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Friske børne-fodboldspillere fra Gårslev

Halleder

En flok glade tennisspillere, som her netop har modtaget deres
flotte tennisbluser. Igen er det

som er sponsor og vi

skylder dem en stor tak for bluserne og dermed støtten til
Gårslev
Tennis.
Der er gang
i søndagsfodbold
Vi ser Søren K. Pedersen fra 3Tech i midten af billedet.
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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
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Gårslev Tennis

Birgitte Buskov, formand for GGF
tager for en tid til Grønland
Birgitte har for nylig sagt ja tak til
et vikariat på Grønland, hvor hun
skal arbejde som socialrådgiver/
sagsbehandler for et firma, der
hedder ”Kommunekonsulenterne”.
Birgitte skal arbejde på Grønland i
ca 4 måneder, hvorfor hun ikke er
at se i GGF i den periode, men hun
kan kontaktes ved presserende
spørgsmål, ligesom bestyrelsen
kan afholde online møder, som vi
også prøvede under coronanedlukningen.

Rasmus Steffensen, entreprenør og kloakmester fra

Jeg vil på vegne af GGF ønske Birgitte held og lykke med de nye og
spændende opgaver, der venter,
og så ses vi igen i 2023.

Lundbjerg, er vores nye sponsor for tennis. Tusind tak til
Rasmus, som herved støtte op om tennissporten i Gårslev.

Bente Weibel

Vi støtter vores sponsorer og annoncører, og de støtter os

Og vinderne er….!

Nogle af de friske tennisspillere har netop
afsluttet dagens træning, samlet bolde
sammen og fejet banerne og er på vej
mod klubhuset inden aftensmaden venter
derhjemme.

De lyse nætters tid er slut for i år, og efteråret er i sigte. Det er
måske lidt vemodigt at tænke på, men der er stadig ting at se frem
til med spænding! F.eks. Den månedlige lodtrækning blandt GGF’s
støttemedlemmer.
Her er medlemsnumrene på september måneds fem heldige:

46-418-209-265-342
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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Velkommen til en ny og
spændende gymnastiksæson.
Vi starter nye hold op mandag i uge 36, i år ser sammensætningen
sådan ud:

Mandage:
Springfiduser: Klokken 16.30-17.30 Græshoppere (ældste årgang i
børnehaven) samt 0.og 1.klasser
Springkidz: Klokken 17.30-18.30 for 2.-4.klasser

Tirsdage: klokken 10.00 Seniorgymnastik
Torsdage:
Haletudser: 16.15-17.00 1-3årige (forældre eller anden relevant
voksen deltager)
Abekatte: Klokken 17.15-18.00 3-5 årige
På glædelig gensyn

Gymnastikudvalget

Ny spændende volley-sæson
Så starter den nye volley-sæson op igen tirsdag d. 6.
september fra kl. 18-20.
Vi glæder os til den nye sæson, hvor vi forhåbentlig ser alle tidligere spillere igen samt en masse nye.
Hvis I er nysgerrige på, om volley 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.
Vi håber, at vi igen i år kan overtale Dan til et par træninger i løbet
af sæsonen.
Vi glæder os til at se jer.
Helle
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Indlæg vedr. fitness
V. Søren
Jeg læste, der var kommet noget nyt i Gårslev vedr.
motion. Jeg talte senere med en ung mand i kørestol, og han fortalte, der var forskelligt udstyr , også for handicappede.
Jeg fik mig tilmeldt og fik instruktion rundt til alle maskiner og udstyr.
I mange år har jeg gået til motion, vi kaldte det træning, så jeg gik
på nettet for at finde ud af, hvad dette fitness var for noget:
At være fit, egnet til overlevelse.
At være i allround god form.
At dyrke alsidig styrke– og konditionstræning.
At dyrke alsidig motionstræning i et fitnesscenter uanset fedt
(veltrænet). Lad os kalde det ØL-fitness.
Når man kommer til noget nyt, undgår man ikke at lægge mærke
til, hvem der tropper op. Jeg så en mængde skønne kvinder. Ikke
dem med kæmpe læber og kindben hævet op, så de kan understøtte de overbelastede øjne, typer aldrig set hverken rundt Amasonas eller øst for Østen.
Nej, jeg mener typen, der har en travl hverdag med mange gøremål, og måske har de også præsteret én eller flere guldklumper,
men så en dag - efter nogle år ser de sig i spejlet, og hov, det er
da ikke den flotte unge figur mere. Det må der gøres noget ved.
De melder sig til fitness. Det bliver faste dage i ugen og faste
klokkeslæt, så det ikke ender i flap-si hap-si.
De møder op med propper i ørerne, så undgår de ”godmorgen” og
”goddag”, de er helt sig selv. Håndvægte får en tur, stående og
liggende. Anklerne fastgøres til belastede wirer, og der sparkes i
alle retninger, først det ene ben, så det andet.
Efter nogle uger ser de på væggen, der er et stort spejl. Figuren er
næsten den samme, men hvor har jeg det godt, jeg har brugt 1
time på mig selv. Når jeg så kommer hjem til de sidste 20% af dagens gøremål, der plejer at være skide træls, går det bare super
fedt
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Så er der de lange og de korte, de tynde og de tykke og dem med
meget fedt, det er en omtalt type i fitness, og en vidende person
har fortalt mig, at uden fedt dør du, men det skal være veltrænet.
Der kommer så to efter cyklen i lokalet, men den ene, ser jeg, bliver ikke først og går så ned i luntetrav, for nu skal han til at finde
ud af , hvordan man holder på styret på nr 2 cykel, som har mange muligheder. Så er der romaskiner, men ingen vand, 20 cm til
gulvet, men når to begynder at konkurrere i hastighed, kan man
næsten høre skvulp op ad bolværket.. Så er der nogen, der står op
på et gå-bånd. Man lægger straks mærke til den skønne udsigt,
hvor man kan se til Trelde Næs - alle får holdt op med at gå uden
at nå Trelde Næs.

Også salg til private - besøg os i gården

Den, hvis sædeknuder ikke kan klare en cykelsaddel kan sætte sig
i en ”lænestol” og cykle og samtidig bevæge armene så længe de
har lyst uden at blive øm i røven.
Alle, der ønsker at motionere overkroppen har mange muligheder
for at træne arme, skuldre og brystmuskler. Så er der en
”lænestol” med 5-6 muligheder for indsilling så man kan belaste
benene, når de bevæges op og ned, så der er mulighed for at give
børnebørnene en ride ranke– tur på anklerne.
Til sidst er der de gamle, og de skal virkelig gøre noget for at kroppen kan klare hverdagens gøremål, som at gøre stuen ren på to
uger. Hvis ikke, kommer øvrigheden, og det er som en tsunami,
stole flyttes, sofa og sofaborde, lænestole, blomsterstativer og
tæpper flyttes, så man ikke kan tro, stuen bliver til stue igen, og så
støvsuges der og støves af, så selv den mindste forhutlede nullermand må lade livet. Ja, man skal kunne bukke og bøje sig så man
selv kan få sine sokker på.
Hvis man rigtig kan komme i træning, er det
livsbekræftende selv at kunne stå op om morgenen, selv gå på wc, selv kunne tørre sig i
røven.
DERFOR:
gå til Gårslev - fitness for alle.
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GERDA KLIPPEDE SNOREN
14.00-19.00

Så er Ellestien officielt åbnet. Det skete torsdag den 18. august, da formand for Vejle Kommunes Teknisk Udvalg, Gerda Haastrup Jørgensen, klippede snoren over til det moderniserede stiforløb, der nu er udstyret med både gangbro,
bord- og bænkesæt, tydelig rød markering og digital historiefortælling.

FLEMMING

50 mennesker nød et glas mousserende vin og et stykke kransekage ved Gårslev Lokalråds åbningsarrangement i forhold til Ellestien. En sti, man blandt andet kan bevæge sig ind på fra Fædrifts
store P-plads nær Hvidbjerg Klit. Ellestien er markeret af røde pile,
der leder besøgende ud på en tur blandt et utal af planter, lindetræer, elletræer og gennem et lille ellesump-område.
Barsk brobygger
Lokalrådsformand Henrik Juhl Kristensen bød velkommen og takkede Naturstyrelsen, medarbejdere i Vejle Kommune samt de
mange lokale frivillige, der havde hjulpet med Ellestiens etablering.
En særlig tak blev i den sammenhæng stilet til Bente og Niels Weibel, Kurt Hemmingsen og Poul Dahl fra LY-Byg. – Jeg er ikke
mindst imponeret over Kurt Hemmingsen, der faktisk trods et
brækket ribben leverede en kæmpeindsat i forhold konstruktionen
af Ellestiens gangbro. Som man siger på engelsk: When the going
gets tough the tough get going!
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QR-projekt lanceret
Søren Steensen kunne herefter fortælle om lokalrådets arbejde
med et nyt QR-kode-baseret historiefortællingsprojekt, som, med
økonomisk støtte fra Vejle Kommune, ligeledes blev lanceret den
18. august. Projektet betyder, at stolper med QR-koder nu sættes
op forskellige steder i Gårslev Lokalråds område. Aflæses QRkoderne med ens mobiltelefon, får man adgang til redegørelser og
historiefortælling om det pågældende sted og de mennesker der
har præget det. Søren opfordrede til, at alle der har gode, spændende og sjove historier om steder og personer med relation til
Gårslev, Høll, Hvidbjerg og Mørkholt tager kontakt til ham. – Netop
sådanne historier og moderne historiefortælling kan være med til at
definere, hvad vort lokalområde er for en størrelse, og hvad det er,
vi alle sammen er en del af, forklarede Søren Steensen.

Naturbyen
Herefter holdt formand for Vejle Kommunes
Teknisk Udvalg, Gerda Haastrup Jørgensen,
en tale, hvor hun takkede lokalrådet og folk
fra lokalområdet i øvrigt for deres indsats i
forhold til Ellestien og den digitale historiefortælling. En indsats, der rammer centralt
ind i forhold til byrådets vision om Naturbyen: Fremme af grønne initiativer, aktivt
samspil mellem mennesker og sund livsstil i
7080-området. Herefter klippede hun snoren over til den 1,2 kilometer lange Ellesti,
som de forsamlede nu begav sig ind på.

15

16

Varm selv

Kokkens

menu

anbefaling
Se mere på
Hjemmesiden:

www.dinmadpartner.dk

Klassisk

Guldmenu

menu

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

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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Stor kunstudstilling på Gårslev Skole,
Gårslev Østergade 3, Gårslev,

d. 24.– 25.9. 2022.
Begge dage kl. 11-16.30
PRIS: 25 kr. for voksne
og 10 kr. for børn under 12 år (i følge med voksne)
incl. kaffe og lagkage

31 kunstnere, incl. 6 Furkunstnere, udstiller egne værker indenfor
forskelligekategorier, bl.a.
Malerier, smykker, pileflet, keramik, kreativ trædrejning,
glas, raku, grafik samt en forfatter.

Fur

75 86 60 81
75 82 36 55

Ellen Bye Jensen, Kirsten Ruby,
Gunnar Dalsgaard Christensen,
Carl Gustavson, Alek Krylow og
Jette Herne.

Udstillere 2022:
Alek Krylow, Annalise Sejrup, Annemette Huusom, Annie
Benjaminsen, Astrid van der Meijden, Carl Gustavson, Dorit
Knudsen, Elisabeth og Svein Solberg, Ellen Bye Jensen, Gunnar
Dalsgaard Christensen, Hanne Busch, Inge Sørensen, Jane Gry
Haugum, Jette Hedelund Frederiksen, Jette Herne, Jette Reinert,
Jonna Stenvad, Karen Duelund, Karin Kjær. Kirsten Ruby, Lilly
Fasting, Lis Christensen, Ljudmila
Kucinar, Marianne Momme, Niels
Jørgen Skjoldborg, Per Sepstrup,
Pia Jørgensen, Poul Kamp, Sulejman Junuzovic, Tatiana Rask,
Trine Alvilda.
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Der er gang i søndagsfodbold
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Så er årets byfest slut.
Byfesten startede med grill og lækre pølser fra Kæragergård, og
senere med den efterhånden traditionsrige gåtur med kulturklubben. De følgende dage var der hjemstavnsaften, bankospil og
ølsmagning, inden de to sidste festlige festdage på byfestpladsen.
Vi sluttede igen af med to helt igennem fantastiske festdage. Først
fredag hvor der var den helt store familiefest. Op mod 300 valgte
denne aften at mødes på byfestpladsen, og dele den fantastiske
sommeraften sammen.
Lørdag var formiddagen præget af program for familien, hvor i mod
aftenen stod i de voksnes tegn. Endnu en fantastisk dag med mange mennesker hele formiddagen, og i omegnen af 150 mennesker
lørdag aften.
Tak til alle der har lagt vejen forbi.
Pladsen er nu fuldstændig ryddet, og kun nogle få plette på asfalten vidner om, at der i denne uge har været byfest i Gårslev.
En byfest med fuldt program og helt fantastisk opbakning fra hele
byen… ja selv “gamle” Gårslevboer
lige ihar
vendt snuden hjem
Der der
er gang
søndagsfodbold
for at komme på besøg.
Mange var nok trætte i dag, oven på sådan et weekendprogram.
Derfor var det helt fantastisk at se så mange trodse sofaen bekvemmeligt hygge, og møde op til oprydning på byfestpladsen. Med
så mange hjælpere tog det ikke mere end 2 timer, at få styr på det
meste af oprydningen, så der kun var få opgaver tilbage til byfestudvalget.
Tak til alle jer der mødte op og gav en hånd med, det var virkelig
guld værd. Vi ses igen til Gårslev byfest 2023
De næste par sider vises lidt situationsbilleder fra en særdeles hyggelig byfest.
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Per Voigt

AH Service
Hvidvareservice

22 38 27 60
ahservice@ahservice.dk
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Situationsbilleder fra årets hyggelige byfest

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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Lidt flere byfestbilleder

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. 8. 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 også få en kop kaffe og et stykke
franskbrød til 10 kr.
Evt. henvendelse til:
Lisbeth tlf. 23352159
Lillin

tlf. 24966164

Hanne tlf. 30288805
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Ny Praksis er åbnet i Høll af Margit
Margrethe Kyndal
Som tilflytter til Høll her i 2022 vil jeg hermed præsentere mig selv,
og hvad jeg kan tilbyde.
Jeg har indrettet min private praksis
på 1. sal i mit hus med udsigt til Vejle
Fjord. Her kan jeg tale med dig om alt,
hvad du har på hjertet.
Jeg er flyttet fra Silkeborg, efter at have boet der i 50 år, hvor jeg har drevet min private praksis siden 1997.

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..

Jeg har flere uddannelser bag mig:
Gymnastiklærer, Administration og
Bogholderi, og tidligere ansat ved Silkeborg Kommune i Børne- og Kulturforvaltningen og som skolesekretær på
Kommunale skoler.

Arcopedico Sko. Since 1966
* Fodtøj til kloge fødder.

Psykoterapeut fra Jyllands Gestaltinstitut
Hypnoterapeut og specialist i klinisk sexologi fra Göteborgs Universitet
Sjælesorg fra Århus Universitet, Teologiske Fakultet
Jeg er også healer og beder for mine medmennesker, hvis de ønsker en bøn med på vejen.
Gennem årene har jeg hjulpet rigtig mange mennesker med de
vanskeligheder livet kan byde os.
Jeg kan tale med dig om alle slags følelser, og du vil blive mødt lige
der, hvor du befinder dig i livet, og hvad du har behov for min
hjælp til. Om det er psykologisk eller sexologisk, så hold dig ikke
tilbage med at kontakte mig. Der er hjælp at hente. Jeg har kompetencerne til at tale med og hjælpe dig, og har tavshedspligt. Jeg
viderehenviser, til andre fagpersoner, såfremt der bliver behov for
det.
Temaer kan være livskriser, modløshed, ensomhed, angst, sjælesorg, parforhold og skilsmisser, individuelle samtaler, hvor det at
Fortsætter side 33
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italesætte det, som gør ondt, er forløsende.
Det kan også være, at du har mistet en du elsker, en ægtefælle, en
ven, et kæledyr eller mistet job. Her er samtalen vigtig, og kan
støttes op med healing og bøn.
Som noget helt nyt, har jeg lige investeret i en massagestol, som
kan give dig behagelig afstresning, ryg og skuldre massage, zoneterapi og venepunktsmassage på arme og ben.
Du er velkommen til at ringe for en uforpligtigende samtale på min
mobil nr. 29635713 det er bedst mellem kl. 12 – 13 hverdage.
Skulle du ikke træffe mig, så læg en besked eller send en sms, så
ringer jeg tilbage.
Du må også gerne skrive til mig: margit.kyndal@gmail.com
Jeg bor Jakobsvej 1, Høll, 7080 Børkop
Kan du ikke komme til mig, så kører jeg gerne på hjemmebesøg.

Priser : 20 minutter i massagestolen kr. 200
45 minutter terapi eller rådgivning kr. 700,
for pensionister og studerende 500 kr.
Glæder mig til at møde dig.
De bedste hilsener

Margit Margrethe Kyndal
autoriseret specialist i Klinisk Sexologi & Psykoterapeut

Jeg er medlem af www.danskforeningforklinisksexologi.dk - Jeg
står på deres hjemmeside under behandlere, og har fået min autorisation under NACS, som er de 6 nordiske lande Danmark, Island,
Estonia, Sverige, Norge og Finland, som har samme kriterier for at
udstede autorisation.
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Udsættelse af sponsorfesten
“Det er med beklagelse, at vi desværre må udsætte
sponsorfesten, da vi har fået et problem med at få nok
ressourcer til at arrangere festen. Vi satser på, at kan
få festen på plads til foråret.
Med venlig hilsen

GGF og Foreningen Gårslevhallen

HENVENDELSE PÅ TELEFON 21 35 19 20
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Ring til Søren Skou på tlf.: 30 30 28 90

TELEFON 75 86 10 55
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