Gårslev & omegn
Når nærheden er smukkest

VELKOMMEN
TIL GÅRSLEV

GÅRSLEVGUIDEN
Med denne guide giver vi nuværende
og nye borgere et overblik over, hvad
vores fantastiske lokalsamfund, som
består af Gårslev, Hvidbjerg, Høll,
Mørkholt, Rands og Brøndsted, byder
på.
I Gårslev Sogn er der pt. Ca 2200
indbyggere. Gårslev med opland er
beliggende i Vejle Kommune som den
yderste skanse mod øst.
Her er et velfungerende og aktivt
samfund omgivet af smuk natur - tæt
på skov og dejlig badestrand.
En smørklat midt i Trekantområdet, 15
minutters kørsel fra Vejle og Fredericia,
og ikke langt fra andre større byer og
mange arbejdspladser.
I byen er der rige muligheder for at
deltage i og blive en del af mange
aktiviteter som fx:
Ridning • Fodbold • Badminton •
Spejder • Folkedans • Erhvervsklub

• Amatørteater • Foredrag • Byfest
• Motionsløb • Mountainbike •
Vandreture • Motionscykling • Havkajak • Tennis • Børneidræt • Babysalmesang • Håndbold • Volleyball •
Vinterbadning • Strikkeklub • Kulturklub • Kunstudstilling • Gym-nastik
• Sommerkoncerter • Put & take •
Spejder.
LIDT OMRÅDEHISTORIE
Navnet Gårslev har været kendt siden
o. 1330, hvor navnet var Garzløøf.
Det er muligvis afledt af personnavn
Gar(th) som forled og lev - ejendom
(arv) som efterled. Der er dog mange
tegn på liv i Gårslev mange, mange år
tidligere.
Udgravninger ved Gårslev har nemlig
afsløret en religiøs samlingsplads fra
bondestenalderen - fra ca. 3000 år før
vores tidsregning - med gravpladser og
stolpehuller, samt andre fund, der viser
tegn på, at der har været liv og stået
huse på pladsen.

Syd og vest for Gårslev har man desuden
fundet 29 oldtidshøje, ligesom der øverst
på selve Hvidbjerg er blevet fundet en
stenalderboplads.
Nebbegård var i middelalderen en fast
borg. Det var her Valdemar Atterdag i
1348 indløste Fyn, der ligesom resten
af Danmark havde været pantsat til
de holstenske grever. Den nuværende
hovedbygning er opført omkring 1770.
I 1688 var Gårslev en stor landsby,
som bestod af 28 gårde og ni huse,
uregelmæssigt beliggende omkring
to parallelle øst-vest gående bygader. Denne struktur kan genfindes i
nutidens byplan. Efter udskiftningen i
1774 blev ikke alle gårde flyttet ud - en
del forblev i landsbyen og ligger i dag
vekslende mellem de nye byhuse.

GÅRSLEV LOKALRÅD
Gårslev Lokalråd dækker det tidligere
Gårslev Sogn, bestående af Hvidbjerg,
Høll, Mørkholt, Rands og Brønsted
med et samlet indbyggertal på 2125.

Gårslev Lokalråd arbejder til stadighed
på at videreudvikle mulighederne for
at bo i et godt, smukt og aktivt lokalsamfund, hvor man samarbejder på
tværs af interessegrupper.

Omdrejningspunkterne for livet i Gårslev er en velfungerende skole/ daginstitutioner/brugsen/ kirken/ Gårslev
Gymnastikforening og Gårslevhallen.
Disse elementer danner fundamentet for vores lokalsamfund. ”I Gårslev
knytter vi bånd”.

”Fremtiden er noget,
vi skaber sammen”

Der har på foranledning af Gårslev
Lokalråd bl.a. været afholdt flere visionsmøder, hvor borgerne har ytret
behov og ønsker. På den baggrund
er der åbnet stier, skabt tradition for
koncert på Hvidbjerg, Midsommerløb i
Lundbjerg og ved Vejle Fjord, etableret
byportaler ved indfaldsvejene, oprettet Bylav og etableret Oplevelsesplads
ved Gårslevhallen. Alt sammen skabt i
samarbejde med lokale borgere, Vejle
Kommune og private donorer.

NEBBEMØLLE, PUT & TAKE
Nebbemølle ligger i et naturskønt område. Søen består af rent kildevand,
hvor du kan fiske efter bækørred,
regnbueørred, guldørred, tigerørred
og kildeørred. Der går desuden stør i
søen. Disse må der p.t. ikke fiskes efter.
Ved søen er der opstillet borde og
bænke, og der findes desuden grillhus,
varmestue, udlejningshytte, legeplads,
toilet, teltplads og rensebord.
Nebbe Møllevej 106, Gårslev
7080 Børkop

LINKS TIL VANDRESTIER
http://spor.dk/sporene/midtjylland/pindvejen,
http://spor.dk/sporene/midtjylland/dybdalsporet
https://www.visitvejle.dk/sites/default/files/asp/
visitvejle/pdf-og-andre-filer/temaer/rands-fjorddk.pdf
http://www.okolariet.dk/media/59351/gaurslund-og-gaarslev-skove-1-.pdf

SMUKKE VANDRESTIER I NATUREN OMKRING GÅRSLEV
Når nærheden er smukkest!I I løbet af
de seneste 5-6 år er det lykkedes at få
genåbnet et par gamle stier, der fører
gennem de smukke naturområder, der
omgiver vores lille lokalområde. Sammen med de allerede eksisterende stier
gennem Lundbjerg Skov og langs fjorden
ved Mørkholt, Hvidbjerg og Høll, har vi
nu mulighed for at opleve naturen, når
den er allersmukkest.
Møllestien/Pindstien fører os fra Gårslev
gennem Pindengene til Høll. Pindstien
er en gammel kirkesti, og navnet fik den
i sin tid p.gr.af de fugtige engområder,
hvor folk måtte smide pinde på stien for
at kunne komme tørskoet i kirke. Stien
fører os langs et frodigt naturhegn med
et rigt fugleliv, hvor blandt andre nattergalen fryder os med sin smukke sangstemme på lune forsommeraftner
Dybdalsporet, der fører os gennem
den unikke Dybdal, en lille smeltevandsdal, en biologisk ø midt i et hav
af opdyrkede landbrugsarealer. Dalen
består af en øvre tør del, et overdrev

og et vådområde i bunden, kæret. Den
sammensætning giver mulighed for
en unik flora. Nævnes kan de fredede
maj-gøgeurt og skovgøgeliljer og muligvis kødfarvet-gøgeurt.
Når vi kommer frem til Randsbuen
er der forbindelse til stisystemet ved
Randsfjord.
STISYSTEMERNE VED RANDS FJORD
400.000 år gamle søaflejringer træder
frem på begge sider af Rands Fjord som
et af få steder i Danmark. Mikroskopiske skaller af kiselalger danner her lag i
op til 20 meters tykkelse. Aflejringerne
kaldes kiselgur og blev op gennem 1900
tallet udgravet og anvendt til isoleringsmateriale og som tilsætning til kunstgøgning.
Udgravningerne stoppede i 1970-erne,
og de gamle kiselgurlejre står i dag
tilbage, mere eller mindre tilvoksede,
og flere steder med 20-30 meter dybe,
vandfyldte grave.

Fuglearterne ved Rands Fjord er mangfoldige, og som noget specielt kan
nævnes de ynglende havørne, isfuglen,
pungmejse og rørhøg.
Rundt om Rands Fjord er der 12 vandreruter i et flot, kuperet terræn. Ruter
på nordsiden af fjorden kan kombineres med ruter på sydsiden.
HJERTE-, MOTIONS- OG RIDESTIER
I GÅRSLEV OG GAUERSLUND SKOVE
Stisystemerne i Gårslev og Gauers-

lund Skove går gennem et smukt og
meget kuperet terræn, der gennem
de sidste mange år har forbedret
kondien hos mange lokale borgere.
Man kan starte sin tur dels fra Lundbjerg, dels fra Vognkær ved Søborglejren. Alle ruterne fører os gennem
skoven til stranden i Lille Afrika, hvorfra udsigten er helt fantastisk ud over
fjorden. Tæt ved har Naturstyrelsen
opført et shelter, hvor mange naturelskere nyder et ophold.

STRANDENE VED HVIDBJERG, HØLL, MØRKHOLT OG VOGNKÆR ENGE
Som Vejle Kommunes yderste skanse
mod øst, mellem Vejle og Fredericia,
finder vi de skønneste strandområder:
Mørkholt, Hvidbjerg og Høll, for nylig
udpeget til at være én af Danmarks
bedste strande. Hvidbjerg Strand har sit
navn efter den fredede Hvidbjerg Klit,
der er helt unik for den jyske østkyst.
Den store hvide finkornede sandklit - 27
meter over havet - opdeles i Store og
Lille Klit. Fra toppen af Hvidbjerg Klit er
der en fantastisk udsigt over det skovdækkede Trelde Næs og det yderste af
Vejle Fjord.
HVIDBJERG STRAND, også kaldet
Klitten, har sit navn efter den fredede
Hvidbjerg Klit, der er helt unik for
den jyske østkyst. Den store hvide
finkornede sandklit - 27 meter over
havet - opdeles i Store og Lille Klit.
Fra toppen af Hvidbjerg Klit er der en
fantastisk udsigt over det skovdækkede
Trelde Næs og det yderste af Vejle
Fjord.

HØLL FLADSTRANDEN, også kaldet Høll
Strand, er en fremragende, bred og
børnevenlig strand, som strækker sig
fra Klitten til afgrænsningen mod syd
ved Rands Fjords udløb.
MØRKHOLT STRAND ligger op til det
fredede område: Vognkær Enge, som
ud over den skønne natur rummer et
rigt flora- og faunaliv. Trænger man til
en nat i pagt med naturen, kan man
overnatte i områdets shelter.
Alle vore strandområder, Mørkholt,
Hvidbjerg og Høll har hvert år fået Det
Blå Flag, hvilket fortæller, at badevandet
er i top, og der er toiletfaciliteter.
Senest har vi fået et handicap toilet på
Gimlegrunden på prøve.
De børnevenlige badestrande, den gode
vandkvalitet og den smukke natur gør,
at hele strækningen fra Mørkholt til Høll
er velbesøgt i hele sæsonen, idet der
er de mest fantastiske muligheder for

alle former for vandaktiviteter så som
badning, surfing, kitesurfing, paragliding
og lystfiskeri.
Det er desuden en lise for sjælen med
en travetur langs stranden på alle tider
af året.
Til de mange gæster, er der gode
parkeringsforhold, og i området er der
desuden 2 campingpladser og ca 1300
sommerhuse. Områderne har meget
aktive grundejerforeninger, der sørger
for gode forhold og aktiviteter.

INSTITUTIONER
MØLLEHUSET
En integreret daginstitution med i alt ca.
80 pladser i vuggestuen og børnehaven.
Vi kan præsentere nyrenoverede lokaler,
lyse og indbydende, og de mest fantastiske udearealer, hvor børnene dagligt får
muligheder og udfordringer i udfoldelser
på alle niveauer. Køkkenhave og hønsehus er blandt tilbuddene. Man råder
over egen bus, så der er rig mulighed for
at besøge vore dejlige naturområder,
som omegnen byder på.
Møllehuser er en selvejende institution
med en aktiv forældrekreds. Der er
madordning og åbningstiden er 6.30 til
16.45.
Se mere på hjemmesiden:
www.mollehuset.vejle.dk

DAGPLEJEN
En anden pasningsmulighed er den
kommunale dagpleje, hvor der i Gårslev
pt. er ansat 5 kommunale dagplejere,
der har plads til i alt 20 børn i alderen 0
til 3 år.
GÅRSLEV SKOLE
Gårslev Skole ligger tæt ved skov, strand
og andre naturarealer. Derfor er det
vores mål, at eleverne møder læringsaktiviteter, som foregår i klasselokalet,
rundt på skolen, men så absolut også
ude i naturen.
Vi har god plads og fine fysiske rammer.
Skolens bygninger og udenomsarealer
er i god stand, og holdes løbende ved
lige.
Pt. har Gårslev Skole ca. 130 elever fordelt i 7 klasser fra 0. til 6. årgang. Efter
6.klasse skal vores elever gå i 7.-9. kl. på
Fælleshåbsskolen i Gauerslund.

Indskolingen består af 0.-3. årgang og
mellemtrinnet af 4.-6.årgang.
Som udgangspunkt er klasserne årgangsopdelte, men der er dog timer, hvor
der undervises på aldersblandede hold.
F.eks. kan 0.-2.årg have idræt og billedkunst på aldersblandede hold, mens
3.+4.årg. og 5.+6.årg. f.eks. kan have
idræt sammen.
Også i andre sammenhænge, så som
emneuger og fokusdage, arbejder klasserne sammen på tværs, når dette giver
mening og passer til målene for undervisningen.
På skolen lægger vi vægt på, at den enkelte elev kan udvikle sig fagligt og socialt i et trygt fællesskab. Vi ser det som
en stor fordel, at alle kender hinanden
på vores skole, både børn og voksne.

Fra august 2015 har vi arbejdet med
elementer fra PALS, der understøtter
arbejdet med at sikre god trivsel for
eleverne og klare rammer for hverdagen.
Fritidshuset er en del af Gårslev Skole,
og en stor del af vores elever er tilmeldt
et af de mange forskellige pasningsmoduler. Medarbejderne i Fritidshuset er
også en del af skolens hverdag, så de
har et stort kendskab til børnene, og
kan medvirke til at styrke samarbejdet
mellem skole, fritidsdel og hjem.
GÅRSLEV SKOLES VENNER
Vi har på foranledning af Gårslev Lokalråd eksisteret i mange år. Foreningen
har som formål at arbejde for skolens
fortsatte eksistens og gennem forskellige aktiviteter støtte skolen i bestræbelserne på at give eleverne oplevelser.
Således er det Vennernes fortjeneste, at
der f.eks stadig er muligt at tage på lejrskole og andre tiltag ud af huset.

GÅRSLEV KIRKE
– GAMMEL, MEN FULD AF LIV!
Gårslev har der været en kirke gennem
mange år. Det ældste af kirken stammer helt tilbage fra 1100 tallet, hvor
man tog en beslutning om at bygge en
stenkirke i Gårslev. Kirken blev i løbet
af nogle
hundrede år for lille, og den blev derfor
udbygget af et par omgange.
Selvom kirken har mange år på bagen,
er den stadig fuld af liv. I og ved kirken
er der, udover de almindelige gudstjenester og kirkelige handlinger, mange
forskellige arrangementer. Gårslev
kirke ønsker at være et mødested for
alle aldre gennem bl.a. babysalmesang,
familiegudstjenester, minikonfirmandundervisning, koncerter og sogneaftener.
Gårslev kirke er en vejkirke. Det betyder, at kirken er åben for enhver, som
måtte have lyst til at besøge den, hvad
enten det er for at se den, eller det er
for at søge stilhed til bøn og andagt.

GÅRSLEV MISSIONSHUS
Gårslev Missionshus er de fysiske rammer for et kristent fællesskab. Man
mødes til undervisning ud fra bibelen,
drøfter aktuelle emner i et socialt fællesskab, synger og har forskellige arrangementer. Man ønsker at dele liv og
tro med alle, og enhver er hjertelig velkommen. Der er ugentlige møder, og
man kan læse mere på: http://gaarslev.
indremission.dk/missionshuset/
DAGLIBRUGSEN GÅRSLEV
Er en af landets ældste brugsforeninger. Den blev oprettet i 1890, og den
er stadig byens faste samlingspunkt,
hvor man udover at få dækket sit daglige indkøbsbehov også får sig en god
snak med naboer, venner og bekendte.
Det er nemlig stedet, hvor vi mødes.
Butikken er fulgt med tiden og står i
dag som en moderne forretning med
et bredt sortiment af dagligvarer til
konkurrencedygtige priser. Service og
betjening er helt i top, hvilket er med
til at give den gode stemning.

Brugsen er en konstant og aktiv støtte
i de forskellige foreningers arrangementer i form at diverse sponsorrater.
Derfor er det yderst vigtigt at vi også
støtter Brugsen ved at handle lokalt.
Udover selv at være vært ved fx grillarrangement med musik og dans på
brugsens parkeringsplads og forskellige events i butikken, er man også
medarrangør af forskellige arrangementer, bl.a. det årlige juletræstændings arrangement.
GÅRSLEVHALLEN
Gårslevhallen, der er centralt placeret i
byen, danner rammen om en mængde
idrætslige og kulturelle aktiviteter hele
året rundt.
Hallen er i gang med et stort byggeprogram, der blandt andet omfatter
ny sportscafe og fitness. Når det nye
byggeri står færdigt i 2019 vil Gårslevhallen være en af områdets førende
idrætshaller, der står klar til at byde dig
velkommen til endnu flere udfoldelsesmuligheder.

I GÅRSLEV GYMNASTIKFORENING
(GGF) ER DER PLADS TIL ALLE.
GGF’s formål er, gennem idræt og
andet kulturelt virke, at fremme den
enkeltes og fællesskabets sundhed og
trivsel.
I GGF, der har eksisteret siden 1941, har
du masser af muligheder for at dyrke
idræt. Vi har følgende afdelinger: Badminton, Fitness, Fodbold, Gymnastik/Volley,
Håndbold, Senioridræt, Krolf og Tennis.
Der er aktiviteter for alle aldre, lige fra
gymnastik for de allermindste over
fodbold fra 3 års alderen til senioridræt
for det mere modne publikum. Alle kan
være med også kontingentmæssigt,
idet man har et princip om at holde
kontingenterne på et meget lavt niveau. Der er til gengæld en gensidig
forventning om, at alle hjælper til og
støtter.

GGF ER MERE END IDRÆT
GGF-Nyt er klubbladet, som udkommer
fast 10 gange årligt. Der er et udvalg til
at producere, men det er medlemmerne, som skriver indlæggene til bladet.
GGF-Nyt bliver omdelt i hele lokalområdet og er et effektivt medie for kommunikationen.
Yderligere oplysninger på www.gaarslev.dk
Kontakt os på info@gaarslev.dk.
STØTTEFORENINGEN
Selv med ulønnet arbejdskraft i GGF er
der behov for, at økonomien hænger
sammen. Ved at købe et støttekort giver du din støtte til arbejdet i GGF. Det
betyder, at du bl.a. gør det muligt for
GGF fortsat at kunne tilbyde idræt til
attraktive priser, samt at kunne tilbyde
børne- og ungdomsmedlemmer at dyrke flere sportsgrene for et kontingent.
Se mere på: info@gaarslev.dk

SPEJDERNE I GÅRSLEV
Gårslev Gruppe blev oprettet i 1968, og
består pr. 1. januar 2018 af ca. 50 glade
spejdere.
Gårslev Gruppe hører til under Munkebjerg Distrikt

GÅRSLEV FOLKEDANSERE
Foreningen blev stiftet tilbage i 1980 og
har flere gange i årenes løb været værter for amtsstævner og andre arrangementer. Her får man en masse motion,
højt humør og hyggeligt samvær.

GÅRSLEV SOGNEGÅRD
Gårslev Sognegård har gennem mange
år været stedet, hvor et godt møde og
en skøn fest kan holdes.

Find os på Facebook – Søg efter
”Gårslev Spejder”

Et af de efterhånden sjældne forsamlingshuse, hvor traditionerne holdes
i hævd, og hvor man fejrer familiebegivenheder, holder foreningsarrangementer og møder. Indendørs er faciliteterne blevet smukt vedligeholdt. Der er
et stort funktionelt køkken, stor og lille
sal samt renoverede toiletfaciliteter.
Stor udlejningsdækning.

Vi har 4 grupper i Gårslev Bæver 6-7 år
– Ulve 8-9 år – Junior 10-11 år og Trop
12 år og op.

”Så vær i god tid, hvis din næste fest
skal holdes i disse indbydende omgivelser”

Vi holder til i Spejderhuset på Møllestien 3 i Gårslev og i vores hytte Kragereden, tæt ved Rands Fjord.

Der danses hver mandag aften i Gårslev Sognegård fra kl. 19.30 til 21.50.
Henv. til petersko@profibermail.dk

Se hjemmeside:
www.gaarslevsognegaard.dk

KORT

Vandrestier
Regionale cykelruter
Nationale cykelruter
Ridestier
Ride- og vandrestier

GÅRSLEV KULTURKLUB
Gårslev Kulturklub, der har eksisteret
siden 2004, arbejder på at fremme kulturlivet bredt og alsidigt i Gårslev-området - uafhængigt af politiske, sportslige og religiøse interesser. Vi ønsker
at være en niche, hvor vi fokuserer på
oplevelser, der beriger os i hverdagen.
Gårslev Kulturklub arrangerer 10-12
events om året, og arrangementerne
spænder vidt. Her kan nævnes musikaftener, Sommerkoncerter på Hvidbjerg, foredrag, suppe-/sangaftener,
besøge kulturelle seværdigheder, virksomhedsbesøg, natur-ture, grillaftener,
valgcafé og ikke mindst den årlige
kunstudstilling på Gårslev Skole. Ved
nogle større arrangementer samarbejder vi med andre i Gårslev fx Gårslev
Lokalråd, Dagli´Brugsen og Gårslev
Gymnastikforening.

BYGGEGRUNDE
Gårslev er en by i udvikling med attraktive byggegrunde, både kommunale og
private.
På Kragholmvej, Skolegade, Enghavegårdesvej er der private grunde, mens
der på Høllvej er kommunale grunde
til salg.

GÅRSLEV ERHVERVSKLUB
Er et netværk for erhvervsdrivende i
Gårslev og omegn, hvor medlemmerne
lærer hinanden at kende og derved
skaber mulighed for at støtte hinanden
i bestræbelserne på at tiltrække kunder, leverandører og samarbejdspartnere. I dette fællesskab skabes vækst
og udvikling.
Man mødes 3-4 gange om året med
forskellige formål og emner. Medlemmerne dækker bredt, fra landbrug til
IT-virksomhed.
Henv.: erhvervsklubben@gaarslev.dk
Læs mere på: www.gaarslev.dk

På gensyn i

Gårslev & omegn

Med denne Gårslev-guide har vi
forsøgt at give et indtryk af, hvad
vores fantastiske område har at
byde på. Vi håber, den kan være
til inspiration, nytte og glæde for
mange.

