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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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Forpagter til ny 
café i Gårslevhallen 

Du bliver en del af vores 
 Lokalsamfund. 
 

Vi søger den helt rette personlighed, 

der forstår at kombinere områdets 

mange interesser. Gårslev by og opland 

er i vækst -  og  det er idrætslivet også. 

Vi har fået bygget spritnye facilite-

ter, fitnesscenter og café, som net-

op er til alle grupper - både børn, 

unge, ældre og parasport. 

Caféen er velindrettet i flere afdelin-

ger incl. Mødelokaler (med eleva-

tor), og køkkenet har alle professio-

nelle faciliteter som fx køl og frys, 

komfur, friture, bageovn og opvask. 

Frie forhold 

At forpagte caféen i Gårslevhallen 

gi´r dig - ud over caféens åbningsti-

der - også mulighed for selvstændi-

ge opgaver: 

 Mad ud af huset/selskaber 

 Skolemad/firmaordniger 

 Take away 

 

Vi forestiller os,  
du kan…… 
 

 Udvikle sunde snacks og retter - 

som supplement til det faste me-

nukort 

 Holde åbent i caféen - tilpasset 

brugerne af hallen - f.eks. Tirs-ons-

tors. Kl 18.00-22.00. 

 Holde åbent, når der er events i 

hallen - foredrag, koncerter, stæv-

ner etc.  

 Være centrum for en god for-

eningsånd og samle et godt fælles-

skab. 

 

Interesseret? 

Så kontakt:  

Halleder 

Henrik Nielsen 

Tlf. 22 42 40 94 

mail: hallengaarslev@gmail.com 

Vi tager gerne en samtale i Gårslev-
hallen, så du kan se de nye lokaler.   

Gårslevhallen søger 

FORENINGEN GÅRSLEVHALLEN OG GGF 

4 

           

Kære Konfirmand 
 

Gårslev Gymnastikforening 
 

vil gerne ønske dig hjertelig tillykke 
 

 

Corona har igen i år spillet en rolle, men heldigvis blev jeres sto-
re dag i år holdt - dog lidt forsinket.  

 

Vi håber, at jeres dag blev helt fantastisk for jer og jeres kære. 

 

2021 blev også et helt særlig år for GGF. 

Vi sætter  i GGF stor pris på at tiltrække jer aktive unge - og glæ-
der os over at kunne mødes med jer i Gårslevs nye hal og fit-
nesscenter,  

 

GGF vil fortsat være et super dejligt sted, hvor aktive i alle aldre 
mødes. 

 

Med håbet om, at I havde en dejlig og velfortjent og længe ventet dag 

 

Mange glade hilsener  fra 

 

Gårslev Gymnastik Forening (GGF) 
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Vigtig nyt om Gymnastikken  

for børnene: 
 

Den 12. august 2021 fik vi nedsat et lille, men godt 

og bredt præsenteret Gymnastik-udvalg. Udvalget 

består på nuværende tidspunkt af følgende personer: 

Agnete Lyck-Lindholm, 

Maja Høgh Marcussen, 

Laila Lyngsø og 

Lone Fisher. 
 

Status for vores trænersituation og mulighed for opstart, er 
følgende: 
 

Torsdags-holdene for Haletudserne og Abekattestregerne starter 

som forventet, torsdag den 9. september – Men vi mangler stadig 

hjælp og vil derfor meget gerne opfordre alle forældre til at se og 

overveje, om I kan være med til at hjælpe og dermed sikre, at vi 

igen i år får nogle gode og aktive timer med de små. 
 

Kan du hjælpe på springholdene, eller kender du én el-

ler to, der kan... 

Mandags-holdene for Springfiduser og Springkids starter 

derimod desværre ikke som forventet mandag den 6. sep-

tember. Vi er derfor i tænkeboks og forsøger at finde inte-

resserede trænere, så vi igen kan tilbyde spring-gymnastik. 
 

Hvis du derfor har erfaring eller ønske om at være træner eller må-

ske har en idé eller 2 til, hvad indholdet i stedet kunne bestå af, vil 

det glæde os utrolig meget at høre fra dig.  
 

Hvis der ligeledes skulle være èn eller 2 som kunne tænke sig at 

starte noget Voksen-Gymnastik op igen, hører vi også meget gerne 

fra jer. 
 

For alle nuværende og kommende trænere, vil vi gerne påpege, at 

der findes mange forskellige spændende kurser, som vi kan tilbyde  

jer, så I skal bare komme med jeres idéer, så vi sammen kan få 

stablet noget rigtig godt på benene... 
 

De bedste hilsener 

Det nye Gymnastik-udvalg og Birgitte Buskov Sørensen 
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En ny sæson hos  

Gårslev Motion&Fitness  
 
Så er tiden endelig kommet, hvor vi igen kan træde 
ind på hallens gulv. Det  
bliver vildt hyggeligt, kanon hårdt og ikke mindst rigtig sjovt. Så 
hvis du har  
lyst til at være med, skal du bare kigge op i Gårslevhallen tirsdag 
7/9 kl. 20.00 

 
 Det er lige meget om du kommer direkte fra sofaen og gerne ville 
komme en  
smule bedre i form. Måske er du allerede godt i gang og vil gerne 
holde det  
ved lige her i efteråret. Træningen er lavet, så alle kan være med. 
Vi laver  
cirkeltræning, øvelser med TRX-bånd og så har vi en lille bane med 
kegler,  
Hvor det er blandet med kondition og koordinationsøvelser.   
 
Det skal være sjovt og socialt. Men vi knokler på og 
presser selvfølgelig hinanden, så alle kommer med i mål.  
Som vi siger “vi kan kun, det vi kan og så lige lidt 
mere”       
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Også salg til private - besøg os i gården 
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Årsmøde i Gårslev Lokalråd 
 

Torsdag 7. oktober 2021 kl 18.00 

i Gårslev Sognegård. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

Aftenen byder desuden på stegt flæsk og 

”politisk  topmøde”  

med borgmester Jens Ejner Christensen (V) og 

 Martin Sikær Kristensen (A),  

 som begge er spidskandidater ift kommunalvalget. De præ-

senterer visioner for Vejle Kommune og svarer på spørgsmål.  

 

Tilmelding til spisning og forslag til 

 "ÅRETS ILDSJÆL" sendes til:  

henrikjuhlkristensen@gmail.com  

 senest mandag, den 4. oktober. 
 

Pris for mad: 50kr. incl en øl eller vand. 

Alle i Gårslev Sogn er velkomne. 

 

Gårslev Lokalråd   

 

  
14 

F L E M M I N G 

14.00-19.00 

mailto:henrikjuhlkristensen@gmail.com


15 

Foredrag med ”Cykeldrengene og  

årets vinder af ”Alene i Vildmarken”  
Oplevelser skal deles -sådan står der på blusen af Nicklas Flenø 

Mikaelsen, som bl.a. var med i ”Alene i Vildmarken” og en cykeltur 

rundt i hele verden sammen med Emil Flammé Hansen. OG det er 

lige hvad de skal. 

Gårslev Kulturklub  inviterer 

alle til en spændende aften i 

selskab med de to herlige gut-

ter, Nicklas og Emil, som vandt 

årets udgave af  

”Alene i Vildmarken”,  

 

 

og desuden er de kendt som : 

”Cykeldrengene”,    

idet de har cyklet jorden rundt, 

en distance på 24.391 km . 

Begge oplevelser 

 vil de dele med os  

fredag, den 17.9. kl 19  på 

Gårslev Skole 

Pris :incl. kaffe og kage: 

75. kr for medlemmer af Gårs-

lev Kulturklub og                

100 kr for IKKE medlemmer af Gårslev Kulturklub  

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

Venlig hilsen Gårslev Kulturklub 

Hold kæft,  

vi har det godt 
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HJERTER  

viser vej til  

kunst i Gårslev 

Stor kunstudstilling 

 På Gårslev Skole,  Gårslev Østergade 3, Gårslev, 7080 Børkop 

Den d. 25.– 26.9. 2021. 

 Begge dage kl. 11-16.30 

      PRIS: 25 kr. for voksne   

    og 10 kr. for børn under 12 år  i flg. med 

voksne 

                                Incl. Kaffe og lagkage 

31kunstnere udstiller  egne værker indenfor forskellige kategorier, bl.a.   

 Maler ier,  smykker,  pi leflet,,  keramik,  kreativ trædrejning,  
Bronze skulpturer,  skulpturer,  fedtsten, grafik.  

 

Denne gang deltager elever fra Gårslev Skole i en  

konkurrence om at lave Danmarks bedste fredsplakat.  

Musikalsk underholdning  

v. Peter Stub (begge dage kl 13 – 13.30) 
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Udstillere 2021 

Anne-Dorthe Hansen – Annalise Sejrup – Elisabeth og 

Svein Solberg - Annie Benjaminsen – Annette  Zierau 

– Bente Ekander – Bente Stamp - Birgit Gandrup – El-

len Baldus – Gytte Thykjær – Hanne Temmesen -

Hanne Busch – Inge Sørensen – Jane Gry Haugum – 

Jonna Stenvad - Jørn Olsen – Karen Duelund – Karin 

Kjær – Kurt Antonsen – Poul Kamp - Lisbeth Nørhede 

– Lis Christensen – Ljudmila Kucinar – Niels Dam-

gaard - Niels Mølgaard – Per Sepstrup – Niels Jørgen  

Skjoldborg - Tove Stender - Tove Bjerrum - Trine Alvil-

da. 
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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 



21 22 

 

Blomsterhuset .  75 86 60 81 
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Så kan vi endelig komme i gang igen! 
 

Efter halvandet år kan vi i Gårslev Folkedan-
sere endelig få startet op igen, selvom vi stadig 
skal passe lidt på. Vi glæder os virkelig til at få 
gang i dansefødderne. Vi vil derfor gerne invitere 
alle de GGF nyt´s læsere, der har lyst til at se 
hvad vi laver, til en info /kaffe / danse / hyggeaf-
ten i Gårslev Sognegård, hvor vi danser hver man-
dag fra starten af september til slutningen af 
marts.  

      Datoen er mandag, d. 20. september, kl. 19.30    

Der vil vi fortælle lidt om os selv, og hvad vi laver i årets løb. Der 
bliver naturligvis også mulighed for at danse selv. Vores dygtige 
instruktør Mette Inge, skal nok finde nogle sjove start op danse, 
som alle kan være med på. Der er levende musik hver aften af tre 
dejlige spillem/k.  

   I aftenens forløb giver vi en kop kaffe og lidt kage og synger et 
par sange. Noget vi også normalt gør hver aften vi danser. Vores 
danse er traditionelle danske folkedanse, som fortjener at blive 
holdt i live. Foreningens målgruppe er 50+, men alle er selvfølgelig 
velkommen. Folkedans er pardanse, så her er muligheden for at et 
par kan gå til samme aktivitet. Der er der ikke mange andre steder 
man kan.  

   Det sociale samvær vægtes meget højt i vores forening. Der hyg-
ges og snakkes meget. I løbet af et sådant danseår, er der også 
masser af muligheder for socialt samvær på tværs af foreningerne.  
Danseaftner, balaftner, weekendstævner og det store landsstævne. 
Folkedans er faktisk en sportsgren, og vi hører under DIF. Det er 
der måske ikke så mange, der tænker på. Hvert år er der danse-
konkurrencer, hvor bedste danser indenfor forskellige grupper kan 
deltage.  

   Foreningen glæder sig til at se en masse nye ansigter d. 20. sep-
tember.  Har I nogen spørgsmål, så kontakt endelig foreningen på 
tlf. 23 42 33 66 
  

 Gårslev Folkedansere afholder i øvrigt et Corona-forsinket   
40 år´s jubilæum Lørdag d. 9. oktober,  

så er der nogen af GGF nyt`s læsere, der tidligere 
har danset i foreningen, og har lyst til af være med til 
jubilæet, skal de kontakte mig på ovenstående tlf. nr.  

eller petersko@profibermail.dk  
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Torsdagsklub. 

Endelig – Nu starter torsdagsklubben op igen. Det er vi flere, der 

har glædet os rigtig meget til.  

Så sæt kryds i kalenderen på datoen  

d. 2. september kl. 9.30. 

Vi håber at se alle de ”gamle” igen, men håber også, at nogle 

”nye” kunne få lyst til at komme.  

Det er jo ganske gratis. Man møder bare op, det kræver ingen 

tilmelding eller afbud. 

Vi mødes i Gårslev Sognegård hver torsdag og hygger os med 

forskellige spil, strikker, spiller 

billard eller bare snakker.  

Nå ja – for resten kan man og-

så få en kop kaffe og et stykke 

franskbrød til 10 kr. 

Evt. henvendelse til: 

Lisbeth tlf. 23352159 

Lillin     tlf. 24966164 

Hanne  tlf. 30288805 
arkivfoto 

Sæt kryds i kalenderen: 

29. oktober og den 3. december: Fællessang fra den 

nyeste Højskolesangbog arrangeret af IM 

og Gårslev Kulturklub.  

Mere herom senere 
—————————————————————————————————————— 

Flagermuslygtetur 11. oktober afg. kl. 

19.00 fra Spejderhuset. Arr. Kulturklubben 

Mere herom senere 
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Per Voigt 

AH Service 
Hvidvareservice 

22 38 27 60 
ahservice@ahservice.dk 
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Gudstjenester i Gårslev kirke 
 

September 2021: 
 

 
5. sept. kl. 10.30        Bjørn Ellerbek 

12. sept. kl.10.30: Høstgudstjeneste 

   Bjørn Ellerbek 

19. sept. kl. 10.30 Bjørn Ellerbek 

26. sept. kl. 10.30 Bjørn Ellerbek 

 

Oktober 2021: 
 

3. okt. 10.30                Bjørn Ellerbek 

Onsdag d. 6. okt. kl. 17.00 Familiegudstjeneste 

    Bjørn Ellerbek 

10. okt. kl. 9.00          Henrik Skoven 

17. okt. kl. 10.30          Bjørn Ellerbek 

24. okt. kl. 9.00          Henrik Skoven 

31. okt. kl. 10.30          Bjørn Ellerbek 

 

------------------------------------------------------------- 
 
 

Høstgudstjeneste 
 

Søndag den 12. september kl. 10.30 

Vi vil sammen med børnene bære en lille del af  

årets høst ind i kirken. 

----------------------------------------------------------------- 
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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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Familiegudstjeneste 
 

Især for familier med børn. Men alle er velkomne 

 
Onsdag den 6.  

Oktober 
 

Vi mødes i kirken kl. 17.00 
Herefter går vi over i kirkehuset 

hvor vi vil spise sammen. 
 

Tilmelding til spisning senest 3. oktober: 
Sms antal børn og voksne til 20 54 12 24 
Pris: 0 - 12 år gratis. Over 12 år 25 kr. 
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Gårslev Byfest 2021 
 

Gårslev Byfest 2021…. i lang tid har det været på tegnebrættet. I 

lang tid har vi spændt fulgt corona pandemiens hærgen, og i lang 

tid har vi krydset fingre for, at årets byfest kunne blive en realitet.  

Endelig nærmede vi os uge 33, den sædvanlige byfestuge, og aldrig 

er vejrudsigterne blevet fulgt så tæt. Stort set alle byfestens aktivi-

teter i år var nemlig en anelse vejrafhængige. Heldigvis blev hver-

ken corona pandemien eller vejret en benspænder for byfesten. 

Mandag i uge 33 åbnede Gårslev Kulturklub “ballet”, med deres ef-

terhånden traditionsrige vandretur. Hele dagen havde vejret været 

truende, vejrudsigten tjekket hver 5. minut, og helt op til start-

skuddet lød, faldt der dråber ned fra himlen. Alligevel trodsede 34 

deltagere vejret, og havde en fantastisk vandretur. 

Tirsdag bød på den traditionsrige hjemstavns aften. Om end opto-

get var lidt mindre i år, så var tilslutningen i kirken stor, og endnu 

en dejlig hjemstavns aften blev holdt i Gårslev Kirke.  

Da corona pandemien jo har vist kløer hele foråret, var det traditi-

onsrige bankospil og ølsmagning onsdag og torsdag ikke på pro-

grammet i år. Men forhåbentlig har vi GGF’s støtteforening samt 

Gårslev Skoles Venner med på banen som samarbejdspartnere næ-

ste år. 

Fredag var det så blevet Byfestudvalgets tur, til at indbyde til fest. 

I år i en helt anden udgave, end man 

før har set. Igen måtte vi tage vores 

forholdsregler, da selv en lille stigning 

i corona smitten ville kunne komme til 

at have konsekvenser for vores by-

fest. Derfor var der ingen telt, lokatio-

nen var også en anden og hele setup-

pet faktisk ganske anderledes, end vi 

kender det.  

Vi havde i år valgt, at fredagen skulle 

stå i familiens tegn. Derfor kunne 

man tilbringe sin aften i skolegården, 

hvor man både kunne få klaret af-

tensmaden og ikke mindst komme til 

et fantastisk børnedisco. Mange børn 

havde ladet op til årets disco hele 

ugen, og stemningen var nærmest 

elektrisk, da vi var ved at sætte op til 

byfest, da eleverne havde fri fra skole. Det blev en helt igennem 

fantastisk aften. I dette corona             Fortsætter side 33 
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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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år turde vi ikke sætte vores forventninger for højt, så vi blev da mere 

en overvældet, da ca 250 personer havde meldt sig til spisning, og vi 

i alt var ca 300 personer til fredagens familieaften. Vores fantastiske 

madhold sørgede for lækker mørbradgryde og DJ Lua sørgede for, at 

alle børn, og tilmed voksne, fik rørt danse musklerne. Tusinde tak til 

alle jer, der var med til, at gøre aftenen helt og aldeles gennemført.      

Lørdag prøvede vi igen noget nyt. Nemlig en hel dag i de voksnes 

tegn. I et forsøg på at ramme alle aldersgrupper, havde vi denne dag 

også lagt nogle nye indslag ind. Maria Kramme og Brian Mortensen 

ledte os gennem nogle dejlige sange, mens solen bagte ned over sko-

legården. Det var en rigtig dejlig stemning, der satte denne dag i 

gang. 

Herefter gik Dan Skjerning på scenen. I ægte Søren Dahl stil, dog 

uden penge under bordet og den slags, havde han nogle enormt 

spændende samtaler med nogle af områdets “kendisser”. Her kom 

man lidt tættere ind på livet af Peter Stub, Ib Høll og Mads C. Der var 

rigtig flot opbakning til begge arrangementer, hvilket igen glædede 

os, for det betyder, at I, der bor i Gårslev, også kan se meningen 

med de ting vi fra Byfestens side gerne vil. 

Inden maden fyldte Peter Stub skolegården med glade toner, mens 
folk så småt begyndte at stimle til. Kæragergård havde sørget for en 
super lækker tapas, og så var vi ligesom klar til at tage hul på afte-
nens fest. Peter Stub og Kent Blak stod for musikken, mens Rene sør-
gede for, at man hele tiden kunne hente forsyninger i baren. Mere 
end 100 personer valgte at nyde denne sensommeraften under åben 
himmel i skolegården.  
 

Til Gårslev Byfest vil vi gerne have alle med. Derfor har det været 
vigtig for os, at man frit har kunnet komme. Uden entré billetter og 
den slags. Dette har kun kunnet lade sig gøre, da vi i lokalområdet 
har nogle fantastiske firmaer, der bakker op om os. Derfor vil vi end-
nu en gang, gerne sige stort tak til alle vores sponsorer og samar-
bejdspartnere. Uden jer var der ingen byfest.  
 

Nu er byfesten slut, skolegården ligge atter stille hen ( i hvert fald ind 
til skolens børn igen møder ind) og vi kan se tilbage på et år, hvor 
byfesten endnu en gang blev afholdt med stor succes. Vi glædes over 
den opbakning hele byen har vist os, og glæder os til, at vi nu kan se 
frem til Gårslev Byfest 2022.  
 

I har været gode til at give os feedback undervejs, og det er vi meget 
taknemmelige for. Skulle der sidde en derude med ris eller ros, skal I 
være meget velkomne til at skrive til gaarslevbyfest@gmail.com.  
 

Endnu en gang kæmpe tak for opbakningen til vores alle sammens 
byfest 
 
På vegne af byfestudvalget 
 

Signe Bendorff 
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HENVENDELSE PÅ TELEFON 21 35 19 20 

mailto:gaarslevbyfest@gmail.com
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Ring til Søren Skou på tlf.: 30 30 28 90  
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TELEFON 75 86 10 55 


