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  GGF – NYT 
        Nr. 2 marts 2023 
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Friske børne-fodboldspillere fra Gårslev 

1 

Gode, både nye og kendte, aktiviteter i GGF 

SANS, et nyt tiltag i senioridræt 

Badmintonskolen i vinterferien  

var en fantastisk aktivitet 

Volley i Gårslevhallen hver  

tirsdag aften med højt humør 
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GGF       

Formand  Birgitte Buskov 20209201 birgitte.buskov@hotmail.dk 

Kasserer  Morten Nielsen 60638507  ggf.kasserer@gmail.com  

Støtteforening  

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 Weibel  30421948 nb_weibel@hotmail.com 

 

Gårslev Hallen       

Formand  Arne Rahbek  27880406 rahbek@familienrahbek.dk 

Næstformand  

Kasserer  Lennart Hansen 30253740 dk30253740@gmail.com 

Bestyrelsesmedl. Paul Johansen 21542184 skolegade14@gmail.com 

Suppleant  Sanni Kyed  28308757 sanniLkyed@gmail.com.         

 
  

 

Halleder           Henrik Nielsen    21459653 hallengaarslev@gmail.com 

               (Kontortid mandag til fredag kl 8-16) 

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. 10) 

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
mailto:hjk@sde.dk
http://www.gaarslev.dk
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  Vi holder gymnastikopvisning  

I GGF  d. 18/3 kl. 10-ca 12 
 

Kom og se Gårslevs gymnaster i alle aldre. 
 

Det koster 25 kr. med mindre man selv er en del af opvisningen 
som gymnast eller træner, og med i prisen er et stykke kage og 
saftevand eller kaffe. 

Der vil også være mulighed for at købe pølsehorn, slik mm 

Vi får i år besøg af 5. klasses springholdet fra Gauerslund 

 

Program 

Vi starter med fælles indmarch kl. 10 

Herefter kommer holdene på gulvet i følgende rækkefølge: 

1. Haletudser 

2. Abekattestreger 

3. Springfiduser 

4. Springkidz 

5. 5.klasseholdet fra Gauerslund 

6. Seniorerne 

Vi regner med at være færdige ca. kl. 12 

Gårslev Gymnastikforening 1941-2023, en ældre  
dame på 82 år, men holder sig stadig frisk og ung. 
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Børnegymnastik  
 

Så er vi startet op med børnegymnastikken igen efter 

nytår. Der er masser af gang i den på alle vores fire 

hold, og hallen fyldes med glade børn hver mandag og torsdag ef-

termiddag. Vi leger og har det sjovt, træner på redskaberne og be-

gynder lige så stille at forberede os til opvisningen d. 18/3. 

Hos Springfiduserne øver vi trampolinspring, står på hænder, laver 

kolbøtter og vejrmøller, og vi er begyndt at øve en lille sekvens vi 

skal fremvise til opvisningen. 
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Nyt fra  
Volleyafdelingen 

 

2023 er kommet godt fra start med 

en masse topmotiverede volleyspillere. Vi får 

stadig nye medlemmer, både øvede og nybe-

gyndere, det er helt fantastisk. 

Vi har haft Dan forbi til lidt intensiv træning 

og han har lovet at komme forbi igen. Derud-

over har vi været i Bredsten for at spille mod 

deres volleyhold. Vi er lige nu ved at arrange-

re et besøg fra Bredsten i Gårslev – det glæ-

der vi os til. 

Hvis du har lyst til at komme forbi og se hvad vi laver, kan du fin-

de os i Gårslevhallen hver tirsdag fra kl. 18-20. Alle er velkomne, 

øvede, nybegyndere, kvinder, mænd og alle aldersklasser (ca. fra 

14-15 -?? år). Der er plads til alle og eneste forudsætning er, at du 

har lyst til at spille bold og du kan lide at have det sjovt imens. 

Hvis I vil vide mere kan I kigge på GGFs hjemmeside. 

Her kommer lige et par billeder taget fra træning af dygtige Kahtri-

ne Erbo. 

På volleyholdets vegne Helle 
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Feriefjer uge 7 i Gårslevhallen. 

Mandag i uge 7 mødte 20 spændte, glade og forvent-

ningsfulde børn op i Gårslevhallen fra både Vejle og 

Fredericia kommuner (11 lokalt fra Gårslev ). Nogle børn havde 

gået til badminton i længere tid, nogle var nystartet. I år er der 3 

dage med badminton, er en dag mere end sidste år, hvilket var 

skønt, da det gav større muligheder. 

Maria fra DGI styrede slagets gang med stort overblik og sit gode 

humør sammen med vores ungdomstræner Niels. 

Mandag morgen startede med godmorgen og præsentati-

on, derefter god musik i højtalerne til småspil på banerne. For-

middagen blev brugt meget på nye tekniske øvelser blandet med 

velkendte badmintonøvelser. 

Efter frokost var der ”cirkus”, dvs jonglering med fjerbold i for-

skellige svær-

hedsgrader. Der-

efter var der sne-

boldskrig/teknisk 

baghånd/teknisk 

forhånd/

forhåndsserv mv. 

Sidst på dagen 

spillede vi kam-

pe, hvor børne-

nes sidste energi 

blev brugt. 

 

 

Tirsdag: Børnene mødte op, trætte og ømme, men med 

godt humør. Dagen startede med gym opvarmning, derefter var 

der en tarzanbane med indbyggede badmintonøvelser, derudover 

tekniske øvelser. 

Efter frokost startede ”cirkus”, og derefter fortsatte vi med bad-

minton lege. i dag var der indkøbt bananer, så der var lidt energi 

til sidst på dagen  Dagen sluttede af med verdensmester, hvor-

efter der var fælles afspænding/udstrækning. 

Fortsætter side 11 
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Onsdag: Vi startede med fælles opvarmning. Derefter var 

der frit spil mens banen blev sat op til skiskydnings stafet, efterføl-

gende tekniske øvelser og afsluttede med et spil verdensmester. 

Efter frokost måtte børnene ønske, så det blev til: cirkus, ståbold, 

rundt om nettet, bodyguard, tik på halv bane mv. Dagen sluttede 

først med en chokoladebar og derefter holdkampe børnene mod de 

voksne.  

Der blev lavet visualiseringsøvel-

ser, hvor man skulle ligge på gul-

vet og forestille sig en øvelse, ligge 

og planlægge den med lukkede 

øjne, og derefter rejse sig op og 

udføre den i virkeligheden, det var 

spændende og nyt. 

Der var svære tekniske øvelser på 

højt niveau som alle børn indfrie-

de, og selv om det var 3 aktive og 

intense dage blev der kun brug for en enkelt ispose. 

Børnene har været meget lydhøre, når de voksne snakkede, og 

koncentrerede på banen, og de har alle været gode mod hinanden.  

Alle dage har været præget af utrolig fokus i timerne, alle har spil-

let på eget niveau og alle har med garanti udviklet deres badmin-

ton evner. Selv om der var stor spændvidde på alder (8-14år), og 

spillerne kom forskellige steder fra, var det dejligt at se den diffe-

rentierede træningen så alle kunne være med   

Det har været 3 dage med en med god lærdom, intensivitet og 

hygge. 

 

Tak til Maria 

for en god 

feriefjer ople-

velse og godt 

samarbejde. 

 

Niels Fischer 
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Også salg til private - besøg os i gården 
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Senior idræt - NYT 
 

Vi er kommet rigtig godt ind i det nye år, der er mange 

der møder op på holdet og giver den gas, det er stor fornøjelse at 

være med til. 

Jeg er stolt og glad for den opbakning, der er og har været i de år 

jeg har stået for gymnastikken, tusind tak til jer.  

Et lille nyt tiltag: 

 Bodil og jeg har været på kursus og taget instruktøruddannelsen i 

SANS – dans, sang, hold hjernen i gang.  

Vi er nybegynder i feltet, men syndes SANS modellen er fanta-

stisk, her får vi pulsen op, bevægelse af krop og stemme, balance, 

smidighed, holdning 

og meget mere. Men 

det vigtigste for os er 

fællesskabet, at vi får 

grint og har det sjovt 

sammen. 

Tilbuddet er efter 

gymnastiktimen om 

tirsdagen og starter i 

uge 8, fra klokken 

11.10 til 12.00. 

  

SANS-holdet holder 

til i den lille sal på 

1 sal, hvor vi kan 

her være 10-12 

personer. 

Vi glæder os 

Bodil og Laila 
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F L E M M I N G 

14.00-19.00 



15 

De fem første vindere i 2023! 
Store Bededag, mine damer og herrer! Skal vi holde fri eller gå 
på arbejde? 

Ja, vi har store problemer i Danmark, ligesom de har det i Ukrai-
ne, Afrika og andre steder. 

Heldigvis er der også lyspunkter i disse for vort land så skæbne-
tunge tider, f.eks. støtteforeningens månedlige lodtrækning. 

Her er medlemsnumrene på årets første fem heldige vindere af 
200 kr.: 
 

135-253-34-379-8 
 

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. 

Du støtter GGF 

både når du køber 

benzin i Gårslev, 

og når du køber 

støttekort. 

Dejligt, at mange ad den vej 

støtter op om vores alle sam-

mens gode og aktive forening. 
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http://www.gaarslev.dk/
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Bladet er også på GGF´s hjemmeside  
og på Facebook, hvor de anvendte 
 billeder og annoncer er i farver. 

 

18 

 
 Speciale 

     Ventilation 

 Tag & facade 

 Rustfrit stål 

 Blikkenslager 

     arbejde 

Michael S. Nielsen 
Tlf. 20 64 38 94 

Mail: erritsoblik@gmail.com 

www.erritso-blikkenslageren.dk 

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  
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Forårs-fællessangs-aften 

d. 23. marts kl. 19.00  

på Gårslev Skole 

Der er gået nok et år, og vi skal synge foråret velkom-

men. Velkommen til foråret, til fællessang, til hygge og til 

kaffe på Gårslev Skole d. 23. marts kl. 19.00 til ca. 21.00 

For 25 kr. får man en sangoplevelse med kendte og må-

ske mindre kendte forårssange – afbrudt af en pause 

midtvejs, hvor man kan nyde kaffe og kage. . 

Kom og vær med til at skabe god forårsstemning. 

Venlig Hilsen 

Indre Mission og Kulturklubben 
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VVS Installatør  
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75 86 60 81 

75 82 36 55 
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Der er gang i søndagsfodbold  

   GAS  
    (Gårslev amatør scene) 

 

Spiller fredag den 24.& Lørdag 25. marts  

I sognegården, Gårslev  

I år spiller vi et skørt og herligt stykke  

på dr. Hansen plastik-klinik, hvor alt kan ske. 

 

Fredag aften spiller vi kl. 19, dørene åbnes kl 18  

Det er igen i år med en teaterpakke, som består af ind-

gangsbillet, smørrebrød og en øl/ et glas vin eller vand, som 

skal bestilles på tlf 29 89 40 52 (gerne sms) Der betales ved 

indgangen.  

Fredags teaterpakke koster 175,-  

 

Lørdag den 25. Marts spiller vi kl 15.30, men der er 

mulighed for at nyde kaffen og kagen, fra klokken 14.30 

Der behøves ikke at bestille plads på forhånd. 

Lørdags forstilling koster 75,- kr, som består af 

billetprisen og kaffe/ the og kage  
 

Kom og oplev de dejlige skøre lokale amatør skuespillere, 

som bare er klar til at give jer en skøn oplevelse  
 

Vi glæder os til at give den gas sammen med jer Vi ses 

 

  Hilsen GAS  
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Der er gang i søndagsfodbold  

Morgenstund har guld i mund. 

At sige godmorgen til dagen med en sådan udsigt, som fin-

des i Gårslevs fitnesslokaler, er en uovertruffen og fantastisk 

start på dagen - for både krop og sjæl. 

Smukt både  ude og  inde 
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Per Voigt 

AH Service 
Hvidvareservice 

22 38 27 60 
ahservice@ahservice.dk 
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Badminton, børn 

Fodbold. Oldboys 50+ 

Boksning 

El-hockey 

Tennis, voksne  

Senioridræt 

Yoga 

Håndbold, drenge og piger 

Kørestols basket 

Fodbold, oldboys 32+ 

Gymnastik, abekatte 

Badminton, voksne 

Gymnastik, haletudserne 

Tennis, børn  

Springfiduser 

Fodbold, børn 

Krolf 

Fitness 

Volley 

Pilates 
Zumba 

Er du klar over, at GGF  
har så meget at byde på:   

der er sikkert også noget for dig/jer 

Er der en af afdelingerne eller en af idrætterne, du 

kunne have lyst til at være frivillig, kan 

du rette henvendelse til formanden for 

den afdeling.  

Se side 2 i dette blad 

Motion&Fitness 
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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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Velkommen i Gårslevhallens café.  
(det ser måske lidt trist ud) 

 

Synes du, betjeningen og udvalget kunne være 

bedre, er det måske dig, der kunne have lyst til at 

være den nye café bestyrer. Her kommer mange 

og hyggelige aktive mennesker hver dag. 
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Senioridræt med høj puls 
 

I senioridræt trænes alle kroppens dele med både høj 

puls, styrke og bevægelighed. Vi laver generelle gymnastikøvelser, 

men vi har også cirkeltræning og øver svære ting til gymnastikop-

visningen. Sikkert er det, at man får sved på panden, og så må der 

suppleres med èn 

vandpause :-) 
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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. 

 

Tjørnevej 3, Høll * Tlf. 30134218 
Www.hvidsfodpleje.dk 



33 

Parkering ved Gårslevhallen (lidt info) 

 

Her MÅ man parkere 

Her MÅ man parke-

re. 
Her må man IKKE 

parkere 

Kraggyden er 

redningsvej, så 

her må man ikke 

parkere. 

Handicap P-plads er igen ryd-

det og KUN til handicap-biler 

34 



35 

HENVENDELSE PÅ TELEFON 21 35 19 20 
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Din Madpartner ApS 
Fredericiavej 441 * 7080 Børkop *  

Telefon 2576 6620 
Mail: info@dinmadpartner.dk * dinmadpartner.dk 

HOVEDRET 
Kalvefilet med krydderier 
Pandekager med kylling  
og gratineret ost 
Flødekartofler med bearnaise 
Gratin med broccoli 
Cripssalat med friske bær,  
melon og nødder 
Hertil dagens dressing 

 
 Pris pr. Person 

 kr. 155,-  

TILKØBSMULIGHEDER 
 FORRETTER  
(Vi anbefaler min 2 forretter) 

• Rejecocktail anno 2023 
• Tunmousse med friske rejer 
 Honningbagt laks med  
 nødder 
 Røget lakseroulade  
 med flødeost 
 Tarteletter med høns  
 i asparges 
• Kyllingesalat med bacon 
• Seranoskinke med pesto 
 Carpaccio med parmesan 
 

Tilkøb af brød og smør  
25,- pr. person 
          Pris pr. pers. 

      kr 35,- 

DESSERTER  

• Hjemmelavet is med pynt 
 Blødende chokoladekage  

med syltede bær 
• Mandeltærte med daim 
• Abrikosroulade med knas 
• Panna cotta med bær 
• Æbletærte med creme fraiche 
• Jordbærtrifli med fløde 
• Pandekage med nøddecreme 

 Pris pr. pers. 

kr. 25,-  
 

NATMAD  

• Frikadeller med kartoffelsalat 
 Pålægsbord med boller og  

friskbagt rugbrød hertil lun  
leverpostej 

 Små pariserbøffer med traditionelt  
 tilbehør 
 Æggekage med bacon, tomat  

og purløg 
 2 slags tærter – med grøntsager  
 og skinke hertil salat 
• Sandwich med forskelligt fyld 
• Sliders med forskelligt fyld 
 Pålægskageperson 
 

Pris tilvalg pr. pers. 

kr. 75,-  

KONFIRMATION 

Obs Bestilling kun på konfirmationsdage i 
april og maj måned 2023 
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9 -13 

38 

Kent Sømand 
Tlf. 41 63 38 40  

 

holltagservice@gmail.com 

 

Tagpap 
 

Specialisten 

Høll Total Service 

Alt i tagpap løsninger 

Tømrer arbejde 

Maler arbejde 

Sommerhus service 
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Ring til Søren Skou på tlf.: 30 30 28 90  
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TELEFON 75 86 10 55 


