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Tusind tak
for lang og tro tjeneste!
Efter mange år som badmintontræner i GGF, har Thomas Hansen
valgt at indstille karrieren og gå på “pension”. Thomas startede

GGF – NYT
fra GGF-Nyts generalforsamling

som træner, da Mathilde begyndte at spille badminton. Siden startede også Malthe og Sophie. Pigerne fulgte i fars fodspor og var i
nogle år hjælpetrænere i GGF.
Thomas fortsatte trænergerningen, skønt børnene var stoppet og
adressen var flyttet til Brejning.
Respekt for det og tusind tak for
indsatsen.
Billeder er fra sæsonafslutning,

hvor Thomas blev hyldet af glade
badmintonspillere, som naturligvis
også var lidt triste over Thomas’ exit og udsigten til flere måneder uden badminton. På billedet
er også ny stjernetræner - Niels

Gårslev, d. 28. marts 2022

Velkommen til GGF Nyts generalforsamling.
Da jeg skulle til at lave beretningen, kom jeg til at tænke på, at det
jo næsten er det samme jeg siger hvert år- men det skyldes vel, at
det bare kører derud ad. – og dog! Tove valgte at sige stop som
kasserer efter rigtig mange år. Det måtte vi jo acceptere, men heldigvis havde Tove et godt forslag til ny kasserer, og heldigvis sagde
Lisbeth Hemmingsen ja til udfordringen. Tusind tak til Tove for veludført job og tusind tak til Lisbeth for at træde ind som kasserer.

Vi har heldigvis mange, der kommer med indlæg om forskelligt, der
sker i byen. Indlæg om, hvad der sker i GGF, modtages heldigvis
også – Nogle gange må der rykkes for stof fra afdelingerne, men
som regel kommer det. - Ellers må Bente ind og lave et indlæg
(journalist).
Bladet kan jo også læses på nettet. Det tror vi mange ”gamle”
Gårslev borgere benytter sig af.
Vi har fået ny trykmaskine, eller rettere sagt, købt en ny her i januar. Niels og Trygvi er rigtig godt tilfredse med den nye maskine,
som laver bedre tryk end den gamle.
Mange siger til os: ”Laver i stadig GGF-Nyt i papirformat?” Det kan
vi kun sige ja til. Det kan vi selvfølgelig kun gøre, fordi vi har så
mange trofaste annoncører, og der skal lyde en stor tak til dem.
Også en stor tak til gruppen, der laver blad og samler og hæfter
det. –Og en stor tak til vore trofaste bude.

Fischer.
Rigtig god sommer - vi glæder

Sidst men ikke mindst en tak til bestyrelsen og GGF`s hovedbestyrelse for godt samarbejde.

os til at se jer igen efter som-

merferien!

Hanne Berthelsen

/Per
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Referat fra generalforsamling i GGF,
mandag den 28. marts 2022 i
Gårslevhallens mødelokale.
Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Dirigent:

Arne Rahbek

Referent: Morten Nielsen

Stemmetællere: Henrik Kassentoft
Nielsen og Inger Feld Kjær Steffensen
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

Formandens beretning
Formand Birgitte Buskov Sørensen aflagde beretning og kom bl.a.
ind på følgende punkter:
 Generalforsamlingerne for Gårslevhallen, Sportscafeen, GGF-Nyt
og GGF afholdes i fællesskab, da det var en succes i corona-året
2021.
 Der holdes i 2022 en frivilligfest for trænere, udvalgsmedlemmer
mfl. Det er en ny måde at påskønne de frivillige, og det afløser
de tidligere award-uddelinger.
 Der er vedtaget nye retningslinjer for frikontingenter til trænere
m.fl. og startpakker til nye trænere.
 Året 2021 har også været præget af corona med nedlukninger
og restriktioner.
 Kort orientering om de forskellige sportsgrene og arbejdsgren
samt kommende støtteforeningsarrangement og multisportsdag
 Tak til alle frivillige for en stor indsats og tålmodighed i løbet af
året og særligt i forhold til corona-restriktioner.
 Tak til halleder Henrik for hans indsats og fleksibilitet.
 Tak til Gårslevhallen for samarbejdet.
 Der vil i 2022 blive holdt den sponsorfest, som skulle holdes ef-

ter haludvidelsen – men måtte udskydes pga. corona.
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Den samlede formandsberetning
bliver udgivet i GGF-Nyt fra s. 21
Der var mulighed for spørgsmål og
kommentarer. Der var ingen
spørgsmål.
Arne Rahbek udtrykte fra Gårslevhallen tak for samarbejdet.

Regnskab v. kassereren
Kasserer Morten Nielsen gennemgik regnskabet for 2021, der blev
afsluttet med et overskud på 166.639 kr.
Pr. 31.12.2021 var der i alt bankbeholdninger på i alt 738.421 kr.
og en egenkapital på 195.937 kr.
På baggrund af den gode økonomi er lån på 300.000 kr. hos DGI
efterfølgende indfriet.
Det samlede regnskab blev uddelt og gennemgået.
Det reviderede regnskab er underskrevet af GGF’s bestyrelsen og
kan gennemses ved henvendelse til kassereren.

Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag

Valg af:
Formand: Birgitte Buskov Sørensen blev genvalgt for perioden
2022 – 2024
Revisor: Dan Skjerning blev genvalgt for perioden 2022 – 2024
(Maiken Bang Madsen er også revisor – valgt for 2021 – 2023

Eventuelt
Morten Nielsen orienterede om, at bestyrelsen vil tilknytte en sekretær og opfordrede til at komme med forslag til denne post til
formanden eller ham selv.
Der var tilslutning til dette.
Lars Andersen foreslog, at vi byder flygtninge fra Ukraine velkommen i GGF og tilbyder dem gratis medlemskab.
Der var stor tilslutning til dette forslag.
28. marts 2022
Referent Morten Nielsen
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Standerhejsning og sæsonstart i flot og frisk
vejr hos Gårslev Tennis.
Så er tennissæsonen skudt i gang i
Gårslev. En flok friske tennisspillere
mødte op ved den officielle start på
tennissæsonen, hvor snakken gik lystigt mens morgenkaffen blev nydt.
De første tilmeldinger - af både nye
og tidligere medlemmer er kommet
ind, og alt tegner til at blive en god
sæson. Vi glæder til at møde rigtig
mange spillere på de flotte baner.

Også salg til private - besøg os i gården

MANGE tak til
en trofast gruppe af hjælpere
ved klargøringen af tennisbanerne.

Maj måneds fem vindere
Også i denne måned er der fem støttemedlemmer, der er så heldige at blive 200 kr. rigere! Deres medlemsnumre er nemlig blevet trukket ud af Lykkens Gudinde.
Her er maj måneds fem vindernumre:

44-188-432-195-88
Vinderne får direkte besked fra GGF’s kasserer.
For at deltage i lodtrækningen skal man være støttemedlem, og
det er nemt at blive.
Man går ind på www.gaarslev.dk og trykker sig ind på GGF/
tilmelding. Så ruller man sig ned på ”Støttekort”, og følger instruktionerne. Det koster 175 kr. om året, og de går ubeskåret
til GGF.
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Gymnastik opvisning
Lørdag d. 2. april var endelig dagen, hvor vi for første
gang i tre år skulle have opvisning. Alle var forberedt, stole var sat frem, serier var gennemterpet, aftaler om indmarch og
rækkefølger i orden, cafeteriet åbnet, pigerne havde sat deres lange
hår op, opvisningstøjet var kommet, kort sagt - alt var klar.
Det sydede af spændte og forventningsfulde børn og voksne, og
man kunne nærmest mærke børnenes glæde. Alle glædede sig til at
vise, hvad de havde lavet vinteren igennem til gymnastik
Cafeteriet har åbent og sælger ved bordene ude i cafeen.
Det syder af forventningens glæde
Endelig blev klokken 10.00. Der
blev først helt stille, så blev anlægget skruet op og indmarchen
startede, først kom Mads med
fanen, derefter fulgte Haletudserne, Abekattene, Springfiduserne og til sidst seniorerne. Alle
klappede, og der var en højtidelig stemning i hallen. Der var en
kort tale fra formanden for gymnastikudvalget, derefter sang alle
”Der er et yndigt land”, og derefter gik alle gymnaster ud igen.
Haletudserne (0
-3 årige)skulle
begynde. De
små betuttede
børn, som lige
skulle se tingene an, inden de
foldede sig ud
på gulvet, de
viste på samme tid både nuttethed og energi, når de sang og besteg de stejle redskaber.
Abekattene (3-6 årige)var næste hold. De lidt større børnehavebørn
er uden deres forældre på gulvet og de viste hvor gode de var blevet til kolbøtter, hoppe trampolin, stå i kø, stå på hovedet mv.
Springfiduserne (0.-2.klasse) var de næste som skulle på gulvet.
Skolebørnene som både viste rytmeserier med piger mod drenge
samt fælles, og så viste de lige hvordan trampoliner kan benyttes til

14.00-19.00

FLEMMING
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både høje og seje spring.
Senior (60+) Seniorerne sluttede og de deltog med en del rytmeserier, jeg kan godt forstå de havde svedbånd på, for hold nu op,
hvor der blev hoppet og danset til en høj og hurtig, men utrolig
god musik, vi andre blev helt svedt bare af at kigge på dem.
Tak til alle for nogle fantastiske opvisninger, tak til alle gymnaster,
til alle tilskuer og ikke mindst tak til alle vores dygtige trænere og
hjælpetrænere.
Vi sluttede af med alle gymnasterne til udmarch, det er helt specielt og højtideligt og giver en fællesskabs følelse at deltage eller se
en ind/udmarch og jeg vil opfordre alle til at deltage, eller komme
og se når vi næste forår igen skal have gymnastikopvisning.
Mange sad i cafeen og fik lidt mad på vej hjem og snakkede om de
gode oplevelser, samtidig var nogle gået i gang med at sætte stole
på plads og i løbet af ½ time, var hallen tømt og fejet, alle var taget hjem, der var helt stille og det var en diametral modsætning til
de sidste timers liv og underholdning.

Gymnastik sæson 22/23
Næste sæson er allerede ved at blive planlagt, vi vil lave lidt rokeringer, der vil igen blive 4 børnehold, alderen ændre sig en smule
og fordeler sig således:
Haletudser: 1-3 årige børn Træningstid: Torsdage 16.15-17.00
Abekatte: 3-5årige børn træningstid: Torsdage 17.15-18.00
Springfiduser: Græshopper (ældste årgang i børnehaven) – 0. og
1.klasse. Træningstid: Mandage 16.30-17.30
Springkidz: 2.-4.klasse Træningstid: Mandage 17.30 – 18.30

Trænere/Hjælpetrænere efterlyses
Vi har en del trænere på plads til alle hold, men vi mangler stadig
nogle få forældre så vi kan planlægge nogle gode og udviklende
forløb, derfor efterlyser vi nogle frivillige til at tage en sæson som
træner/hjælpetræner, eneste forudsætning er at i skal have lyst til
at være sammen med børnene, i skal nok blive klædt på til resten.
Meld jer endelig på banen – og gerne hurtigt så vi allerede før
sommer ved der er trænerbesat på alle hold J
Henvendelse bedes rettes til Gymnastikudvalget
15
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Frivillig “handyman” søges til Gårslev
El-hockey
Har du lyst til at bruge nogle timer om måneden på at
hjælpe vores fantastiske El-hockey hold – så er muligheden her nu.
Vi søger en person, der har lyst til at bidrage med noget praktisk
hjælp til vedligeholdelse af vores El-hockey stole. Hjælpen omfatter
bl.a.:
Udskæring af plastdele til stolene
Påsætning af plastdele
Alm. vedligeholdelse af stolene
Det kræver ikke nogen særlige forudsætninger at kunne udføre,
men hænderne skal selvfølgelig være godt “skruet på”.
Vi træner hver søndag fra kl. 10-12, så det vil være godt, hvis du
en gang i mellem har mulighed for at møde op her. Det er dog ikke
afgørende, om du kan i dette tidsrum.
Hvis ovenstående gør dig interesseret i at høre nærmere, så
kontakt endelig Michael Vils på mobil 40 96 47 65 eller mail:
vils-roland@mail.tele.dk
De bedste hilsner
El-hockey i Gårslev
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Nyt fra Volley – I gang igen
Det har været en dejlig sæson, kun få dage hvor vi ikke kunne spille pga. corona. Det har været så godt at komme i gang igen.
Vi har igen i denne sæson fået en del nye spillere. Det er så dejligt
når folk har lyst til at prøve det af og så finder ud af, hvor sjovt det
er og at man samtidig får god motion. Vi har i år haft to baner opsat næsten hver gang. Det er vist en rekord.
I årets løb nåede vi også lige et enkelt julestævne. I år blev stævnedatoen dog meldt ud så sent, at vi kun kunne stille et hold. Men
det gjorde det jo ikke mindre sjovt. Desværre fik vi ingen pokal
med hjem.
Igen i år havde vi et par gode træningsaftener hvor Dan kom forbi
og trænede os. Dejligt med ny inspiration og en masse gode træningsfif. Stor tak til Dan for hans tid og arrangement. Håber du er
klar med et par træningssessioner i sæson 2022/23.
Vi har lige nogle gange igen, inden vi holder sommerferie, og så
glæder vi os allerede til den nye sæson, hvor vi forhåbentlig ser alle
nuværende spillere igen samt en masse nye. Hvis I er nysgerrige
på, om det kunne være noget for jer, så kom forbi og spil med os
et par gange, inden I beslutter jer. Nøgleordene på volleyholdet er,
at der skal være plads til alle og vi skal have det sjovt, mens vi får
god træning.
På volleyholdets vegne siger vi tak for en dejlig sæson.

VVS Installatør
Michael S. Nielsen
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Gårslevs U9 fodbold drenge og piger

var til inspirerende judo træning i Bøgeskovhallen.
Efterfølgende var der arrangeret spisning og fri leg i
Gårslevhallen. En stor succes for alle, både trænere
og spillere.

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
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Beretning ved generalforsamlingen 2022
for GGF.
Ligesom sidste år, så har vi
i år valgt at holde en maraton-generalforsamling
med 3 generalforsamlinger
samlet på én gang. Sidste
år skyldtes det ret meget
Corona og en mulighed for
at nå alle generalforsamlinger inden for reglerne, tidsmæssigt. Denne gang er
det et bevidst valg, da vi
synes det var en succes
sidste år.
Af samme årsag, nemlig
Corona ,sad vi sidste år i Hallen med god corona afstand og god
chokolade i stedet for de traditionsrige lagkager. I år kan vi meget
glædeligt sidde lidt tættere sammen og nyde de fantastiske lagkager, som GGF- Nyt holdet senere vil servere for os.
Her indledningsvis vil jeg også gerne sige et par ord om, at vi, som
I jo kan se, heller ikke i år, har inviteret til det traditionsrige og fine
Awards og prisuddeling, som opstart til hovedbestyrelsens generalforsamling. Årsagen er bestemt ikke, at vi ikke vil anerkende de
mange frivillige, og selve konceptet har også været rigtig godt. Der
har udelukkende været tale om, at vi har synes, at det var tid til lidt
fornyelse.
Vi har i stedet valgt at invitere til en aften på Sommercafeen som
tak til de frivillige, hvilket I snart vil få en invitation til.
Herudover og lidt i samme ”boldgade” har en smule ”nytænkning” i
forhold til frikontingenter for vores frivillige været på dagsorden i
hovedbestyrelsen, og senest har vi nedsat en lille arbejdsgruppe,
der arbejder hermed. Vi ved godt, at vores frivillige ikke yder deres
hjælp for frikontingenters skyld – men det ændrer ikke på, at alle
gør et vigtigt og nogle endda et kæmpe stykke arbejde for GGF´s
”eksistens”, og vi vil gerne sikre os, at vi viser, at vi sætter pris på
jer. Ændringerne er på vej, men ikke helt klar – dog kan jeg afsløre,

75 86 60 81
75 82 36 55
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at alle nye trænere for fremtiden vil modtage en form for
”startpakke” samt at frikontingenterne kan veksles til rabat på fitnesskontingentet svarende til tilsvarende pris for idrætsaktiviteten.
Formålet er, at vi vil sikre, at vi bedst muligt tilgodeser alle, også
de, som tidligere dyrkede voksengymnastik og nu i stedet har lyst
til at være på Pilates- holdet.
Ligesom i 2021, bestod også årets gang i 2021/2022 en del af aflysninger, nedlukninger, genåbningsplaner, nedlukninger igen,
sprit, mundbind og coroanapas. Ligeledes har flere af vores bestyrelsesmøder igen været afholdt som virtuelle møder.
..Men som sidst er der jo faktisk alligevel sket noget siden sidste
Generalforsamling:
Der er gang i søndagsfodbold
 Seniorgymnastik: Der er stor tilslutning og også nytænkning og
udvidelse med gåture i skoven og pilates, så vidt jeg ved.
 Volley-folkene er stort set selvkørende men ikke ”glemt”, for I
har om nogle imponeret med at få medlemmer fra de omkringliggende byer og har løbende haft ”vokseværk”.
 Fodbold: Der er godt gang i fodbolden også børnefodbolden.
 Og så er vi bare så glade for at vi efter en årelang pause, igen
kan tilbyde vores børn at blive trænet i håndbold.
 I forhold til de voksne er det endnu ikke lykkedes med håndbold
men i stedet er Motion- og Fitness fortsat en succes også efter at
Fitnescenteret kom. Således kan vi tilbyde fitnesstræning på forskellig vis for både medlemmer af centeret og dem som bare
ønsker at være med på motion og fitnessholdet – det synes jeg/
vi er alletiders.
 Tennis-holdet gør en kæmpe indsats for hver eneste år at holde
banen og udenomsarealerne fine, hvilket jeg ved kan være noget af en opgave, især når vejrguderne er hårde ved dem.
 Der er ind i mellem udfordringer med at finde trænere på de fleste aktiviteter, og det ved jeg, at der også har været i forhold til
badminton. Derfor skal der lyde en stor tak til de trofaste trænere og udvalget for jeres indsats.
 Elhockey-holdet kører nu godt på 4. år og parasportafdelingen
har udvidet med kørestolsbasket,
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hvilket blev markeret ved åben hus dagen den sidste søndag i november, hvor også fitnesscenteret tilbød rabat og åben hus, hvilket jeg ved resulterede i en del nye medlemmer.
 ..og nu vi er ved Fitness, så er der siden sidst udvidet med f.eks.
yoga og boksning. Flere af Fitnessinstruktørene har været på kursus i fitness for seniorer/ældre.....

Hertil vil jeg godt lige sige, at vi kan være stolte af vores helt
unikke center. Vi tiltrækker også folk fra både Brejning, Børkop og
Fredericia og som jeg tidligere har sagt, så er vi kendetegnet ved
at have et utroligt hyggeligt og rummeligt center..
 Og så sidst men slet ikke mindst til børnegymnastikken. Det er
ikke nogen hemmelighed, at denne i flere år har været lidt mit
”smertensbarn” den..gymnastikudvalg
Kort inden sæson start måtte vi desværre meddele, at springgymnastik blev sat på pause...” men få dage herefter, fik jeg en besked fra 2 unge tilflyttere, og hjælpen føltes som dumpet ”ned fra
himlen”
Der er gang i søndagsfodbold
Derfor er det med meget stor glæde at kunne meddele, at springgymnastik alligevel blev til noget og denne besked blev også taget
rigtig godt i mod af både børn og forældre.
Ligeledes er glæden stor over at kunne invitere til årets gymnastikopvisning den 2. april, efter en Coronapause på 2 år.
Det var alle idrætsafdelingerne. Herudover består GGF´s hovedbestyrelse jo også af andre vigtige udvalg:

Per Voigt

AH Service
Hvidvareservice

22 38 27 60
ahservice@ahservice.dk

 GGF-Nyt, som flittigt læses af mange.
 Koordinationsudvalget, som bl.a. har en længe ventet Multisportdag på tapetet.
Støtteudvalget og erhvervsklubben, som er med til at skabe både
opbakning og økonomi til GGF.
 Sognegården, som åbner deres fine lokaliteter op for foreningerne
i Gårslev.
Jeg vil gerne give en særlig tak til alle medlemmer og frivillige for
jeres kæmpe tålmodighed i de sidste 2 år med corona..
I den forbindelse vil vi gerne bringe et stort og tilbagevendende Tak
til dig Henrik vores hal-leder, for du har om nogen måtte bevæbnet
dig med tålmodighed, når der har været ændringer igen og igen og
igen – her er tak nok et fattigt ord.
Fortsætter side 27
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Herudover meldte Henrik sig frivilligt med det super-flotte tilbud om
at åbne caffeen, når vi nu ikke har fået en bestyrer...dette kendetegner, ifølge min mening, bare Henrik som en utrolig god og unik
halbestyrer og som en person, der lægger meget mere end almindeligt arbejde og initiativ i vores hal.
Herudover 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.
Som altid sker der således både en masse af både gammelt og
nyt ..i GGF -og også på tværs af foreningerne og borgere i Gårslev.
Byfesten her heldigvis igen fået en succesfuld tilbagevending og der
er endvidere kommer cykelevents til Gårslev, takket være en tilflytter og tidligere cykelrytter.
Inden jeg slutter plejer
jeg lige at nævne nogle
fremtidige Visioner for
GGF.
Til det vil jeg egentlig
bare sige, at alle afdelinger gør det så utroligt godt og der sker
hele tiden udvikling.
Disse initiativer vil hovedbestyrelse selvfølgelig bakke op om og
så har vi som nævnt en
frivillig-fest og en meget længe ventet sponsorfest.
Afslutningsvis vil jeg igen i år sige tak for det gode samarbejde
blandt alle men også på tværs af GGF og Hallen. Vi 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.- men dette og lidt mere tror jeg at vores kasserer vil komme ind på, her om lidt.
Den 28-3-2022 / Birgitte Buskov Sørensen
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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Formandens beretning - Gårslev Byfest generalforsamling
2022

Gårslev byfest 2021
Endnu et år med byfesten er gået, og endnu en gang skal der skrives en årsberetning. Efter at 2020 var året, hvor vi måtte sande, at
alt måtte lukke ned. Det gjaldt selvfølgelig også Gårslev byfest. Så
er det langt sjovere nu, at se tilbage på det seneste år der er gået.
Året startede med “total” nedlukning af landet, og dermed også total nedlukning af al planlægning. Vi gik længe og holdt øje med udviklingen i pandemien, og håbede og krydsede fingre for, at vi igen
kunne inviterer til den årlige byfest. Først hen i maj turde vi begynde at håbe en smule, og begynde den nærmere planlægning. Hele
tiden med den tanke, at vi i sidste øjeblik kunne risikere,
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at vi måtte tilpasse os nye restriktioner eller i værste fald aflyse det
hele. Så hele sommeren måtte vi holde vejret og krydse fingre.
Heldigvis lettede pandemien en smule henover sommeren, og vi
kunne begynde at tro på, at byfestugen var en realitet.
De første aktiviteter i ugen, blev holdt uden byfestpladsen som
ramme. En frisk flok trodsede de truende skyer, og tog ud på den,
efterhånden, traditionelle gåtur. Der var også god opbakning til den
traditionelle hjemstavnsaften. Dette var faktisk de to eneste punkter, der var som vi kendte dem.
Så stod weekenden for døren, nye initiativer kom på programmet,
og byfestpladsen skulle danne rammen om resten af ugen. Alt var
sat op, så vi hurtigst muligt kunne spærre af, kontrollerer coronapas, aflyse osv, uden at stå med en masse materiel og andet, som
jo skulle betales. Det betød også, at byfestpladsen måtte bygges
op, samme dag som den skulle tages i brug. Det blev i sande en ret
hektisk eftermiddag, men alle tog det med højt humør, og vi oplevede hvordan alle gæster var glade og blot ønskede at give en
hånd med.
Selvom det startede lidt hektisk, så fik vi bygget en ramme op for
familieaftenen. Et nyt initiativ, som endte med at gå langt over de
forventninger vi havde. Vi turde ikke sætte vores forhåbninger for
højt, for vi havde jo stadig coronaen der spøgte i kulissen. Men det
blev gjort fuldstændig til skamme, hele byen bakkede op, og der
kom 3-4 gange så mange som vi havde turdet håbe på. Der var en
fantastisk stemning i skolegården, hvor ungerne dansede og de
voksne snakkede og hyggede. Vi var heldige at vejrguderne var
med os, så vi havde den fineste sommeraften.
Lørdag var også helt anderledes. Vi havde barberet programmet
meget ind, og valgte denne dag, at sætte fokus på de voksne. Programmet skulle tilegnes det voksne publikum. Vi startede stille ud
med fællessang. Til trods for lidt snublen over tonerne, så bredte
sig en dejlig sang i skolegården, og dagen blev stille skudt i gang.
Herefter skulle vi i gang med vores helt eget talkshow, nemlig cafe
GAK. På en måde, hvor selv Søren Dahl ville være misundelig, ledte
Dan Skjerning os igennem nogle spændende beretninger fra nogle
af vores helt egne “kendisser” her i Gårslev. Der var stor interesse
fra publikummet, og på fineste vis, blev publikums spørgsmål flettet ind i showet.
Aftenen bød på livemusik, lækker tapas, dans, sømslag og alt hvad
en fest ellers bør indeholde. Det var open Air, men det forhindrede
ikke folk ikke i at møde op, der var blot en ekstra trøje og jakke
med. Tak for endnu en gang at bakke op, også selvom rammerne
måske var lidt primitive. Så til trods for pandemiens spøgen, oplevede vi en fantastisk uge.
I 2021 havde flere foreninger valgt ikke at stable en masse på benene, men heldigvis ved vi, at vi de står klar igen i 2022.
Til gengæld så vi at rigtig mange rakte en fremstrakt hånd frem.
Det får mig til at tænke på, at jeg hørte Søren Vester

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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sige i en podcast: “Har man svært ved at komme med i et fællesskab, så er det fordi man låser sig selv inde. Har du evnen, har du
pligten. Man bliver nødt til at gøre sig selv interessant. Man kan altid
komme med i et fællesskab, hvis bare man vil løfte lidt.” Det føler
jeg byfesten 2021 i endnu højere grad end nogensinde før har vist.
Da tidsplanen blev for stram, hænderne der løftede for få, så stod
folk næsten i kø for at hjælpe. Sådan noget varmer virkelig mit frivillighedshjerte.
Vi fik rundet året af med en god evaluering, hvor vi igen blev meget
klogere på, hvor det er vi gerne vil hen. Vi fik udvidet byfestudvalget
med nogle nye medlemmer og de første spæde skridt til byfesten
2022 blev også taget, og nu er vi i gang.
Jeg sluttede min allerførste beretning som formand for byfesten, med
ordene “Sammen kan vi meget mere”. Det har byfestudvalget og hele byen endnu engang bevist. Når vi løfter i flok og hele byen bakker
op, så er der stort set ikke grænser for hvad vi kan stable på benene.
Så… Sammen kan vi meget mere
Signe Bendorff/ Formand for Gårslev Byfest

Kære konfirmand
Gårslev Gymnastikforening
vil gerne ønske dig hjertelig tillykke
med konfirmationen
Corona har igen i 2021 spillet en rolle, men heldigvis bliver jeres store dag i år holdt uden forsinkelser.
Vi håber, at jeres store dag bliver helt fantastisk
for jer og jeres kære.
GGF vil fortsat være et super dejligt sted, hvor
aktive i alle aldre mødes.
Vi er derfor glade for at se, at en stor del af vores
medlemmer består af børn og unge fra Gårslev,
hvilket vi sætter stor pris på.
Vi glæder os over at mødes med jer i både hal, på
baner og snart i vores dejlige fitnesscenter.
Med ønske om dejlig og velfortjent og længe
ventet dag
Mange glade hilsener
Birgitte Buskov / på vegne af Gårslev
Gymnastikforening, (GGF)
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HENVENDELSE PÅ TELEFON 21 35 19 20
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Konfirmation søndag d. 8. maj kl.
10.00
Årets konfirmander:
Marie Lomholt-Nielsen
Mathilde Herlufsen Skodsborg
Victoria Day Pedersen
Natasha Arismendi Jensen
Natja Rahbek Lyngsøe
Emilie Nørregaard Mathiesen
Victor Baunehøj Kvist
Oliver Schelde Nissen
Valdemar Øllgaard
Gustav Øllgaard
Rasmus Hauerslev
William Karlskov Thøgersen
Frederik Breinegaard Nielsen
Malthe Vindbjærg Jensen

Telegrammer kan afleveres i kirkehuset under
konfirmationen.

35

36

37

38

Ring til Søren Skou på tlf.: 30 30 28 90

TELEFON 75 86 10 55
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