
GÅRSLEV
Fantastiske badestrande i „baghaven“
Gårslev er en by, hvor man vil have noget at mødes om: Et aktivt sportsliv i Gårslevhallen, fælles-
spisning, kunstfernisering, teater, foredrag – jo mere, jo bedre. Her er man sammen om at skabe 
gode rammer for en meningsfyldt fritid. Områdets stolthed er strandene ved Høll, Hvidbjerg og 
Mørkholt. Her kan du solbade i klitterne, pjaske i vandkanten og nyde sommerkoncerter med udsigt 
over fjorden. 

Aktivitetslegepladsen i Gårslev – lige ved siden af skolen , hallen og tennisbanerne
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Gårslev: 1.130 indbyggere (2015)
Gårslev sogn: 2.095 indbyggere
Opland:  Høll, Mørkholt og Hvid-
bjerg

Skole: Gårslev Skole (0.-6. klasse)
gaarslevskole.skoleporten.dk

Dagtilbud: Møllehuset 
www.mollehuset.vejle.dk

Facebook: 7080 Gårslev

Indkøb m.m: Dagli’Brugsen, 
frisører og fiskehandler

Fredericia: 11 min
Vejle: 14 min

Gårslev har en af områdets største 
kunstferniseringer i september.

To campingpladser og sommerhus-
områder giver endnu mere liv om 
sommeren.

Børnehaven Møllehuset udvidede 
i 2015.

FRITID

NÅR DU FÅR GÆSTER

Tag en tur i skoven – travetur, he-
stetur eller på mouintainbike, der 
er mange afmærkede ruter. Bad 
ved fjorden eller se den smukke 
solnedgang. Er du til sport, finder 
du bl.a. håndbold, badminton 
og volleyball i Gårslevhallen 
(gaarslev.dk). Byen byder også 
på kulturklub, amatørteater og 
meget mere.

Pak picnickurven og nyd den 
unikke natur ved Hvidbjerg Klit. 
Her finder du en børnevenlig 
badestrand, en fantastisk udsigt 
over Vejle Fjord og sand – masser 
af sand.

VIL DU VIDE MERE

Lokalrådet Gårslev
Eigil Mikkelsen
E-mail: eigilogviola@mail.dk
Telefon/Phone: +45 21 26 90 73

Den fantastiske udsigt går lige ind i sjælen
Mød Katja, hesteejer i Gårslev
Hun træner med sin hest, Alf, til Hubertusjagt. 
„Den alsidige natur, vi har, giver god træning for 
både hest og rytter. Bakkerne styrker muskelmas-
sen, og jeg nyder at følge med i årstidernes foran-
dring af løvskoven. Dertil kommer vandet, hvor 
man kan bade med hestene, få sig en herlig gallop- 
eller travetur langs stranden og nyde den fantastiske 
udsigt. Det giver et pusterum i en travl hverdag“.

Katja og Alf på vej til en ridetur langs stranden i Mørkholt

„Det er flot, det der, bare klø på“
Mød Anders og Bente, lektiehjælpere i Gårslev
„Det løfter mig at hjælpe her i lektiecafeen og få 
en lille snak med en masse søde børn. Skolen er et 
betydningsfuldt sted, og der sker meget – også efter 
kl. 15 med kunstudstillinger og foredrag“, fortæl-
ler Anders. „Og vi er jo en stor hjælp“, siger Bente. 
„Forældrene er rigtig glade for lektiecafeen og for os 
frivillige. Jeg får tit en krammer af børnene, når jeg 
møder dem i Brugsen. Det er skønt“.

Anders holder meget af at hjælpe eleverne på Gårslev Skole 


