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Endnu et anderledes år i GLIF er gået. Men grundet hele situationen omkring COVID-19 er der bare så 

mange ting, vi har været nødt til at gøre/tænke anderledes. 

Lad mig derfor også som noget af det første sende min største TAK til alle jer frivillige i og omkring GLIF. Der 

-  trods alt har holdt ud igennem det her mareridt af en Corona-tid. 

En stor TAK skal også lyde til alle vores udvalgsmedlemmer i de enkelte idrætsgrene. Samt til selve 

bestyrelsen. I gør hver dag et KÆMPE arbejde for at få det hele til at køre. Det er jeg meget taknemlig for.  

Som det ser ud lige nu, er flere idrætsgrene i gang med at starte op igen. Det er glædeligt at se der atter er 

liv på og uden for banen – så der igen kommer aktivitet i og omkring Gørding Hallen !!! 

Rent økonomisk har vi selvfølgelig været ramt på flere parametre. Både på kontingent samt på de 

arrangementer vi har måttet aflyse. Jeg vil dog sige, at med de hjælpepakker vi har kunnet modtage, ser det 

faktisk ok ud – alt taget i betragtning. 

Nu skal det ikke kun være negativt det hele. For heldigvis har vores Multibane været flittigt brugt igennem 

hele Corona tiden. Derudover er der også truffet beslutning om opførelse af en Padel-tennisbane. Et 

samarbejde med både Gørding Idræts- og Kulturcenter samt Træningscenteret. Det er glædeligt, at når vi 

sætter os noget for – så kan vi ved fælles hjælp få tingene til at ske!! 

Som sagt tidligere står vi nu overfor en forhåbentlig normalisering af vores hverdag igen. Min bøn er, at I 

husker jeres lokale Idrætsforening når vi nu kan komme igang igen. Brug vores tilbud og ikke kun vores 

tilbud, men alle de gode tilbud der er i Gørding. Sammen gør det os stærke og giver os mulighed for, at 

bygge et endnu mere aktivt lokalsamfund. 

Efter et fravær på 2 år kommer Gørding Byfest tilbage i 2022. Noget vi tror vil være med til, at samle vores 

dejlige by endnu mere. Fest-udvalget er i fuld gang med at planlægge nogle helt fantastiske dage fra den 8.-

11. juni. 

Til aller sidst vil jeg sende en kæmpe tak til alle vore sponsorer som bidrager til, at vi kan gennemføre så 

mange nye ting i vores forening. HUSK nu, at bruge dem der støtter os så fantastisk !!! 

Med ønsket om et helt forrygende år !!!! 

 

Peter Wildt Kristensen 
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