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Håndbold for U8/U9 piger
Er der håndbold i Gårslev for piger i alderen 8-9 år – ja det er der
og har været hver tirsdag eftermiddag kl. 16.15-17.15 siden september måned i årJ
Gitte og Naja har startet et håndboldhold med hjælp fra 3 hjælpetrænere i Gårslev hallen for piger, hvor fokus er at have det sjovt,
hvor vi kan grine og pjatte sammen men ikke mindst være aktive
med en bold. Vi har startet holdet uden at have de store ambitioner for at skulle ud og spille kampe og turneringer men forventningerne til et fælles rum, hvor piger i alderen 8-9 år kan hygge sig
med boldspil, have noget sammen socialt og føle et fællesskab er
alfa og omega for os. Der er plads til alle uanset niveau. Så kan vi
på sigt se om, behovet og lysten er til at spille træningskampe eller
deltage i håndboldstævner.

holdet arbejder med helt grundlæggende principper i håndbold.
Lysten til håndbold har været så stor ved pigerne, at vi har udvidet
træningstiden fra tre kvarter til en time, da vi ellers var for pressede mht. det, vi ville nå i træningen. Det tager vi som et positivt
tegn.
Vi holder juleafslutning d. 21/12-2021 med julegodter og julemusik
og starter op igen d. 4/1-2022 i det nye år.
Kontakt endelig Naja Hasle Jensen eller Gitte Kissow for yderligere
information hvis der er interesse for at vide noget om holdet.

Nyt fra Volley – I gang igen
Efter 1½ år, hvor vi kun har kunnet spille volley sporadisk, er vi i
denne sæson endelig kommet ordentligt i gang igen. Vi har atter
fået nye spillere – hvor er det dejligt.
For første gang i 2 år, kan vi atter tage til julestævne d. 11. december, denne gang stiller vi dog kun med et hold. Vi vil som noget nyt også prøve at melde os til nytårsstævne 8. januar.
Der er stadig plads til flere på vores hold, så hvis du har lyst til at
prøve, er du velkommen til at komme og spille med os et par
gange og se, om det kunne være noget for dig. Der er plads til
alle, også selvom du aldrig tidligere har spillet volleyball. Vi er en
blanding af kvinder og mænd i alle aldersgrupper, så der er også
plads til dig.
Der er lige nu 9 piger på holdet, men vi kan sagtens være flere, så
kom frisk, hvis du kender en, der har lyst til at spille håndbold hvor
3
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På volleyholdets vegne
Helle
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På de følgende sider er der lidt situationsbilleder fra 21.11

parasport i Gårslevhallen
med kørestols-basket, el-hockey og fitness
hvor der var:
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Der var en ivrig aktivitet med både kørestols-basket og el-hockey,
og selv formanden for parasport i GGF, Lars Andersen, prøvede
den svære kunst at styre en basket-kørestol.
Fortsætter side 11
9

10

En del tilskuere havde
også ladet søndagsturen gå forbi Gårslevhallen, og alle fik et godt
indblik i, hvad der foregår i hallen hver søndag. I dagens anledning
blev der serveret både
rundstykker, pølser
med brød og drikkevarer.

Også salg til private - besøg os i gården

Det var ikke kun i hallen, der var aktiviteter, nej fitnesscentret
havde også inviteret indenfor, så man kunne se lokaliteterne og
mulighederne for både kørestolsbrugere og andre i centret. Denne
dag var der også et godt tilbud for nye brugere. Man kunne i tidsrummet mellem kl 11 og 14 spare indmeldelsesgebyret på 200kr.
Instruktørerne stod klar til at vise rundt og modtage tilmeldingerne, og en del benyttede sig af tidbuddet og meldte sig ind.

Bladet er også på GGF´s hjemmeside
og på Facebook, hvor de anvendte
billeder og annoncer er i farver.
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Bom-tjikke-bom-tjikke-bom-tjikke-STOP.
Ud af højtaleren strømmer Kaj og Andrea med sangen
bom-tjikke-bom, børn og (bedste-)forældre løber rundt
og stopper når der synges stop. ”Kan du strække dine
arme højt mod loftet op? Strække, strække, strække
(…)” De tager armene over hovedet og strækker sig som skulle de
nå loftet.

14.00-19.00

Der er gang i den, når man ser på de skønne haletudser, der hver
torsdag indtager hallen i Gårslev. Der bliver sunget sange med fagter, løbet, danset og nogle gange laves der blæsevejr, når den store faldskærm findes frem. Når sanglegene er færdige og der har
været lidt bevægelse til at få kroppen varm, så er det tid til BANEN.

FLEMMING

Stemningsbillede fra haletudserne
Redskaberne er slæbt ud af trænere og de (bedste-)forældre, der
havde lidt tid før selve timen. Mange af børnene har travlt med at
komme af sted, når banen ”frigives”. Her kan man hoppe, kravle op
og ned, prøve kræfter med balancen og få brugt det sidste af dagens energi. Børnene tumler af sted. For de lidt større er der fart
over feltet, mens de lidt yngre hjælpes af deres (bedste-)forældre
til at komme rundt og prøve de forskellige opstillinger. Der er musik, og energien er høj, og man kan se smil og høre begejstrede
udbrud.
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De 45 minutter, en gymnastiktime varer, er kvalitetstid for børn og
(bedste-)forældre. Der er ikke tid til opkald og sms’er – der er bare
tid til at være sammen. Det er en tid, hvor de voksne leger med
deres børn, og rammerne er udviklende for børnene. For ud over
de motoriske udfordringer de møder både i sanglege og på redskabsbanen, så er det også udviklende at være sammen. Det er
det der gør forældre/barn gymnastik så fantastisk.

Stemningsbillede fra haletudserne
Så stoppes musikken, der kaldes til samling i rundkredsen. Børn og
voksne mødes hver gang i rundkredsen både til start og slut. Nu er
timen ved at være forbi – men først skal der synges. Det er en farvel-sang der har været sunget mange gange før – hver gang den
samme. ”Ikke mere gymnastik for denne gang, pas godt på dig
selv til næste gang. Vi holder hinanden i hånden og siger tak for i
dag”. Børn og voksne bukker pænt. Sangen synges igen og så er
timen helt til ende. Det næste hold venter i kulissen, nu bliver det
snart deres tur til at have en dejlig gymnastiktime.
Haletudseholdet er et hold for de 0-3årige, i år ledes det af Mette
Holme, Mads Bredsgaard Randers og Agnete Lyck-Lindholm. Der
trænes hver torsdag fra 16.30-17.15. Sidste gang før jul er den
16.dec.
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Årsrapport fra tennis 2021
Tirsdag den 26. oktober sluttede tennissæsonen for
2021, og det har igen været en god og lang sæson,
hvor vi ikke mærkede så meget til Covid19, som
ellers var en medspiller for mange idrætsgrene igen
i år. For at forebygge spredning har vi haft sprit,
handsker og sæbe til fri afbenyttelse. Vejret har artet sig rigtig fint, så man har kunnet spille tennis de fleste dage siden starten på sæsonen den 21. april. Vi håber, I har benyttet jer
af det og glæder jer over, at I virkelig har fået mange timers spil
for den forholdsvis lave kontingent.

Et tilbageblik over året:
Frosten havde bidt sig fast under overfladen langt hen i april, og
banerne var derfor meget bløde og våde med det til følge, at vi
hverken kunne køre med tunge trillebøre eller tromlen uden at lave
dybe og uoprettelige spor, så vi måtte udsætte arbejdet med baneklargøringen nogle dage.
P.g.a. corona måtte man ikke være ret mange til at klargøre tennisbanerne og udenoms-områderne, men det gik rigtig fint, da vejret endelig blev godt.
Vi kunne heller ikke have officiel standerhejsning i år, men da banerne var klar den 21. april, bød vi spillerne velkommen til at tage
tennisområdet i brug.
Medlemmerne begyndte at melde sig til, og der kom aktiviteter på
banerne. Medlemstallet er steget lidt i forhold til sidste år, og det er
især på børneområdet, dette har gjort sig gældende. I år var der
tilmeldt 16 børn, 12 voksne og 21 seniorer. Selv om det er en lille
stigning i forhold til sidste år, har vi stadig god plads på de flotte
baner, som vi gør et stort arbejde for at holde i god stand.
Der var planlagt en multisportsdag mellem skolen og GGF den 29.
maj, hvor også tennis skulle lave aktiviteter, men som så meget
andet i år, blev også dette aflyst.
Der har været børnetræning hver onsdag og voksentræning 2 gange før sommerferien og 1 gang efter. Næsten hver gang var det
fint vejr sidst på eftermiddagen, og der blev spillet og øvet på livet
løs, og hvor er børnene blevet dygtige. Vi skylder Sisell og Benjamin tusinde tak for de mange timer, de har mødt velforberedte og
veloplagte op til træningen og med deres gode humør og rolige tilgang til børnene, har de været en stor inspirationskilde, og de er
17
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uden tvivl årsag til, at så mange børn har fået lyst til at spille tennis.
Vi er utrolig glade for, at de begge har sagt ja til også at være træner i 2022.
Vi vil også gerne takke de mange medlemmer, som har valgt at spille tennis i Gårslev. Vi håber, I har haft mange gode kampe og hyggelige timer sammen med gode modstandere og hyggelige kammerater, og vi håber, I også har lyst til at spille tennis næste år.
Vi skylder også Fynske Bank tusinde tak for deres fortsatte
støtte til GGF-Tennis. Da ITPartner valgte at stoppe pr 31.12. efter
rigtig mange år, var vi så heldige, at Dagli´Brugsen, Gårslev gerne
ville være vores nye sponsor på denne plads. Desuden kan vi takke
Skoda i Fredericia for, at de også gerne vil støtte tennisafdelingen.
Tusinde tak til alle sponsorer.
Vi har i år haft en del udgifter. Vi har fået skiftet midterhegnet og
det høje hegn på bane 2 er blevet rettet op. Vi hår købt nye træningsbolde til især voksentræningen, og vi har købt en pladevibrator, så vi fremover slipper for det hårde arbejde med at stampe liners ned med håndkraft.
Hvad mon 2022 vil bringe?
Hvis vi ser frem mod 2022, håber vi på, at der stadig vil være mange, og måske endnu flere, der har lyst til at blive medlemmer i
Gårslev Tennis. Vi vil igen sørge for, at banerne er i god stand, og at
der er pænt i hele tennisområdet, så det er hyggeligt at opholde sig
der mellem og efter kampene.
Vi satser og håber på, vi kan have standerhejsning den 23. eller 24.
april
Vi deltager i multisportsdagen mellem skolen og GGF den 2.6. 2022,
og så håber vi, at corona ikke er en aktiv medspiller næste år.

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

Jeg vil slutte med at takke tennisudvalg, trænere, spillere, Henrik,
GGF og sponsorerne for et godt samarbejde i indeværende år og ser
frem til fortsat godt samarbejde i det kommende år.
Jeg håber også at byen vil takke tennisafdelingen for,
at den igen i år har doneret vand til søjleegene ved byens indfaldsveje, så der stadig er liv i dem alle. Næste
år håber vi på, at forbruget bliver noget mindre, da de
10 ”gamle” træer snart må kunne ”stå på egne ben”.
Sportslige hilsner fra
Bente Weibel
På valg til tennisudvalget i år var Jan Bruun, Hagen Jørgensen og
Hanne Berthelsen, og de modtog alle genvalg med applaus :-)
Tennisudvalget består desuden af Niels og Bente Weibel.
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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
20

Blomsterhuset . 75 86 60 81

21

22

Referat fra hovedbestyrelsesmødet d. 26.10. 2021
1. Godkendelse af referat og dagsorden.

2. Nyt/orientering fra hovedbestyrelsen (bl.a punkter fra
sidste møde):

Forpagtersituationen: Det har indtil videre ikke været muligt at
finde en forpagter til Sportscafeen, hvorfor der nu skal forsøges
at finde en alternativ og midlertidig løsning. Der er aftalt møde
onsdag d. 27.10. mellem kassererne i henholdsvis GGF- og hal
bestyrelse, formænd for Hal, GGF og Fitness samt udvalg i tidl.
Sportscafé. Efterfølgende inviteres til fælles møde herom for
respektive bestyrelser.
Det aftales, at der til mødet også skal tages stilling retningslinjer og aftaler for, hvordan og af hvem, formændene kan bestille/stå for mad til arrangementer med spisning.
Fælles julefrokost/nytårsarrangement for bestyrelserne for både
Hal og GGF planlægges til finde sted i starten af 2022.

3. Tiltag i udvalgene:
A. Halbestyrelsen: Afbud fra Arne. Der henvises til ovenstående orientering. Herudover orienteres om planlagt Julebanko den 8. december.
B. GGF-Nyt:
2 nye annoncører.
Trykkemaskinen skal udskiftes.
C. Sognegården:
Dato for hovedrengøring: den 31.10. Formændene giver besked til Birgitte om, hvem der kan hjælpe. Birgitte melder
antal af hjælpere til Eivind senest onsdag den 27.
D. Støtteudvalget:
Arrangement i Erhvervsklubben den 2. december.
Arrangement for støttemedlemmer flyttes til omkring februar
2022.
Udvalget er blevet kontaktet af Byfestudvalget og er inviteret
til møde med henblik på planlægning byfestbanko i 2022.
E. Koordinationsudvalget: Afbud og intet nyt fra Agnete.
Kommunikationsudvalget:
Der er ved at blive fundet en ny it-ansvarlig for hjemmesiden
og Tonni vil kontakte pågældende. Birgitte følger op på dette.
Fortsætter side 25
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4. Tiltag i afdelingerne:
A. Badminton:
Der er rimelig god tilslutning, men plads til flere. Nye trænere/
forældre søges.
B. Fitness/parasport:
Fitness:
Medlemstilgang. Der bookes mange introtimer. Vi har brug for et
par nye instruktører.
Status på medlemmer: Ca. 240. 89 nye medlemmer siden maj.
Vi har også fået en aftale med Katrine Erbo om hjælp til af få
reklameret for holdene på infoskærme og hjemmeside mv.
Drøftelse af mulighed for instruktører i nogle dagtimer. Pensionerede instruktører kunne være en mulighed.
Drøftelse af overholdelse af regler. Forslag om at sende en orientering, herunder konsekvenser, ud til medlemmerne via Convensus. Lars laver dette opslag.

Per Voigt

AH Service
Hvidvareservice

22 38 27 60
ahservice@ahservice.dk

Parasport:
Event/Åben hus i hallen 21. november med bl.a. formål om at
kunne trække flere medlemmer til især kørestolsbasket. Hjælp
fra Sportscafeen og Lions.

C. Fodbold: (Status på logo ?)
Der er afholdt afslutning på udesæsonen.
Indendørshold starter på fredag den 29.10.-21 med 1 hold) og
lørdag 2 hold, i alt 3 hold.
Der er pt. fundet to nye trænere.
Tøj og logo: Leverandør af spillertøj har samtidig leveret logo til
tøjet.
D. Gymnastik:
Der er afholdt konstituerende udvalgsmøde, Lone er valgt som
formand, tillykke til Lone og os.
Alle gymnastikhold er repræsenteret i udvalget.
Det går rigtig godt med det nye springhold og de to nye trænere. God tilslutning til alle hold. Der er planlagt Gymnastikopvisning lørdag den 2. april 2022.

F. Senioridræt:
Der er indkøbt håndvægte.
38 tilmeldte, utrolig flot.
Træner, Laila, har lavet aftale med Jette, som træner i Pilates så
Fortsætter side 27
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Store og små til cykelløb i Gårslev. Løbet var
26

Mads C.

E. Håndbold:
Status på hold: U7 og U9.
Der er købt bolde.

arrangeret af Mads Christensen

de medlemmer af Senioridræt, der har lyst til at blive, kan træne Pilates efterfølgende time hver anden tirsdag og hver anden
gang vil der være mulighed for yoga.
2. november er der udvalgsmøde.
Corona-restriktioner er drøftet, og det er bl.a. besluttet at
medlemmerne selv tager måtter med.
G. Tennis:
Banerne er gjort klar og lukket for vinteren. Udvalgsmøde torsdag den 28.10.-21.

5.Økonomi ved kassereren:

Status på årsregnskab: Overskud på omkring 300.000 fratrækkes afdrag for sidste års underskud + halleje. Alt i alt har GGF
en god økonomi.

6. Kommende møder, herunder julemøde:

Den 16. december kl. 18. Birgitte sørger for at booke lokale
og bestille julefrokost lokalt.

7. Evt.:

Fremtidig Volley-udvalg. Der forslås at Volley ikke får sit eget
udvalg, men at Morten Nielsen repræsenterer afdelingen på hovedbestyrelsesmøderne.
Lone foreslår salg af lodder til Børnehjælpsdagen som en god
mulighed for at få et tilskud til et arrangement for børnene i
Gymnastik, samtidig med, at vi er med til at støtte et godt formål. Det aftales, at Gymnastikudvalget går videre med dette.

Den 26.10. - 2021 / Birgitte Buskov Sørensen

Årets sidste vindere
Vi er nået til årets sidste trækning af vindere i støtteforeningens
lotteri, men hvis du ikke er blandt de fem heldige, skal du ikke
fortvivle. Vi fortsætter med at trække vindere i 2022, så der bliver
masse af chancer til den tid. Her er medlemsnumrene på de heldige, der får et tilskud til julegaverne og nytårsraketterne:

149-232-23-383-73
Tillykke til vinderne, som får direkte besked fra GGF’s kasserer.

Og så rigtig glædelig jul og godt nytår til alle medlemmerne. Vi skrives ved til næste år!

Vestre Engvej 18, 7100 Vejle,
tlf. 75 82 44 99 , mail: vejle@hokagulve.dk
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Åbningstider: Mandag –torsdag 9-17.30, Fredag: 9-18, Lørdag 9-13
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Jul i Sognegården
Velkommen til en hyggelig jule-eftermiddag
søndag den 12. december kl. 14-17
i Gårslev Sognegård
Med juleboder, kaffe og kage.

Program:
Kl. 14.00 Juleboderne åbner, køb håndlavet brugskunst,
julepynt og andre gode sager.
Kl. 14.30 Der serveres te, kaffe og kage.
Kl. 17.00 Juleboderne lukker- god jul og tak for i år.
De bedste julehilsner fra
Gårslev Sognegård og Gårslev Kulturklub.

HENVENDELSE PÅ TELEFON 21 35 19 20
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Hovedrengøring i Sognegården.
Søndag d. 31. oktober var der indkaldt til den havårlige hovedrengøring af Sognegården. De 20 ihærdige personer, der havde tilbudt at
give en hjælpende hånd, skulle komme ud for en anderledes og udfordrende hovedrengøring end normal, idet weekendens lejere havde ødelagt
inventar, svinet overalt og
stjålet det, der var værd at
stjæle.
Tusind tak til de ihærdige og
tjenstvillige personer, som
man i øvrigt kan se på billedet, hvor vi er i gang med morgenkaffen
inden det store oprydnings- og rengøringsarbejde.
Det er uvurderlig at have så mange frivillige, der tilbyder deres hjælp

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.

Klar til oprydning/rengøring

Gårslev Sognegård afholder

Generalforsamling
tirsdag d. 8. februar2021 kl. 19.30 i Sognegården
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen.
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RØDT STI-FORLØB ETABLERET ved Fædrift.
Så er Rød Sti etableret gennem plantagen ved den store parkeringsplads på adressen Fædrift 16 nær Hvidbjerg Klit. Kække
frivillige (billedet) fra Gårslev Lokalråd og Grundejerforeningen for Hvidbjerg, Høll og Mørkholt har lørdag den 30. oktober
nedgravet pæle og påsat røde pile, så besøgende nu kan opleve godt en kilometers rundtur gennem både lindeskov, elleskov og ellemose-områder.
Efter mere end et halvt års koncentreret indsats lykkedes det at få de
nødvendige tilladelser på plads samt at få leveret materialerne til stiforløbet. Gennem denne periode har ikke mindst Kurt Hemmingsen,
Bente Weibel og Niels Weibel,
hædret af lokalrådet som
”Årets Ildsjæl”, brugt mange
timer på at klargøre stien.
Dette har blandt andet betydet planlægning og markering af rute-forløbet, trimning
af vegetation, konstruktion
og udlægning af gangbroer,
lægning af ”trædesten” og
fordeling af flis.
Med etableringen af denne
rute er det første vigtige
skridt taget til at gøre plantagen, der ejes af Skovog Naturstyrelsen og driftes af Vejle Kommune, mere
attraktiv for besøgende. - Det er vores håb, at vi i et
samspil med grundejerforeningen og andre gode
kræfter med tiden kan gøre stiforløbet ekstra spændende via noget digital historiefortælling og måske
også gennem nogle kunstoplevelser eller lignende i
plantagen,
forklarer lokalrådets formand Henrik Juhl Kristensen.
En egentlig indvielse af
det nye røde stiforløb forventes at ske til foråret,
men der er altså intet til
hinder for, at man allerede
nu kan prøve ruten. Fornuftigt fodtøj anbefales
dog, og i ellesumpen må
man gå lidt forsigtigt på de
udlagte ”trædesten”.
God tur
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Her i det sidste nummer af
GGF-Nyt i 2021 vil vi gerne
ønske alle en

rigtig glædelig jul og
et godt nytår.
Samtidig vil vi også sige tusind tak til
alle de annoncører, der har støttet os.
Også tusind tak til alle, der har leveret indlæg til bladet, til trykkere, samlere og budbringere.
Vi glæder os allerede til februar i det
nye år, hvor vi håber, GGF Nyt
udkommer med en
masse spændende stof.
GGF Nyt
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Ring til Søren Skou på tlf.: 30 30 28 90

TELEFON 75 86 10 55
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