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Der er gang i søndagsfodbold  

Friske børne-fodboldspillere fra Gårslev 

 1 

GGF-Nyt ønsker Allan stort tillykke  
med den fornemme og velfortjente pris. 
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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  Lone Fischer  40216973 lofi@fischer.mail.dk 

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 Karen Larsen  21351920 kontakt@gaarslevsognegaard.dk 
  

 

GGF-Nyt     

Formand  Hanne Berthelsen 30288805 hanne55bv@gmail.com  
Kasserer  Lisbeth Hemmingsen 23352159 kurtoglisbeth@hotmail.com 

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 sanniLkyed@gmail.com.        

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:hanne55bv@gmail.com
mailto:hanne55bv@gmail.com
mailto:sanniLkyed@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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Fantastisk aften for Allan og 
for GGF 

Allan Poulsen vandt  Parasportsrådet individuelle pris og 
en pengegave på 5000kr  

Sportsgallaaftenen den 29. april i Vejle blev en stor aften for GGF 
og ikke mindst for Allan Poulsen, som blev tildelt parasportsrådets 
fantastiske, individuelle pris. STORT TILLYKKE, Allan. 

Allan har trænet elhockeyspillerne i Gårslevhallen siden 2019. Hver 
søndag møder han glædeligt op i hallen og træner de oplagte el-
hockeyspillere, som er mellem 10år og 26 år. Spillerne har forskel-
lige handicaps, men han formår at få alle med og glæder sig over 
den glæde det giver deltagerne at kunne være fysisk aktive trods 
deres handicap. 
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   Vi i GGF-Nyt håber, I glæ-

der jer over at læse bladet 

hver gang det udkommer. 

Det bliver lavet 10 gange om året og fortæller 

lidt om, hvad der sker i Gårslev, ikke kun i 

Gårslev Gymnastikforening, men i byen gene-

relt, hvis det har almen interesse.  

Hver gang vi nærmer os den 22. i måneden 

venter vi i spænding på, hvad der dukker op i 

mailboksen. Nogle gange er der mange spæn-

dende indlæg, andre gange må man være ret 

så kreativ for at kunne få et interessant blad på 

gaden.  
 

Dette er det sidste blad  

inden sommerpausen i juli,  

og vi vil derfor benytte lejligheden  

til at  

ønske jer alle en fantastisk sommer  

med gode oplevelser, tid til afslapning og 

selvfølgelig en masse motion. 
 
 

Mange hilsner fra os i GGF-Nyt 

  GGF – NYT 

  Juni 2022 
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Så er sommerkoncerten på Gimlegrunden 

ENDELIG  tilbage efter et par års corona-

pause 

Gårslev Lokalråd og Gårslev Kulturklub arrangerer igen i 

2022 en spændende event i form af en sommerkoncert på 

Hvidbjerg. 

Lørdag den 18. juni 2022 kl. 17.00-22.00 er der 

stor fest på Gimlegrunden med lækkert buffet med bl.a. 

helstegt pattegris og fantastisk musik, som leveres af to 

veloplagte grupper, som glæder sig rigtig meget til at 

underholde os alle.  

Kl 18-20 spiller 

Four Snacks  

Med inspiration fra 

Rock ’n’ Roll’en der 

prægede musikkultu-

ren i 50’erne og 60’-

erne, drager Four 

Snacks fra første to-

ne, tankerne tilbage 

på datidens store 

kunstnere som bl.a. Elvis Presley, Johnny Cash og Little Richard og 

bandets fremtræden er ligeledes med til at skabe en komplet og 

original oplevelse. 

Four Snacks er originalerne tro og bestræber sig på at lave den rig-

tige sound, så stemningen fyldes af toner fra dengang den ”nye” 

musik opstod og blev banebrydende for tiden fremefter. 
Fortsætter s. 11 
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Kl. 20-22 

Abba Revival 

Band 

ABBA Revival Band 

elsker deres sven-

ske forbillede, AB-

BA og spiller hele 

perlerækken af de 

uforglemmelige AB-

BA klassikere. Med de fire velkendte frontfigurer og et velspillende 

backingorkester i originale 70´er kostumer kommer ABBA Revival 

Bands musik og show besnærende tæt på det originale setup med 

Agnetha, Björn, Benny og Anni-Frid. 

De 7 professionelle showmusikere i ABBA Revival Band har turneret 

i Danmark, Grønland og Tyskland og medvirket i flere radio og tv-

shows. De er kendt og elsket for deres imponerende show og de 

velspillede live-udgaver af ABBAs bedste hits.  

 

MENU 

Helstegt pattegris og oksesteg.  
Hertil spændende salater  

og kartofler  
 Fra: 

 

Fest, god 

mad og god 

musik 

12 

Også salg til private - besøg os i gården 
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Tennis og sommer 

- to ting, der hører sammen  

I disse dejlige forårsdage, 

hvor solen skinner næsten 

hver dag, er der gode mu-

ligheder for at få spillet 

rigtig meget tennis. Med-

lemmer fra 8 år og opefter 

kommer også stille og ro-

ligt til, og det glæder os 

rigtig meget i udvalget. 

Går du også med tanken 

om, at det kunne være 

sjovt at prøve, er du me-

get velkommen til at få et par prøvetimer.  

Børnene træner hver onsdag kl 16.30-17.30, og der 

bliver voksentræning den 1. juni og 15. juni kl 17.30-

14 

F L E M M I N G 

14.00-19.00 
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Gårslev Byfestbanko 

Onsdag den 17. august kl. 19.00 er der               

Byfestbanko – i Hallen. 

Efter 2 års Corona-pause er der atter byfest banko i Gårslev Hallen. 

Som sædvanlig onsdag aften. 

Også i år donerer det lokale erhvervsliv et væld af gevinster, som 

vi kan udlodde til heldige vindere. Gevinstchancen er stor, typisk 

omkring 50%. Under alle omstændigheder kan du glæde dig over, 

at overskuddet går til Gårslev Gymnastikforening og arbejdet med 

at sørge for lave kontingenter og gode trænere. 

Byfestbanko foregår i hallen, så der er plads nok. Dørene åbnes 

klokken 17.30. Pris pr. plade 10 kr. Der kan betales kontant og 

med MobilePay. Der vil være salg af øl og vand, kaffe og kage. Vi 

regner med at være færdige senest klokken 22.00. 
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 Studentermenu 2022 
Gælder kun juni-juli 

Bagt laks  
med de rødløg og friske urter  

 
Pestomarineret kylling i  

hvedepandekager hertil trøffelmayo 
 

Skinkesalat  
med agurk og rugbrødscroutoner 

 
Briochebolle  

med pulled pork og coleslaw  

 Lune kyllingespyd med chilimayo 

 Lune frikadeller med sennep-pickles  

Madpartners kartoffelsalat  
 

Sommersalat  
med feta, melon og friske bær  

 
Hertil hjemmelavet dressing,  

flütes og ramsløgssmør  

Pris pr. person kr. 225,-  

Din Madpartner ApS 
Fredericiavej 441 * 7080 Børkop * Telefon 2576 6620 
Mail: info@dinmadpartner.dk * www.dinmadpartner.dk 
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Gårslev Byfest 2022 
 

Nu skriver vi Juni måned, og der er kun 2 måneder til Gårslev By-

fest løber af stablen. 

Det føles helt befriende, at vi i år kan tænke “store” tanker. Vi er 

ikke længere i vores spæde start som forening og ej heller tynget 

af Corona-pandemien som de to foregående år. 

Vi kan vende tilbage til noget, der minder om en byfest vi før har 

haft. Vi er heldigvis stadig bakket op, at flere af de lokale forenin-

ger i byen, der er med til at stable programmet på benene. Så vi i 

år får et bredt udvalg af aktiviteter, både for store og små. 

Vi vender også tilbage til en anden “gammel kending”, nemlig by-

festpladsen ved Sognegården. Som det var for år tilbage, kommer 

byfestpladsen igen til at være på Sognegårdens parkeringsplads, 

med stort telt osv. Vi glæder os over, at vi igen kan komme tilbage 

til, hvad byfesten var engang. Stadig på en ny måde, med nogle af 

det aktiviteter vi har set i nyere tid. Det foreløbige program kan ses 

her i GGF-nyt. Vi arbejder stadig på, at få flere aktiviteter på pro-

grammet, så følg gerne med på Byfestens facebookside. 

For at få alt dette til at klappe, har vi selvfølgelig brug for hænder. 

Byfestudvalget består af en række aktive mennesker, men alene 

kan vi ikke få vores kræfter til at slå til. Så drømmer du om at give 

en hånd med, at få byfesten til at klappe, så meld dig gerne som 

hjælper. Det kunne være til en enkelt lille tjans, men det kunne 

også være til flere tjanser. Det kunne være alt fra plads opbygning, 

barvagter, grill tjans osv. Er det noget for dig? Så send gerne en 

mail til gaarslevbyfest@gmail.com. 

Som det kan ses andetsteds i dette program, kan alt dette ikke la-

de sig gøre, hvis ikke vores gode sponsorer bakkede os op. Vi er 

utrolig heldige, at der er så mange, der ønsker at Gårslev Byfest er 

en realitet, og derfor ønsker at sponsorere os. 

Mangler dit navn på plakaten? Ønsker du at give et sponsorat til 

byfesten, så send gerne en mail til gaarslevbyfest@gmail.com. 

 

På vegne af Byfestudvalget 

Signe Bendorff                                                    Fortsætter side 21 
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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 

     arbejde 

mailto:gaarslevbyfest@gmail.com
mailto:gaarslevbyfest@gmail.com
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75 86 60 81 

75 82 36 55 
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Deltagere: Badminton - Per Fjordside 

Fitness – Lars Fogt Andersen 

Fodbold – Morten Linnet. 

Gymnastik: Lone Fisher. 

Håndbold – Tonni Leth 

Senioridræt – Henning Lysholm 

Tennis – Bente Weibel 

Kasserer – Morten Nielsen 

Hallen – Arne Rahbek 

Formand – Birgitte Buskov 

GGF-Nyt – Hanne Berthelsen 

Sognegården – Ejvind Marcussen 

Støtteudvalget – Søren Sommer 

Koord.udvalget – Agnete Lyck 

Gårslevhallen – Arne Rahbek 

Kommunikationsudvalget – Tonni 

Leth 

Afbud:  Arne, Morten L, Lars, Morten N, 
Agnete 

  

Referat fra hovedbestyrelsesmødet  

den 28. april, 2022 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 
 

2. Ønsker vedr. Haltider til brug for den årlige ansøgning 
ved kommunen: 

Ønske om samme tider – dog er der ændret på aldersgrupperne i 
børnegymnastik og der bliver igen 2 springhold.  

Børnehåndbold for formentlig også brug for udvidet tid på sigt. 
 

3. Endelig beslutning af ny model for frikontingenter/
anerkendelse af trænere, udvalgsmedlemmer m.fl.: 

( Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde, når arbejdsgrup-
pen lige har talt sammen igen.) 

 

4. Planlægning af arrangement for de Frivillige i GGF: 

Følgende aftales: 

Navnet ”frivillige-fest” ændres til ” Middag for trænere/
instruktører og udvalgsmedlemmer; 

- Der skal hurtigst muligt sendes invitation ud til de frivillige 
voksne ( trænere og udvalgsmedlemmer); 

Birgitte sender udkast til invitation ud til bestyrelsen og de re-
spektive udvalgsformænd sender invitationerne ud, samt melder 
antallet til Birgitte. Birgitte eller Lars kontakter Sommercafeen og 
aftaler nærmere.                              Fortsætter side 25 
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Samtidig med svar om deltagelse, bedes evt. forslag til årets 
GGFér indsendes. 

Hjælpetrænere anerkendes på anden vis.  
 

5.  Planlægning af Multisportsdagen: 

Følende aftales: 

Der skal nedsættes et udvalg/arbejdsgruppe, som sammen med 
Agnete aftaler detaljerne/rammerne for dagen. De respektive 
afdelinger har stadig ansvar for at stå for forskellige aktiviteter. 

 

6. Tiltag i afdelingerne: 

A. Senioridræt: Tirsdags-gåturene fortsætter og Krolf er 
startet igen. 

B. Fitness: Afbud fra Lars pga. hans deltagelse i Sports-
galla. 

C. Parasport: Der henvises til orienteringen under punk-
tet: økonomi. 

D. Fodbold: Afbud fra Morten L, som i stedet har sendt 
følgende info: 

Vi har haft en fantastisk sæsonstart og der er rigtig mange 
glade børn på anlægget hver tirsdag og torsdag. Mange 
mangler dog endnu at betale kontingent. 
Alle årgange er tilmeldt turnering og alle årgange er tilknyt-
tet et velfungerende trænerteam. Vi har fået en god stabil 
trænergruppe som løfter i flok og brænder for at skabe det 
gode børnemiljø. 

Der er indkøbt trænertøj til de etablerede trænere i forbin-
delse med opstart (4 sæt tøj + 1træner takkede nej) der er 
efterfølgende kommet tilgang af 1 træner + 2 hjælpetræne-
re som i forskelligt omfang også skal tilbydes tøj. Det ser vi 
på senere på året. 

2 trænere har gennemført DBU trænerkursus og resterende 
ytret ønske om at tage kursus, når det kan lade sig gøre. 
Kurserne har vi fået tilbudt til stærkt reduceret pris gennem 
FutureVejle samarbejdet. 

Mandag kl1630 er der møde omkring børnepolitik og andre 
afdelinger  er velkomne til at deltage. Mødet er med henblik 
på at blive stemplet som DBU Børneklub. 

I forbindelse med sæsonopstarten afholdt vi offentligt ud-
valgsmøde, hvilket betød et fremmøde på ca 20, hvor der 
normalt ikke kommer nogen. Alle trænere stillede op til ud 

Fortsætter side 27 
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Per Voigt 

AH Service 
Hvidvareservice 

22 38 27 60 
ahservice@ahservice.dk 
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valget og blev valgt og ydermere blev 2 mødre valgt til at 
arrangere sociale arrangementer i et endnu ukendt omfang. 

 

E. Gymnastik: 4 hold i stedet for 3 næste år. Lone har 
skrevet til Gauerslund mhp brobygning/samarbejde.  

    Lone fortæller om en fantastisk Gymnastikopvisning. 
 

F. Volley: Sæson-afslutning tirsdag den 26-4. 
 

G. Børne-Håndbold: De har lige holdt afslutning. Evt. udvi-
delse af et hold.  

H. Motions/fitness. Indendørsholdet er slut og sommer 
starter op tirsdag d. 2-5.  

       der er desværre pt. er dalende medlemstal. 

I. Tennis: Standerhejsning afholdt lørdag d. 23. 4. Baner-
ne er ordnet. De første medlemmer er begyndt at spille. Op-
slag på campingpladserne. Kontakt til kommunen igen vedr. 
skilt/reklamation, hvilket ikke lykkedes, men vi kan evt. selv 
indkøbe dette. Børnetræning hver onsdag kl 16.30-17.30. 
Desuden 3X voksentræning. 

J. Badminton: Sommerferie. Thomas træner er gået på 
pension. Ny træner Niels er startet, super dejligt. Trænere 
søges stadig. 

 

7. Tiltag i udvalgene: 

a. Halbestyrelsen: Den længe ventede Bankoaften afhol-
des onsdag den 4. maj. 

b. GGF-Nyt: Bladet er i trykken – meget stof denne gang – 
dejligt. Påskeæg til Casper og Morten Linnet, som have indle-
veret stof :-) 

c. Støtteudvalget: Næste møde i erhvervsklubben er plan-
lagt – besøg i Brugsen den 23. maj (Jacob). Status quo med 
medlemstallet i både erhvervsklub og støttemedlemmer. 

d. Koordinationsudvalget: Se ovenstående punkt vedr. 
Multisportsdagen. 

e. Kommunikationsudvalget: Tonni fortæller om ny mand 
Anders,  som gerne vil stå hjemmesiden. Anders har udarbej-
det et udkast/forslag til ny hjemmeside, så den bliver mere 
overskuelig. Vi aftaler at: Anders inviteres med til næste/et 
bestyrelsesmøde, hvor han fortæller om hans forslag 
mv.Dette glæder vi os meget til. 

f. Sognegården: Der er glædeligt igen ”gang i udlejningen” 
efter lang Corona-pause. 

Fortsætter side 29 
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Åbningstider: Mandag –torsdag 9-17.30, Fredag: 9-18, Lørdag 9-13 

Vestre Engvej 18, 7100 Vejle,  
tlf. 75 82 44 99 , mail: vejle@hokagulve.dk 



29 

8. Økonomi ved kasseren: Finansiering af kørestolsbasket: 
 

Vi har gennem en periode arbejdet på at kunne tilbyde gode vilkår 
for kørestolsbasket med både stole, kurve og andet udstyr. 

Der er en samlet projektpris på 385.000 kr. - Der er søgt fonde 
med følgende bevillinger: 

Paresportrådet    98.000 kr. 

Vanførefonden    90.000 – 

Elsass-fonden  100.000 – 

Jaska-fonden    20.000 – 

DGI’s foreningspulje   30.000 – 

I alt bevilget  338.000 kr. 
 

Der er endnu en fondsansøgning ude på de sidste 50.000 kr, som 
vi ikke har fået svar fra, og vi ved jo ikke, om vi får dem. 

Dvs. vi pt. mangler 50.000 kr. for at kunne gennemføre projektet. 

Samtidig er den samlede finansiering en forudsætning for at få ud-
betalt de øvrige bevillinger. 
 

Hovedbestyrelsen bedes tage stilling til følgende: 

Vil GGF finansiere de sidste 50.000 kr. og sætte gang i projektet? 

Vi har en tilstrækkelig egenkapital til at gøre dette og GGF får jo 
værdierne som ejendom. 

Der vil fortsat blive søgt om ekstern finansiering af beløbet. 

På baggrund af ovenstående fremstilling, beslutter hovedbestyrel-
sen, at GGF bevilger de resterende 50.000 kr. til projektet, i tilfæl-
de af, at beløbet ikke modtages via udestående fondsansøgning. 

9. Punkter til næste dagsorden:  

- udfordringen omkring manglende  kontingentbetalinger/
registreringer mv. 

- Hjemmesiden: Obs Anders (ny mand til kommunikationsudvalget/
hjemmesiden) skal  inviteres. 

10. Næste møde: Den 21. juni kl. 19 i mødelokalet. 
 

11. Evt: Lone: spørgsmål vedr. koda-afgift til brug af musik.  

”Det skulle der være styr på”. 

Den 02-02 – 2022 / BBS 
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Invitation til ”ledige” i Gårslev 

 

 

 

 

 

Se dig lidt omkring og bemærk, hvor du sy-

nes, nogle frivillige vil kunne gøre en forskel m.h.t. 

at få byen til at fremstå velholdt og pæn. 

Mød op i Gårslevhallens Café 

mandag den 13. juni kl 9.30,  

hvor Gårslevhallen giver en kop kaffe,  og mens den     

nydes, aftaler vi, hvad vi vil arbejde med denne dag 

Vh. Bente Weibel 

 

 

Hvor synes du,            

Gårslev trænger              

til en hjælpende hånd, så 

byen ser pæn og            

velholdt ud?  

Ø V 

S 

N 
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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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Torsdagsklubben holder sommer pause. 
 

Den 5. maj var sidste dag i torsdagsklubben for sæson 21-22 – ef-

ter mange hyggelige timer. 

Nu gik det lige så godt, men nu må vi altså vente til september, 

hvor næste sæson starter.  

Mændene spiller billard 

oppe på 1. sal og piger-

ne hygger sig med eller 

uden strikketøj neden-

under. Èn ting er sik-

ker, og det er, at der 

altid er kaffe på kan-

den. 

Starttidspunkt i sep-

tember vil blive slået op 

i GGF Nyt. 

Hvis I synes, det lyder 

hyggeligt, møder I bare op. Det er ganske gratis og der er ingen 

tilmelding eller framelding. Man kommer bare, når man har tid og 

lyst. 

Som afslutning på denne sæson var vi på en spændende tur til spin-

derihallerne, hvor vi også fik en lækker frokost. Derefter kørte vi til 

Skyttehuset, hvor vi nød den medbragte kaffe og lækre kager. 

Vi mødes 

igen til september 

I Sognegården. 
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”Tennistøserne” nyder 

dejlige morgentimer med 

tennisspil og gode pau-

ser, hvor alt kan drøftes, 

det er noget, der dur 

      Har du en gammel   
tennisnøgle, vil vi blive  
        glade for at få den 
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Ring til Søren Skou på tlf.: 30 30 28 90  
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TELEFON 75 86 10 55 


