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Du kan altid læse Vækst i Gislev på www.gislev.info 
og skrive til vaekstigislev@gmail.com

Det er vigtigt, at vi tager ansvar for vores lokalområde 
Synlighed, positiv omtale i medier og VÆKST i Gislev 
har klart gjort, at der lægges mærke til vores by. Det har 
skærpet den lokalpolitiske opmærksomhed på betyd-
ningen af vigtigheden af VORES mindre bysamfunds 
potentialer, som bosætningsområde.

VÆKST i Gislev (ViG) indeholder informationssider fra 
lokale foreninger/afdelinger, institutioner, borgere samt 
annoncer og virksomhedsprofiler. Herudover telefonli-
ster for foreninger og institutioner samt en aktivitets-
kalender for de kommende måneder. Vi tilstræber at 
samle alle kalenderaktiviteter for Gislev sogn i denne 
kalender. Kirkebladet for Gislev & Ellested Sogne indgår 
som indstik i VÆKST i Gislev.
Det er gratis at komme med indlæg til informations-
siderne. Virksomheder i Gislev sogn og Fjellerup har 
mulighed for mod betaling at indrykke annoncer og 
virksomhedsprofiler, se nedenfor. 

VÆKST i Gislev hustandsomdeles af frivillige i Gislev 
Sogn og Fjellerup by. VÆKST i Gislev kan også læses på 
www.gislev.info 

Indlevering af tekst og billeder til bladet
Alt materiale skal være redaktionen i hænde senest på 
deadline-datoen. Hvis deadline overskrides har vi des-
værre ikke mulighed for at få stoffet med i det planlagte 
nummer.

Der kan dog træffes særlige aftaler med ViG-redaktio-
nen. Materialet skal sendes elektronisk til:
vaekstigislev@gmail.com

Tekst afleveres i Word-format og lad venligst være med 
at lave et fancy layout. Vi kan ikke bruge det. Vi har 
vores layout, som passer til bladets stil.

Billeder separat i JPG-format / billederne bedes afle-
veret i højst mulig opløsning og skarpe, da de ellers 
ikke er til at bruge. Er du i tvivl om kvalitet, så kontakt 
endelig bladets fotograf.

Annoncer bedes indleveret så tidligt som muligt og tag 
gerne kontakt til Ole Bandholm, for at få gode råd om 
kvalitet og format. 

Redaktionen

Derfor er det vigtigt, at vi hele 
tiden støtter op om det lokale, 
det støtter op om os
- og i fællesskab bliver vi stærkere!

››  V E L K O M M E N  T I L  E T  N Y T  N R . 

Vækst i Gislev
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Redaktionen:
Lars Fredslund Hansen  
Bystævnevej 2, 5854 Gislev 
lars.fredslund.hansen@gmail.com  
tlf. 4045 8187 

Ole Bandholm  
Bytoften 9, 5854 Gislev 
bandholm@live.dk 
mobil 51 329 329

A.P. Andersen  
Søndervangen 24, 5854 Gislev 
ap.andersen@ga-net.dk 
mobil 2941 3125

Bemærk:
Gislev Revy i Forsamlingshuse 
Den 6. marts 2019 kl. 17.30 m. spisning 
Den 14. marts 2019 kl. 18.30 m. kaffe

Gymnastik- og danseopvisning 
Den 16. marts 2019 kl. 12.30 – Gislev Hallen

Gislev Lokalråds årsmøde  
Den 28. marts 2019 kl. 19.00 i Gislev Hallens Cafeteria

Affaldsindsamlingen 2019 
Den 31. marts 2019 kl. 10.00 – 13.00 m. fællesspisning 
start v. Forsamlingshuset

Gi’Den Gas19 
Den 6. april 2019 kl. 18.00 – 01.00 i Gislev Hallen

Udgivelsesplan 2019

Nr. 28:  Deadline er den 25. april 2019, 
udkommer den 15. maj 2019

Nr. 29:  Deadline er den 25. juli 2019, 
udkommer den 15. august 2019.

Nr. 30:  Deadline er den 25. oktober 2019, 
udkommer den 15. november 2019.

Nr. 31:  Deadline er den 25. januar 2020, 
udkommer den 15. februar 2020.

Annoncepriser pr. år  
(excl. moms) – Mål: B x H)

Helside  
185 * 260 mm el. 210 * 297 mm 4.200 kr.

Halvside. 
185 *125 mm el. 90 * 260 mm  2.500 kr

Kvart side 
90 *125 mm 1.600 kr. 

En ottendedel side 
90 * 60 mm  1.100 kr.

Annoncepriserne er for 4 gange,  
dog kan annonceteksten ændres.
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 .00 - 20.00
alle dage

Gislev

7
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Program 2019 for det ”VARME” halvår

Glæden og fornøjelsen er aller størst, hvis du deltager. 
Her kommer det første års program, der er allerede 
mange arrangementer klar i kalenderen.

Lørdag den 4. maj Alsang 
Maj Arrangement under 

planlægning
Lørdag den 1. juni Gislev Musikfestival 
Tirsdag den 18. juni Årslev Harmoniorkester
Lørdag den 29. juni H.C. Andersen Paraden
Lørdag den 17. august Musik i skoven
Søndag den 25. august Høstgudstjeneste
Lørdag den 31. august På Slaget 12 - The

Spacesmakers - Caper
Clowns m.fl.

Her udover vil der blive:
Hverdagsaftener med musik, sang, hygge, folkedans og 
fællesspisning etc. fra kl. 17.00—20.00

Bestilling af billeter vil komme i forbindelse med annoncerin-
gen  af de enkelt arrangementer.

Følg os i kvartalsmagasinet ”Vækst i Gislev” og på vores 
hjemmeside: www. oplev-gislev.dk

Alle arrangementer vil blive annonceret på hjemmeside, 
facebook, plakater/opslag etc.

Bestyrelsen Ådalscenen KULTURCENTER Gislev

 
 
 
 

  
 Ådalscenens 
 Kulturcenter 
       Gislev 

Ådalscenen Kulturcenter
G I S L E V
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Affalds- 
indsamlingen 2019
31. marts 2019 fra kl. 10.00 – 13.00 

samler vi ind. Ikke penge, men affald i naturen! 

Gislev Lokalråd / ”Lokalrødderne” i Gislev i samarbejde med 
Danmarks Naturfredningsforening holder igen i år affaldsindsamling 

i vores sogn og afslutter med frokost kl. 13.00

Arrangørerne håber, at alle vil deltage i frokosten, selvom man skal 
betale et mindre beløb.

Kom og hjælp med at gøre vores by ren. 
Vi vil også indsamle på alle indfaldsveje til byen 

- sådan lyder opfordringen til alle i Gislev og omegn.

En by, der flyder med affald, er ikke et godt sted at bo, eller et sted 
folk umiddelbart vil flytte til.

Vi begynder på Gislev Forsamlingshus' parkeringsplads kl. 10.00, 
hvor der udleveres affaldssække og tildeles ruter.

Du må gerne medbringe en gul vest

Der er igen nogle frivillige, der  
ville hjælpe med madlavning.

Forsamlingshuset har stillet lokaler til rådighed.

Med venlig hilsen 
"Lokalrødderne"

6



Like os på Facebook
www.facebook.com/gislevsmedie

ARBEJDS- 
STRØMPER  

68% BOMULD, 30% POLYMIDE, 2% CONDURA

STR.39/42 ELLER 43/46

Arbejdsstrømper 
 

Str. 39/42 eller 43/46
3 par pr. pk.  kr. 101,00

3-PAR

FRIT VALG

101,-

Generalforsamling i Gislev hallen 
den 20. marts 2019 kl. 19.00

Gislev hallens bestyrelse indkal-
der herved til generalforsamling.

Indkomne forslag, der ønskes be-
handlet på generalforsamlingen, 
skal være bestyrelsen i hænde 
senest den 1. marts 2019.

De kan afleveres til et af besty-
relsesmedlemmerne eller sendes 
pr. mail 
tanjakromann@gmail.com

Efterfølgende vil der blive ud-
sendt dagsorden i overensstem-
melse med vedtægterne for hal-
len.

Vi håber på et godt fremmøde.
 

En venlig hilsen fra
Bestyrelsen

››  G I S L E V  H A L L E N

Generalforsamlig
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www.gislev-rejser.dk   •     Tlf. 62 29 12 10    •    Man - fre 9-17  /  Lør 9-12  /  Søn 10-13

Gode rejsetilbud til dig
- lavet med lokal passion

Cattolica - Adriaterhavets perle 
Oplev Adriaterhavets kyst fra første række, når du bor på Hotel 
Kursaal i Cattolica. Besøg republikken San Marino på toppen af 
Titanobjerget og den charmerende borgby Gradara med efter-
følgende vinsmagning hos lokal vinbonde. Tag også med til 
Assisi, Urbino og Rimini. Inkl. 7 x helpension med 1/4 fl. vin og 
1/2 l vand til maden (frokost og middag), samt 2 udflugter mm.

Bornholm - Danmarks dejligste ferieø 
Oplev det bedste af klippeøen, der er velsignet med flere solskins- 
timer end resten af landet. Hotel Balka Strand sørger for god mad 
og hyggelig stemning tæt ved vandet. Besøg bl.a. Hammershus, 
Gudhjem, Ekkodalen, Svaneke og rundkirken Østerlars. Inklusiv  
5 x morgenbuffet, 5 x 3 retters middag/buffet, 1 øl/vand eller vin  
til middagen, kaffe om eftermiddagen og alle udflugter.

Fly fra Odense

24/4, 1/5, 8/5, 28/8, 18/9 m.fl.

8 dage fra kr. 6.298. 

Se gislev-rejser.dk/cat

Bus fra Fyn

16/5, 7/6, 19/6, 27/6, 11/7, 25/7 m.fl.

6 dage fra kr. 4.398.

Se gislev-rejser.dk/bor

Ischia - Napolibugtens grønne ø 
Napolibugtens grønne ø byder på subtropiske haver, charmerende 
småbyer og gyldne sandstrande med azurblåt hav. Vi bor i hoved-
byen, hvorfra vi udforsker vulkanøens frodige omgivelser, inden vi 
tilbringer to nætter ved Napolibugten. Her tager vi på byrundtur i 
farverige Napoli og besøger stemningsfulde Sorrento. Inklusiv 7 x 
halvpension, ø-rundtur, byrundtur i Ischia og Napoli m.m.

Fly fra Odense 

22/4, 20/5, 10/6, 24/6, 15/7, 2/9. 

                       8 dage kr. 8.498.     

          Se gislev-rejser.dk/isc

Hygge i Weserbergland 
Oplev naturskønne Weserbergland med bindingsværksidyl og 
historie. Besøg idylliske Hameln, Celle og løgnhalsen Baron von 
Münchhausens fødeby Bodenwerder. Tag med til de spektakulære 
sandstensformationer Externsteine, se den kønne by Höxter og 
sejl en tur på floden Weser til byen Fürstenberg. Inkl. 4 x halvpen-
sion, udflugt til Bodenwerder, samt 1 aften m.musik og dans. 

Bus fra Fyn

5/5, 15/5, 16/6, 7/7, 21/7, 11/8 m.fl.

5 dage fra kr. 2.998.  

Se gislev-rejser.dk/hiwa

SUPERPRIS
FRA KUN  
kr. 2.998

Oplev Hammershus 
 - Nordeuropas største borgruin
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Inviterer til fælles Gymnastik– og  
Danseopvisning i Gislev Hallen

Lørdag den 16. marts 2019
Vi begynder med fælles indmarch kl. 12.30. 

Det nærmere program udleveres ved indgangen.
Vi får besøg af 2 gæstehold udover hold fra hhv. Gislev og Ryslinge. Det er 

Nr. Broby Efterskoles elevhold og Nr. Broby Efterskoles gamle elevhold.

Som de andre år er der mulighed for at slutte dagen af med fællesspisning i 
hallen. Dette gælder ALLE—både aktive og publikum fra Gislev og Ryslinge, 
samt alle andre interesserede. Gruppen bag torsdagscafeen har tilbudt igen 

at lave mad. 

I år bliver menuen: Fyldt kalkunbryst, Vanilje-chili marineret skinkesteg, 
små kartofler og årstidens salater.

Pris for dette er: Voksne 75 kr. Børn: 30 kr. (fra 2 - 12 år).  
Vi regner med at spise omkring kl. 17.45 (afhængig af det endelige program).

Vi er nødt til at vide hvor mange der gerne vil deltage i fællesspisning, og 
derfor skal i melde jer til på: http://onreg.com/4462

Her registrerer I, hvor mange I kommer og I indbetaler. 
Tilmelding og betaling skal ske senest 3. marts 2019. 
Hvis I har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte 

Ann Kirstine Jørgensen på tlf. 6178 6056.

Entre til opvisningen: 
for voksne (over 12 år) kr. 30,00 

for børn 3 - 12 år: kr. 10,00 
0 - 2 år er gratis 

Gymnaster og dansere, der skal på gulvet kommer gratis ind.

Vi glæder os til vi ses!
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Psykolog
Judith Frøkiær Nielsen

psykolog-judith.dk

Håndværkervej 7, 5854 Gislev

Telefon: 20 70 32 19

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Visitkort (1).pdf   1   25/07/2018   08.43

Kom til "Spil og Spis" koncert  
fra kl. 17.00 - 18.00 på Gislev  
Friskole onsdag den 27. februar.
 
Fra kl. 17.00 spiller elever fra mu-
sikskolen og fra Gislev Friskole. I år 
tilbyder vi en musikalsk menu med 
klaver og bands fra Musikskolen og 
Gislev Friskole.

kl. 18.00 – 19.00 er der som sæd-
vanligt fællesspisning, som musik-
skolens lokale støttekreds bistået 
af super seje folk fra Gislev, står for. 

Tilmelding til denne middag fore-
går til Pia Normann Jensen fra Mu-
sikskolens lokale støttekreds på 
flg. mail: pnj@fmk.dk senest den 
25. februar.

Med angivelse af navn og antal 
børn og voksne. Der er mulighed 
for MobilePay på tlf.: 2579 2179 

Menu: Græsk farsbrød med kar-
tofler og salater.
Øl og vand for 10 og 5 kr.
Efter en storslået middag er der 
fællessang og underholdning ved 
Tågehornet og Gislev Byorkester.

Pris for fællesspisning
Voksne: 50 kr. Børn: 30 kr.

kaffe - te/kage er gratis.
Vi har brug for, at nogle forældre vil 
bage en bradepandekage til kaffen.  
- Få en gratis spisebillet. 
Giv besked til Pia.

Musikskolen

››  S P I L  O G  S P I S  K O N C E R T 

Musikskolen

Husk service og bestik.  
Drikkevarer kan købes.
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Det kommende Årsmøde 2019
se dagsorden i dette nummer af 
”VÆKST”! Lokalrådet vil i det kom-
mende år arbejde på især 3 fokus-
punkter:

1.  Byforskønnelse 
2.  Bofællesskaber i Gislev

I forhold til den vedtægtsbestemte 
dagsorden, vil vi i år tillade os at 
rykke lidt rundt på punkterne.
Efter pkt. 2 vil vi gå over til pkt. 5, 
for at give god tid til drøftelserne 
under dette punkt.

Formandens beretning vil blive me-
get kort, da man gennem ”Vækst i 
Gislev” og på Facebook har kunnet 
følge med i lokalrådet arbejde.

Pkt. 1 – Byforskønnelse
Efter ansøgning til FMK’s Land-
distriktspulje, har vi fået bevilget 
10.000 kr. til arkitekthonorar til ud-
arbejdelse af en byforskønnelses-
plan af især hovedgaden.

Vi fik etableret et samarbejde med 
arkitekt Louise Heebøll fra firmaet 
”Almenr” i København.

››  G I S L E V  L O K A L R Å D

Intro til årsmødet 2019

Det er også hende, som har udviklet 
planen ”Få bofællesskaber til byen”.
Byforskønnelsesplanen er blevet til i 
et nært samarbejde mellem arkitekt 
og lokalråd. 
Vi har i fællesskab gået en tur igen-
nem byen, talt om vores ønsker / 
drømme og praktiske muligheder, 
og dette har så givet arkitekten 
baggrunden for at lave nærvæ-
rende udkast, som kan læses andet 
sted i ”VÆKST”. 

Det er et udkast med 6 nedslags-
punkter, som vi så skal forsøge at 
fylde noget i, som passer ind i vores 
by. Det er dette opgaven kommer 
til at bestå i under denne drøftelse.
De forslag vi kommer frem til, vil ar-
kitekten indarbejde i udkastet, som 
herefter vil blive fremsendt til kom-
munen, så det kan indgå i kommen-
de års (2020) budgetforhandling.

Pkt. 2 – Bofællesskaber i Gislev
(Få bofællesskaber til Gislev)
Der bliver bygget lidt hist og pist, 
men rigtig gang i nybyggeriet har 
der ikke været i mange 
år her i Gislev. I 2004/05 blev Sme-
dager byggemodnet. 

www.gislev.info

Der er blevet bygget på 2 parcel-
ler ud af de 19. Arealet (ca. 5 ha) 
fra Smedeager og ned til søen ved 
Børneskoven er ejet af kommunen 
og pt. forpagtet ud til landbrugs-
jord. Dog kiler der sig en mindre 
strimmel ind nede ved søen, som 
er privatejet.

Dette område vil naturligvis ikke 
indgå i et kommende projekt.

Arkitekt Louise Heebøll søgte et 
landsbymiljø i forbindelse med sin 
Masteropgave om ”Få bofællesska-
ber til byen”. – Lokalrådet slog til.

Dette har betydet, at der nu ligger 
en skitse/plan for, hvordan vi kan 
trække nye familier til området sam-
men med, at vi allerede har lokale 
familier, som måske kunne tænke 
sig at ind-gå i et sådant fællesskab.
”Få bofællesskaber til Gislev”  
kan læses andet sted i ”VÆKST”.

En begyndende bebyggelse på de 5 
ha med den nye trend - bofælleska-
ber, vil også kunne skabe tilflyttere 
til de resterende grunde i Smedager 
– tror vi.
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Se vedtægterne på www.gislev.info - under ”Fritid og Kultur” eller kontakt formaden

Årsmøde 2019
Torsdag den 28. marts kl. 19.00 

i GISLEVhallens cafeteria

Med nedenstående dagsorden jf. vedtægterne:

1. Valg af mindst 2 stemmetællere 

2. Valg af dirigent 

3. Formandens beretning 

4. Forelæggelse af revideret regnskab 

5. Forslag til planer for det kommende år 

6. Valg af formand

7. Valg af rådsmedlemmer i henhold til vedtægterne 

8. Valg af 2 suppleanter 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

10. Behandling af indkomne forslag 

11. Eventuelt

Har du forslag, 
som du mener, at 

vi skal have drøftet 
på Årsmødet, 

skal du indsende 
det skriftligt til 

formanden senest 
den 21. marts

Gislev Lokalråd
Formand: AP. Andersen

E-mail: ap.andersen@ga-net.dk 
eller tlf. 2941 3125

Lokalrådet har drøftet projektet 
med repræsentanter for Teknik- og 
Miljøudvalget, Borgmester og em-
bedsfolk i kommunen, som alle bak-
ker op om projektet. 

Der er ikke umiddelbart nogen 
planmæssige problemer i det skit-
serede projekt. 
Kommunen har givet tilsagn om at 
være behjælpelig med alt det plan-
mæssige arbejde. 

Umiddelbart er der ingen klausuler 
på området, da det allerede er ud-
lagt til boligområde.

MEN, hvad gør vi? - Hvad tænker vi?

Et bofællesskab kan etableres på 
mange måder:
1.  Hvorfor ønsker man at bo i et 

fællesskab?
2.  Skal det være et aldersintegre-

ret fællesskab?
3.  Skal det være et miljømæssigt 

og bæredygtigt fællesskab?
4.  Skal der være plads til husdyr-

hold?
5.  Skal det være ejerbolig, andels-

bolig eller lejebolig?
6.  Er der grænser for fællesskab?
7.  Osv.

Opstarten af projektet vil i første 
omgang ligge i lokalrådets regi og 
gerne med en række borgere, som 
kunne tænke sig at være med i et 
sådant projekt. Man kan sagtens 
være med til at udvikle projektet, 
uden man nødvendigvis selv bliver 
indflytter. Derfor vil vi gerne bruge 
dette punkt til bl.a. at afsøge, hvem 
kunne tænke sig at bo i et nyetab-
leret fællesskab her i byen, hvor 
man kan få indflydelse på form og 
indhold. Desuden ønsker vi en drøf-
telse af ovenstående punkter.

AP - Gislev Lokalråd
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Din lokale mekaniker er klar
til at servicere dig og din bil

Gislev Autohandel
Bygmestervej 1 | 5854 Gislev | Tlf.: 62 29 10 57 | www.gislevautohandel.dk

Alt i forsikringsskader
 Vi laver alle typer skader på din bil.
 Vi håndterer kontakten til dit selskab samt   
 opgørelse af skaden.
 Hos os har du lånebil uden beregning, mens vi
 laver din bil.

Alt i glasreparationer
 Udskiftning og reparation sker på eget værksted. 
 Få stenslaget udbedret med det samme. 
 Hurtig reparation sikrer det bedste resultat.

VEJHJÆLP XTRA SIKRING

Få friheden tilbage på vejen
Din Bilpartner Vejhjælp 
dækker i hele Europa.

Din bil kommer i gode hænder hos os. Vi har styr på tingene, og vi er klar over, at det i sidste ende er 
resultatet, vi bliver målt på. 

Hos Din Bilpartner er vi glade for at se dig, men kun fordi vi ved, at vi kan være til hjælp. 
Vi elsker at lave din bil.

Hvad gør du, når garantien udløber? 
 Du tegner en XTRA SIKRING hos Din Bilpartner.
 Din bil er din frihed. XTRA SIKRING dækker, 
 når garantien ophører.
 Du køber den hos din lokale Din Bilpartner.

Tryghed 24 timer i døgnet
 Udbedring af skaden på stedet, bjærgning og   
 fritrækning. 
 Der tilbydes transport af det havarerede køretøj,  
 fører og passagerer, til nærmeste Din Bilpartner   
 værksted.
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Vi er et dyreinternat som tager sig 
af dyr, som folk af den ene eller 
anden årsag ikke kan have mere. 
Ligeledes har vi hunde- og katte-
pension.

Hovedvejen 46 - 5750 Ringe
www.husdyrenesvel@mail.dk eller 
www.husdyrenesvel.dk

››  D Y R E I N T E R N A T E T

Husdyrenes Vel

Generalforsamling 
i Veteranforeningen

Fredag den 22. februar kl. 19.30 i Forsamlingshusets lille sal. 

Året 2018 er gået rigtig godt for Veteranforeningen.  
Vi har haft ca. 100 deltagere pr. banko. Hvilket er samme niveau som i 2017. 

Til vores julebanko var der 162 deltagere - noget mindre end 2017.

Veteranforeningen vil hermed gerne takke alle de midtfynske erhvervsdrivende, som har skæn-
ket de mange flotte præmier! Vi har stadig plads til flere bankospillere, og hvis man ikke selv kan 

komme frem, er det muligt at bestille kørsel hos Palles Taxa på tlf. 6262 2815 - pris 30 kr.

Alle er velkommen! 
På bestyrelsens vegne Ejner Nielsen
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gislevvarmeservice@ga-net.dk · www.readytoburn.dk

 Woody RTB er produceret med baggrund i mange 
års erfaring og produktudvikling hvilket betyder, 
at funktioner anlægsprincipper, software m.v. er 
gennemtestet ned til mindste detalje. 

Alle komponenter lige fra kedel til styring er ud-
viklet og produceret i Danmark hvilket sikre en 
meget høj og gennemgående kvalitet. 

Anlægget er konstrueret som en kompakt instal-
lations- og brugervenlig kedelenhed med alle 
funktioner indbygger i en og samme enhed. 

Det vil sige, at kedel, pillesnegl og styring er en in-
tegreret enhed på helt ned til 506 mm. i bredden.  

Woody RTB er udstyret med en lang række stan-
dard komponenter og software som blandt an-
det understøtter fuldautomatisk anlægsdrift, og 
minimal vedligeholdelse.

RTB – 100 % Dansk produceret træpillefyr

Certificeret RTB installatør

Husk - EnergitilskudJeg sørger individuel beregning og ansøgning om energitilskud.

Ring og få et uforpligtigende tilbud, samt en beregning på energitilskudets størrelse.

Søndervangen 5 · 5854 Gislev · Tlf:29 43 80 93 
www.hårgalleriet-gislev.dk

Søndervangen 5 · 5854 Gislev · Tlf:29 43 80 93 
www.hårgalleriet-gislev.dk

HUSK AT BOOKE I GOD TID Søndervangen 5 · 5854 Gislev · Tlf: 29 43 80 93
www.hårgalleriet-gislev.dk

Jens Erik Olsen · Slipager 9 · 5854 Gislev · Tlf. 20 70 34 64 · www.gislevvarmeservice.dkgislevvarmeservice@ga-net.dk · www.readytoburn.dk

 Woody RTB er produceret med baggrund i mange 
års erfaring og produktudvikling hvilket betyder, 
at funktioner anlægsprincipper, software m.v. er 
gennemtestet ned til mindste detalje. 

Alle komponenter lige fra kedel til styring er ud-
viklet og produceret i Danmark hvilket sikre en 
meget høj og gennemgående kvalitet. 

Anlægget er konstrueret som en kompakt instal-
lations- og brugervenlig kedelenhed med alle 
funktioner indbygger i en og samme enhed. 

Det vil sige, at kedel, pillesnegl og styring er en in-
tegreret enhed på helt ned til 506 mm. i bredden.  

Woody RTB er udstyret med en lang række stan-
dard komponenter og software som blandt an-
det understøtter fuldautomatisk anlægsdrift, og 
minimal vedligeholdelse.

RTB – 100 % Dansk produceret træpillefyr

Certificeret RTB installatør

Husk - EnergitilskudJeg sørger individuel beregning og ansøgning om energitilskud.

Ring og få et uforpligtigende tilbud, samt en beregning på energitilskudets størrelse.

En stort 
TAK!

...til vores omdelere af 
Vækst i Gislev.
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v/Dorthe Milland
Ørbækvej 8, 5854 Gislev

Vidste du?:
•  At du døgnet rundt kan booke online 

på www.dorthesmodeklip.dk?

•  At vi laver huller i ørene?

•  At vi tit har elevklip til billige priser?

•  At vi kan hjælpe dig med hoved-
bunds og hårproblemer?

•  At vi forkæler dig med kaffe, the, 
hjemmebag, og om fredagen med øl 
eller et glas koldt vin?

•  At vi deltager i mange kurser, og 
træner på modeller, for at kunne ser-
vicerer vores kunder bedst muligt?

•  At vi har produkter fra Wella, Juu-
ce, GHD, og enkelte andre lækre 
brands?

•  Du er altid velkommen til at komme 
ind og spørge, hvis der er andet vi 
kan hjælpe dit hår med

Åbningstider: 
Mandag Lukket
Tirsdag – onsdag 9.00 – 17.30
Torsdag 9.00 – 14.00
Fredag 9.00 – 19.00
Lørdag 8.30 – 13.00

Tidsbestilling på  
www.dorthesmodeklip.dk

Tlf. 62 29 12 26 Tlf. 60 19 21 26

Vi modtager mobilepay, dankort og kontanter

Følg os på facebook og instagram.

Service og reparation 
af alle bilmærker!

Håndværkervej 6 • 5854 Gislev • Tlf. 6229 1611
kildegaardsauto@mail.tele.dk 
www.kildegaardsauto.dk

3 års garanti 
på reservedele

 Bevar din 
fabriksgaranti

• Forsikringsskader
• Klargøring til syn
• Serviceeftersyn
• Alt i autoruder og stenslag
• Alt i dæk
Lej en bil mens din egen er på værksted

FordelsKort
5% i bonus
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Gislev Vandværk er et andelssel-
skab stiftet den 22. august 1933. 
Det ejes og drives af forbrugerne. 
Vandet pumpes op fra 3 boringer, 
der er placeret ved sportspladsen 
bag ved vandværket. Boringerne 
giver rigeligt med vand til at dække 
vandværkets behov.
Boringerne er ført op over terræn 
for at sikre dem mod overfladevand.

Der blev bygget et helt nyt værk i 
2005. Det fremstår som et meget 
moderne værk med 2 ens lukkede 
filtre - vandet pumpes ind foroven 
og ud forneden, herefter over i ren-
tvandstanken, som indeholder 250 
m3. Herfra pumpes af udpump-
ningspumperne, 2 højtryk med 6 
bar og 3 lavtryk med 3 bar. Alt dette 
foregår helt uberørt af menneske-
hænder. Alt overvåges 24 timer i 
døgnet af firmaet Hansen og Peder-
sen, som også har bygget værket 
for os. De kan følge værkets drift 
på computer og gribe ind, hvis der 
er driftsforstyrelser.

Ledningsnettet
Vor forsyningssikkerhed er sikret 
ved et samarbejde mellem Kværn-
drup, Ryslinge og Gislev vandvær-
ker med en sammenkobling i Gul-
tved. Vi kan åbne og lukke med en 
SMS-besked i tilfælde af svigt på et 
af vandværkerne, så forbrugerne 
ikke kommer til at mangle vand.
I 2018 har vi fjernet brandhaner. Nu 
er der kun 1 tilbage på Faaborgvej 6. 
Fire (4) er malet blå og virker som 

skyllehaner, der bruges af vores 
håndværker efter ledningsarbejde.
Der er etableret flere sektionsbrøn-
de på ledningsnettet. 
Der har vi nu 8, hvor vi har målere i 
hver brønd, så vi kan følge forbruget 
i områder. Nu vil vi finde ud af, hvor 
der er svind, så vi må skifte anbo-
ringer i disse områder.
På vandværkets hjemmeside finder 
du også ledningsplan med angivel-
se af stophaner.

Hvem har ansvaret
Her kan du se, hvor vandværkets 
ansvar for ledningsnettet slutter, 
og hvor forbrugerens ansvar for 
vandinstallationen begynder.

Den store skillelinje er skellet.
Alle anlæg og komponenter uden 
for skellet, er vandværkets ansvar. 
Mens anlæg og komponenter inden 
for skel er forbrugernes ansvar.

Dog er vandmålerne, uanset hvor 
de er placeret, vandværkets ansvar. 
Med ansvar menes etablering og al-
mindelig udskiftning og kontrol.

Ved ledningsarbejde
Når der er ledningsarbejde i DIT 
område, får du en SMS-besked, hvis 
du er tilmeldt. Der kan forekomme 
brunt vand og partikler fra vandrør, 
når vandet har været afbrudt. Lad 
vandet løbe til det er klart igen, og 
husk at rense filter i alle vandhaner 
- måske trænger filterne også for 
afkalkning, da der er meget kalk i 
vandet. Manglende rensning/af-
kalkning kan være årsag til lavere 
vandtryk i jeres vandhaner.

Skift til elektroniske målere
Alle målere er nu skifte til elektro-
niske måler. Udskiftningen er løbet 
over 3 år. Nu vil alle målere blive af-
læst af vandværket.

››  I N F O R M A T I O N  T I L  F O R B R U G E R E 

Vandværket - Februar

Dit ansvarVandværkets ansvar
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Kend din vandmåler:
Se brugervejledning på Gislev 
Vandværks hjemmeside.

Vandanalyser 
Vandværket er underlagt tilsyn fra 
Faaborg-Midtfyn Kommune. Der 
findes love og regler for, hvilke prø-
ver og analyser der skal tages.

Der udtages prøver til vandanaly-
ser fra såvel boringer, vandværk og 
ledningsnet flere gange i løbet af 
året. Resultatet af de analyserede 
prøver har alle været under den til-
ladte grænseværdi.

Der er strenge krav til drikkevandets 
kvalitet, alle resultater kan altid ses 
på Vandværkets hjemmeside.

Vandets hårdhed
Af hensyn til dosering af vaskepul-
ver til vaske- og opvaskemaskiner 
kan det oplyses, at hårdhed på van-
det er mellem 17.00 og 18.00

Vandspild - en dyr fornøjelse
Der skal altid findes en plomberet 
vandmåler på en ejendom. Afreg-
ningsmåleren stilles til rådighed af 
vandforsyningen og forbliver vand-
forsyningens ejendom. 

Ejeren er over for vandforsyningen 
forpligtiget til at erstatte en afreg-
ningsmåler, hvis den er bortkommet 
eller er blevet beskadiget, f.eks. ved 
vold, brand frost m.v. ifølge vandvær-
kets regulativ. 

Ejeren har pligt til at holde øje med 
vandforbruget, - HUSK man hæfter 
selv for vandspild fra utætte lednin-
ger fra skæl og frem til huset.

Ejer har selv ansvaret for ledning fra 
skel og at vandmåler er placeret så 
den kan aflæses og skiftes uden 
besvær.

Vandet fra Gislev Vandværk koster 
i 2019 uden afgifter og moms 4,50 
kr. pr. kubikmeter til vandværket + 
afgifter og moms i alt 13,59 kr.

Gislev vandværk har uændrede pri-
ser i 2019. Herudover kommer der 
afledningsafgift på kr. 49,25 inkl. 
moms, denne pris er uændret i 2019.
Vandspild på ledningsnet: hoved-
ledning, forsyningsledning og stik-
ledning her er det Vandværket, 
der må tage tabet, det var i 2018 
på 9.558m3 eller 6,56 % af den ud-
pumpede mængde - et fald i forhold 
til 2017. 

Her må vi alle være med til at betale, 
så anmeld til vandværket, hvis der 
formodes at være utætheder. 
Der er 2 fl vin, hvis en utæthed an-
meldes.

SMS-varsling
SMS-Service TILMELDING INKL. E-
MAIL ADRESSE
Se vandværkets hjemmeside og 
tilmeld: Indtast det mobilnummer 
eller e-mailadresse, du ønsker at 
tilføje eller afmelde. 

Brandhaner
Det er Kommunens Beredskabet, 
der har betalt for fjernelse af alle 
brandhaner. Der er kun 1 tilbage på 
Faaborgvej.

Der skal gøres opmærksom på 
at brandhanen kun må bruges til 
brandslukning af brandvæsenet.
Skyllehaner må kun bruges til ud-
skylning af ledningsnettet.
Misbrug er strafbart og anmeldes 
til politiet.

Opgaver i 2019
Afslutte etableringen af fjernaflæs-
ning for elektroniske målere med 
net forbindelse.

Skifte defekte anboringer og stop-
haner til ventilbrønde. Lækagesøg-
ning gennem fjernaflæsning/sekti-
onsbrønde

Hjemmeside www.gislevvand.dk
Her finder du navne på vandvær-
kets bestyrelse, kasserer og tilsyns-
førende.

Bestyrelsen håber, at denne orien-
tering kan hjælpe forbrugerne i det 
daglige, så vi kan bevare et godt og 
velfungerende vandværk med tæt 
kontakt til forbrugerne.

I er altid velkomem til at kontakte 
os, hvis der er spørgsmål.

Vedtægter - takstblad – årsregn-
skab – vandregulativ – vandprøver 
kan ses på hjemmesiden eller bestil-
les ved formand eller kasserer.

Generalforsamling afholdes hvert år 
i marts. Datoen offentliggøres i en 
lokal avis (f.eks.Vækst i Gislev ca.15. 
februar) og på www.gislevvand.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Gislev vandværk
Afholder generalforsamling 

Torsdag den 21. marts 2019 
kl. 19.00 i Gislev Hallen

Dagsorden:
1.  Valg af dirigent
2.  Valg af stemmetællere
3.  Formandens beretning
4.  Fremlæggelse af det reviderede 

regnskab
5.  Budget for det kommende år
6.  Behandling af indkomne forslag
7.  Valg af medlemmer og supplean-

ter til bestyrelsen

På valg:
 Holger Klausen 
(modtager genvalg) 
Lars Bie (modtager genvalg) 
Torben Jørgensen (modtager genvalg)

Suppleant:  Henning Andersen 
Klaus Jørgensen 

8. Valg af revisorer og revisorsup-
pleanter
På valg: Esben Andersen
Suppleant: Preben Hansen
9. Eventuelt

Af hensyn til traktement bedes medlemmerne 
tilmelde sig til generalforsamlingen 

Senest mandag den 18. marts 2019 til: 
Holger Klausen på tlf. 6111 4098 eller 

E-mail.: holger.klausen@ga-net.dk

Lørdag den 11. maj 2019 samler vi 
ind – i hele Gislev gl. sogn.

For at undgå misforståelser - må 
effekter, som sættes ud til vejen, 
gerne være markeret med teksten 
”GIF-loppemarked”.

Hvis du vil hjælpe ved indsamlin-
gen og evt. opstilling, mødes vi ved 
Gislev Hallen kl. 9.00

Søndag den 12.maj 2019 åbner vi 
dørene kl. 10.00 til loppemarkedet 
i Gislev Hallen - entre 20 kr. 

Vi håber, at der vil være 40- 50 fri-
villige, som vil hjælpe med at sælge 
om søndagen. 
Har du ting, som vi må få til lop-
pemarkedet, og helst skal fjernes 
inden maj, kan der laves aftale om 
afhentning ved: 

››  G I S L E V  I F S  L O P P E M A R K E D  2 0 1 9 

2. weekend i maj
Ole Jensen tlf. 4296 8730 

Håber, at se dig!
Husk overskuddet går til ungdoms-
arbejdet i Idrætsforeningen. - i 2018 
blev indtægten på 59.529 kr.

Gislev If 
Loppemarkedsudvalget
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Gislev Revy 2019 er rigtig godt i 
gang. Vi kan i år præsentere en 
ny skuespiller på holdet, nemlig 
Liv Østergaard. Liv er barnefødt 
i Gislev og nu bosat i Ringe. 

Liv kender dagens gang i vores 
lille by og det er et dejligt frisk 
pust at have Liv med på holdet i 
år. Så publikum kan godt glæde 
sig til årets Gislev Revy.

Der vil i år være en hel del lokalt 
i teksterne. I Gislev har vi jo både 
mange frisører og mekanikere – 
det kan til tider forvirre kunderne, 
som ikke helt ved, hvor de skal få 
ordnet deres udfordringer. Hvem 
er mon bedst – og hvem passer 
lige til mit behov? 

Mon ikke også Ådalscenen, Gislev 
Musik Festival og kroen vil få en 
lille hyggelig bemærkning med 
på vejen? Det kan godt være, at 
vi alle sammen tænker, at dagen 
går sin vante gang i Gislev… men 
er det nu også sådan?

I år har publikum igen chancen 
for at opleve Per Larsen til pre-
mieren, da han spiller op til dans 
efter en dejlig menu fra Ryslinge 
Forsamlingshus. SuperBrugsen i 
Gislev vil levere drikkevarer som 
kan købes til rimelige priser.

Premieren er lørdag den 9. marts 
kl. 17.30, hvor aftenen starter med 
spisning. 

Efter den lækre mad 
vil Gislev Revy spille 
på de skrå bræd-
der, og herefter vil 
Per Larsen spille op 
til dans og fest i 
salen. 

Prisen for 
denne aften 
bliver igen 
i år 210 
kroner.

Torsdag den 14. marts kl: 18.30 vil 
der vanen tro være en ekstra fore-
stilling, hvor der vil være kaffe og 
kage bagefter. 

Prisen er 100 kroner.

Billetter kan bestilles hos:  
Poul Jakobsen på tlf. 4157 1484.

Vi glæder os til at se en masse 
skønne mennesker i salen til end-
nu en sjov og festlig omgang af 

Gislev Revy!

På revyholdets vegne
Instruktør Louise 

Gotfredsen.

››  G I S L E V  R E V Y E N

Nyt friskt pust!
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Gislev Musik Festival præsenterer:

PREMIERE
lørdag den 9. marts 2019 kl. 17.30 

(inkl. spisning)

Revystart kl. 19.30 
(billetter kan købes v/indgangen for 100 kroner)

Forestilling torsdag den 14. marts 2019 kl. 18.30

210 inkl. lækker forret, buffet og kaffe

100 kr. inkl. kaffe, boller og kage.

Musiker Per Larsen spiller op til dans (Anbefalet af Thomas Johansen)

Billetbestilling Senest den 1. marts!! 
Billetbestilling hos Poul Jakobsen på tlf.: 41571484

2019

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

LEVERER MADEN TIL PREMIEREN!
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Det har været et godt og spæn-
dende første år for Gislev Hallen 
i dens nye form. Der har været 
mange spændende arbejdsopga-
ver for bestyrelsen, og vi har god 
opbakning fra mange, der hjælper 
os med alt lige fra baggrundsviden 
til praktiske opgaver. Gislev Hallen 
nyder stor lokal opbakning, og er et 
mødested i byen, som mange men-
nesker passerer igennem i løbet af 
en uge.

En af de første og store arrange-
menter, som Hallen stod bag, var Gi’ 
den Gas-festen 2018. Brugergrup-
pen bag festen gjorde et fantastisk 
stykke planlægningsarbejde, og 
gav os alle sammen en dejlig og 
festlig aften i hallen. Festen gav et 
fint overskud på over 30.000 kro-
ner. Vi gentager succesen i 2019, 
hvor festen løber af stablen den 6. 
april 2019. Vi kan love at festen bli-
ver mindst lige så god som sidste 
år. Sidste år var vi 215 mennesker 
til fest. I år håber vi at blive endnu 
flere. Læs mere om årets fest an-
detsteds her i bladet.

Overskuddet fra festen blev brugt 
til at indkøbe nye bander til inden-
dørs fodbold. De gamle bander var 
fra 1989 og trængte til en udskift-
ning. De nye bander kom i brug til 
starten på indendørssæsonen.
Vi har desuden fået renoveret to af 
hallens omklædningsrum, så de nu 
fremstår i rigtig fin stand. Derud-
over er de to døre i den ene ende 
af hallen udskiftet med nye tids-
svarende porte. Spinning-lokalet 
har ligeledes fået en opgradering.

GIF og Gislev Hallens bestyrelse 
har forlænget forpagtningsafta-
len for hallens cafeteria. Vi er rig-
tig glade for at GIF vil påtage sig, 
at forpagte cafeteriaet således, at 
der kan være alle de gode tiltag i 
forbindelse med arrangementer i 
hallen. 

››  Å R  1  E R  G Å E T  F O R  G I S L E V  H A L L E N 

Hvad er der så sket?

Derudover er Torsdagscafeen et 
tiltag, hvor rigtig mange af os kom-
mer i hallen og spiser i fællesskab. 
Det er lige præcis det, som Hallen 
skal være med til at understøtte.

Når man kommer i hallen, vil man 
lægge mærke til, at der er kommet 
mange nye reklameskilte op. Bjar-
ne Dyrehauge har gjort et kæmpe 
stykke arbejde for at sælge reklame-
skiltene, og de lokale sponsorer har 
vist velvilje i opbakningen til hallen. 

Derudover har Niels Jensen, Ole 
Jensen, Jørn Flindt og Lars Freds-
lund knoklet med at få de flotte 
nye skilte hængt op. Vi vil sige jer 
alle tusind tak for det. Det betyder 
rigtig meget for Gislev Hallen, og 
det fortsatte arbejde med denne 
opbakning. Vores fungerende hal-
inspektører, Richard Kjærgaard og 
Hans Goldek er en værdifuld hjælp. 
De har et godt overblik over, om 
hallen fungerer og er påpasselige 
med inventaret. 

De laver små reparationer og 
blandt meget andet, som også er 
deres fortjeneste netop, at hallen 
er blevet renset for den grønne be-
lægning udendørs.Det er desuden 
besluttet i bestyrelsen, at komfur 
i cafeteriet opdateres, og hvis det 
er påkrævet, vil der blive opsat en 
effektiv emhætte.

Det har været et fantastisk spæn-
dende første år i bestyrelsesar-
bejdet, og nu er vi der, hvor vi har 
fundet en god arbejdsform. Vi 
har rigtig god opbakning fra Lars 
Fredslund. Heide Munk og Britta 
Langelund, som gør et fantastisk 
stykke arbejde for os.

Vi afholder generalforsamling den 
20. marts 2019 kl. 19.00 i hallens 
cafeteria, hvor vi håber at se rigtig 
mange af jer. Se indkaldelse andet-
steds her i bladet.

Gislev Hallens bestyrelse vil sige 
tak for år 1. Vi ser frem til år 2.

Med venlig hilsen
Steen Schougaard, Jørn Flindt, Mogens Andersen & Tanja Kromann Clausen
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Vi glæder os til en ny sæson og et 
kalenderår, der er fyldt med herlige 
oplevelser på Ådalscenen. Vi skal i 
gang med at opbygge vores tradi-
tioner og få erfaring med både små 
og store arrangementer, det bliver 
utroligt spændende.

Der er rigtig mange, der har tilmeldt 
sig en eller flere arbejdsgrupper. Det 
er vi taknemmelige for, og I er ikke 
glemt. Vi har igennem efterår og vin-
ter arbejdet på at få styr på alt det 
organisatoriske og alt det, der ligger 
bag det, som det hele handler om, 
arrangementer.

Så lige så snart foråret kommer skal 
vi have gang i arbejdsgrupperne 
og alle de aktive mennesker, der vil 
være med i samarbejdet omkring 
Ådalscenen og de kommende ar-
rangementer.

Vores forår og sommerprogram for 
2019, kan du se et andet sted i bladet.

Nu er det igen tid til at betale for dit 
medlemskontingent eller købe nyt 
medlemskort til Ådalscenen KUL-
TURCENTER Gislev. 
Når du er medlem, kan du gøre brug 
af medlemsfordele, og vi vil direkte 
sende oplysninger til dig om de ar-
rangementer og kulturelle oplevel-
ser, der kommer på Ådalscenen.

Husk at skrive hvem der har betalt.

Vi vil meget gerne bede alle med-
lemmer om at sende jeres kontak-
toplysninger: medlemsnummer, 
navn, adresse, telefonnr. og mailad-
resse til aadalscenen@gmail.com

Indbetaling af kontingent er 50 kr. 
for 2019 og kan ske på MobilePay 
34232 eller Frørup Andelskasse 
5960 8096372.

Pia Storm
Næstformand Ådalscenen 

KULTURCENTER Gislev

››  N Y T  F R A  Å D A L S C E N E N 

Kultur til kulturscenen

VEDR. DINE 
PERSONOPLYSNINGER:

Når du giver ovenstående 
oplysninger, vil de 
blevet behandlet 

med fortrolighed, jf. 
Persondataforordningen. 

Vi vil sende oplysninger til 
dig vedr. Ådalscenen. 

Du vil til enhver kunne 
få dine oplysninger 

slettet, hvis de kontakter 
kassereren.

24



Pressemeddelelse

Alsang på Ådalscenen i Gislev
Lørdag den 4. maj 2019 kl. 15 afholdes alsangsstævne på Ådalscenen 
i Gislev Børneskov. Idéen med alsangsstævner, hvor mange mødes og 
synger sammen, stammer fra besættelsen. Den 4. maj er den dag, 
hvor budskabet om befrielsen blev sendt i radioen om aftenen.

Vi vil nu prøve at lave et alsangsstævne i Børneskoven, hvor alle er 
velkomne. Vi mødes kl. 15 og synger traditionelle danske sange en 
lille times tid. Så holder vi en pause, hvor der kan drikkes en kop 
kaffe, øl eller vand.

Kl. 16.15 fortsætter vi med at synge, men i denne del prøver vi et 
finde nogle nyere sange, som peger fremad. Jeg finder og trykker 
sange til omdeling og akkompagnerer til første del. I anden del, som 
bliver lidt mere rytmisk, laver Anne Rye og jeg et lille orkester, som 
kan spille til sangene.

Alle er velkomne. Vi håber, at rigtig mange møder op den 4. maj.
Tommy Hovgård Nielsen

 
 
 
 

  
 Ådalscenens 
 Kulturcenter 
       Gislev 

Ådalscenen Kulturcenter
G I S L E V
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Gislev Forsamlingshus
Afholder ordinær generalforsamling i forsamlingshuset

Mandag den 25. marts 2019 kl. 19.30

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren - fremlægning af regnskab
4.  Det kommende års budget  

ved formanden
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af revisor
9. Valg af 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt

På valg er: 
Poul Kirkeskov Pedersen 
Else Larsen 
Niels Jensen 
Jytte Frederiksen 
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Four Design har modtog i oktober Dansk Industri 
Fyns initiativpris for den positive udvikling, vi har 
oplevet de senere år. 

Vi er vokset fra at være en lokal fynsk karetmager til i dag at være en 
international møbelsucces. Vores møbelkoncepter findes i virksomheder 
og institutioner i hele verden – fra Syddansk Universitet til Mons 
International Congress Center i Belgien og Oregon State University i USA 
og Lenovo/IBM i Shanghai.

Vi stolte over at modtaget Initiativprisen, som ikke kun er en erkendelse 
af den positive udvikling vi har oplevet, men i særdeleshed også en 
anerkendelse af de dygtige medarbejdere, fagfolk og ambassadører rundt 
omkring, der hver dag bakker op om vores virke.

Med Dansk Industri Fyns initiativpris 2018 er Four Design A/S en af i alt 19 
kandidater til Dansk Industris nationale Initiativpris.

På det seneste er salgs og servicestyrken udvidet, og der i år åbnet nyt 
showroom i Hasselt, Belgien - og der er flere i udsigt. 

Følg med på vores hjemmeside eller sociale medier, hvis du vil vide mere: 
www.fourdesign.dk

FOUR® DESIGN VINDER FLOT HÆDER  
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Så er 2019 godt i gang. Det bliver 
et spændende år i Gislev Musik 
Festival. 
Vi skal til at se på, hvordan vi kan 
få glæde af Ådalscenen under 
årets Gislev Musik Festival. 

Vi har en hel masse rigtig gode 
ideer, som vi er spændte på at 
få prøvet af og mindst lige så 
spændte, er vi på publikums re-
aktioner på en anderledes festi-
valplads.

Det er en spændende proces at 
være en del af, og vi glæder os til 
at vise jer resultatet til årets Gislev 
Musik Festival den første lørdag 
i juni. Nemlig lørdag den 1. juni 
fra kl. 10.00-24.00 hvor vi åbner 
Børneskoven for en vidunderlig 
dag. 

Musikken vil være i højsædet som 
vanligt, og der vil være aktivite-
ter for børnene på pladsen dagen 
igennem.

Bemærk:
Tilmeldingen til festivalen for kor 
og bands åbner den 1. april 2019.

››  G I S L E V  M U S I K 

Festival 2019
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Fastelavnsfest på Nørrevænget
Onsdag den 4. marts kl. 14.00

Vi skal spise sammen, slå katten af 
tønden og danse lidt.
Karen og Tommy spiller og under-
holder. Er hatten støvet af? Pris for 
deltagelse, mad og vin 125 kr.

Meld jer til en hyggelig aften 
senest 20. februar 2019
Til Ruth tlf. 5126 5811 eller  
Carsten tlf. 4026 6597.

Generalfor. på Nørrevænget 
Onsdag d. 27. marts kl. 14.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Eventuelle forslag afleveres senest 
otte dage forinden til formanden.

Efter generalforsamlingen byder 
foreningen på kaffe m.m.

Så spiller vi banko om vore gevin-
ster og kortpris er 5 kr. pr. kort.

››  K O M M E N D E  A K T I V I T E T E R 

Pensionistforeningen
Forårstur til Sprogø 
Søndag den 7. april

Start fra Gislev Forsamlingshus 
kl. 11.00. Først frokost på VILLA 
GULLE i Nyborg, så guidet tur på 
Sprogø, hvor vi ser bygninger og 
tårn udefra. Herefter kører vi flere 
kilometer rundt og ser naturen, 
broen og baneanlægget.

Vi er hjemme igen ca. kl. 17.15
Endnu få ledige pladser – pris 720 kr.
Ring til Sonja tlf. 6229 1615

Gislev friskole takker
Gislev Friskole og Børnehuset Solstrålen takker alle  

sponsorer for hjælpen til den veloverstået Julebazar 2018.
Hair by Us, Dorthe’s Modeklip, Tinas Private Pasningsordning, Kildegaards Auto, Gislev Kro, SuperBrugsen Gislev, Gislev Pizza, 

Gislev Fitnessklub, Gislev Idrætsforening, Flint El Hansen, Revisorgaarden, Torsdagscaféen, O.C (Four Design), Hårgalleriet, 
Bækhuse, Gislev Autohandel, HHP ApS, Klinik for Akupunktur og Massage, Kennel Digebjerggaard, Det røde lyn, Mini Claus, 
Frørup Andelskasse, 2H Byg, Gislev Smedie, Michell Gordon, Fodplejer Mette Bruhn, JS Multi, Sørens Køreskole, Fyns Byg-

ningsservice, Tag- og Facaderens, Michaels Auto, Byens Bilsalg og Autoservice, Mettes Flet, Mette Kristensen, Gislev Friskole, 
Møn Skilte, Asger og Anne Marie Juhl, Refsvindinge Bryggeri, Bent og Bente Jensen, Shangri La, SMEL, Bentes bageri, Stine 
Laybourn, HE Maskiner, Gudme Slagteri, AV Form, Ella Pedersen, Dagmar Vester, Ann-Kirstine Jørgensen, Jan Nielsen, Lotte 

Nielsen, Monica Larsen, Rasmus Stub Detlefsen's Kinesiske sponsor, Outlet Lange-skov, Loop, Ringe Svømmehal, Picasso Pizza, 
Slagterpigerne i Stenstrup, Pizza Palermo, Kuffert Thomsen, Jysk Ørbækvej Odense, Kværndrup Pizza og Grill, 3F Østfyn, Butik 

Lena, Stjernefoto, Energi Fyn, Sparkøbmanden Thomas-Ryslinge, Midtfyns Bremse- og Koblingsservice, Trend Bazar, Ørbæk 
Apotek, UCL, Landbrugsskolen Dalum, Din Tøjmand, Tøjexperten, Gravergaarden, Danske Bank, Gislev Friskoles klubben, John 
Godtfredsen, Midtfyns Fotocenter, Andelskassen, Midtfyns Posten, Nybolig Ringe, Midtfyns Tandklinik, Lykkes Cykel og Scoo-
ter, Outdoor, Home, Farveeks-perten, Bygma, Intersport, Klinik for fodterapi, Autodidakt, Grohe, Vinoble, Ringe Apotek, Butik 
32, Fjords Bog & Idé, Diva, Matas, Butik Kamille, Skoringen, Øjenkrogen, Bo Grønt, Belkovs Indram-ning, Bossa Noga, Midtfyns 

Bilsyn, Punkt 1, Land & Fritid, Ringe Dyrehospital, Tandlægerne Bergmann.



››  F Å  B O F Æ L L E S S K A B E R  T I L  G I S L E V

En mulig strategi
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Det er hvidt herude,
kyndelmisse slår sin knude

2

I skrivende stund er det hvidt der-
ude. Sneen ligger som en blød 
dyne over kirkegården og lyser op 
i en mørk tid. Januar er mørk og 
kold. Uden julens lys til at kaste sit 
hyggelige skær over de sene ef-
termiddagstimer. 

Det er tid til at sætte sig med en god 
bog og drømme sig væk i en anden 
verden. Jeg fandt nu på, at se de 
gamle kirkeblade igennem. Her faldt 
jeg over en række artikler som for-
henværende sognepræst Mogens 
Predstrup har skrevet om Gislev og 
Ellested sognes historie. Artiklerne er 
udgivet i 1978 og belyser forholdet 
mellem Gislev og Ellested sogn både 
geografisk som politisk. 

Hvorfra Predstrup har sine kilder vides 
ikke, men der gør dem vel ikke min-
dre sandfærdige. Jeg vil begynde med 
begyndelsen. Dengang der endnu 
ikke var to byer ved navn Gislev og El-
lested. Vi er 10-12.000 år tilbage isti-
den. Da isen trak sig tilbage formede 
den, det landskab vi ser i dag. Her på 
egnen gravede den 4 dybe dale. 

Mellem 2 af disse dale løber Holme å. 
Den har sit udspring syd for Eskelund 
for derfra at bugte sig gennem Holme 
for tilslut at forene sig med Sorteå i 
Herbæk. 

Mellem Gislev og Ellested sogn løber 
der også et å-løb. Det har sit udspring 
vest for Fjellerup Kohave og bugter 
sig nord om Gislev til den også ender 
i Sorteå ved Herbæk. 
Gislev ligger således som en slags 
odde mellem de to åløb. Muligvis er 
det også dette, der har givet navnet 
til Gislev, idet sådan en odde kaldtes 
Gisæl. 

Første gang Gislev nævnes er i Kong 
Valdemars jordebog fra 1300-tallet. 
Her benævnes byen Gysæl. Den be-
stod af 10 ”havne”, dvs. distrikter, der 
hver især var forpligtet til at stille med 
en soldat til kongens hær. Størstede-
len af sognet var krongods, derfor på-
hvilede der gårdene visse forpligtelser 
og ydelser til kongen.

Gudme herredsting, der oprindeligt 
afholdtes i Gudme, blev allerede i det 
13.årh. flyttet til Gislev. På dette tids-
punkt lå byen mere nord for kirken. 
Dvs. ned mod Lykkeholm end den gør 
i dag. Tingest galge stod på en forhøj-
ning på en af Iglemosegårdens mar-
ker, kaldet Gallemarken.

Ting afholdtes hver torsdag, og om-
kring 1670 kender vi endog navnet 
på herredsfogeden Hans Hansen, som 
boede i Holme. Ud over embedet som 
herredfoged virkede han også som 
birkedommer under Brahetrolleborg.

Svenskerkrigen 1657-60 var en hård 
tid for egnen, idet hele egnen fun-
gerede som en slags bagland for 
Nyborg. Fremmed tropper havde 
indkvarteret sig på Lykkesholm og de 
plyndrede lokalbefolkningen. 

Efter krigen i 1663 blev krigs ødelæg-
gelserne gjort op og resultatet var 
mistrøstigt. Alene af kronens gods 
var i Gislev 2 gårde forladt af bebo-
erne, i Holme 4 gårde, i Ravndrup 1 
gård og i Sandager 3 gårde.

På grund af den sørgelig forfatning 
forlangte man kun en minimal skat 
af de endnu få beboede gårde, der 
hørte under kongen. Men 4 af dem 
førte vidner for, at de slet ikke formå-
ede at betale Landgilde, da de var så 
fattige at de ikke engang havde til at 
tilså deres jorder.

Det er hvidt herude,

kyndelmisse slår sin knude

overmåde hvas og hård,

hvidt forneden, hvidt foroven,

pudret tykt står træ i skoven

som udi min abildgård.
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I bispearkivet findes en skrivelse an-
gående Gislev sogn, hvori der står 
dette: Ejendomsbreve ingen, thi de, 
som var, blev i forleden svenske fejde 
af fjenden bortagne og de øvrige i 
den uformodelige, hæslige og skade-
lige ildebrand, som skete Palmeløver-
dag 1661, da ikke alene den ganske 
præstegård med alt gods og bohave, 
mens end tillige 14 stk., fæ ynkeligen 
blev lagt i aske og opbrændt, og da 
også alle breve og dokumenter med 
opbrændt.

Broder Brodersen Riisbrigh besad 
på dette tidspunkt præsteembedet i 
Gislev. Han var ud af en velhavende 
slægt, men trods dette måtte han li-
gesom resten af landet lide under de 
mange uroligheder, som krigen mod 
svenskerne medførte. 

På Gislev kirkegård ligger således en 
del svenske soldater begravet. De blev 
begravet her sammen med ofrene for 
deres vold, mordbrand og voldtægter.

Præstegården blev udplyndret og ved 
samme lejlighed også kirken. 

Den gamle alterkalk forsvandt, me-
dens præsten flygtede i natskjorte til 
Nyborg for at søge beskyttelse. I 1661 
brændte så hele præstegården, men 

det lykkes præsten ved sin velhavende 
families hjælp at genopbygge den.

Fortællingen fortsættes i næste 
nummer af kirkebladet.

Sognepræst Mette Sauerberg

Foredrag med "Rebellen" fra Langeland
Den 26. marts kl. 19.30 i Gislev kirke

Ole Sørensen, der arbejder på 
værestedet Hjørnet på Langeland.

Et bo og være sted for mennesker med 
psykiske problemer eller lidelser. 

Han blev landskendt for sin med virken 
i tv-programmerne: ”Rebellen” fra 
Langeland på DR, hvor han indviede  

seeren i sin uformelle og 
afslappede tilgang  til 

samfundets svageste, hvor men nesket 
og ikke diagnoser og paragraffer er 
vigtigst. 

Efter programmet mødte han en del 
modvind, der medførte at han måtte 
trække sig fra sin stilling, som leder 
af socialpsykiatrien i Langeland kom-
mune.

Men han fortsætter med at kæmpe for 
de mennesker, der har brug for hjælp 
på værestedet Hjørnet. 

Foredraget vil med hans egne ord 
byde på lidt provokationer, krydret 
med anekdoter og ikke mindst gode 
som trælse historier fra det virkelige 
liv. Arrangementet er gratis og alle er 
velkomne.

D. 26. marts kl. 19.30 i Gislev kirke
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Menigheds- 
rådsmøder

Gislev-Ellested 
menighedsråd 

Møderne foregår i  
konfirmandstuen ved 

Gislev præstegård

Tidspunkt kl. 18.30

Følgende datoer er der  
menighedsrådsmøde:

Den 21. marts 
Den 14. maj

Alle møderne er offentlige 
og man er derfor meget  
velkommen til at deltage

Ved at installere kirke-
kalenderen kan man hurtigt 
finde den nærmeste kirke.

Få oplysninger om ansatte, 
menighedsråd, gudstjenester 
og arrangementer.

En nyttig app

 Kirke-
kalenderen

Fastelavnsgudstjeneste 
med salmeswing
Søndag den 3. marts kl. 14.00 i forsamlingshuset

Vi begynder med et brag af en kon-
cert med Sille og Palle, som tilsammen 
danner gruppen salmeswing.

Her skal danses og synges med på alle 
de herlige nyfortolkninger af salmer 
og andre danske sange. Der er med 
garanti noget for enhver smag. 

Efter koncerten skal der slås katten af 
tønden, kåres kattekonger og katte-
dronninger. Menighedsrådet byder på 
fastelavnsboller og kaffe/saft til både 
store og små.

Alle er meget velkomne og arrange-
mentet er gratis

Program:

Kl. 14.00: Koncert med Salmeswing

Kl. 14.45: Tøndeslagning.
 Kåring af kattekonger 
 og dronninger 
 
 Kaffe og fastelavnsboller

Kirkekaffe 
Følgende søndage vil der 
være kirkekaffe i våben- 

huset efter gudstjenesten:

Gislev kirke
Søndag den 21. april

Søndag den26. maj

Ellested kirke
Søndag den 3. marts

Søndag den 19. april

Søndag den 17. maj
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Konfirmander 2019
Jeg plejer at bringe navnene på kommende konfirmander,  

men pga. af den nye persondatalov er det ikke længere muligt.

Jeg kan dog oplyse, at alle konfirmander vil blive konfirmeret samlet til en gudstjeneste. 

Den 5. maj. Kl. 10.00 i Gislev kirke.

På opdagelse i de nye salmer
Kom og syng med Sangtimer i de midtfynske kirker og Foredragsaftener 

med sang ved nogle af vores mest kendte nulevende salmedigtere. 

Vi synger os – fra kirke til kirke - igennem nogle af 
de nye salmer, der er skrevet inden for de sidste 25 
år.Kom når du har tid – til en lille time med sang. 

Bliv glad og lær nyt. 

Sangtimerne suppleres med foredragsaftener, hvor 
kendte salmedigtere fortæller om deres arbejde.

Og hvor vi skal synge nogle af deres kendte og 
mindre kendte salmer. 

Sangtimerne ligger kl. 16.30 - 17.30 
(dog 17.00-18.00 i Årslev). 

Foredrag kl. 19.00 eller 19.30.
Det er gratis at deltage.

Program for de nye salmer 2019 i Midtfyns Provsti 

Torsdag d. 17. jan. kl. 19.00-21.00 
FOREDRAG ved Sten Kaalø  

Årslev sognegård, Gl. Byvej 28 A, 5792 Årslev. 

Onsdag d. 30. jan. kl. 16.30-17.30: 
SANGTIME i Gestelev kirke Tema: 

Dåb og nadver 

Tirsdag d. 5. feb. kl. 16.30-17.30: 
SANGTIME i Nr. Søby kirke Tema: 

Bibelske salmer 

Torsdag d. 7. marts kl. 16.30-17.30: 
SANGTIME i Rolfsted kirke Tema:  

Morgen- og aftensalmer 

Tirsdag d. 19. marts kl. 19.00-21.00 
FOREDRAG v. Lisbeth Smedegaard Andersen 

Ringe Sognegård, Søvej 31, 5750 Ringe. 

Onsdag d. 3. april kl. 16.30-17.30: 
SANGTIME i Gislev kirke Tema: 

Påske

Torsdag d. 23. maj kl. 17.00-18.00 
SANGTIME i Årslev kirke Tema:  

Skaberværk, tak og bøn 

Torsdag d. 22. august kl. 16.30-17.30: 
SANGTIME i Kværndrup kirke Tema: 

Liv og tro 

Torsdag d. 5. sept. kl. 16.30-17.30: 
SANGTIME i Nr. Lyndelse kirke Tema: 

Høst 

Tirsdag d. 24. sept. kl. 19.30-21.30: 
FOREDRAG ved Hans Anker Jørgensen  

Ryslinge Valgmenigheds sal, Åskovvej 2, 5856 Ryslinge. 

Onsdag d. 23. okt. kl. 16.30-17.30: 
SANGTIME i Sdr. Nærå kirke Tema: 

Årstidens salmer 

Torsdag d. 14. nov. kl. 19.30-21.30: 
FOREDRAG ved Iben Krogsdal  

Rudme Friskole, Rudmevej 95-95, 5750 Ringe. 

Torsdag d. 21. nov. kl. 16.30-17-.30: 
SANGTIME i Espe Kirke Tema: 

Advent og jul



Friluftsgudstjeneste 
Mandag d. 10. juni, 
2. pinsedag kl. 14.00 
Friluftsgudstjeneste i Årslev

Minikonfirmander
Hver tirsdag kl. 14.30-16-00
i konfirmandstuen ved  
Gislev præstegård.

Årslev sogn bliver i år vært ved den 
årlige friluftsgudstjeneste 2. pinsedag 
i Midtfyn provsti. Gudstjenesten hol-
des i præstens have, bag ved præste-
boligen, Gl. Byvej 28 B. Der medvirker 
et folkekor, et lokalt børnekor og in-
strumentalister. 

Enhver interesseret indbydes til at 
være med i folkekoret, som øver tors-
dag d. 6. juni kl. 19-21 i sognehuset 
i Årslev, Gl. Byvej 28 A. Tilmelding til 
folkekoret senest d. 27. maj til diri-
gent Ulla Poulsen, tlf. 2032 0152 eller 
pr. mail: up1955@gmail.com.

Efter gudstjenesten er der mulighed 
for samvær i det grønne. Medbring 
stol eller tæppe og kaffekurv!
I tilfælde af regnvejr holdes gudstje-
nesten i Årslev kirke, og kaffen kan 
indtages i sognehuset. Man kan par-
kere ved Årslev kirke og ved sogne-
huset. 

Går du i 3. klasse og bor du i Gislev 
eller Ellested sogn er minikonfirmand 
måske noget for dig.
Her vil der blive fortalt fortællinger 
fra Biblen. Vi skal se nærmere på 
kirken.  Lege sjove lege og en masse 
andre kreative ting. Vi begynder med 
lidt at spise og så er vi klar.

Tilmelding kan ske på mail til:  
mesa@km.dk eller tlf. 29 38 89 88
Første gang bliver tirsdag 
den 26. marts og forløbet 
slutter tirsdag den 4. juni.
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S A M E B L O D
Filmaften i konfirmandstuen ved  

Gislev præstegård den 25. april kl. 19.00

I 1922 blev Statens institut för rasbiologi oprettet i Uppsala 
i Sverige. Formålet var at finde frem til en ”rationel 

befolkningspolitik” funderet i racehygiejnens teorier.

Over 100.000 svenskere gennemgik tests og målinger, 
der blandt andet skulle kortlægge psykiske sygdomme, 

alkoholisme og kriminalitet. Den samiske befolkning blev 
også testet, samerbørn fik målt deres kranier og fotograferet 
nøgne som ”bevis” på, at samerne på grund af deres højde 

og hovedform var mentalt underudviklede.

Disse skræmmende, historiske fakta danner grundlag for 
fortællingen om den samiske pige Elle Marja (Lene Cecilia 

Sparrok) og lillesøster Njenna (Mia Sparrok), der i 1930’erne 
skal på tvungent kostskoleophold for at lære svensk.

Efter filmen vil der blive budt på kaffe og  

en snak om det emne filmen tematisere.



A D R E S S E R

Gislev Kirke
Lykkesholmsvej 3, 5854 Gislev
Åbent mandag – lørdag kl. 8-16. 

Ellested Kirke
Ellestedvej 11B, 5853 Ørbæk

Graver
John Lykkedal Pedersen
Lykkedalsvej 1, 5853 Ørbæk
Mobil 20 77 18 46

Gislev graverkontor
Tlf. 62 29 10 28
E-mail: gkirke@mail.dk
(Graverkontoret er lukket mandag)

Gislev-Ellested menighedsråd:

Formand
Palle Lundsfryd Nyborg
Assensvej 45, Lindeskov, 5853 Ørbæk
Tlf. 61 76 14 48

Næstformand
Jonna Holmhus Sindberg
Tlf. 50 41 46 58

Kontaktperson 
Solveig Pedersen
Tlf. 24 41 99 45

Menige medlemmer:
Margit Olsen
Tlf. 22 18 04 45

Birthe Bech Hansen
Kildemarken 1, 5854 Gislev

Pia K. Jørgensen
Tlf. 61 46 82 93
Kirkeværge i Gislev sogn

Niels Jørgen Jørgensen
Smedager 22, 5854 Gislev
Tlf. 40 30 13 24
Kirkeværge i Ellested sogn

Ulla Sjøgren Jørgensen
Ellebækvej 4, 5853 Ørbæk
Tlf. 41 58 17 25

E-mail adresse til Gislev sogn:
7768@sogn.dk

E-mail adresse til Ellested sogn:
7769@sogn.dk
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Kirkebilen Mettes Taxi kører til alle 
arrangementer og gudstjenester i Gislev 
og Ellested sogne. Den kan bestilles på 
tlf. 62 62 22 60 eller 40 16 24 99.

Man skal dog ringe senest dagen før 
arrangementet eller gudstjenesten.

Kørsel med kirkebilen er gratis og 
betales af kirkekassen.



  GISLEV ELLESTED

Søndag den 3. marts Fastelavn  kl. 10.30 

Søndag den 3. marts Fastelavn kl. 14.00 Børnegudstjeneste i Gislev forsamlingshus    

Søndag den 10.marts 1.s.i fasten kl. 10.30 Indsamling til folkekirkens nødhjælp    

Søndag den 17. marts 2. s.i fasten kl.  9.00 v. Dorte Wittrup Winther 

Søndag den 24. marts 3.s.i. fasten kl. 10.30

Søndag den 31. marts 4.s.i. fasten kl. 10.30

Søndag den 7. april Mariæ Bebudelsesdag kl. 10.30

Søndag den 14. april Palmesøndag kl.  9.00 v. Louise Lysholm

Torsdag den 18. april Skærtorsdag  kl. 19.00

Fredag den 19. april Langfredag  kl. 10.30 

Søndag den 21. april Påskedag kl. 10.30 

Mandag den 22. april 2.Påskedag kl. 10.30 på Nørrevænget

Søndag den 28. april 1.s.e.påske Ingen gudstjeneste pga. konfirmation i Ryslinge

Søndag den 5. maj 2.s.e.påske kl. 10.00 Konfirmation

Søndag den 12. maj 3.s.e.påske kl.  9.00 v. Dorte Wittrup Winther

Fredag den 17. maj Bededag  kl. 10.30 

Søndag den 19. maj 4.s.e.påske kl. 10.30

Søndag den 26. maj 5.s.e.påske kl. 10.30 

Torsdag den 30. maj Kristi Himmelfarstdag kl. 10.30

Søndag den 2. juni 6.s.e.påske kl. 10.30
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Søndag den 3. marts kl. 14.00: Fastelavnsgudstjeneste i Gislev forsamlingshus med Salme Swing

Tirsdag den 26. marts kl. 19.30: Foredrag med Ole Sørensen -Rebellen fra Langeland

Onsdag den 3. april kl. 16.30-17-30: Sangtime med påskens salmer fra det nye tillæg 100 salmer

Torsdag den 25. april kl. 19.00: Filmaften i konfirmandstuen i Gislev præstegård

Kommende aktiviteter

Gudstjenester

 = Kirkekaffe 



Det er ganske vist!

En fantastisk 
eftermiddag i 
det grønne.

Oplev H.C. Andersen Paraden 
på Ådalscenen i Gislev lørdag 
den 29. juni 2019 kl. 15.

og det er ganske 
nyt!

Deres første 
optræden efter 
premieren.

 
 
 
 

  
 Ådalscenens 
 Kulturcenter 
       Gislev 

Ådalscenen Kulturcenter
G I S L E V
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Fynsland er paraplyorganisation 
for alle lokalråd i FMK og med di-
rekte reference til Kultur- og Lo-
kalsamfundsudvalget.

Fynsland er så heldig at havde 2 
repræsentanter i kommunens mo-
bilitetsudvalg, det er dog en til-
snigelse, at sige det på den måde, 
idet Niels Peter Ellegaard sidder 
med fra ældrerådet, men vi er der.

Videnssyntesen i mobilitetsudval-
get indsamler viden om borgernes 
behov og kommer med bud på 
fem hovedudfordringer for mobi-
liteten i vores kommune samt tre 
innovationsspor, som mulige løs-
ninger på borgernes mobilitet. 

Der har været meget fokus på 
den førerløse bus eller busser - de 
kommer - det er der ikke tvivl om, 
men fortrinsvis i store byer. Det er 
helt andre løsninger, der skal til for 
98 % af borgerne i FMK. 

Med 70% af borgerne der bor i 
landdistrikterne og heraf 6000 
borgere, som ikke har bil, men som 
kunne havde det, har vi et stort be-
hov for løsninger, der ligger inden 
for de næste 10 år.

››  U D V A L G S A R B E J D E

Om infrastruktur

Her ser Fynsland muligheder i dele-
biler og busser med frivillige chauf-
fører som en af mulighederne. 

Der er bare mange lovgivnings-
mæssige ting, som spænder ben 
på nuværende tidspunkt. 
Her mener Fynsland, at vores po-
litikere må i arbejdstøjet - ind til 
regeringen og få lavet lovgivnin-
gen om. 

Denne lovgivning er lavet af men-
nesker, og kan laves om. Det an-
det store emne er vores 65 byers 
potentialer, som vi skal havde 
beskrevet i efteråret, når kom-
muneplanen er vedtaget, således 
det bliver synligt, hvad der sker i 
vores lokalsamfund, og hvordan vi 
udvikler dem. 

Det handler ikke alene om ma-
sterplan for Årslev, bymidteplan 
for Ringe eller slagterigrunden i 
Faaborg. 

Vi vil havde lokalområderne frem i 
lyset, så vi får en kommune i balan-
ce. Fynsland vil også arbejde med 
3 af FN’s 17 verdensmål, nemlig nr. 
11, 15, og 17. 

Vi vil arbejde med bæredygtighed 
og klima i vores lokalsamfund. Det 
bliver afgørende for vores børne-
børns forhåbentlige gode liv, at vi 
begynder at tage tingene alvorligt, 
og ændrer vores måde at leve på.

Fmd. Fynsland
Gunnar Landtved, Ryslinge
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››  F O R S K Ø N N E L S E  A F  H O V E D E G A D E N

6 strategiske greb
Oversigtskort oved hovedgaden i Gislev

Branddammen

Pizzariaet

Offentligt driftet 
byrum

SuperBrugsen

1. Punktnedslag
Udvikling af særligt vigtige steder i relation til bygaden 

Formål

På hovedgaden findes der allerede steder, som med enkle greb 
kan opgraderes fra at være steder, som ikke bliver brugt, fordi de 
er vanskeligt tilgængelige eller ikke lægger an til ophold. 

Ved at opgradere bestemte steder, og dermed lave nogle 
konkrete nedslag, skaber man attraktioner på hovedgaden. For 
den besøgende og forbipassernede i byen skaber man konkrete 
mindeværdige steder, som fungerer som mentalt visitkort for 
Gislev. 

Ved at opgradere de steder, som allerede findes, men som af 
forskellige årsager ikke fungerer eller fungerer dårligt, kan man 
med få anlægsmidler få skabt attaktioner langs hovedgaden.

Opmærksomhedspunkter

Projekterne kræver anlægsmidler. I nogen grad kunne 
anlægsarbejdet blive financieret af fondsmidler, hvis der samtidig 
ligger frivillge kræfter bag projekterne. 

De skabte byrum kræver samtidig drift og er dermed 
sandsynligvis afhængig af punkt 6 om bygartner/
frivillighedsgruppe.

Forslag til punktnedslag:

Branddammen

Man møder branddammen ved indgangen til Gislev. Bevoksningen 
betyder dog, at man fra vejen i bil ikke kan se vandet og den 
herlighed, som udspiller sig omkring branddammen. Byens fortov 
går ikke han langs branddammen og inviterer dermed heller ikke 
gående til at udforske stedet. 

Med en bearbejdning af beplantningen, en videreførelse af 
fortovet og en mulighed for at gøre ophold helt nede ved 
dammen, fx ved at lave en lille bro ud i vandet, kan stedet opnå en 
stor attraktionsværdi.
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Det offentlige byrum med belægning, skulptur og rækker af 
mindre træer kan med få greb blive åbnet op mere op og invitere 
til ophold. 

Der eksisterer allerede en markeret belægning, som går på tværs 
af vejen, og markerer et samlet byrum på begge sider af vejen. 
Det samlede byrum fungerer dog ikke, bl.a. fordi byrummet ved 
pizzariaet er tomt, og fordi den vandrette markering i belægningen 
er for svag og med fordel kunne understøttes ved markeringer i 
form af fx træer og inventar. 

Byrummet opleves som utrygt, da billister kommer med høj fart. 
Der kunne med fordel oprettes yderligere hastighedsnedsættende 
foranstaltninger. 

Det offentlige byrum 

2. Samlende beplantning 
Etablering af en samlende belantning af træer langs hovedgaden

Formål

Hovedgaden opleves som fragmenteret, og som besøgende 
oplever man ikke et samlende element, når man bevæger sig 
igennem hovedgaden. Samtidig er den rumlige oplevelse af 
gaderummet flere steder svag, fordi bebyggelsen ikke er høj 
nok til at skabe en fornemmelse af gade - tværtimod opleves 
hovedgaden flere steder som en landevej, som applerer til hurtig 
kørsel. 

En beplantning skulle have til formål at skabe et samlende grønt 
element langs hele hovedgaden. Den skal forstærke oplevelsen 
af en rumlig gade eller allé, som markerer en kontrakten til det 
åbne land og markerer et gadeforløb. 

Opmærksomhedspunkter

Karakteren og ejerskabet på vejkanten, hvor træerne skulle 
plantes, varierer igennem byen. Nogle steder er vejkanten 
offentlig, andre steder privat eget af virksomheder. Andre steder 
grænser de private havers hække helt op til fortovet, og træer 
ville skulle plantes i hækken eller i de private haver. 

Skulle man have mulighed for at etablere en samlende 
beplantning af træer, må man først kortlægge, hvilke steder, det 
er muligt at plante træer og etablere aftaler med de forskellige 
grundejere. 

Træer kræver pleje. Dermed kan dette greb være afhængig af 
punkt 6 om en bygartner eller en frivillighedsgruppe, som drifter 
og plejer træerne. 

Sted på hovedgaden, hvor træer kunne være med til at skabe et 
bedre defineret og intimt gaderum. 

Møgeltønder, hvor allétræerne er med til at omkrandse 
gaderummet og skabe karakter til byen. 



3. Samlende inventar 
Etablering af samlende inventar

Formål

Ligesom allétræerne skal inventaret skabe en sammenhæng og 
samlende identitet igennem hovedgaden. Men hvor det kan være 
svært at plante træer igennem hele strækningen, kan løst (men 
tungt) inventar nemmere placeres på privat grund.

Opmærksomhedspunkter

Det løse inventar kræver, at man i en organiseret gruppe aftaler 
spilleregler og indkøber inventar.  Det skal være frivilligt at opstille 
inventaret. Den frivillige gruppe eller bygartner, som beskrevet i 
punkt 6 kan være med til at drifte og vedligeholde inventaret. Fx 
med løbende af skifte dele af beplantningen. 

Det er vigtigt, at inventaret er så tungt, at det ikke kan flyttes på 
uden maskinkraft bl.a. for at undgå tyveri.

Inventar kan også være store krukker med plads til små træer 

Inventaret kan være bænke med integreret grønt. 

4. Erhvervs/handelsstandsforening
Samlende erhvervs/handelsstandsforening for virksomheder langs hovedgaden

Formål

Etableringen af en erhvervs- eller handelsstandsforening skal 
have til formål at etablere samlende tiltag for hovedgaden. 
Fx kunne foreningen stå for indkøb og administration af 
gadeinventar. 

Opmærksomhedspunkter

Det kræver et stort engagement at skabe en erhvervs- eller 
handelsstandsforening, og foreningen er samtidig afhængig 
af at medlemmerne indbetaler kontingent. Vælger en stor del 
af virksomhederne langs hovedgaden at undlade at gå med i 
foreningen, skal de resterende virksomheder trække læsset. 
Derfor kan det være en svær øvelse at få stablet en erhvervs- 
eller handelsstandsforening. Lykkedes det, kan det til gengæld 
skabe store resultater! 

Foruden etablering af fysiske foranstaltninger som indkøb af 
fælles inventar og etablering af julebelysning kan erhvervs- eller 
handelsstandsforeningen stå for at skabe fælles markedsdage ved 
hovedgaden.
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5. Privat samarbejde om etablering af byrum 
Samarbejde om etablering og drift af byrum ved bl.a. SuperBrugsen og pizzariaet

SuperBrugsen fungerer allerede som mødested for Gislevs 
beboere. Men mødestedet mangler et byrum!

Et intimt byrum i forbindelse med pizzariaet (til højre i billedet), 
vil skabe en god sammenhæng med det eksisterende offentlige 
byrum på den modsatte side af vejen. 

Formål

Etablering af byrum i forbindelse med de eksisterende 
forretninger har til formål både at understøtte forretningslivet og 
danne et grundlag for at gøre ophold og mødes de steder, hvor 
folk naturligt kommer. 

Samtidig kan den daglige drift af et byrum, som ligger i 
forbindelse med en forretning varetages af forretningen.

Opmærksomhedspunkter

Skal der skabes et byrum på privat grund, som skal driftes privat 
er det essentielt, at forretningen af noget ud af den investering, 
der lægges i projektet. Udover at være med til at skabe 
fællesskab i byen, som forresten kunne se en økonomisk gevist i 
at indgå i projektet.  

6. Bygartner/frivillighedsgruppe
En bygartner/frivillighedsgruppe står for drift og vedligehold af offentligt 
tilgængelige byrum i forbindelse med hovedgaden

Formål

Nye byrum og inventar i hovedgaden kræver drift og vedligehold, 
men det kan være svært at få øget kommunal drift til byen. 
Desuden kan nogle tiltag på bygaden kræve en anderledes 
og hyppigere drift end den, som kommunen kan tilbyde. En 
bygartner eller frivilligehedsgruppe skal kunne varetage driften. 

Samtidig er en bygartner eller frivillighedsgruppe med til at skabe 
fællesskab og fælles ånd omkring det projekt det er at skabe og 
opretholde en god by. 

Opmærksomhedspunkter

Selvom der er tale om frivillige kræfter kræver det midler at drifte. 
Derfor skal det frivillige engagement være suppleret af kroner og 
øre. 

Drift og vedligehold kan fx være indsamling af affald, håndtering 
af byrumsmøbler, beskæring af træer og reparation af beskadiget 
inventar.
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››  H V O R  B L E V  M O N I C A  A F 

Udflytterne
Monica Vøhtz
Jeg er født i 1995, og har altid boet 
på Dongsvej sammen med mine 
forældre og mine tre ældre brødre 
Mikkel, Morten og Martin. Jeg har 
haft Filt (byens buschauffør) og 
Aase til naboer og har brugt utal-
lige mange gode timer ved dem.

Jeg startede i dagpleje ude ved 
Birthe og Villy, hvilket jeg har væ-
ret rigtig glad for. Derefter star-
tede jeg i Solstrålen på friskolen, 
hvor jeg også gik i skole indtil 
2012. Jeg gik i børnehaveklassen 
af 2 gange ved Anette Justesen. 
Fra 1. – 3. klasse havde jeg Karen, 
fra 4. – 7. klasse havde jeg Stef-
fen Gyldenstrand, og i 8.- 9. klasse 
havde jeg Gitte Hansen.
Efter at have afsluttet 9. klasse, 
tog jeg grundforløbet som tjener 
på levnedsmiddelskolen i Svend-
borg. Men jeg fandt hurtigt ud af, 
at det ikke var mig. Efter at have 
afsluttet grundforløbet i Svend-
borg sommeren 2013, valgte jeg 
at begynde på grundforløbet på 
SOSU til pædagogisk assistent.

Der gik jeg så til sommeren 2014. 
I september ’14 startede som pæ-
dagogisk assistentelev i Odense, 
hvor jeg var ansat af Faaborg-
Midtfyn kommune. Jeg afsluttede 
uddannelsen december 2016. Her-
efter gik jeg ledig i halvandet år, 
udover at være tilkaldevikar i Bør-
nehuset Solstrålen ved Friskolen.

Min fritid som ungt menneske?
Min fritid i Gislev gik med at spille 
badminton i ca. 5 år, hvor jeg også 
brugte tid i ungdomsklubben ved 
Carsten Olsen og hans skønne 
medarbejdere. Men jeg har også 
været ved spejderne i godt og vel 
16 år. 

Hvor jeg stadig prøver at komme 
hjem til i weekenderne. 

I efteråret 2012 blev jeg præsen-
teret for MAS (Midtfyns Amatør 
Scene) i Ryslinge, hvor jeg enormt 
hurtigt faldt til, og vidste det skulle 
jeg bare være en del af. 
Igennem årerne har det været 
både til at stå på scenen, eksem-
pelvis Tolverhøj, Lille Virgil, og nis-
sestykke. Ellers er det og stå bag 
baren og lave popcorn, og sælge 
diverse drikkelse.

I efteråret 2016 begyndte jeg at 
være frivillig i Haunted Park, som 
på det tidspunkt lå i Haastrup. I 
2018 rykkede vi til et gammelt sav-
værk i Kauslunde ved Middelfart.
Jeg flyttede fra Gislev medio 
august 2018 til Kolding, da jeg 
blev optaget på pædagoguddan-
nelsen. Her skal jeg i alt gå 3½ år.

Mine forældre bor stadig i Gislev 
samt nogle venner og bekendte.
Jeg besøger min familie så ofte jeg 
kan og prøver at besøge venner 
samtidig med.

Min opvækst i Gislev har været en 
god opvækst. Jeg har mange fan-
tastiske minder derfra.

En dag kunne jeg godt forestille 
mig at flytte tilbage til Gislev.

Lone Østergaard
Her fortsætter serien om de 
mange børn/unge, der efter 
opvæksten i Gislev har bosat 
sig andre steder i Verden.

Læserne er meget velkomne  
til at foreslå kommende  
bidrags ydere til disse artikler.

I kan henvende jer til mig på 
tlf. 5132 8935 eller på mail: 
pl.oestergaard@gmail.com
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Vi har hjulpet erhvervslivet og landbruget med værdi-
fuld rådgivning siden 1919. Erhverv udgør halvdelen 
af vores forretning, og drives af fem erhvervsrådgivere 
med et stærkt, lokalt kendskab. Vi værner om vores 
korte beslutningsveje og kan derfor hurtigt hjælpe dig 
– uanset hvilken branche du er i. 

Erhvervsafdelingen...
hvad kan jeg hjælpe 
med? 



››  H V O R  B L E V  M E T I N  C E L I K  A F 

Udflytterne
Metin Celik
Min Farfar var en af de allerførste 
udlændinge, som kom til Danmark. 
Da var jeg ikke engang født. 

Senere kom min farmor sam-
men med mine onkler og min far, 
Mahmut. Det var i slutningen af 
60´erne.

Min far flyttede til Danmark som 
den første i vores gren af familien. 
Vi var 7 søskende og min mor, som 
blev tilbage i Tyrkiet.
Pga. nogle udfordringer var det 
i første omgang kun min mor og 
min to ældste søskende, Ismail og 
Zahide, som fik visum til Danmark. 
Det betød, at vi var 5 søskende, 
som var nødt til at bo alene i Tyr-
kiet i 2 år.
 
Jeg husker det, som var det i går, 
da vi skulle til lufthavnen og se 
de kæmpe flyvemaskiner, og selv 
skulle flyve i dem; det sus man får 
i maven, lige før flyet letter. Det var 
en meget underlig følelse. Som om 
det hele var en drøm. Jeg husker 
tydeligt, at jeg tit tænkte, at nu 
vågner jeg snart op. Jeg prøvede 
endda at nive mig i armen, for det 
virkede ret underligt at efterlade 
sit hus og sine barndomsvenner 
og flytte til et andet land. 

Det var i 1991. Jeg havde ikke set 
min mor i 2 år, fra da jeg var 5, til 
jeg var 7 år. At skulle se min mor, 
min bror og søster, det var virkelig 
underligt og den bedste følelse i 
verden. Først der gik det op for 
mig, at det ikke var en drøm, men 
vi var endelig flyttet til Danmark, 
og vi igen var en familie som alle 
andre som også havde en familie.
 Da vi kom, boede vi i Bjergager. 
Jeg startede i Gislev Centralskole 
og havde Lone Østergaard som 
lærer sammen med nogle af mine 
søskende.

Da vi lige var flyttet til Danmark, 
kunne vi selvfølgelig ikke snakke 
eller forstå dansk. Vi gik i en spe-
ciel klasse. Lone var nok en af de 
bedste lærere, som jeg har haft i 
mit liv. 

Hun var altid så sød, smilende og 
hjælpsom. Hun behandlede os vir-
kelig godt. Det er 27 år siden, men 
det er alligevel noget, der ligger 
så dybt i mig, at det er det første, 
jeg tænker på, når jeg tænker på 
Gislev Centralskole.

Først i 2. klasse startede jeg med 
at gå sådan rigtigt i skole, og der 
havde jeg Gitte Thomsen som 
klasselærer og Michael Gad som 
musiklærer. 
Da vi skiftede klasselærer fik jeg 
Elin Thygesen og Steffen var ma-
tematiklærer. Jeg gik i Gislev Cen-
tralskole til slutningen af 9. klasse. 
Jeg gik i 10. klasse i Kværndrup 
skole.
 
Efter folkeskolen begyndte jeg på 
HG på Svendborg Handelsskole, 
men da jeg ikke helt følte, at det 
var noget for mig, valgte jeg at 
stoppe allerede efter 1 år og star-
tede på Teknisk Skoles uddannelse 
til IT supporter.

Jeg var så heldig, at jeg fik en læ-
replads på Odense Tekniske Skole, 
det var lidt sjovt at ens skole plud-
selig også var ens arbejdsplads.

Efter at jeg var færdiguddannet, 
fik jeg job i Sandoz, som er et 
medicinalfirma. Dengang lå det i 
Odense SØ, men flyttede til Kø-
benhavn i 2009. Jeg var der i 5 år.

Jeg var rigtigt glad for mit arbejde, 
men drømmen havde altid været 
at blive fodboldspiller.
Jeg var så heldig og god, at jeg 
fik et godt tilbud i Tyrkiet. Jeg 
valgte at sige op og startede min 
fodbolddrøm, som desværre ikke 
varede i lang tid.

Den klub, jeg havde skrevet under 
hos, havde økonomisk problemer, 
og derfor kunne de ikke helt over-
holde kontrakten. Jeg fandt ud af, 
at når ens hobby bliver til ens ar-
bejde, er det faktisk ikke helt så 
sjovt længere. Man SKAL være klar 
hver eneste dag. Du har ikke råd 
til at være syg for så tager kon-
kurrenten din plads. Der er ingen 
rigtig ferie, for du er altid nødt til at 
træne og være parat selv i ferien.

Efter lidt tid i Tyrkiet valgte jeg at 
flytte tilbage og fik job i Willis I/S, 
et forsikringsmægler firma, som 
lå i Hellerup først, og som senere 
flyttede til Nærum. Jeg var i Willis 
i 3 år, før jeg valgte at stoppe for 
at søge nye udfordringer.
Jeg har altid været glad for at ar-
bejde i medicinalbranchen. Efter 
Willis søgte jeg ind i et medici-
nalfirma som hedder Biogen, og 
jeg har nu vært her i 5 år. Jeg er 
superglad for mit arbejde! 

Fodbold har været et stort højde-
punkt i mit liv. Jeg har altid ønsket 
at blive fodboldspiller og at kunne 
leve af det. 
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Jeg nåede at spille over 200 divisi-
ons kampe i DK. Jeg nåede at spille 
i OB i 2 år og i FC Fyn, dengang 
vi lå i 1.div. Jeg har også spillet for 
klubber som Tved og SFB. 

I Dalum spillede jeg som ungdoms-
spiller. Jeg nåede også at spille i 
Brønshøj og Birkerød. Da jeg des-
værre har fået en skade, kan jeg 
ikke spille fodbold længere. Men 
jeg kan jo ikke leve uden fodbold!

Jeg har været træner i 5 år nu. 
Jeg har været cheftræner i Frem 
BK U19 & U21, hvor jeg vandt min 
række med begge hold. Derefter 
tog jeg til Hvidovre IF U19 – 1. divi-
sion som assistenttræner. Jeg var 
der et år og skiftede til AB som 
assistenttræner for U17 holdet.

Ifølge DBU skal man have en UEFA 
A-licens for at være cheftræner for 
en divisionsklub.
Folk, som kender mig, ved, at jeg 
ikke er helt glad for at få alt for 
mange ordrer - i hvert fald ikke, 
når det gælder fodbold. 

Derfor tænkte jeg, at den licens 
skal jeg da bare have, så jeg kan 
være cheftræner på et godt niveau 
- også selvom det koster 70.000 
kr. Jeg begyndte på mit A-licens 
sidste år og var til eksamen 2. janu-
ar ’19, som jeg selvfølgelig bestod.

I dag er jeg cheftræner i AB U14. 
Efter sommeren ved jeg ikke helt, 
hvor jeg skal være træner, men jeg 
er meget glad for at være i AB, så 
mon ikke, at jeg bliver i klubben.

Jeg har to sønner i dag, Semih 
og Melih, som jeg elsker over alt!. 
Semih er 15 år og Melih fylder 4 
år til maj. Selvom der er så stor 
aldersforskel er de en kopi af mig.
Jeg har jo en kæmpe familie med 
11 søskende. Dem som stadig bor 
i Gislev er Ismail Celik, Melde, Fa-
dime og Zahide, resten er flyttet 
til forskellige steder i DK. 

Selv bor jeg i Espergærde.

Da mine forældre og søskende og 
søn stadig bor i Gislev er jeg ret 
tit ”hjemme”. Jeg er der faktisk 
mindst en gang hver måned.

Om jeg kunne finde på at flytte til 
Fyn og Gislev igen? Det kommer 
nok ikke til at ske, men det er nu 
meget rart at komme hjem og se 
byen, hvor man voksede op.

GIF generalforsamling
I caféen i GISLEVhallen 

Vi har fokus på året der gik, statis over året der kommer. 

Kom og vær med, GIF gi'r kaffen. 

Ønsker til behandling skal sendes til formanden senest d. 12. marts.
Email: formand@gislev-if.dk

Tirsdag den 26. marts klokken 19.00

Bestyrelsen
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VM i Gislevhallen

På mindre end 
48 timer er der  

arrangeret VM-finale.

Hornmusk er godt 
men sejren er kanon
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Hygge · Mad · Musik

Take AWAY
Buffet Fredag/Lørdag

Åbningstider
Tirsdag 16-21
Onsdag - Torsdag 14-21
Fredag - Lørdag 14-02
Søndag 14-21

Tlf. 62 29 15 35
Følg os på Facebook Ørbækvej 10, 5854 gislev

nye ejere

Gislev Idrætsforening
Fodboldafdelingen 

Årsmøde afholder i Gislev Hallens Cafeteria 
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Onsdag den 13. marts klokken 19.00

Bestyrelsen
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At stå, som forældre til et barn, 
som flere kan se, har behov for at 
motionere er én ting, men at op-
leve glæden ved, at ens barn plud-
seligt finder en motionsform, som 
virkelig passer ind i dets univers, 
er noget af det mest fantastiske, 
man som forældre kan forestille 
sig – og derfra bør man efter bed-
ste formåen bakke op om omkring 
det.

Det kan kræve såvel økonomiske 
som menneskelige og tidsmæssige 
resurser – men uanset hvad, så er 
vore børn den bedste investering.

Når 2 knægte finder sammen, hjul-
pet godt på vej af en leder i fri-
tidsklubben på Ryslinge Friskole, 
og begynder at køre på mountain-
bikebanen i Ringe, og når de selv 
samme 2 knægte finder på at kom-
binere en tur ”På banen” med en tur 
i Magic Sport - så ved man, at frøet 
for noget større er lagt.

Deres glæde ved at stå og ”nørde”, 
og inde i deres hoveder skrue den 
for dem - perfekte cykel -sammen, 
er uden tvivl noget, som har kunnet 
underholde folk på sidelinjen.

 Når én cykel dør må en anden væk-
kes til live, og når dette sker med, 
et fra Magic Sport, velmenende råd 
om at cyklen (For at undgå unødig 
slitage) reelt kun bør bruges til dét 
den er købt til – nemlig terræn, så 
går der ikke lang tid før, at cykel-
drømmene tager en drejning fra 
terræn til landevej. 

Der blev researchet på internettet, 
der blev kigget på cykler i noget 
nær alle tilgængelige cykelforret-
ninger, og disse blev bedømt af en 
benhård dommer. Set ude fra min-
dede det ganske godt om prinses-
sen i eventyret om Klods Hans, idet 
at mange fik bedømmelsen ”Duer 
ikke – næste”!

››  E N  F A R S  O P L E V E L S E R

En varm velkomst

At følge med i jagten på en cykel, 
som kunne opfylde behovene hos 
en ung, men kræsen køber, var i 
den grad underholdning for detail-
orienterede personer. 

Søgningen, præsentationen og 
forklaringerne samt mindre fore-
drag omkring, hvad der var ”Go” 
og hvad der var ”No Go” medvir-
kerede til, at vi forældre i dag står 
med en rimelig indsigt i, hvad der 
inden for cykelverdenen er ”No 
Go, acceptabelt og rigtigt godt” 
”. Som alle kampe ender det med 
enten en sejr eller et kompromis – 
vi fandt i familien et kompromis, 
idet at flere af de præsenterede 
cykler måtte lade livet for de øko-
nomisk bevidste forældre.

Den store drøm om en racer blev 
opfyldt, og kort tid efter var de før-
ste kilometer tilbagelagt. De første 
ture sammen med Gislev Cycling 
gennemført, og de første tilkende-
givelser om, at ”dét der skal han 
som end nok kunne få glæde af”, 
modtaget. 

Vi som forældre fulgte interesse-
rede med fra sidelinjen og kunne 
glædes over den varme modta-
gelse, han har fået og de resultater 
han har opnået. Fællesskabet ræk-
ker længere ud end blot blandt de 
aktive ryttere, idet vi hurtigt kunne 
mærke og konstatere, at der var 
god plads til flere, som også ville 
heppe og bidrage med kage til fæl-
lesarrangementer.
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Gislev Fitness klub v/Lars Kaagaard Kristensen · Ørbækvej 10 · 5854 Gislev
Tlf:  20 20 72 60 · lkk@gislev-fk.dk

INDMELDELSE  
hver mandag og torsdag
Fra 16.00 Til 18.00

Find os på 
Facebook og
Instagram

Det årlige klubmesterskab, etape-
løbet ”Magic Cup”, Gislev dagen og 
den årlige sommerfest er arrange-
menter, vi allerede har haft stor 
fornøjelse af. 

Blot har vi af hensyn til de voksne 
medlemmer og deres mulige be-
hov for at ”slå sig løs” valgt ikke at 
lade knægten deltage i årets jule-
frokost.

Mængden af arrangementer vidner 
om en klub med et stort aktivitets-
niveau. Vi kan på det varmeste an-
befale, at de, som går med en drøm 
om at komme ud og få rørt sig, ikke 
holder sig tilbage. Vi har set, at der 
er såvel hjerterum som husrum.

Så hvad enten, at man er nybegyn-
der, motionist eller semi-professi-
onel, så vil Gislev Cycling på det 
varmeste kunne anbefales.

Thomas Fromberg

At starte i Gislev Cycling
Det startede med, at jeg begyndte at køre mountainbike. Jeg 
gjorde det på grund af motionen, men også fordi det var sjovt. 
Som tiden gik, begyndte jeg at cykle nogle længere ture, og 
derfor ville jeg gerne have fat i en landevejscykel. Det ønske gik 
i opfyldelse til min konfirmation, og jeg begyndte at lede efter 
en klub. Jeg snakkede med Jakob oppe i Magic sport, og han 
anbefalede Gislev Cycling.

Jeg fik skrevet til formanden for klubben, Johnny, og jeg blev 
taget med på et par ture. Derefter startede jeg på juniorholdet 
sammen med et par andre drenge. Efter lidt tid mistede et par af 
drengene interessen, og juniorholdet blev nedlagt. Os 2 drenge, 
der var tilbage, blev flyttet over på voksenholdet, hvor vi startede 
med at køre gruppe 3.

Træningen er seriøs samtidig med, at man får snakket med de 
andre i gruppen. Der bliver øvet alt fra rulleskift til bakkespurt. Til 
alle, der overvejer at starte i en klub, vil jeg bare sige, find en klub 
og meld jer ind. Det er et fantastisk fællesskab, hvor man hygger 
sig samtidig med, at man får noget motion. Gislev Cycling er en 
klub, hvor man kan køre på de fleste niveauer, og sammenholdet 
og humoren er helt i top.

Christian Fromberg Pedersen
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Hos spejderne i Gislev startede vi 
efteråret 2018 familiespejder op. 

Ideen var at skabe interesse for 
spejderlivet, samt give familier mu-
lighed for at prøve kræfter med de 
mange forskellige aktiviteter. Vi har 
afholdt familiespejder én søndag 
om måneden fra kl. 10 - 12, og har i 
løbet af efteråret haft gang i mange 
forskellige aktiviteter.

Der har været stjerneløb med man-
ge udfordringer, vi har lavet drager, 
vindmøller, støbt og pyntet lys og 
selvfølgelig lavet snobrød over bål. 
Her inden det for alvor blev koldt, 
fik vi også lavet nogle fuglefoder-
kugler, så der var lidt lækkerier til 
de små fugle.

Der har ikke været helt så mange til 
vores familiespejderarrangemen-
ter, som vi havde håbet på. Men 
de familier, der var mødt op, har 
givet udtryk for, at det har været 
spændende og hyggeligt. Vi har 
derfor besluttet os for, at afholde 
familiespejder igen i foråret 2019. 
Datoerne er allerede fastlagt, så 
der er god mulighed for, at sætte 
kryds i kalenderen allerede nu.

Datoerne i foråret er: 
27. januar 2019
24. februar 2019
24. marts 2019
21. april 2019
19. maj 2019
16. juni 2019

››  F A M I L I E S P E J D E R 

Foråret 2019
Alle søndage er fra kl. 10 - 12. 

Det koster 50 kr. pr. familie 
pr. gang at deltage.

Forårets program vil byde på alt fra 
spejderløb, mad over bål til en kar-
toffeltemadag, og så skal vi også 
have gang i nogle æggeaktiviteter, 
når vi når påske.

Familiespejder er for hele familien - 
børn, forældre og bedsteforældre. 
Der vil være aktiviteter både til de 
små børn og de lidt større. Vi glæ-
der os til at åbne dørene og byde 
velkommen til nogle spændende 
arrangementer.

Vel mødt Spejderne i Gislev
Ravndrupvej 5A
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KLINIK FOR

Akupunkter & Massage

Lars Nielsen
Massor@ga-net.dk

Søndervangen 7 · 5854 Gislev · Tlf. 2577 2007

Kontakt 
hannewest@live.dk

Fjellerup Private Pasningsordning

www.privatpasningsordningfjellerup.dk

Her gives Tryghed, Nærvær, 
Omsorg, Ros og Kram.



Ida Marie har listet alt det op, som hun synes, de har lært

  1:  At følge en opskrift

  2:  At smage på maden

  3:  Man skal vaske hænder, efter man har rørt ved råt kød

  4:  Vi har lært at arbejde med forskellige ingredienser

  5:  Vi har lært de 5 grundsmage, som er: bittert, salt, surt, 
sødt, umami

  6:  Vi har lært, at man ikke skal starte for hurtigt

  7:  Vi har lært at samarbejde med andre i et køkken

  8:  Vi har lært at have et overblik i et køkken

  9:  Kokken Mathias har været her og lært os, hvordan man 
skærer en fisk op, og hvordan man laver mayonnaise og 
remoulade.

 10:  Vi har lært, hvordan man vasker ordentligt op, og hvil-
ken rækkefølge man skal gøre det i.

Vi synes, det har været meget sjovt og spændende.

Vi har lært alle 
grundsmagene; 
surt, saltet, bitter, 

umami, sødt. 

Igennem den første del af dette 
skoleår har Tre Ege Skolens to 
afdelinger været deltagende i et 
forløb med Meyers Madhus.

Desuden har Øhavsskolen og Carl 
Nielsen Skolen været deltagende. 
Kokken Mathias har undervist læ-
rerne fra de 4 skoler af nogle gan-
ge, ligesom han også har været på 
besøg og selv undervist eleverne 
en enkelt gang. Det har været en 
kæmpe oplevelse hele vejen rundt.

Forløbet, elever og lærere har væ-
ret igennem, hedder Cool Beans, 
og Claus Meyer udtaler selv: “Børn 
skal dufte, smage og røre ved friske 
råvarer. Deres nysgerrighed skal 
vækkes, og de skal turde springe 
ud i at smage på ting, de ikke ken-
der. Det handler om at give børn de 
madoplevelser i en tidlig alder, der 
giver gode madvaner på sigt.” Det 
må man i høj grad sige er lykkedes 
for kokken at viderebringe. 
Eleverne har været igennem 12 
forskellige menuer, der har været 
kædet tæt sammen med teori. De 
har også lært at filetere en fisk og 
fået en helt anden indsigt i nogle 
af de retter, der måske tidligere var 
forbundet med en klar afvisning.

Thilde fortæller:
I dette cool beans forløb har vi lært, 
hvordan man laver mange forskel-
lige retter fx kylling, svampesuppe, 
tomatsuppe, svampebrød, køben-
havnerbøf osv. Vi skulle smage på 
maden, uanset om vi havde lyst el-
ler ej. Kokken Mathias kom forbi en 
dag for at lære os, hvordan man 
skærer en fisk op, og hvordan man 
tilbereder den. 

Cool beans har også lært os, hvor-
dan man laver mad i et køkken, og 
hvordan man bruger de forskellige 
redskaber i et køkken. Vi fik også 
nogle forklæder, som vi kunne bru-
ge, når vi skulle lave mad.

››  T R E  E G E  S K O L E N

Meyers Madhus 

Og vi kom i familier sammen med 
andre fra klassen, som vi skulle lave 
mad med. 

Vores lærer har lært os af sidde or-
dentligt ved bordet - vi skulle lege, 
at vi var på restaurant.
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Signe, Nikole, Lasse og Mathias 
har også sat ord på, hvad de har 
fået ud af forløbet:
Vi har lært at gro svampe og til-
berede dem, så vi kan spise dem i 
rigtig mad. Vi fulgte med i, hvordan 
de voksede, og mange af lærerne 
ville også have nogle med hjem til 
deres mad.

Så har vi lært at smage på nye ting, 
som vi normalt ikke kan lide. Og vi 
har lært alle grundsmagene, surt, 
saltet, bitter, umami, sødt. Vi fik 
også besøg af en rigtig kok, som 
viste os, hvordan man skar fisk op. 
Bagefter lavede vi fisken til fiskefri-
kadeller og spiste dem. De smagte 
faktisk meget godt. Inden vi gik i 
gang, har vi lavet vores egne for-
klæder i håndværk og design, men 
vi har også fået nogle helt nye fra 
Cool beans.

Familien Celik, der bestod af Ida, 
Ludvig, Emil og Caroline, fortæl-
ler om deres oplevelse:
I Cool Beans forløbet har vi lært at 
lave forskellige slags mad. Vi skulle 
smage på det hele, også selv om vi 
ikke lige havde lyst. Vi har skullet 
smage på nogle ting, som vi måske 
ikke lige spiser til hverdag normalt. 

Vi lærte meget om at lave mad, 
også at det er vigtigt at huske at 
finde alle tingene, før man begyn-
der at lave maden. Vi lavede mad 
af rester fra køleskabet og fryseren.
Det var sjovt og udfordrende, og 
vi lærte meget om genbrug og 
penge. 

Til at sluttte med skal vi lave en 
pop up cafe. Vi fik også lov til at 
se en kok komme ud og skære en 
fisk op. Vi brugte kødet til at lave 
fiskefrikadeller. 

Så vi lærte en masse brugbart. Vi 
har fået andre måder at vaske op 
på, så det ville gå hurtigere. Vi har 
lært en masse tricks i køkkenet. Vi 
lærte også noget om vegetarmad. 
Det var spændende at være med 
i forløbet. 

Som det bliver fortalt her til slut, så 
skal det hele afsluttes med en Pop 
Up Café. Her skal eleverne stå for 
at lave en menu, som de selv har 

besluttet, til alle eleverne fra 4. + 
5. klasse samt deres forældre og 
bedsteforældre. Menuen er hjem-
melavet is, wokmad og tapas. 

For at sætte prikken over i’et laves 
tapasbrædderne, der skal benyt-
tes til serveringen, af eleverne selv 
i Håndværk og Design-timerne.

Lærerne har fået et mindst lige så 
stort udbytte af forløbet, og de er 
ikke i tvivl om, at det skal videre-
føres til kommende elever - måske 
med samme retter, måske med ny-
tilkomne.

Anne Rye 
Tre Ege Skolen afd. Ryslinge
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››  T A N J A  K R O M A N N  C L A U S E N 

1. år i kommunalpolitik
Jeg var så heldig at blive valgt 
ind i kommunalbestyrelsen ved 
kommunalvalget den 21. novem-
ber 2017. Jeg fik et overvældende 
valg, og jeg har siden været glad 
og beæret over den store støtte 
og opbakning, jeg har mødt både 
fra mit lokalområde og i kommu-
nen generelt.

Forud for valget var gået 2 må-
neder med valgkamp, hvor jeg 
var rundt en del steder i kommu-

nen og tale med folk. Der var 
mange muligheder for at gå 

på gaden, og uddele hvad 
vi havde med af folde-

re, rundstykker osv. 
Selve valgkamps-

situationen er i 
sig selv lidt 

pudsig,

 da man nærmest stopper menne-
sker på gaden og forstyrrer dem 
midt i deres ærinder. Det førte til 
mange gode samtaler, og da jeg 
sætter meget pris på at komme 
rundt og høre, hvad folk har på 
hjerte, var det en generelt god 
oplevelse.

Der var rigtig mange, der har 
spurgt mig undervejs, hvad jeg 
ville love dem, hvis de satte deres 
kryds ved mig. Mit svar har været 
det samme hver gang: Jeg vil ikke 
love jer noget specifikt, men jeg 
vil gøre mit bedste for at være 
ordentlig, og for at lytte til alle 
dem jeg kan. Jeg har naturligvis 
et særligt engagement i det midt-

fynske område, og særligt i 
Gislev, hvor jeg er vokset 

op og bor i dag. 

Jeg er blevet en del klogere på re-
sten af vores store kommune. Jeg 
finder det også interessant, hvad 
der foregår i alle de andre dele 
af kommunen. Faaborg-Midtfyn 
Kommune er geografisk en me-
get stor og speciel kommune, som 
giver ret store udfordringer med 
sammenhængskraften.

Hvordan er det så at sidde i kom-
munalbestyrelsen?

De første ord der slår mig, når jeg 
skal beskrive det at være kommu-
nalbestyrelsesmedlem, er spæn-
dende og travlt! 

Det er spændende fordi, at det 
er en virkelig stor mulighed for 
at få indsigt i mange områder og 
aspekter i en kommune. 
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Som kommunalbestyrelsesmed-
lem får vi alle oplysninger til-
gængelige om mange forskellige 
aspekter af fx kommunens udvik-
ling, strategier og økonomi. 
Vi arbejder ud fra en masse in-
formation, og debatterer i hvilken 
retning vi vil gå i. Dernæst beslut-
tes tingene politisk.

Derudover er man typisk medlem 
af to udvalg – i mit tilfælde Teknik- 
og Miljøudvalget og Arbejdsmar-
kedsudvalget. I udvalgene arbej-
der man i dybden med de enkelte 
punkter og kommer helt ned i 
detaljerne inden noget besluttes. 
Særligt Teknik- og Miljøudvalget 
giver rigtig meget borgerkontakt, 
da der her er mange borgermø-
der. Det er rigtig spændende at 
komme rundt og mærke, hvor 
meget engagement, der findes i 
alle ender og kanter af vores store 
kommune.

Travlheden er heller ikke til at 
komme udenom, når man bliver 
en del af kommunalbestyrelsen. 
Det er lidt forskelligt, hvor meget 
tid det tager ugentligt. 

Jeg vil tro, at gennemsnittet er på 
15 timer om ugen, hvis man også 
inkluderer gennemlæsning af det 
skriftlige materiale.

Når jeg ser tilbage på det første 
år i kommunalbestyrelsen, bliver 
jeg overvældet over alle de fanta-
stiske og spændende oplevelser, 
jeg har fået. Jeg har været igen-
nem en masse information og 
læringskurven har været meget 
stejl. Det er gået fint med at lære 
arbejdsprocesserne at kende. De 
første gange jeg skulle sige no-
get på kommunalbestyrelsesmø-
derne var jeg lidt spændt, men det 
vænner man sig hurtigt til. Mine 
kollegaer er venlige og imøde-
kommende, og vi har det rigtig 
godt sammen udenfor det politi-
ske virke. Jeg finder det væsent-
ligt for samarbejdet, at vi kan tale 
om andre ting end politik.

Det bedste ved politik for mig er 
uden sammenligning at komme 
rundt og høre, hvad folk brænder 
for. Jeg bliver stolt, når jeg ople-
ver, hvad vi sammen kan udrette 
her i Gislev. 

Fællesskabet vi har her, og som 
heldigvis findes mange steder i 
vores kommune, er noget særligt. 
Det giver mening, og det giver liv.
Jeg er ydmyg og overvældet over, 
at jeg fik så mange stemmer. Sam-
tidig er jeg taknemlig for denne 
mulighed for at lære så meget 
nyt. Den dag man tager en plads 
i kommunalbestyrelsen som en 
selvfølge, bør man stoppe, for lige 
der tror jeg ikke længere, at man 
er særlig egnet til det.

Jeg kan kun anbefale, at stille op 
til kommunalvalget. Særligt hvis 
man gerne vil præge udviklingen 
i kommunen og i sin egen by. Det 
er der virkelig god mulighed for.
Hvis nogen skulle have spørgsmål 
til det politiske, eller gerne vil tale 
med mig i denne sammenhæng, 
står jeg selvfølgelig altid til rådig-
hed.

Tak for al den lokale velvilje jeg 
møder, hvor end jeg kommer hen.

Med venlig hilsen
Tanja Kromann Clausen

tanjc@fmk.dk

Det gamle og smukke gadekær er igen synligt
- Herlighedsværdien i byen går den rigtige vej!



Traditionen tro gik elever fra Gislev 
Friskole Lucia den 13. december på 
Luciadagen.

21 drenge og piger fra 4. – 7. klasse 
havde selv valgt at tage udfordrin-
gen op og gik Luciaoptog både på 
skolen for fremmødte forældre, re-
sten af skolens elever og børnene 
fra børnehave og vuggestue og 
senere på plejehjemmet.

Freja og Lasse fra 4. klasse sang 
flot og modigt solo i ”Dejlig er den 
himmel blå” ligesom Luciabruden, 
Louise fra 7. klasse.
Med stor forældreopbakning både 
til det praktiske og som publikum, 
blev det en dejlig dag for alle.

Maja Kvist
Institutions- og skoleleder

››  G I S L E V  F R I S K O L E

Santa Lucia
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Et samarbejde mellem projekt-
leder for ”Syng For Sundheden”, 
Micael Castor Andersen og Gislev 
Friskole har foreløbig resulteret 
i, at de heldige elever på Gislev 
Friskole i deres årligt tilbageven-
dende teateruge i marts måned 
får en dygtig gæstelærer, nem-
lig Naja Storebjerg, sangerinde, 
sangskriver, sang- og korlærer og 
indehaver af Jelling sang og mu-
sikakademi.

Startskuddet lød den 15. januar 
2019, hvor planlægningen af årets 
teaterstykke gik i gang. 
Eleverne får et ekstra godt indblik 
i sangteknikkens lyksaligheder og 
den i forvejen meget kompetente 
musikundervisning tager et skridt 
længere op ad stigen med sam-
arbejdet.

››  G I S L E V  F R I S K O L E

Syng for sundheden

Fra venstre: Musiklærer Søren Krog, Sanglærer Naja Storebjerg,  
Projektleder Micael Castor Andersen og Skoleleder Maja Kvist

Gislev Friskoles dygtige musik-
lærer, Søren Krog og Naja Store-
bjerg er allerede gået i trænings-
lejr til året teaterforestilling.

Kom selv og få syn for sagen, når 
børn fra børnehaven til og med 

7. klasse giver den gas til teater-
forestillingen den 28. marts  2019 
i salen på Gislev Friskole.

Maja Kvist
Institutions- og skoleleder

- alt i SNEDKERARBEJDE
udføres 

Snedkermester

Jes Rasmussen
Pilekrogen 3 - 5854 Gislev

 

mobil: 2015 0975
 

pilekrogen@mail.tele.dk
www.snedker-jes.dk

Reparation 
af møbler:

- også biavler

...stedet hvor børn trives 
VELKOMMEN TIL TINA’S PRIVATE PASNINGSORDNING 

Tina Christiansen 
Ørbækvej 18 - Gislev 
Tlf.: 40.59.42.58 www.privatpasningsordninggislev.dk 
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Succesrig fodbolddag og check 
fra OK på 19.853,96 kr. TAK til 
jer, der har OK-kort med GIF-
sponsornummer

Som I kan se på billederne, havde 
Gislev Fodbold afd. en fantastisk 
klubdag med spillere lige fra U5 
til veteraner. Der var hoppeborg, 
hoppepude, vandgynge (som alle 
havde stor morskab af). 

Der blev spillet rundbold på blan-
dede hold, og vi i bestyrelsen var 
især vildt glade over, at både de 
små og også seniorerne syntes, 
det var smaddersjovt. Det er rig-
tig dejligt at spillere, som spænder 
så vidt i alder, kan have så meget 
fornøjelse sammen. Der blev også 
spillet stanggolf og street soccer. 

Banen blev også brugt til blande-
de fodboldhold, som havde en lille 
turnering. Vi sluttede dagen med 
helstegt pattegris og kyllinge-filet, 
og vi havde en hyggelig aften.

Vi er selvfølgelig utrolig taknem-
melige for alle jer, der har sponsor-
nummer 558612 på jeres OK-kort, 
for det har gjort, at GIF i år har fået 
- ikke mindre end 19.853,96 kroner. 

Det betyder så meget for klubben 
med den opbakning. SuperBrug-
sen Gislev er altid behjælpelig med, 
at vi må stå der sammen med OK 
konsulenten. 

Takket være jer, der har fået kort 
eller skiftet sponsornummer, er vi 
steget med det 3-dobbelte inden-
for få år. Derudover vil vi også takke 
alle de firmaer, som har en ban-
dereklame på Gislev stadion, eller 
deres logo på vores kampplakater. 

Det betyder så meget, at erhvervs-
livet støtter GIF.

Kender I nogen, der vil have en 
bandereklame, er der stadig plads 
dernede.

››  S U C C E S R I G  F O D B O L D D A G 

OK check på 19.853 ,-

5656
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Pinsefest i Gislev forsamlingshus. 
Pinse lørdag den 8. juni kl. 18.00 

 

Maden leveres af AP Svensens madservice 

Musikken er Per Hyttel, som er en af Leif Fabers 
gamle drenge..  

Så, den gode mad, og dansemusikken er i hus! 

Billetprisen er 250,kr. 

 

Billetterne kan købes i Dorthe´s Modeklip fra NU. 

Betales med kontanter. 

 

Der vil være gevinster at hente på 
indgangsbilletten, bl.a. fra Gislev rejser. 

så pas godt på den! 

Sidste frist er den 30. maj. 

Har du hørt det!
- Gislev sogn springer nu endelig ud i 

en samlende hjemmeside på  
www.oplevgislev.dk

Hva’ si’r du?
- Ja, du skal næsten ikke gøre noget 

og det er næsten gratis.

Kontakt blot:
Tanja Kromann Clausen 

Tlf. 3123 6972
Email: tkc@nyborg.dk

AP. Andersen  
Tlf. 2941 3125

Email: ap.andersen@ga-net.dk

Kontakt os inden den 1. marts 2019

Glæd jer til en forrygende dag på 
Ådalscenen i Gislev 

lørdag den 31. august 2019

På Slaget 12 
Ved en koncert med På Slaget 12 kan publikum opleve et 
bredt udvalg af orkestrets danske repertoire inklusive de 
store danske hits som f.eks. ”Ude på det blå ocean” og 
”Hjem til Århus” samt flere af gruppens markante 
fortolkninger af 60’ernes store sange.

Caper Clowns
Spiller indie pop-rock
De har udgivet to albums, nemlig The Buca Bus (2016) og 
A Salty Taste To The Lake (2018).
...Lokale bands i topform - på engelsk..... Niveuaet er 
forrygende. Disse mennesker er i underhold-
ningsbranchen, og med publikum helt oppe under næsen 
skal man være et skarn, hvis den ikke får et ekstra skud 
charme.

Spacemakers
Er mest kendt for sin måde at fortolke 
musikken fra 50'erne og 60'erne på deres 
helt egen facon.
Spacemakers er også kendt for deres 
sceneoptræden, som er uovertru en. Deres 
humor og helt specielle måde at bringe 
publikummet med i showet, hvor alle har 
fornemmelsen af at være med på scenen.

 
 
 
 

  
 Ådalscenens 
 Kulturcenter 
       Gislev 

Ådalscenen Kulturcenter
G I S L E V
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v/ Henning Hansen

Ørbækvej 45, 5854 Gislev · tlf. 20 32 45 56 · 2hbyg@ga-net.dk · www.2hbyg.dk

Tømrerfirmaet 2HByg er startet i 2006 og er et mindre firma, hvor mester altid 
 er med i byggefasen. Udfører alle former for tømrer- og snedkerarbejde bl.a.:

Ombygninger – døre og vinduer – termoruder – tage – køkken – bad – garderober  
– lofter – gulve – efterisolering – nye gavlbeklædninger – indretning af 1. sal m.m.

Vi giver gerne dit 70’er hus en totalombygning, ligesom vi også bygger nye huse.

Så kontakt mester selv når du har en opgave der skal udføres.

Vi har to byggegrunde lige midt i Gislev by!

CVR. 29 29 30 58

Alt inden for 
Snedkerarbejde Vi bygger også huse helt fra grundenAlt inden for tage og

tagkonstruktioner

 Se hele programmet på www.aftenskolen.nu

Ældrehøjskolen i Ryslinge
Vi er en folkeoplysende forening, der er startet i Ryslinge kommune. 

Vi holder i januar, februar og marts 2019 højskoledage - 4 fredag 
eftermiddage med spændende foredrag og musik.

Alle møder holdes i Valgmenighedens mødelokale: Åskovvej 2 - 5856 Ryslinge. 

Pris 60 kr. pr møde inklusive kaffe og kage.

På bestyrelsens vegne - Kirsten Bekker / Kirsten.bekker@mail.dk

•  Etnisk konsulent Roya Moore

•  Flugt, Integration og social kontrol.  
Fortælling om en dansk/iransk kvindes liv

•  Mette og Poul Nørup

•  På cykel fra Rudbøl til Skagen med sang 
og lysbilleder

•  Formidlingschef Sara Smed Forsorgs-
museet i Svendborg:

•  Historier du aldrig glemmer – Fattiggår-
dens skæbner

•  Arne Ploug, Hans Rytter, Peder Sørensen

•  Musik eftermiddag med ørehængere fra 
den gang farfar var ung
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Alt I autoteknik - serviceeftersyn - synsklargøring -

auto-el - indvendig og udvendig klargøring - 
kig ind og få et godt tilbud


Bygmestervej 2,
5854 Gislev.

Cvr. Nr. 39296633

Email. byensbilsalg@gmail.com



Tjek af 25 kontrolpunkter bl. a.:
* Bremser
* Styretøj
* Hjulophæng
* Dæk
* Viskerblade



Prisen er inkl. oliefilter og 4
liter motorolie.
Skal din bil bruge  mere end
4 liter motorolie, betales 
kr. 45,00 pr. liter oveni
tilbudsprisen.








Velkommen til dit nye lokale autoværksted.

Mit navn er Jan Black Nielsen. Jeg har siden de helt unge dage interesseret mig indgående for
biler og automobilteknik. Jeg er uddannet som person- og varevogns mekaniker på et uafhængigt
værksted og jeg har siden altid arbejdet på uafhængige værksteder. Derfor har jeg stort kendskab
til alle bilmærker og modeller. Jeg kender de stærke og de svage sider på de fleste bilmodeller og
det hjælper mig, når der skal fejlfindes.
Jeg er efterhånden blevet temmeligt erfaren i fejlfinding og jeg råder over moderne testudstyr. 
Jeg har ikke så sjældent kunne finde fejl, som andre værksteder har opgivet. Desuden har jeg også
opnået meget erfaring med auto el og elektronik og derfor løser jeg også gerne disse opgaver.
Mit mål med mit autoværksted er, at tilbyde velkvalificeret arbejde til fair priser og altid som 
det er aftalt med kunden. Jeg arbejder lige gerne med ældre som nyere biler og jeg kan tilbyde
serviceeftersyn i henhold til serviceplanen for den enkelte bilmodel også selvom den stadig er
indenfor garantiperioden. Her vil jeg altid kunne matche billigste pris på markedet.
Du er velkommen til at kigge forbi og få en bilsnak og måske et godt tilbud og trænger din bil til
en kærlig hånd indvendig som udvendig, kan jeg også give dig et godt tilbud på indvendig klar-
gøring (støvsugning, aftørring, vinduespudsning, sæderens) samt udvendig klargøring (vask og 
polering). Jeg glæder mig til at hilse på dig og din bil.
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FirmaHuset Fyn, Gislev Rejsers tidligere 
hovedkontor, er meget mere end en 
arbejdsplads. Her bliver du en del af 
et firmafællesskab med mulighed for 
sparring, ideudvikling og socialt samvær.

Kontorfaciliteterne består af mødelokale 
med projektor, Wi-fi, frokoststue, toilet, 
badefaciliteter, depotrum, gårdhave og 
parkering.

Lej lige netop det antal kontorer du 
har brug for.

*/ Huslejen er inklusiv vand, varme, el 
og internet. Tillægges moms.
Leje af lokaler er fradragsberettiget.

FirmaHuset Fyn har et godt sam arbejde 
med kommunens udviklings konsulent, 
der yder fri konsulent bistand.
Vi arrangerer i samarbejde med konsu-
lenten netværks- og iværksætterkurser.

FirmaHuset Fyn
• Kontorfællesskab med andre

• Lej fra 1-15 funktionelle kontorer i 
forskellige størrelser

• Konsulenthjælp til iværksættere
• Netværkskurser i samarbejde med 

kommunen
• Lave priser - hør mere tlf. 62 29 12 10

Her er dit nye kontor: 
Ørbækvej 12, 5854 Gislev

Interesseret?
Kontakt FirmaHuset Fyn, Poul Andersen.
Tlf. 62 29 12 10

måske

Fordelagtig husleje - priseksempel: 
Lej 12 m2 inklusiv forbrug for kun kr. 998 pr. måned*

Fyns billigste kontorlejemål

Tlf. 22 50 70 38 · Sandagervej 6, 5854 Gislev
www.hmhansen.dk · Info@hmhansen.dk

Vanskelig  
træfældning

Stubfræsning

Huse i træer

Beskæring
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En beretning fra den virkeli-
ge Ringe-egn anno 2019, hvor 
ildsjæle fra lokalområderne på 
Midtfyn samles til årets første 
’egns-møde’ for at drøfte udvik-
ling af Ringe-egnen.

Der var lagt op til en spændende 
aften, hvor lokale ildsjæle fra syv 
ud af otte lokalråd samt stort set 
alle bosatte lokalpolitikere mød-
tes i det hyggelige Vantinge for-
samlingshus til årets første egns-
møde. 

Og hvad er så et egnsmøde? 
Et egnsmøde er et møde, hvor re-
præsentanter fra de syv lokalråd, 
rundt om Ringe samt Byforum 
Ringe (Ringes lokalråd), mødes 
med jævne mellemrum og drøfter 
fælles anliggender.

Fælles interesser/berøringsflader
Med afsæt i kommunens egnspro-
fil- og borgerbudget-arbejde for 
tre år siden, blev det ganske tyde-
ligt, at vi var en egn, som havde 
mange fælles interesser og berø-
ringsflader, som kunne udnyttes 
til meget mere end det, vi hver 
især går og arbejder med i vores 
respektive lokalområder. 

Siden blev to landsbyklynger op-
rettet, ”Landet på Midtfyn” i 2016 
for Kværndrup, Gislev og Ryslinge 
– og i 2017 opstod ”Hånden under 
Midtfyn”, som samler områderne 
syd og vest for Ringe. 

Vores samlende proces, for en 
stærk fælles egn, er således nået 
langt de sidste par år. Lokalom-
råderne har fået mere fodfæste i 
fælles interesser og som Ringe-
egn tænker vi nu sammen.

 Det har senest bredt sig til, at vi 
i fællesskab arbejder på at lave 
en samlende udviklingsplan for 
Ringe-egnen – ud fra devisen:

››  S T A D I G  S T Æ R K E  V I N G E R !

”Hånden & Ånden” 

Ringe-egnen fremsendte da også 
til indeværende års budget i FMK 
en ansøgning, som skulle bane ve-
jen for et fremtidigt samarbejde 
om fælles udvikling og koordine-
ring af Ringe-egnen. Desværre 
blev der ikke penge til vores pro-
jekt.

Sejtræk er godt, men samarbej-
de er bedre og ofte lettere. 
Et par møder med Direktør Helle 
Vibeke Carstensen, FMK synlig-
gjorde vores fælles syn på ud-
viklingen af Ringe-egnen. Vi har 
blandet vores kort fra første bud-
getudspil og derfra udarbejdet 
et nyt koncept for, hvordan vi på 
Ringe-egnen kan få inddraget alle 
lokalområderne i en fælles udvik-
lingsproces. Dog ikke mere fælles, 
end der stadig skal arbejdes med 
den lokale udvikling.

Tanken er ikke, at vi skal være ens 
og tænke ens. Forskelligheden er 
vores styrke, og den skal bevares, 
men der er overordnede strategi-
ske områder, hvor vi kan bruge hin-
anden, eksempelvis: bosætning/
bebyggelse, trafik(infrastruktur), 
bæredygtighed, turisme/ople-
velse, natur, stier af enhver art, 
turisme etc.

Tilbage til aftenens egnsmøde
De inviterede var alle bosatte 
politikere fra Ringe-egnen, lokal-
rådsrepræsentanter samt FMK-
embedsfolk bl.a. Teamleder fra 
Plan, Torsten Bo Jørgensen og 
Direktør Helle Vibeke Carstensen, 
som oplægs- og tovholder på vo-
res samlede udvikling af Ringe-
egnen. 

Helle Vibeke gav indledningsvis et 
godt overblik over relevante ana-
lyser, også kommende (Landsby-
analyse) samt allerede vedtagne 

Hvad der er godt for Ringe 
– er også godt for os

og hvad der er godt for os 
– er også godt for Ringe!
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kommunale strategier og planer. 
Dvs. hvad har vi at arbejde ud fra 
her og nu. 

Planen for den videre udviklings-
proces blev gennemgået og ind-
ledt i aftenens gruppearbejde 
over 3 temaer: Hvad vil Ringe-
egnen gerne kendes på, hvad har 
Ringe-egnen af styrker og hvad 
har Ringe-egnen af udfordringer. 
Temaerne blev drøftet i mindre 
grupper sammensat på tværs af 
lokalt tilhørsforhold. Lokalet sum-
mede af engagement. Ideerne fløj 
over bordet og filtpennene blev 
varme. Masser af gode ideer, der 
skal bygges videre på.

Ting vokser bedst nedefra
Der var bred enighed om, at pro-
cessen og planen for det videre 
arbejde var fornuftig og hav-de 
et godt afsæt i, at lokalområderne 
blev inddraget i udviklingspro-
cessen. Vores lokale ønsker om, 

at ting bedst vokser nedefra, er 
blevet en del af den proces, som 
vi nu alle indgår i. 

Det er vigtigt at pointere, at vi 
med alle Ringe-egnens events af 
i dag, historie, naturmæssige og 
især kulturmæssige værdier, har 
et meget stærkt brand, som er 
gennemsyret af ”Håndens & Ån-
dens” værk. 

Det er her vores promovering skal 
fremmes og udvikles både for os 
selv, turister og potentielle tilflyt-
tere, som stort set kan få alle øn-
sker opfyldt mht. et godt liv. 

Ringe-egnens frivillige og åbne 
”Tænketank” har bl.a. her sin be-
rettigelse ved at promovere og 
koordinere en større del at vores 
kulturarrangementer.

I styregruppen for Ringe-egnens 
udviklinger, fmd. Byforum Ringe 
Max Ravn, fmd. Ryslinge Lokalråd 
Gunnar Landtved, FMK-direktør 
Helle Vibeke Carstensen og mig 
selv fmd. Gislev Lokalråd, takker 
heved for en super inspirerende 
aften i udviklingens ånd.

Fakta:
Begrebet ’Ringe-egnen’ er opstå-
et i forbindelse med FMK’s Udvik-
lingsstrategi, hvor man delte den 
store geografiske kommune op i 
tre mindre enheder: 
Forstadsbåndet, Ringe-egnen og 
Faaborg-egnen, med hver deres 
særlige kendetegn ved histori-
ske, geografiske og naturgivne 
ressourcer.

AP. Andersen 
Fmd. Gislev Lokalråd

Men vigtigst ”Ringe-egnen er tæt på alt og det hele”.
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Egnsspilsforeningen
Afholder ekstraordinær generalforsamling i Ådalhuset

Alle er velkommen. Vi forsøger at samle folk 
til en ny bestyrelse i Laundrup Mark Egnsspils-
forening, så hvis du ønsker, at egnsspilstradi-
tionen skal fortsætte i Gislev, er det vigtigt at 
møde op.

På foreningens vegne
Tommy H. Nielsen

Tirsdag den 26. februar kl. 19.00

››  J U L E M A R K E D  P Å  N Ø R R E V Æ N G E T

En rigtig glædelig jul
Det sidste arrangement i 2018 var 
det årlige julemarked, som blev 
holdt lørdag den 1. december. Der 
kom pænt mange mennesker, og der 
var traditionen tro salg af gløgg og 
æbleskiver samt kaffe.

Der blev også solgt diverse juleting, 
hjemmebagte småkager, marmela-
de, kryddersalt. Der var en ”levende” 
julemand, nemlig Tommy 
(ja, det kan han også!).

Tågehornet sang dejlige julesange.
Der var også Luciaoptog med børn 
fra Tre Ege Skolen - rigtig fint. 

Anne-Grethe spillede hyggemusik 
på klaveret.

Det blev en super eftermiddag. Men 
vi må jo ikke glemme det Kinesisk 
Lotteri med mange flotte gaver.
Der er et indlæg med tak for gaver 
her i bladet. Og så vil vi her fra Nørre-
vængets Venner sige mange tak for 
den altid solide opbakning til vores 
arrangementer – både til beboere og 
til folk udefra.

Hanne

1000 Tak!
Nørrevængets Venner siger tak for 
alle de fine sponsorgaver til julemar-
kedet den 1. december 2018

Gislev/Frørup Smedie
Four Design
Ryslinge Krukkemarked
Gislev Rejser
Hårgalleriet
Ryslinge Forsamlingshus
Ørbæk Apotek
MØN Skilte
Fodplejer Mette Bruun
Dorthes Modeklip
Mini Claus
Smel Sandager
Entreprenør H.H. Pedersen
Revisorgården
Flindt Hansen
Michelle Gordon
Bentes Bageri
Fruens Blomster – Ørbæk
Blomsterhaven – Ryslinge
Anders Johansen
Fjellerup Cykelforretning
Kildegaards Auto.

Bestyrelsen
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Jeg glæder mig til at se jer alle. 
- og lave en masse lækkert hår

Online booking: www.mghairdesign.dk · Faaborgvej 15 · 5854 Gislev  

ÅBNINGSTIDER 
Mandag  LUKKET
Tirsdag  9.00-20.00
Onsdag  9.00-17.00
Torsdag  9.00-17.00
fredag  9.00-17.00
Lørdag EFTER AFTALE

 
Følg med på facebook og instagram, 

hvor vi løbende opdatere åbningstider

››  N Y T Å R S K U R E N

Nørrevængets Venner
Onsdag den 9. januar startede vi 
2019 med Nytårskur, som jo er ble-
vet en årlig tilbagevendende begi-
venhed. Og vi må sige, at det er en 
populær ting, som igen i år samlede 
godt 100 personer til dejlig frokost.

Vi begyndte med en sildemad med 
æg og karrysalat, så smørrebrød 
og til sidst ostemad dertil øl/vand 
og snaps. Bagefter var der kaffe og 
kransekage. Maden blev leveret af 
Ryslinge Forsamlingshus. 
Vi sang sange fra sangbogen og 
Tommy spillede på sin guitar. 
En helt igennem hyggelig dag.

Hanne
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T E L E F O N L I S T E  F O R E N I N G E R
Forening v/ E-mail Telefon
Gislev Antenneforening Jan Christiansen formand@ga-net.dk 5241 9659
Gislev Erhvervsforening Dorthe Milland milland@ga-net.dk 4088 5219
Gislev Forsamlingshus Poul Kirkeskov Pedersen gislev.forsamlingshus@gmail.com 4021 1297
Gislev Hallen Tanja Komann Clausen tkc@nyborg.dk 3123 6972
 Gislev Idrætsforening fmd. Heide Munk formand@gislev-if.dk 3113 1902
 Kasserer Jytte Johansen kasserer@gislev-if.dk 2486 9819
 Badminton Mathias Pedersen badminton@gislev-if.dk 2228 7882
 Bordtennis Lars Hedegaard bordtennis@gislev-if.dk 2047 6817
 BorgerBiblioteket Gislev  bb@gislev-if.dk
 Cafeteriet i GISLEVhallen Mona Bønløkke ghc@gislev-if.dk 5237 0229
 Cycling Johnny Hansen cycling@gislev-if.dk 6229 1918
 Fodbold Lars Bie Hansen lbh@bdo.dk 2075 1229
 Fritidsklub Heide Munk fritid@gislev-if.dk 3113 1902
 GIF Udvikling FIF-udvalg fif@gislev-if.dk
 Gislev MGP Michell Gordon kontakt@gislevmgp.dk 2292 9006
 Gymnastik og dans Bjørn Pedersen gymnastik@gislev-if.dk 4075 0958
 Hockey Winnie Raasmussen hockey@gislev-if.dk 2028 5707
 Hundevenner Hanne Rohmann hunde@gislev-if.dk 2280 5016
 Krocket Ruth Madsen krocket@gislev-if.dk 5126 5811
 NetNat  netnatgislev-if.dk
 Pilates Merrith Rasmussen pilates@gislev-if.dk
 Spinning Johnny Hansen spinning@gislev-if.dk 6229 1918
 Torsdags Cafeen i GISLEVhallen  tc@gislev-if.dk
Gislev Jagtforening Mortens Pedersen mp@hhpedersen.dk 4070 8020
Gislev L´hombreklub Thormod Larsen  6229 1497
Gislev Musik Festival Anne Rye anne511z@fmkskole.dk 2297 2409
Gislev Revy Louise V. Gotfredsen louise@vinge.dk 2225 5477
Gislev Pensionistforening Carsten L. Jensen carstengislev@gmail.com 4026 6597
Gislev vandværk Holger Klausen holger.klausen@ga-net.dk 6229 1719
Gislev Veteranforening Ejner Nielsen anstalten_gislev@hotmail.com 5238 4090
Laundrup Mark Egnsspilsforening Tommy H. Nielsen  musikvaerkstedet@ga-net.dk 6229 2028
Lokalhistorisk Forening (Gislev området) Otto Jørgensen ottojoe@5750.dk 2575 1722
MC-klub Kaffekværnen Brian Lind Jensen brianlindjensen@godmail.dk 2588 4258
Midtfyns Bueklub Bent Hvam Pedersen benthvamp@gmail.com 2343 9993
Nørrevængets venner Else Hviid finn.hviid@ga-net.dk 6229 1626
SAAJIG Holger Klausen holger.klausen@ga-net.dk 6229 1719
Sandager Beboerforening Henrik Møller Hansen h.m.hansen@hotmail.com 2250 7038
Sandager Kodriverlaug Frands Jeppesen frandstomrer@firma.tele.dk 2071 1267
Spejderne (gruppeleder) Christina Rasmussen gislevspejderne@gmail.com 2343 9993
Ådalscenen KULTURCENTER Gislev Anders Johansen anders@gislevautohandel.dk 2022 4057

Gislev Lokalråd: - fmd. A.P. Andersen ap.andersen@ga-net.dk 2941 3125
- kasserer Ole Iglemose Larsen iglemosegaard@gmail.com 6229 1386
- n.fmd. Bianca Jensen bmj.skovgaard@gmail.com 5329 3072
- sekretær Britta  Langelund britta@langelund.dk 2076 7393
  Louise Hjortsø lhjortsoe@gmail.com 2098 9745
  Lise Holten liseholten@mail.tele.dk 2089 7990
  Simon Smolsky Larsen simon-smolsky@live.dk 6154 3233
1. suppl. Pia Djørup piadj@live.dk  6024 5786
2. suppl. Henrik S. Findsen henrik@findsen.dk  2040 5969

T E L E F O N L I S T E  I N S T I T U T I O N E R
Tina's Private Pasningsordning Tina M. Christiansen tina@ppogislev.dk 4059 4258
Fjellerup Private Pasningsordning Hanne West Lægteskov hannewest@live.dk 5140 9423
Den Kommunal Dagpleje  Dagplejen FMK dagpleje@faaborgmidtfyn.dk 7253 4300
Gislev Friskole Skoleleder Maja Kvist skoleleder@gislevfriskole.dk 6229 1292
 Souschef Mette Greve Kristensen mgk@gislevfriskole.dk 3153 9969
 Solstrålen Leder Gitte Jørgensen solstraalen.gislevfriskole@mail.dk
 Klubben  Skoleleder Maja Kvist skoleleder@gislevfriskole.dk 2990 6436
 Fmd. Louise Hjortsø lhjortsoe@gmail.com  2098 9745
Tre Ege Skolen  Skoleleder Hanne Rygaard, Ryslinge haryg@faaborgmidtfyn.dk 7253 4031
Afd.l. Rys. Louise Mindegaard  louim@fmk.dk 7253 4041
Afd.l. Kvæ Morten Weisz Ejlsmark  mejls@faaborgmidtfyn.dk 7253 4033
Børnehaven Eventyrhuset:
SFO Kålormen, SFO2 Kålsommerfuglen Afd.led. Vibeke Jensen vje@fmk.dk 7253 4671
Børnehuset Børnehaven Oasen:
SFO Slottet, SFO2 Juniorslottet Afd.led. Vibeke Jensen vje@fmk.dk 7253 4671
Gislev Fritid Heide Munk fritid@gislev-if.dk 3113 1902
Gislev Ungdomsklub Leder Søren Peder Birch Jensen soerj@faaborgmidtfyn.dk 7253 8341
GISLEVhallen Fmd. Tanja Kromann Clausen tanjakromann@gmail.com 3123 6972
Gislev Menighedsråd Fmd. Palle Lundsfryd Nyborg
  Sognepræst Mette Sauerberg mesa@km.dk 6229 1032
Plejecenter Nørrevænget Leder Merete Jørgensen plejecenter-norrevaenget@faaborgmidtfyn.dk 7253 5271
FMK - Musikskolen afd.led. Palle Larsen pal@faaborgmidtfyn.dk 7253 8391



F E B R U A R
20.  Underholdning - Nørrevængets Venner

20.  Hyggeligt aften - Pensionistforeningen

21.  Tågehornet øver

22.  Generalforsamling Veteranforeningen kl. 19.30 
i Gislev Forsamlingshus

24.  Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

24.  Familiespejder kl. 10.00 - 12.00

26.   Ekstraordinær generalforsamling kl. 19.00  
i Ådalhuset – Egnsspilsforeningen

27.  Spil og spis på Gislev Friskolen fra kl. 17.00 
– Musikskolen FMK

27.  Sangaften i konfirmandstuen 
i Gislev Præstegård kl. 19.30

28.  Byorkestret øver

M A R T S
3.  Fastelavnsgudstjeneste med Salme Swing  

i Gislev Forsamlingshus kl. 14

3.  Underholdning – Nørrevængets Venner

4.  Fastelavnsfest kl. 14.00 på Nørrevænget  
- Pensionistforeningen

9.   Gislev Revy præmiere i Gislev Forsamlingshus 
kl. 17.30 spisning

10.  Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

13.  GIF-fodbold årsmøde kl. 19.00  
i Gislev Hallens Cafeteria

14.  Byorkestret øver

14.  Gislev revy kl. 18.30 med kaffe - Gislev 
Forsamlingshus

16.  Gymnastikopvisning i Gislev Hallen kl. 12.30 
GIF-Gymnastik og RyslingeGF, afsluttende 
med fællesspisning 

17.  Gudtjeneste kl. 9 ved Dorthe Wittrup Winther 

20.  Generalforsamling i Foreningen Gislev Hallen kl. 19.00 
i Gislev Hallens bestyrelse

21.  Tågehornet øver

21.  Generalforsamling Gislev Vandværk kl. 19.00 
i Gislev Hallen

24.  Gudtjeneste kl. 10.30

24.  Familiespejder kl. 10.00 - 12.00

25.  Generalforsamling kl. 19.30 i forsamlingshuset 
– Foreningen Gislev Forsamlingshus

26.  Foredrag kl. 19.30 med Ole Sørensen 
- Rebellen fra Langeland 

26.   GIF-generalforsamling kl. 19.00 i cafeen i Gislev Hallen

27.  Generalforsamling Pensionistforeningen kl. 14.00 
på Nørrevænget

28.  Byorkestret øver

28.   Årsmøde i Gislev Lokalråd kl. 19.00 
i Gislev Hallens Cafeteria

31.  Gudtjeneste kl. 10.30

31.   Affaldsindsamling kl. 10.00 – 13.00 
med efterfølgende fællesspisning

A P R I L
3.  Sangtime kl. 16.30 - 17.30 

med påskens salmer fra det ny tillæg 100 salmer

4.  Byorkestret øver

6.  Gi’Den Gas19 fest i Gislev Hallen kl. 18.00 - 01.00 
- tilmelding

7.  Underholdning – Nørrevængets Venner

7.  Gudtjeneste kl. 10.30

7.   Forårstur til Sprogø kl. 11.00 - Pensionistforeningen

11.  Tågehornet øver

13.  Forårsfest – Nørrevængets Venner

14.  Gudtjeneste kl. 9.00 ved Louise Lysholm

18.  Skærtorsdag Gudtjeneste kl. 19.00 

21.   Påskedag Gudtjeneste kl. 10.30

21.  Familiespejder kl. 10.00 - 12.00

22.  2. påskedag Gudtjeneste kl. 10.30 på Nørrevænget

25.  Filmaften kl. 19.00 i konfirmandstuen i Gislev 
præstegård

27.  NetNat starter kl. 13.00

28.   NetNat afsluttes kl. 11.00 

28.  Ingen gudstjeneste pga. konfirmation i Ryslinge

M A J
2.  Byorkestret øver

4.   Alsang kl. 15.00 på Ådalscenen

5.   Konfirmation kl. 10.00

5.  Underholdning – Nørrevængets Venner

9.  Byorkestret øver

11.  Indsamling af loppeeffekter – GIF

12.  Gudtjeneste kl. 9.00 ved Dorthe Wittrup Winther

12.  Loppemarked i Gislev Hallen kl. 10.00 – GIF

15.  Underholdning – Nørrevængets Venner

15.  Tågehornet øver

19.  Gudtjeneste kl. 10.30

19.  Familiespejder kl. 10.00 - 12.00

22.  Byorkestret øver

26.  Gudtjeneste kl. 10.30

30.  Kristi Himmelfartsdag Gudtjeneste kl. 10.30

J U N I
1.   Gislev Musik Festival kl. 10.00 – 24.00 

– Børneskoven / Ådalscenen

2.  Gudtjeneste kl. 10.30

8.   Pinsefest i Gislev Forsamlingshus kl. 18.00

15.  Grillfest – Nørrevængets Venner

16.  Familiespejder kl. 10.00 – 12.00

18.  Årslev Harmoniorkester på Ådalscenen

29.  H.C. Andersen Paraden kl. 15.00 på Ådalscenen

A K T I V I T E T S K A L E N D E R  2 0 1 9



Mark & Storm Grafisk A/S

Deadline til næste nummer: DEN 25. APRIL 2018 


