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Halleder

Henrik Nielsen 21459653/SMS 22424094 hallengaarslev@gmail.com

Gårslev Lokalråd

Send dit indlæg til Bente Weibel, mail: ggfnyt@gmail.com
Deadline for indlæg: d. 22. i måneden (skrifttype: verdana str. 11)

TILLYKKE til Kurt Hemmingsen,
Der erStort
gang i søndagsfodbold

www.gaarslev.dk

som er blevet kåret til ”Årets ildsjæl”

Mobile Pay: 70138
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Et lille tilskud til varmeregningen
”Det er en kold tid som vi lever i
Alle går rundt og fryser”
Sådan sang Kim Larsen engang i 70’erne. Dengang havde vi
også energikrise, og man må da sige, at historien gentager
sig her i 2022.
Vi klarede det dengang, og det skal vi også nok gøre denne
gang. Og så længe der ikke er en gal diktator der smider
bomber efter os, så skal vi jo være glade.
Fem af GGF’s støttemedlemmer får i hvert fald råd til et par
watt mere i november, for de har nemlig vundet 200 kroner
i vores lille lodtrækning.
Her er medlemsnumrene på de fem heldige:

9-280-46-232-119
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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Håndbold for 2.-3.klasse

Går du med en indre ”Mikkel Hansen” i maven, eller har du bare
lyst til at lege med bolde, så kom i hallen tirsdag kl. 16.30-17.30,
hvor der er håndboldtræning.
Vores ambition er at komme ud og spille nogle kampe, og det træner vi efter, men vi laver også en masse andre forskellige ting. Vi
danser bl.a. til ”Gandam style”, leger ”banke, banke bøf” og spiller
stikbold, for det vigtigste er, at vi har det sjovt og styrker fællesskabet. Det kan håndbold.

Sidste år startede vi med god succes op med håndbold, hvilket betød, at vi pludselig havde 4 årgange og nogle gange op til 20 børn.
Det var skønt med den store opbakning, men særligt aldersforskellen gjorde niveauet meget ujævnt og svært at håndtere som træner. Derfor har vi begrænset træningen til 2.-3.klasse i år. Vi vil
rigtig gerne have flere trænere med, så vi kunne tilbyde træning til
0.-1.klasse også. Derfor efterlyser vi min. 2 voksne hjælpetrænere.
Vi forestiller os at opvarmning osv. gøres sammen, og derefter opsplitning i de to aldersgrupper. Derfor kommer man ikke till at stå
med det hele selv, og man behøver ikke have nogen håndbold-/
trænererfaring. Man behøver heller ikke at binde sig til alle tirsdage, da vi jo hjælper hinanden, når kalenderen ikke lige hænger
sammen. Så giv gerne lyd, hvis du vil bidrage til håndbold for 0.1.klasse, så vi kan styrke fællesskabet på bedste vis.

Mvh Malene Søby (mor til Marius & Mathias i 2.kl.) & Katja Hornbæk Mikkelsen (mor til Jeppe i 0.kl. & Marius i 2.kl.)
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Den gyldne fremtid

Fra venstre: Melissa, Sofia og Anna
Gårslev gymnastikforening er altid afhængig af gode frivillige kræfter. Dem har vi heldigvis mange af i vores dejlige lille by. Men for at
alle vores lokale foreninger kan fortsætte, også i fremtiden, har vi
hele tiden brug for nye frivillige og det kan godt være lidt svært at
finde. Det er også derfor jeg som gymnastikinstruktør på abekattestregerne er så stolt over og glad for, at jeg hver torsdag har tre
helt særlige hjælpeinstruktører. De er meget unge, men de er pligtopfyldende, engagerede og dygtige. De forstår at tage de små poder i hånden, puste når nogen har slået knæet og sætte nye aktiviteter i gang.
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De er en stor hjælp, når vi står to voksne med en god portion børnehavebørn. I sin tid startede de med at hjælpe til, fordi de havde
mindre søskende på småbørnsholdene, nu er deres søskende blevet
store, men vi har heldigvis stadig fornøjelsen af de ”unge damer”.
Det er dejligt at vide, at vi her i Gårslev har så meget ”frivilligeDNA”, at selv helt unge mennesker er med til at bære vores foreningsliv videre. Det er selvfølgelig sundt for de unge at deltage i
foreningslivet - og de lærer en masse om ansvar og pligtfølelse,
men det er ikke noget vi kan tage for givet. Så derfor giv gerne de
tre tøser et klap på skulderen, næste gang du ser dem. Vi er heldige at vi har netop disse tre og mit håb for fremtiden er, at de kan
inspirere andre unge til også at deltage i vores frivillige foreningsliv. Alle kan bidrage med noget - hvis blot de har lysten til at deltage. Tak fordi I gør et godt stykke arbejde for jeres by - jeg er stolt
af jer.

Også salg til private - besøg os i gården

Anna, Melissa og Sofia I er ikke bare en del af foreningens fremtid I er en del af Gårslevs gyldne fremtid. Tak for jer.
Agnete

Offentligt udvalgsmøde

Senior idræt, gymnastik
Tirsdag d. 8. nov. kl. 11.30 i hallens mødelokale
Der begyndes med spisning.
To stykker smørrebrød à 30,- kr. incl. drikkevarer.
Tilmelding senest 1. nov. ved gymnastikken eller til Henning på
5224 5942

Dagsorden for mødet:
1.
2.
3.
4.

Årsberetning
Ris og ros til aktiviteten
Valg til udvalget
Eventuelt

Venlig hilsen Udvalget
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Offentligt udvalgsmøde, tennis.
Årsrapport 2022

14.00-19.00

Vi har igen haft en god og lang tennissæson. Vi har haft et halvt år
med godt vejr, så man har kunnet spille tennis de fleste dage siden
starten på sæsonen den 23. april, hvor vi havde standerhejsning. Vi
håber, I har fået god træning og fået spillet mange gode kampe
henover sæsonen

Et tilbageblik over 2022:
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 sende hjælperne hjem igen og få
returneret tromlen og udsætte arbejdet en uges tid. Heldigvis kom
foråret med en del sol og vind, så alt omkring klargøringen til kommende sæson var færdig til standerhejsningen, den 23. april. Allerede denne dag kunne vi byde både nye og tidligere medlemmer velkomne med morgenkaffe og ”en lille èn”.
Medlemmerne begyndte at melde sig til, og der kom aktiviteter på
banerne. Medlemstallet er fuldstændig det samme som sidste år,
men en lidt anden fordeling. Vi havde i år: 13 børn, 12 voksne og
24 seniorer. Derudover var banen lejet ud til nogle gæstespillere, og
vi har desuden en aftale med det to campingpladser om, at campisterne kan leje baner gennem dem og så afregne ved sæsonens
slutning. Et godt tilbud, som vi håber, mange har benyttet sig af.
Den planlagte multisportsdag mellem skolen og GGF den 2. juni
blev gennemført i år med forskellige aktiviteter, og tennis var selvfølgelig også repræsenteret. Mange tak til tennisbestyrelsen samt
Jørn Källberg for hjælp med aktiviteterne.
Spillerne i Gårslev blev inviteret til en lille hyggelig turnering i alle
rækker, men da der kun var én tilmelding fra Gårslev blev det aflyst, men der kommer nok en invitation igen til næste år.
Tennisspillere fra Gårslev er også blevet tilbudt at spille skumtennis
i Gauerslundhallerne søndage mellem kl 10 og 12 til et lavt kontingent, da der ikke er trænere tilknyttet. Hvis børn fra Gårslev vil benytte tilbuddet, kan kontingentet ikke kombineres med to idrætsgrene for én pris.
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Børnetræningen hver onsdag eftermiddag har været velbesøgt, og
børnene har øvet flittigt og er blevet rigtig dygtige. Voksentræningen 2 gange før sommerferien og 1 gang efter er også blevet benyttet. Heldigvis har det været rigtig fint tennisvejr næsten hver
onsdag, og der blev spillet og øvet på livet løs i en god og rolig atmosfære. Vi skylder Sisell og Benjamin tusinde tak for deres store
indsats som trænere. De er 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 uden tvivl årsag til, at så mange børn har fået lyst til at
spille tennis. Vi og børnene er utrolig glade for, at de begge
har sagt ja til også at være træner i 2023.
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 vores gode sponsorer, Dagli´Brugsen Gårslev, Fynske Bank Børkop, Skoda Fredericia og ikke mindst
vores nye sponsor, entreprenør Rasmus Steffensen, Lundbjerg tusinde tak for støtten til Gårslev Tennis

Hvad mon 2023 vil bringe?
Hvis vi ser frem mod 2023, 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 22. eller 23.
april.
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 og arbejdskraft til søjleegene ved byens indfaldsveje, så der stadig er liv i dem alle. Næste år håber vi på, at
forbruget og arbejdet bliver noget mindre, da de 10 ”gamle” træer
stort set må kunne ”stå på egne ben”.

Sportslige hilsner fra
Bente Weibel

Fortsætter side 17
15

16

Børnetræningen sluttede den 28. september.
Banerne lukkes ned den 25. oktober
Inden den nye sæson købes nye tennisnet til begge baner.
På valg til tennisudvalget i år: Niels og Bente Weibel.
De blev begge genvalgt
Tennisudvalget består i 2023 af: Jan Bruun, Hagen Jørgensen, Hanne Berthelsen, Niels Weibel og Bente Weibel.

Billede fra sæson afslutningen

Tennisafdelingens 5
støttere
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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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ÅRETS ILDSJÆL 2022
Gårslev Lokalråds hyldesttitel
”Årets ildsjæl” er tildelt Kurt
Hemmingsen.
”Jyden han er stærk og sej”. Sådan lyder først linje i Steen Steensen Blichers kendt sang – en linje som kunne siges at beskrive
årets modtager af ildsjæl-udmærkelsen.

-Kurt Hemmingsen må vist være indbegrebet af at være ”tough”,
forklarede afgående bestyrelsesformand Henrik Juhl Kristensen ved
Årslev Lokalråds årsmøde 6. oktober. Her bekendtgjorde han,
hvem der skulle have udmærkelsen i år. – Da vi i forsommeren
skulle bygge en gangbro gennem sumpen ved Ellestien, var der
brug for gode kræfter, der kunne hjælpe med opgaven. Dem var
der heldigvis mange af – men særligt bemærkelsesværdig var dog
Kurt Hemmingsen. Kun et par dage før byggeriet skulle finde sted,
havde Kurt brækket et ribben, og alligevel knoklede han på byggeriet med fuld kraft, forklarede Henrik Juhl Kristensen. – Jeg må sige, jeg var lidt bekymret for ham og sagde, at han bestemt ikke
behøvede at foretage sig noget
fysisk. Men sådan er Kurt ikke
skruet sammen. Han bed tænderne sammen og gik i gang
med arbejdet. Og heldigvis kan
vi i dag alle glæde os over, at
anstrengelserne har udmøntet
sig i en rigtig fin gangbro.

75 86 60 81
75 82 36 55

Ud over selve byggeriet af gangbroen har Kurt Hemmingsen løbende gennem de seneste tre år
været en de helt centrale personer
i forhold til at få udviklet og virkeliggjort planerne for Ellestien gennem plantagen ved den store parkeringsplads ved Fædrift nær Hvidbjerg Klit. Andre centrale aktører
har været Bente og Niels Weibel
samt Gårslev Lokalråd.
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Fra årsmødet i Gårslev Lokalråd

Henrik Juhl Christensen taler ved Gårslev Lokalråds årsmøde.

Trafikplaner udløser skarp kritik
Debat om ny lokalplan, der vil lede trafik til og fra nyt
stort boligområde ved Kragholmvej, stod i centrum ved
Gårslev Lokalråds årsmøde torsdag den 6. oktober.
Netop nu er Vejle Kommunes lokalplan 1350 i høring. Den vil bane
vej for byggeri af 75 tæt-lav boliger – i daglig tale kaldet
”Bakkegårdshusene” – ved Kragholmvej I Gårslev. Gårslev Lokalråd
hilser det nye boligområde velkommen, men udtaler stærk kritik
overfor planerne for, hvordan trafikken til og fra
”Bakkegårdshusene” skal håndteres. Den kritik stod i centrum ved
lokalrådets årsmøde i Gårslev Sognegård den 6. oktober – og kritikken havde stor klangbund blandt de ca. 70 deltagende borgere.
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Oprindelig havde bygherre og kommune ønsket, at Bakkegaardshusene skulle have ind- og udkørsel til Skolegade, forklarede lokalrådets afgående formand, Henrik Juhl Kristensen i bestyrelsens årsberetning. - Det har vi i lokalrådet afvist af hensyn til sikkerheden for
ikke mindst de bløde trafikanter – mange af dem skolebørn – som
benytter Skolegade. Vi har opfordret kommunen til, at en helt ny
vejføring rundt om eksisterende byggeri burde anlægges for at løse
færdselsudfordringerne i relation til Bakkegaardshusene. Kommunens aktuelle idé om at lede trafikken gennem Kragholmvej og ud i
det stærkt trafikerede vejsving på Kirkegade er rigtig dårlig, fordi
oversigtsforholdene allerede i dag er særdeles problematiske. Vi er
dybt bekymrede for borgernes trafiksikkerhed.

Per Voigt

AH Service
Hvidvareservice

22 38 27 60
ahservice@ahservice.dk

Debat om løsningsmuligheder
Efter formandsberetningen kommenterede mange af de forsamlede
på lokalplan 1350. Der var bred enighed om vejsvingets farlighed.
Nogle mente, at anlæggelse af en rundkørsel her kunne være en
mulig løsning, andre talte for anlæggelse af en omfartsvej og en enDer er ledes
gang igennem
søndagsfodbold
kelt mente, at trafikken måske kunne
Skolegade, forbi Dagli´brugsen. Denne idé blev dog afvist af andre i forsamlingen.
Høringsperioden slutter mandag den 17. oktober, så bemærkninger
og forslag skal sendes til Vejle Udvalg i Vejle Kommune inden da.
Henrik Juhl Kristensen opfordrede til, at alle, der har holdninger i
forhold til planen, indsender høringssvar.

Ny bestyrelsessammensætning
I forbindelse med lokalrådets årsmøde var der valg til bestyrelsen.
På valg var Henrik Juhl Kristensen, der ikke genopstillede, og Søren
Steensen, der genopstillede. Søren blev genvalgt og nyt fuldgyldigt
bestyrelsesmedlem blev Luise Ebbesen, der hidtil havde været suppleant. Vian Hviid, der også havde været suppleant, genopstillede
ikke, og det lykkedes ikke ved generalforsamlingen at besætte de
nu ledige suppleantposter for den kommende perioden. – Det betyder, at den nye bestyrelse nu selv har muligheden for at identificere
personer, der kan indtage suppleantposter, forklarede årsmødets
dirigent Dan Skjerning.
Ud over Luise Ebbesen og Søren Steensen udgøres bestyrelsen i
Gårslev Lokalråd af Brian Mortensen (der hidtil har været næstformand), Morten Kjeldsen og Karen Margrethe Berthel (der hidtil har
været kasserer).
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På billedet fra årsmødet ses Vian Hviid, der også stoppede i lokalrådets
bestyrelse, næstformand Brian Mortensen og så jeg selv.

TAK TIL GÅRSLEV LOKALOMRÅDE
Torsdag aften stoppede jeg som formand for Gårslev Lokalråd. Jeg har behov for at kunne frigøre lidt energi til
nogle andre ting.
1000 tak til alle jer, som jeg har arbejdet sammen med gennem
fire år. 1000 tak til alle jer som har ydet og som fortsat yder en
fantastisk indsats for Gårslev, for Høll og det øvrige lokalområde.
Alle jer, som sørger for at holder stier, gader og stræder pæne i
lokalområdet. Alle jer, som bruger dele af jeres dyrebare fritid i
fællesskabets tjeneste. I gør en forskel – en god forskel!
1000 tak!

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

Henrik Juhl Kristensen
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Åbningstider: Mandag –torsdag 9-17.30, Fredag: 9-18, Lørdag 9-13
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Flagalléen Gårslev
Vi er frivillige som pynter op i byen med flagning ved festlige begivenheder.
Vi søger frivillige til opsætning og
nedtagning af flag og flagstænger,
kvinder som mænd, alle er velkomne.
Vores team er desværre ved at blive
indskrænket på grund af sygdom,
alderdom m.m., så derfor meld jer
gerne, vi har brug for jer.
Til hver flagning er der brug for 5 personer: en bil med
chauffør, 2 personer til op og nedtagning af flagstænger, 2
personer til at hænge flag op og igen til nedtagning.
Det tager cirka en time til flagstænger og cirka 1 time med
flagene.

Vil du gerne hjælpe os eller
har brug for flere informationer herom, da ring til Søren
Skov, tlf.nr. 30302890
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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.

Fuld fokus på fodbolden
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Gårslevs stolte vartegn, transformertårnet.
Endelig! Sådan tror jeg alle os fra Gårslev transformertårnets bestyrelse tænker i dag. Fra vi i slutningen af 2020 oprettede foreningen
Gårslev Transformertårn til vi står her i dag, har vi været igennem
lidt af hvert. Vi har stiftet bekendtskab med bureaukrati og
fundet ud af, hvor meget papirarbejde, der egentlig skal til for at

oprette en forening og overtage et
gammelt tårn på en mark i Gårslev. Ikke desto mindre er vi superstolte af i dag at kunne åbne Gårslev transformertårn, som vi har
transformeret om til et historisk,
kreativt vartegn for vores lille by. Vi håber, at rigtig mange mennesker, både fra byen og besøgende, vil

have lyst til at besøge tårnet. Der er
dejlige mennesker, vi gerne vil have
lov til at takke for deres hjælp og støtte i forbindelse med renoveringen af
Gårslev Transformertårn. Tak til Peder
Hummelmose for at du har overdraget
grunden til os, tak til Søren Steensen,
som helt fra starten kunne se potentialet i at bevare Gårslev Transformertårn. Tak til Vejle Kommune for økonomisk støtte og sparring og tak til vores
andre sponsorer, Trefor og Gårslev
Brugsforening samt en håndfuld Gårslev borgere, som har bidraget økonomisk til opstarten af foreningen
og renoveringen af tårnet. Også en stor tak til Martin Andreasen for
hjælp med renovering, indkøb af materialer og så videre, og tak til
Lars Kloster for at sponsorere sandet til underlag på terrassen.
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Også en stor tak for samarbejdet til Fuglekærgård og Gårslev Skole, og en kæmpe tak til Jette Löwén, vores dygtige tårnkunstner.
Det tillader jeg mig at kalde dig i dag, du har både malet med borgerne på Fuglekær og du har lavetlerfigurer med alle eleverne på Gårslev
Skole. Disse ting har senere fyldt rigtig
meget hjemme i dit værksted, da du
har stået for alt, hvad der hedder
brænding og glasering af figurerne.

Uden din kreativ tilgang til det her, så
tror jeg ikke, at resultatet var blevet så
godt, som det er blevet i dag. Aller
sidst vil jeg gerne takke mine med bestyrelsesmedlemmer for kampen. Vi
har hver især bidraget med det, vi erbedst til, og jeg synes vi skal være rigtig stolte af resultatet.

Maria
PS TÅRNET ER ÅBEN
FOR ALLE.
Der står på skiltet
ved døren, hvordan
man kommer ind.
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Stemnngsbillede fra en fodboldtrænings-dag

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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