstart d. 9. september 
 
Tilmeld dig til Tonni på 

telefon 40429030 eller 

mail: ton-

ni@bystedvej.dk.  

Hvis vi bliver 

nok til at træne 

håndbold, vil det 

være torsdage 

fra kl.21.00-

22.00.  

Fortsætter side 4  
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Håndbold: 
 

For unge: Der for-
ventes at komme 2 
ungdomshold i form 
af u7 for drenge og 
u9 for piger. 
 
”TrilleTrolle” for de 
små.  

 
 

Nærmere oplysninger og 
tider, vil meldes ud sna-
rest. 

 
 
Nærmere oplysninger og 
tider, vil meldes ud sna-
rest.  

 

Motion- og fitness  Tirsdage og torsdage – op-

start tirsdag d. 7. septem-

ber.  

kl. 20.00-21.30 
(tirsdag) 
 

Kl. 19.30-21.00 

(torsdag)  

Volleyball Tirsdag d. 7. september kl. 18.00-20.00 

 El-hockey: 

For børn og unge 

med et bevægelses-

handicap. 

For oplysninger, 

kontakt:  

 Søndage 

  

Lars Fogt Andersen på 

tlf.:30525048 el. mail: 

elhockey@gaarslev.dk  

kl. 10.00-13.00. 

  

 

 

 

Der tages forbehold for eventuelle ændringer og aflysninger, som i 
givet fald vil blive annonceret løbende på www.gaarslev.dk. 

Ligeledes skal du holde øje med hjemmesiden for både nye hal-
aktiviteter og de holdaktiviteter, som vil komme til at være for 

medlemmer af vores nye Fitnesscenter. 
 

Med sportslige hilsener 
Gårslev Gymnastikforening 

VOLLEY 
 
 

 Så starter volley endelig op igen – nøj hvor vi glæder os. Vi håber 
at rigtig mange af jer dukker op igen. 
Det kunne også være dejligt at få nogle nye medlemmer, så hvis 
du har lyst til at have det sjovt mens du dyrker motion så kom og 
prøv om det ikke kunne være noget for dig. Du behøver ikke at 
have spillet volley før, da vi er en blandet flok af øvede, lidt-øvede 
og nybegyndere. 
Vi starter i Gårslevhallen tirsdag d. 7. september kl. 18.00. 
Vi glæder os til at se jer 
Mvh Heidi, Sebastian og Helle 

tel:75861242%20/%2040811242
mailto:burmester.jensen@mail.dk
http://www.gaarslev.dk/
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Tove Tranberg takker af som mangeårig 

kasserer i GGF-Nyt 

Ja Tove – da du sagde, at du gerne ville stoppe som 

kasserer, havde vi svært ved at se, hvordan det skulle 

gå med bladet, men det går selvfølgelig. 

Efter 24 år som kasserer har man bestemt lov til at sige, at det var 

det. 

Vi har bare været så trygge og glade for, at regnskabet var i dine 

hænder. 

Du har været god til at passe på pengene, og har kun brugt det, 

der var meget nødvendig. Det viser regnskabet jo også.  

Hvem kan så overtage dit job? 

Ja, det havde du heldigvis et forslag til, og hun har heldigvis sagt 

ja til at stille op. 

Vi har nydt mange kopper kaffe hos dig, når vi havde et lille møde, 

som mange gange trak lidt ud.- for vi havde jo også andre ting, vi 

lige skulle have behandlet. 

Heldigvis har du sagt, at der stadig vil være kaffe på kanden. Det 

er dejligt. Jeg er sikker på, at vi ikke blev helt færdige med alle 

emnerne. 

En lille ting skal du jo have efter så mange år, så vi måtte en tur til 

Hanne Bush i Lindved. – Skulle hilse fra Hanne Bush. 

Endnu en gang- TUSIND  TAK  

FRA  OS  ALLE  TIL  DIG  TOVE. 

Hanne Berthelsen 

 

GGF – NYT 
Siger tak for 24 gode år. 
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Velkommen til GGF-Nyts generalforsamling. 
Ja, det har jo været et anderledes år, siden vi holdt generalforsam-

ling sidste gang. 

Heldigvis har vi været i stand til at sende bladet ud i en eller anden 

form alle 10 gange i løbet af året. 

Dog havde vi to måneder, hvor vi ikke kunne udsende det i papir-

format. Heldigvis har man så kunnet læse det på nettet. 

Coronaen har også givet os problemer med samling af bladet. Vi 

har været nødsaget til at dele os op i mindre hold for at kunne 

overholde forsamlingsbegrænsningen. 

Heldigvis må vi nu igen alle være sammen om at samle bladet. Det 

har vi virkelig også savnet. 

Man kunne frygte, at annoncørerne på grund af Coronaen ville sige 

nej tak til at fortsætte med at støtte bladet. Det var heldigvis ikke 

tilfældet. Kun nogle få har sagt nej. Vi er så heldige, at andre nye 

er kommet med.  

Tak til annoncørerne! – Uden deres hjælp var der ingen GGF Nyt. 

Tak til alle, der kommer med indlæg til bladet. 

Tak til budene, der bringer bladet ud, og en tak til de utrættelige 

samlere af bladet. 

Tak til bestyrelserne i GGF og GGF-Nyt. 

En særlig tak til Bente, Niels og Trygvi for opsætning og trykning af 

bladet. 

Regnskabet, som Tove vil fremlægge om lidt viser, at vi har en fin 

økonomi. Vi har derfor besluttet at sponsere 20.00 kr. til Hallen. Vi 

ved, at de bl.a. ønsker sig udendørs møbler. 

Hanne Berthelsen 

Senioridræt er klar til en ny sæson 

Kære alle 

Senioridræt glæder sig til at komme i gang med ny sæson 2021/ 
2022. 
Første gang bliver tirsdag d. 7. september kl. 10.00 - 12.00, og 
Laila er frisk til at tage endnu en sæson som leder og instruktør. 
Tak for det! 
Prisen bliver 350,- kr.  Der er dog rabat på kr. 100,-  til alle, som 
var tilmeldt og havde betalt for 2021/ 2022. 
 
Fortsat god sommer 
Henning 
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En god sommer til tennis 

Jeg håber, I alle nyder og har nydt en dejlig sommer, 

en sommer, hvor det vejrmæssigt har været muligt at 

spille tennis de fleste dage. Jeg håber, I har benyttet 

jer af det og har haft mange gode timer og gode kampe.  

Træningen starter igen efter ferien:  

Børnetræning onsdag den 11.august kl 16.30-17.30. 

Voksentræning den 11. august kl 17.30-18.30. 

Mange hilsner og fortsat god sommer 

Bente 

  Vigtig info vedr. 

gymnastik og Spring for børn  
 

Invitation til udvalgsmøde. 

Vi vil gerne invitere til et længe ventet offentlig udvalgsmøde for 
Børnegymnastikken. 

Tid: Torsdag den 12. august kl. 19.00. 

Sted: Hallens mødelokale på 1. sal. 
 

Da der vil blive serveret lidt lækkert mad og drikke, skal I melde 
jer til senest mandag den 9. august til Birgitte Buskov Sørensen på 
telefonnr.: 20209201 eller mailadressen: birgit-
te.buskov@hotmail.dk. 

Alle er velkommen og vi håber at deltagerne forinden vil overveje 
at blive/fortsætte som træner eller hjælpetræner, da vi desværre 
også denne gang er meget udfordret af mangel på trænere til den 
kommende sæson. 

Vi glæder os til at se jer og glæder os til en aften, hvor vi sammen 
får lagt en god plan for den nye sæson for Gymnastik. 

De bedste sommerhilsener, på vegne af Gymnastik / 
 

Birgitte Buskov Sørensen 
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Også salg til private - besøg os i gården 
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Gårslev Byfest 
 

Coronaens skygge har hængt over hele planlægningsfasen af årets 

byfest. I en sådan grad, at vi i lang tid ikke turde håbe på en byfest 

i år. Men hen sidst på foråret, kunne vi begynde at øjne en mulig-

hed. Men coronaen var stadig en spiller, omend uønsket, vi måtte 

tage højde for. Ville det overhovedet være muligt at afholde en by-

fest? Hvad ville der være af restriktioner i uge 33? Er der mon no-

gen der har lyst til at komme? Og mange flere spørgsmål har meldt 

sig under planlægningen. 

Derfor vil byfesten være en del anderledes i år, end man måske har 

været vant til. Nogle af de foreninger der normalvis har budt ind 

med aktiviteter, ar måtte springe over i år. Simpelthen fordi situati-

onen omkring corona pandemien har spændt ben. Der er for mange 

ting der har været uvisse, og det har umuliggjort planlægningen. Vi 

glæder os til, at disse foreninger selvfølgelig er med igen næste år. 

Heldigvis er der andre ting der har kunnet lade sig gøre, og derfor 

vil man stadig kunne opleve den succesfulde gåtur mandag aften, 

samt den traditionsbundne hjemstavns aften tirsdag aften. 

Til gengæld er weekenden vendt helt på hovedet i år. Vi har rystet 

posen, og forsøgt at lave et corona venligt program, for folk i alle 

aldre. Det betyder også, at vi i år, holder byfesten i skolegården, 

som et slags open air arrangement. Sportspladsen vil derfor ikke 

blive brugt i forbindelse med årets byfest. Forhåbentlig kan vi igen 

næste år, bruge de lækre omgivelser der er kommet ved hallen. 
 

Familieaften fredag d. 20/8 kl 16.30 - 24.00 

Fredag aften står i familiens tegn. Her er der plads til alle, unge 

som gamle. Der vil være masser af underholdning rundt på plad-

sen, da vi bl.a. får besøg af spejderne, en flødebollemaskine samt 

lidt sjov til de voksne i form af sømblok og dart. 

Vores fantastiske madhold sørger for en lækker sommergryde til 

familievenlig pris (se alt om tilmelding andetsteds i bladet), så man 

også kan få mættet alle munde. Der er også mulighed for at købe 

en pølse samt en masse at drikke. 

Efter maden kommer DJ Lua og spille op til fest. Der bliver uden 

tvivl gang i den, til årets børnefest i Gårslev. 
 

Festen er åben for alle, så ingen behøver billetter for at være med. 

Man bestemmer selv om man vil være med hele aftenen, eller om 

man kun kan komme lidt af tiden. Alle er velkomne. 
 

Voksendag lørdag d. 21/8 kl 14.00 - 02.00 

Som noget helt nyt, har vi lavet en hel dag kun for voksne. Dagen  
Fortsætter side 15 
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F L E M M I N G 

14.00-19.00 
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starter stille og slutter af med et brag af en fest. 

I coronatiden er det blevet et sikker hit med fællessang. Det har 

været med til at samle os alle, uanset og vi er gamle eller unge. 

Derfor starter vi dagen med kaffe og kage samt en gang fælles-

sang. Maria Kramme og Brian Mortensen leder an fra scenen, og vi 

glæder os til, at smukke toner kan fylde skolegården. 

Herefter tager vi hul på et arrangement, der har været på tegne-

brættet længe, nemlig cafe Gak (se opslag andetsteds i bladet). Vo-

res vært, Dan Skjerning, vil her snakke med 3 spændende person-

ligheder fra Gårslev og omegn, der fortæller deres historie og hvor-

for de er havnet lige netop er. Mon ikke også Dan, kan en enkelt 

historie eller to. 

Inden aftensmaden vil Peter Stub skyde aftens fest igang, og un-

derholde med god musik. 

Til aftensmad er det muligt at bestille en tapasplatte, så man i fest-

ligt lag, kan nyde sin aftensmad (se tilmelding andetsteds i bladet). 

Peter vil igen underholde efter maden, inden Ken Black tager over, 

og leverer musikken til resten af aftenen. 

Undervejs kan man selvfølgelig prøve kræfter med søm blokken, 

eller tage en dyst ved dartskiven. Hvor der lørdag aften selvfølgelig 

skal spilles finale. 
 

Vi håber at alle I Gårslev og omegn kommer forbi byfesten i år, og 

hjælpe os med at gøre dette til årets højdepunkt. Uanset om det er 

sol eller regn, så skal der være fest. Vi vælger blot vores påklæd-

ning derefter ;) 
 

Vi glæder os til at se dig til Gårslev Byfest anno 2021 
 

Signe 

Formand for byfestudvalget 

Som start på byfesten 2021 inviterer Gårslev Kulturklub  

Igen til en frisk vandretur 

Vi mødes 

mandag, den 16. august kl 19 ved Gårslev Sognegård. 
Find vandreskoene frem og mød talstærkt op til en hyggelig vandretur. 

Vi går til  Lundbjergskoven via Hummelmose-sporet, forbi vindmøllen 

med den flotteste udsigt. Herfra videre til skoven.  

Her venter lidt frugt og vand, så man kan få fornyet energi til hjemturen 

via Lundbjergvej. 
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Pant konkurrence 
 

I et forsøg på, at gøre byfesten åben for alle, har vi afskaffet billet-

ter til diverse arrangementer. Men for at vi kan det, skal vi jo finde 

økonomien andre steder. Vi har nogle fantastiske sponsorer, der 

hjælper os rigtig godt på vej. Men vi kunne godt bruge lidt ekstra, 

så vi kan sørge for endnu flere spændende tiltag.  

 

Derfor har vi lavet en pant konkurrence i Brugsen. Pant dine fla-

sker og dåser, og hvis din pantbon er på mindst 25 kr, kan du skri-

ve navn og telefonnummer bagpå og komme den i glassøjlen over 

for kassen.  
 

Blandt alle bonner trækker vi en vinder, der får et værdikort til ba-

ren til årets byfest.  
 

Bare rolig, du har stadig god tid. Konkurrencen løber frem til d 

18/8-21. 

 

Har du ingen pant? Så kan du stadig give et bidrag hvis du har 

lyst. Der kan også kommes mønter i glasset ligesom man er vel-

kommen til, at give et bidrag på Mobilepay på 400670. 
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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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Blomsterhuset .  75 86 60 81 
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Foredrag med ”Cykeldrengene og 
årets vinder af ”Alene i Vildmarken”. 

Gårslev Kulturklub glæder sig til at kunne byde velkommen til et 

spændende, positivt og inspirerende foredrag med de to seje gut-

ter, Emil og Nicklas, som mange af os fik kendskab til under årets 

udsendelser om det at være alene i Vildmarken i lang tid. 

TID:  fredag den 17. 9. kl 19. 

Sted: Gårslev Skole 

Pris: 75. kr for medlemmer af Gårslev Kulturklub og 100 kr 
for IKKE medlemmer af Gårslev Kulturklub incl. Kaffe og kage 

Billetter sælges i Dagli´Brugsen i Gårslev fra 5.8.-15.9. 

Husk coronapas 

Drengenes beskrivelse af foredra-

gets indhold:  

Vi, Cykeldrengene, har netop vun-
det femte sæson af DR1’s fjern-
synsprogram, Alene i Vildmarken, 
og er nu klar til at brøle de magi-
ske ord, ”Hold kæft, vi har det 
godt!”, ud i jeres lokaler. Vores 
foredrag omhandler meget mere 
end sejren i, Alene i Vildmarken. 
Vores helt særlige venskab fra 5 
års alderen til nu – at dele livets op 
og nedture, samt at opnå vores 
mål i fællesskab. For foruden sej-

ren af Alene i Vildmarken, har vi også hårrejsende fortællinger om 
vores jordomrejse på cykel, hvor vi drog alene ud i den store ver-
den som to 21-årige knægte og tilbagelagde 24.391 kilometer, for 
da, at vende hjem som mænd.  

Vores helt særlige styrke, er vores positive energi samt vores men-
tale værktøjer, hvor vi i foredraget på 2 x 45 min b.la. vil belyse, 
disciplin, målrettethed, accept, motivation, selvindsigt, perspektiv, 
horisont, bevidsthed, positive affirmationer, at konsultere, evaluere 
og meget mere.  
Vores foredrag har i den grad til formål at inspirere folk til at leve 
og ikke overleve – indstilling er altafgørende - for uanset om du 
tror du kan eller ikke kan, så har du ret. 
Vi vil selvfølgelig belyse vejen gennem castingen til Alene i Vild-
marken og oplevelserne bag kameraet – I 32 dage. 

Fortsætter side 29 
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Per Voigt 

AH Service 
Hvidvareservice 

22 38 27 60 
ahservice@ahservice.dk 

http://b.la/
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Nyt på vej- for alle i Gårslev 
 

I Danmark synger vi sammen. 

Fællessang fra den nyeste Højskolesangbog 

Philip Faber, kommer ikke MEN 
 

IM og Kulturklubben inviterer til fællessang, ledsaget 
af lokale musikanter/ solister. 
Højskolesangbogen er udkommet i ny udgave, med kendte som 
nye sange/salmer. 
Den danske sangskat er noget særligt, og sangen understøtter det 
fællesskab der ofte er tydeligere i mindre byer. 
 

Derfor sæt XXX i kalenderen ved  
29. oktober og den 3. december 

 

Invitation med færdig program, tid og sted vil offentliggøres, når 
tiden nærmer sig. 
 

Alle ønskes en forsat god sommer med masser af musik og sang 

 
Under hele foredraget vil i kunne opleve alle 
de fysiske genstande, som har været en del af 
vores rejser (Jorden rundt på cykel & Alene i 
Vildmarken). Cykler, udstyr, trofæer, pokalen 
fra Alene i Vildmarken samt andre genstande 
set på TV.  

 Drengenes magiske ord:  

”Hold kæft, vi har det godt!”  
 

Hvis dette har jeres interesse,  

skal I skynde jer i Dagli´Brugsen i 

Gårslev og få købt billetter. 

Mange hilsner 

Gårslev Kulturklub 

Så er Gårslev Kulturklub igen ved at være klar til: 

Kunstudstilling på Gårslev Skole 

I år er det 25.-26.9. 2021 

Vi glæder os til at byde ca 30 kunstnere og mange gæster velkomne 

28 

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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Beretning ved generalforsamlingen i 2021 i GGF. 
 

Inden jeg satte mig ned og skrev min beretning, havde jeg lidt en 
fornemmelse af, at året næsten kun har bestået af aflysninger, 
nedlukninger, genåbningsplaner, nedlukninger igen, sprit, mund-
bind og coroanapas....; 

..Men så er det godt nok lige at få et overblik over året, der er gå-
et, for der er faktisk alligevel sket noget siden sidste generalfor-
samling i foråret i 2020. 

- Fodbold har fået ny udvalgsformand, og der er bl.a. indgået en 
aftale med Vejle boldklub. 

- Der er indgået en aftale med Gårslev skole om en fælles Multi-
sportsdag, (den er pga. corona udsat til efteråret) 

- På børneidrætten har vi også flere succeser med nu både fodbold, 
håndbold, badminton, tennis, gymnastik og spring for de mindste. 

- I kraft af stor indsats fra bl.a. Lone Fischer, forældre og bedste-
forældre og fælles hjælp og vedholdenhed kom gymnastikken for 
de små i gang på trods af en svær start grundet mangel på træ-
nere/hjælpere. 

- Elhockey-holdet kører nu på 3. år, og jeg ved, at kørestolsbasket 
er i støbeskeen. 

Og så har jeg endnu ikke nævnt noget i forhold til vores nye hal og 
fitnesscenter : 

Rigtig mange fra GGF og hele byen hjalp på mange arbejdsdage og 
weekender, med at få ”alt det sidste” gjort færdig, lige fra lægning 
af gulv, få styr på køkkenet, rengøring, plantning af krukker og en 
del mere, således at vi sidst i september 2020 kunne afholde den 
længe ventede åbningsreception, dog med løbende ændringer og 
reduktion i Vip-invitationslisten. 

Efterfølgende kom hele åbningen af Fitnesscenteret, instruktør-
uddannelser blev gennemført med mere end 200 introtimer af vo-
res utrolig seje instruktører – på trods af gentagende udsatte in-
struktør-kursusforløb -  

Vi nåede inden anden corona-nedlukning op på mere end 200 beta-
lende medlemmer 

Herudover blev vores holdlokale færdig og 2 zumbahold, pilates og 
Hit Fit-dance og Cross-fitness nåede at starte op og meldte lynhur-
tigt om fuldt bookede hold.  

Herudover er vores lokale blad GGF-Nyt hver måned blevet lavet, 
også under corona-nedlukning, fordi den blev udsendt elektronisk i 
stedet.            
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Sognegaarden er som vanligt blevet hovedrengjort med hjælp fra et 
hold fra GGF i november 2021, selvom den ikke var helt så træn-
gende som vanligt 
Og så ved jeg godt, at jeg stadig ikke har nævnt alle tiltag og afde-
linger, som hver uge gør en forskel . 
 

Så helt nedlukket har der, som jeg startede med at sige, bestemt 
ikke været. Jeg ved også, at vores halleder og vores Fitnessbesty-
relse og instruktører har haft nok at se til med opgaver med at få 
det udenfor, det sidste af byggeriet samt et helt nyt depot-bygning 
færdigt 
Ligeledes arbejdes der ligesom nævnt ved sidste generalforsamling 
stadig på at søge sponsorater, fonder mv. for hele tiden at sikre 
den fortsatte drift og kommende vedligeholdelse og fornyelser mm. 

Det får mig hen til at sige lidt om de helt særlige tiltag, der har væ-
ret iværksat for at klare os bedst mulig på trods - samt for at holde 
gryden i kog i den meget specielle periode med Corona, som vi alle 
har været vidner til og en del af siden marts måned sidste år: 

Støtteudvalget har afholdt virtuelle møder med  deres medlemmer. 

Vi har i hovedbestyrelsen ligeledes afhold virtuelle bestyrelsesmø-
der. 
 

Ved første nedlukning i marts 2020, blev de fleste idrætsaktiviteter 
nedlukket, men så snart det blev muligt at åbne gradvist gjorde al-
le, hvad de kunne for at leve op til de betingelser, der skulle til, for 
at det kunne lade sig gøre at holde mest muligt kørende - der blev 
bl.a. indkøbt, sprit, sat skilte op, udsendt beskeder, afholdt møder 
samt endda indkøbt en speciel rengøringspistol til maskiner og red-
skaber. 
Desværre blev alt igen, også fitnesscenteret, lukket ned igen før jul 
og, så var vi på den igen. 

Da det blev muligt igen at åbne for udendørsaktiviteter gjorde vi 
dette med bl.a. fodbold på banen, tennis og til zumba, crossfitness 
og Hitfitt-dance kunne man booke tid og deltage på asfaltpladsen 
med godt musik fra dertil indkøbt musikanlæg og vores redskaber i 
vores store blå container. 

Senest blev vores center lukket delvist op for nyligt, i første om-
gang i begrænsede timer om døgnet, da der skulle være bemandet 
og fast kontrol af coronapas – men nu har vi de sidste uger heldig-
vis kunne åbne helt og nøjes med stikprøvekontrol én gang dagligt, 
hvilket vi også har en plan for resten af sommeren. - og faktisk har 
vi selv i denne korte periode fået flere nye medlemmer. 

I forhold til at sikre økonomien og begrænse indtægtstabet mest  

muligt, er der søgt de hjælpepakker, der har været muligt - 
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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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Samtidig er kontingenterne til fitness forlænget og rabatkuponer til 
alle medlemmer tilbudt, som et ”lille plaster på såret” og tak for 
alle medlemmers opbakning til GGF, hal og fitnesscenter. 

Inden jeg slutter, vil jeg påpege, at vi også har flere fremtidige vi-
sioner/vigtige opgaver, hvor flere af dem ærligt talt er blev glemt/ 
udsat længe – det drejer sig f.eks. om, at  

- Vi skal have skaffet tilstrækkelige og nye trænere til børne-        
gymnastik, få nye udvalg op at køre samt have fundet en god løs-
ning på hvordan vi får anerkendt og fastholdt de frivillige der har  
kæmpet for børnegymnastikken  

 - Vi skal have mere styr på hjemmesiden 

 - Nytænkning af en fest for de mange frivillige.  

 - Udvidelse af parasport. 
 

Og så er vi tilbage til starten,  hvor vi jo afholder denne generalfor-
samling, fordi vi endelig kan og derfor også skal, selvom det er på 
disse særlige vilkår. 

Ved sidste Generalforsamling brugte jeg lidt taletid på at beskrive 
det gode samarbejde blandt alle men også på tværs af GGF og Hal-
len. Til det vil jeg bare sige, at jeg oplever at dette bare er fortsat i 
samme stil, og der hvor det giver mening, har vi nemt kunne blive 
enige om, at dele på arbejde og udgifter og indtægter. 
 

Sidst men ikke mindst er jeg stadig suppleant i Byfestudvalget og 
jeg ved, at der bliver en byfest i år. 
 

Den 7-6-2021 / Birgitte Buskov Sørensen 

 

Punkter fra generalforsamling i GGF den   
7. juni 2021 
  

Beretningen og regnskaberne blev godkendt 
 

Følgende blev vedtaget: 
 

At gymnastik og volley-udvalg opdeles i 2 udvalg. 

At Parasport – og Fitness opdeles ligeledes i 2 udvalg. 
 

Morten Nielsen blev genvalgt som kasserer for GGF 

Dan Lygum Skjerning blev genvalgt som revisor 
Maiken Bang Sørensen blev genvalgt som revisor-suppleant. 
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HENVENDELSE PÅ TELEFON 21 35 19 20 



35 

Gudstjenester i Gårslev kirke 
 

August 2021: 
1. august kl. 10.30 9.s.e.trin. (Luk.16,1-9) 
Verner Helwig 
8. august kl. 9.00 10.s.e.trin.(Luk.19,41-48) 
Bjørn Ellerbek 
15. august kl. 10.00 Konfirmation 
Bjørn Ellerbek 
22. august kl. 10.30 12.s.e.trin.(Mark.7,31-37) 
Bjørn Ellerbek 
29. august kl. 10.30 13.s.e.trin.(Luk.10,23-37) 
Bjørn Ellerbek (konfirmandstart) 
 

September 2021: 
5. sept. kl. 10.30 14.s.e.trin. (Luk.17,11-19) 
Bjørn Ellerbek 
12. sept. kl.10.30 15.s.e.trin. (Matt.6,24-34) 
Bjørn Ellerbek 
19. sept. kl. 10.30 16.s.e.trin. (Luk.7,11-17) 
Bjørn Ellerbek 
26. sept. kl. 10.30 17.s.e.trin. (Luk.14,1-11) 
Bjørn Ellerbek 
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Konfirmander i Gårslev kirke 

den 15. august 2021 kl. 10.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emil Lomholt-Nielsen 

Matthias Arentsen Trans Toudahl 

Ida Berg Jensen 

Christian Enemark Rasmussen 

Sander Ravn Lomholt 

Karoline Renee Busk Christensen 

Andrè Kruse 

Jacob Bargmann 

Frederik Førby Bang Madsen 

Louise Lykke Jacobsen 

 
 
 
 
 
 

TILLYKKE TIL ÅRETS  
 KONFIRMANDER 
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Ring til Søren Skou på tlf.: 30 30 28 90  

40 

TELEFON 75 86 10 55 


