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Der er gang i søndagsfodbold  

Friske børne-fodboldspillere fra Gårslev 
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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 

Udlejning  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.         

kasserer Sportscafé Lisbeth Jensen 20450239 ljjensen8c@gmail.com 

Sportscaféen   

 

Halleder           Henrik Nielsen  21459653/SMS 22424094   hallengaarslev@gmail.com 

 

Gårslev Lokalråd Brian Mortensen 22740400     arkitektbm@gmail.com 

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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mailto:begtrupknudsen@gmail.com
https://www.krak.dk/henning+lysholm+christensen+b%C3%B8rkop/113002822/person#
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mailto:hanne55bv@gmail.com
mailto:hanne55bv@gmail.com
mailto:sanniLkyed@gmail.com
mailto:hjk@sde.dk
http://www.gaarslev.dk
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En lille hilsen fra  

Julemandens land. 

 

Kære alle medlemmer 
 

Her på vej ind i den søde juletid, vil jeg gerne lige kom-
me med en lille hilsen fra Grønland. 

Som nogle ved, tog jeg til Grønland den 25. september og har fået 
billet tilbage til Danmark til den 15. december. Jeg er ansat i et vi-
kariat for Kommunekonsulenterne i Kujalleq kommune i Sydgrøn-
land som socialrådgiver og konsulent. Min base er i Qorqortoq, hvor 
der bor ca. 3.300 mennesker, men jeg har også været på tjeneste-
rejser i 1-2 uger ad gangen i de andre små byer. Senest var jeg i 
byen Nanortalik med et indbyggertal på ca. 1.300 og bynavnet op-
kaldt efter Isbjørnen, som kan komme til byen via Pakisen, men 
først til foråret. Turen til Nanortalik blev også min første tur med 
Helikopter – kæmpe oplevelse og sikke et smukt syn. 

Det er første gang, at jeg oplever Grønland, så oplevelserne står 
for mig i kø, både fagligt og personligt. Det er en gave at komme, 
dels så tæt på en helt anden kultur, baggrund og historie, dels, på 
så kort tid, at få lov til, med respekt for vores forskellighed, at 
hjælpe lidt med nogle af de store udfordringer, der også er i Grøn-
land. Mangel på arbejdskraft og ordentlige boliger, kan nævnes 
som et par af problemerne. Som ansat i Socialområdet, mærker jeg 
naturligt også til nogle barske skæbner, så det er en god følelse, 
når vi sammen kan gøre bare en lille forskel for nogle. 

Selvom jeg bogstaveligt talt er langt væk og også i perioder har 
været uden WiiFi i mine boliger, har jeg alligevel haft lidt men godt 
samarbejde med min bestyrelse i GGF. Jeg følger selvfølgelig også 
lidt med her på sidelinjen. Som altid er der godt gang i alle aktivi-
teterne – både i hallen, Fitnesscenter, udendørs – både til hverdag 
og i weekenderne, hvor der bl.a. stadig dyrkes El-hockey og Køre-

stols Basket i bedste stil. 

Jeg glæder mig ”så meget” til at komme hjem til Gårslev 
om 3 uger og krydser nu bare fingre for, at flytrafikken 
ikke bremses af vejret, skadede flyvere, strejke eller lig-
nende. Måske vi ses i Fitnesscenteret eller til et eller flere 
af de traditionsrige julearrangementer i vores dejlige by. 

 

De bedste julehilsener og på gensyn fra 

Birgitte Buskov, GGF. 
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Julehilsen fra GGF Nyt 
 

 

 

Vi går med raske skridt mod jul, så derfor vil jeg 

gerne her i det sidste blad i år ønske alle en rigtig 

glædelig jul og et godt nytår. Samtidig vil jeg og-

så sige tusind tak til alle de annoncører, der har 

støttet os.  

Tusind tak til alle, der har bidraget med indlæg til 

bladet.  

OG- sidst men ikke mindst en tak til alle, der på 

en eller anden måde har bidraget til at få bladet 

lavet og omdelt. 

Jeg glæder mig allerede til februar i det nye år, 

hvor GGF Nyt udkommer med en masse spæn-

dende stof. 

Hanne 
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Gårslev Motion&Fitness 

Gårslev Motion&Fitness 
 
En lille hilsen fra kravlenisserne. 
Det har været en fremragende efterårs-sæson. Vi har sagt hej til 
en masse gengangere og velkommen til en håndfuld nye aspiran-
ter. Det tog hårdt de første par uger, men så kom formen bedre 
med, og der er blevet gået til vaflerne lige siden. 
Det er altid en fornøjelse at komme op i hallen tirsdag og torsdag, 
hvor vi mødes med alle de glade og entusiastiske deltagere. Selv 
om det til tider er lidt hårdt, bliver der ydet en fantastisk indsats 
med brede smil og sved på panden. Træningen er individuelt, men 
vi træner som et hold. Så hvis man kommer lige fra sofaen eller fra 
løbeturen, kan man være med på sit eget niveau. 
 

Planen er, at vi træner helt op til den 20/12, så der er ekstra plads 
til julens lækkerier. 

Fortsætter side 11 
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Skulle du have lyst til at være med eller prøve, om det kunne være 
noget for dig, så skal du være velkommen tirsdage kl 19.55 og 
torsdage kl. 18.40 i Gårslevhallen. 
Hvis du har spørgsmål, træffes René Offenbach Voss enten via 
Messenger eller på tlf.: 2194 6949. 
 

Glædeligt jul og godt nytår fra kravlenisserne hos Gårslev Moti-
on&Fitness 

Situationer  
fra en  

træningstime 
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Også salg til private - besøg os i gården 
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Til gymnastik både mandage og torsdage er der en del frivillige, 

både instruktører og hjælpere, der stiller sig til rådighed for at børn 

kan gå til gymnastik i Gårslev. 

På tværs af alder, køn og interesser kommer de uge efter uge, og 

udstråler energi og højt engagement, og de er i stor stil med til at 

forme vores børn og unge. 

Lønnen som instruktør/hjælper bliver udbetalt, når et barn mestrer 

en ny opgave, når man bliver genkendt og jublet til i ex børneha-

ven eller Brugsen, når man ved sæsonslut kigger tilbage på sæso- 

Fortsætter side 15 

 

 

  Instruktører og hjælpere ved børneidrætten i  

  Gårslev er 

 

glade gymnastik-instruktører og hjælpere. 
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F L E M M I N G 

14.00-19.00 
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nen og gennemgår hvert enkelt barn, og man kan se dets udvik-

ling, samt selve det at vide, man er med til barnets dannelse. 

Instruktører/hjælpere kommer troligt uge efter uge, de udsætter 

private aftaler, fordi ”de skal til gym”, de tager ansvar, planlægger 

og udfører, og de nyder samværet med jeres skønne børn. En må-

de at takke dem på kunne være at fortælle, de gør en god indsats, 

men det kan også være noget så jordnært som at hjælpe med at 

sætte redskaber frem eller tilbage, hvis man alligevel er i hallen, 

det er altid lettere at løfte/flytte (redskaber) i flok  

I år har det heldigvis været muligt at honorere disse fantastiske 

instruktør/hjælper teams med klubtøj, og på ovenstående billede er 

det mest mandagsholdene man kan se posere. 

Der findes et hav af frivillige i Gårslev på tværs af de mange aktivi-

teter, byen byder på, og jeg forundres gang på gang over, at så 

lille en by kan rumme så mange aktiviteter. 

Tak for jer 

Lone 

  3 Generalforsamlinger 

    Sæt X i kalenderen 

den  6. marts 2023  

hvor GGF, GGF-Nyt og Gårslevhallen 

holder generalforsamlinger 
 

I Gårslevhallen 
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Bladet er også på GGF´s hjemmeside  
og på Facebook, hvor de anvendte 
 billeder og annoncer er i farver. 

En tidlig julegave! 

 

HO-HO-HOOO… 

Julemanden holder generalprøve i Gårslev i år. 
Han skal lige tjekke, om kanen er klar til den helt 
store tur den 24. december, og om rensdyrene er 
fit for fight. 

Derfor uddeler han fem prøvejulegaver i Gårslev- 
dog kun til medlemmer af GGF’s støtteforening. 

Fem medlemmer kan derfor se frem til en tidlig 
julegave fra Julemanden i år. 

Her er medlemsnumrene på de fem heldige: 

 

418-429-189-116-73 
 

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. 

 

Rigtig glædelig Jul og godt nyt år! 
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http://www.gaarslev.dk/
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Gårslev Brugs er en medlemsforening, hvor det er Brugsens med-
lemmer, der vælger en bestyrelse, som har indflydelse på hvilken 
retning Brugsen skal udvikles.  

Vidste du, at Gårslev Brugs faktisk har mere end 1300 medlem-
mer, som derned er stemmeberettiget til den årlige generalforsam-
ling i april måned.  

En anden stærk fordel ved at være medlem af Brugsen er med-
lemsprogrammet. Man kan, enten ved at bruge sit medlemskort 
eller handle med en app på sin smartphone, få flere gode fordele, 
og dette tilbud vil vi meget gerne gøre mere ud af, at alle får kend-
skab til. 

Dine medlemsfordele er både personlige tilbud, mulige rabatkøb og 
ekstraordinære tilbud, men det er også viden om de aktiviteter, 
som der lokalt i Gårslev arrangeres. 

I december bliver der en “smag på Brugsen” dag med gode tilbud, 
og en bestyrelse, der står klar med indsigt i, hvordan du bruger 
app og medlemskort. Det følges der op på i løbet af foråret, så 
endnu flere kan få glæde af ordningerne. 

Til juni vil der være “fest på brugspladsen”, hvor vi samles til god 
grillmad og hygge, og så husk endelig generalforsamlingen i april. 
Det er der, du som medlem kan gøre den største forskel for udvik-
lingen af den lokale brugs. 

Har du spørgsmål, ønsker du at blive medlem af byens største for-
ening, eller er der andet der giver anledning til eftertanke, så hen-
vend dig endelig i Brugsen til Jacob. Så tager vi det med i vores 
udvikling af din lokale brugsforening. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Gårslev Brugsforening 

Anno 1890 
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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 
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75 86 60 81 

75 82 36 55 
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Der er gang i søndagsfodbold  

Offentlig udvalgsmøde i 

senioridræt  

En stor gruppe aktive gymnaster var samlet til offentligt udvalgs-

møde i begyndelsen af november. Man hyggede sig med snak, 

smørrebrød og efterårets sange. 

I en kort beretning blev aktiviteterne det seneste år nævnt. Der 

har været meget fin tilslutning til gymnastik, og sommeren over 

har mange deltaget i krolf. Der har også været vandreture i om-

egnen. Tæppecurling efter gymnastikken er også en populær akti-

vitet. Der er aktuelt 39 tilmeldte til gymnastikken, og der er fint 

fremmøde hver tirsdag kl. 10.00 

Gruppens friske og inspirerende instruktør Laila fik en lille takke-

tale og en købmandskurv. Stor applaus og tak til Laila! 

Udvalget, som har ansvar for aktiviteterne består af fem personer. 

Alle var villige til at fortsætte, så der var ikke valg. 

Gymnastikholdet samles sidste gang før jul tirsdag d. 20. dec., 

hvor vi ønsker hinanden en glædelig jul med gløgg og æbleskiver. 

Første gang i det nye år bliver tirsdag d. 10. januar. 

Henning 
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Der er gang i søndagsfodbold  

 
 

Nyt fra Gårslev Lokalråd 

 

 

Det nyvalgte lokalråd har fået sig konstitueret på det første møde i 

november. I denne forbindelse har vi internt arbejdet med forde-

ling af titlernes arbejdsopgaver: 

Formand:       Brian Mortensen 

Næstformand/sekretær (referent):   Luise Ebbesen  

Kasserer:        Karen Margrethe Berthel 

Menige medlemmer:      Morten Kjeldsen,  

         Søren Steensen 

 

Morten Kjeldsen vil fremadrettet stadig være ansvarlig for Som-

merkoncerten, og Søren Steensen vil være ansvarlig for digital hi-

storiefortælling.  

Vi fik på Årsmødet mulighed for selv at finde suppleanter til Gårs-

lev Lokalråd. Derfor vil vi her opfordre dig til at henvende dig, hvis 

du har lyst til at bidrage ind i lokalrådets arbejde. Vi har brug for 

dig og dine tanker!     

Høringssvar på lokalplan 1350 

Gårslev Lokalråd har indsendt høringssvar til forslag til lokalplan 

1350, Boligområde ved Kragholmvej, Gårslev. Vi hilser selve bolig-

byggeriet velkomment. Det er dejligt at opleve, at der lægges op 

til, at der både kommer flere eje- og lejeboliger til Gårslevområdet. 

Nye boliger og nye borgere er med til at understøtte og styrke livet 

i vores lokalsamfund. Det gælder i forhold til blandt andet skole, 

fritidstilbud og detailhandel. Især modsvarer lejeboligerne et øn-

ske, vi i lokalområdet længe har næret, da disse boliger har en 

særlig appel til eksempelvis singler og ældre. 

Men infrastrukturen er nødt til at følge med. Vi har derfor blandt 

andet påpeget problemer med oversigtsforhold samt trafikmængde 

Fortsætter side 27 
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Per Voigt 

AH Service 
Hvidvareservice 

22 38 27 60 
ahservice@ahservice.dk 
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ved den nuværende udkørsel fra Kragholmvej ud i et vejsving på 

Kirkegade. Denne trafikbelastning vil øge faren for både uheld og 

personskade. Desuden har vi påpeget, at Kragholmvej er særdeles 

smal på noget af strækningen, også taget i betragtning, at der ind-

tænkes et område med 75 boliger med deraf følgende kørselsbe-

hov.  

Sluttelig har vi i dette høringssvar påpeget nødvendigheden af en 

cykelsti fra Gårslev til Gaurslund, som vi i Gårslev igennem mange 

år har efterspurgt. Denne cykelsti er bekræftet ønsket af såvel poli-

tikere som embedsmænd ved utallige møder gennem årene. Vi øn-

sker derfor, at stien bliver tænkt ind i denne lokalplan, da det må 

forventes, at den vil kunne ligge gennem det område, lokalplan nr. 

1350 er tiltænkt at dække.  

Fælles kalender 

I efterhånden en del år har Landsby Appen været en mulighed for 

fælles platform for byens foreninger. Efter at være løbet i gang, 

faldt brugen af appen hen over coronaperioderne, hvor en del af de 

forskellige foreningers aktiviteter var neddroslet eller decideret af-

lyst. Det er lige nu lidt trægt at få den løbet i gang igen. Vi kunne 

ønske os en overskuelig kalender, der rækker godt ud i tiden, så de 

forskellige foreninger har en chance for ikke at lave alt for mange 

sammenstød af spændende arrangementer.  

Det kommende år 

Vi afholder lokalrådsmøde den første torsdag i måneden. Lokalrådet 
vil nu begynde at planlægge det kommende års arbejdsopgaver, 
hvor der både er nye tiltag og gamle sager, der følges til dørs. I er 
altid velkomne til at tage kontakt til Gårslev Lokalråd med idéer, 
tanker og meninger via gaarslevlokalraad@gmail.com.  
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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 
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Søndag d. 20. November 2022 blev 2. Udgave af Gravel mo-

tions cykelløbet “Winter Rally” 

kørt. 

I år havde 160 deltagere fundet vej, 

fra hele Danmark til Gårslev, for at 

deltage. 

Endda også Tour de France rytteren 

Mikkel Honoré fra Quickstep Alphavi-

nyl.  

Men selv om vi i år havde fint besøg 

af en Tour rytter, så er dette løb for 

alle rytter typer, både nybegyndere 

og garvede motionister. 

Ruten går fra Gårslev mod Børkop, 

Brejning og tilbage mod målstregen i 

Gårslev.  
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Winter Rally Gravel  
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STØT SPEJDERNE I GÅRSLEV 

     KØB DIT JULETRÆ HOS OS. 

     JULETRÆERNE SÆLGES FRA 

               25 NOV.  
 

            STED: BRUGSEN  

                PRIS: 200 KR.  

VI MODTAGER KUN MOBILPAY 
 

               GLÆDELIG JUL                  

KFUM SPEJDERNE GÅRSLEV 

Sognegården danner ramme for, en 

“vinter cykel fest”, der ellers kun ses 

i lande som f.eks. Belgien hvor cykel-

sporten er blevet alle mands eje.  

Winter Rally er allerede blevet en rig-

tig “klassiker” inden for dansk Gravel 

cykling.  

Til næste år håber jeg således på flere deltagere, men også at vi 

som lokalsamfund, kan skabe en endnu større cykel fest, med flere 

spændende aktiviteter i løbet af dagen.  

Mads Christensen 
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Det er med stor glæde, jeg her kan meddele, at jeg i foråret 2023 

Flytter min fodklinik til hjem adressen på Tjørnevej 3 i Høll. 

Jeg ser frem til, alle nuværende som nye kunder vil finde vejen til 

HvidsFodpleje i Høll, hvor den samme gode service vil være at finde. 

De bedste hilsner Bente   
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I år var vi i Kulturklub-

ben lidt usikre på, om vi kunne få 

lov til  at tænde byens julelys i 

Gårslev p.g.a. energikrisen. Vi send-

te en forespørgsel til Vejle Kommu-

ne, og der kom heldigvis positiv 

respons tilbage. Både juletræ og 

stjerner bliver tændt den 27. no-

vember, og vi bidrader dermed til 

den rette julestemning. Heldigvis 

når der også at komme strøm og 

udtag i masten ved ”Terminalen” 

efter længere tids mørklægning 

her. 

Julen er reddet i Gårslev  
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HENVENDELSE PÅ TELEFON 21 35 19 20 

 
Gårslev Sognegård afholder 

generalforsamling 

  tirsdag d. 7. februar2023 kl. 19.30  

i Sognegården 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Bestyrelsen. 
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1 9 -13 
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Ring til Søren Skou på tlf.: 30 30 28 90  

40 

TELEFON 75 86 10 55 


