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

Vækst i Gislev
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 betydningen af vigtigheden af VORES mindre bysamfunds
potentialer, som bosætningsområde.

Derfor er det vigtigt, at vi hele
tiden støtter op om det lokale,
det støtter op om os
- og i fællesskab bliver vi stærkere!
VÆKST i Gislev (ViG) indeholder informationssider fra
lokale foreninger/afdelinger, institutioner, borgere samt
annoncer og virksomhedsprofiler. Herudover telefonlister for foreninger og institutioner samt en aktivitetskalender 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 informationssiderne. 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 desværre ikke mulighed for at få stoffet med i det planlagte
nummer.
Der kan dog træffes særlige aftaler med ViG-redaktionen. 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 afleveret 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

(GBPR) Persondatoforordningen:
Billeder og navne og evt. andre persondata, som fremgår i VÆKST i Gislev, har alle relation
til det redaktionelle stof eller andet indhold i bladet. Det samme vil gælde for portrætter.
Med baggrund i ovenstående følger redaktionenen ånden og reglerne i Persondataforordningen.

Du kan altid læse Vækst i Gislev på www.gislev.info og
skrive til vaekstigislev@gmail.com eller ap.andersen@ga-net.dk
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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:
Folkedans, minikoncert og spisning

Den 18. juni kl. 17.00 - 21.00 på Ådalscenen

Pinsefest i Gislev Forsamlingshus

Den 8. juni kl. 18.00

Sponsorarrangement

Den 15. juni– begynder med - indskrivning kl. 12.15
ved Gislev Hallen

H.C. Andersen Paraden

Den 29. juni kl. 15.00 på Ådalscenen

Udgivelsesplan 2019/20
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.

Nr. 32: Deadline er den 25. april 2020,
udkommer den 15. maj 2020

Høstgudstjeneste på Ådalscenen
Den 25. august kl. 11.00 med FDF Brass Band

Ådalscenen Rock’er - Stor koncert !
Den 31. august kl. 16.00

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

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

En ottendedel side
90 * 60 mm 

1.600 kr.

1.100 kr.

Annoncepriserne er for 4 gange,
dog kan annonceteksten ændres.
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Program 2019 for sommerhalvåret
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 18. maj

Folkedans, minikoncert m.
Blue Hour - fællesspisning

Lørdag den 1. juni

Gislev Musikfestival

Tirsdag den 18. juni

Årslev Harmoniorkester

Lørdag den 29. juni

H.C. Andersen Paraden

Lørdag den 10. august

GbD - Musik i skoven Gislev Hallen 30. år

Søndag den 25. august

Høstgudstjeneste

Lørdag den 31. august

Ådalscenen Rock’er med
På Slaget 12 The Spacesmakers
Caper Clowns m.fl.

Salg af billetter til den 31. august 2019 kan allerede nu købes
på www.billetten.dk

Direkte link til salget vil www.billetten.dk/event/81003
Følg os i kvartalsmagasinet ”Vækst i Gislev” og på vores
hjemmeside: www. oplevgislev.dk
Alle arrangementer vil blive annonceret på hjemmeside,
facebook, plakater/opslag etc
Bestyrelsen Ådalscenen KULTURCENTER Gislev

4

›› E N B R A G A F E N F E S T

Årets MGP-fest
Lørdag den 2. marts 2019 var der
gang i den med musik, dans, hygge
og fest på Landsbyordning Tre Ege
Skolen - afd. Ryslinge. Her holdt
man nemlig MGP-fest for hele skolen samt de ældste børn i Eventyrhuset.
I skolens aula var der pyntet op til
fest, baren var gjort klar, den røde
løber var rullet ud og godt 20 forældre var klar til at tage i mod de
112 tilmeldte børn - et antal, som
vi var meget tilfredse med, taget i
betragtning, at der går ca. 150 børn
på skolen.
Oprindeligt var det 3 forældre
(Stine Lindegaard, Henrik Leby og
Britta Langelund), der havde en idé
om at holde en MGP-klassefest for
skolens 4. kl., men ideer har det
som bekendt med at vokse, og
klassefesten fik altså vokseværk,
og blev til en fest for hele skolen.
Festen startede kl. 18 med spisning,
og så var der ellers fest og hygge
til den store guldmedalje. Der var
dygtige dansepiger fra Ingers Danseinstitut, der gav en lille opvisning,
der var ansigtsmaling, en lille salon, hvor man kunne få håret sat og
pyntet med glimmer i lange baner
og flotte drinks, chips og popcorn
i baren. Med 112 deltagende børn,
der festede på kryds og tværs, må
vi sige, at det blev den fællesskabsstyrkende oplevelse for børnene,
som vi ønskede at lave.

Børnene stemte på deres favoritsang ved at lægge navnesedler i
stemmebokse, og mandag efter
festen blev der til morgensang
trukket lod blandt alle afgivne
stemmer om en masse fine sponsorpræmier: kasketter, solbriller,
drikkedunke og de to ”hovedpræmier” - en fed fodbold og en lækker sportstaske. Både i ugen op til
festen og efter festen, har der på

skolen været en summen af snak
om festen, som var en stor succes, takket være de forældre, der
brugte deres lørdag aften på at få
alt til at klappe, og takket være de
deltagende børn, som på alle måder viste, at de forstår at holde en
fantastisk fest.
Formand for skolebestyrelsen
Britta Langelund - Gislev

Med 112 deltagende børn,
der festede på kryds og tværs,
må vi sige, at det blev den
fællesskabsstyrkende oplevelse!

5

alle dage

7.00 -20.00
Gislev
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›› B Y O R K E S T E R E T

Bliv en del af festen
Vi er et sprudlende stort band med
12 medlemmer, der har spillet og optrådt sammen i næsten 6 år.
Vi spiller div. rock, blues, pop, country og folkemusik. Både de gode
gamle fra 60'erne og de nye på engelsk og dansk.
Vores optræden smitter af på folk,
så der danses, synges med og alle
bliver en del af festen.
Vi har både steelguitar, piano, trompet, trombone, harmonika, guitar,
bas, trommer, keyboard, saxofon,
banjo og rytmeinstrumenter med i
vores swing.

"Vi elsker at
gi' den gas
og lave en
festfor alle"
Du kan opleve os på Midtfyns Festival den 24. maj og til Gislev Musikfestival første lørdag i juni.
De bedste hilsener
Jeanette Henriksen

Byorkestret – Aktivitets- og øveplan
Torsdag den 2. maj

Øve

Torsdag den 9. maj

Øve

Søndag den 19. maj

Øve kl. 10.00

Fredag den 24. maj

Koncert på Midtfyns Festival - Ringe

Lørdag den 1. juni

Koncert på Gislev Musikfestival

Lørdag den 13. juli

Øve

Søndag den 14. juli

Koncert på Bagenkop Havnefest

Torsdage efter sommerferien øves der:
15. august, 5. september, 19. september, 3. oktober, 17. oktober,
7. november, 21. november og 12. december
Tågehornet – Sangaftener og aktiviteter
Lørdag den 4. maj

Alsang på Ådalscenen kl. 15.00

Onsdag den 15. maj

Øve

Lørdag den 1. juni

Gislev Festival

Lørdag den 15. juni

Ravndrup Bylaug kl. 10.00

Torsdag den 8. august

Øve

Søndag den 25. august

Høstgudstjeneste på Ådalscenen

Torsdag den 12. september

Øve

Torsdag den 10. oktober

Øve

Torsdag den 14. november

Øve

Torsdag den 5. december

Øve
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Rejs til Italien

- direkte fra Odense Lufthavn

På afgang
d. 22. maj fra
Odense bor vi på
Hotel Capo Est

Toscanas 3 årstider

Cattolica

Italiensk livsglæde og kulturnydelse i smukke Toscana. Udflugter til bl.a. middelalderbyen Lucca, Firenze og Pisa med det
skæve tårn. Centralt beliggende hotel i Montecatini Terme med
servicen i top. Inkl. 7 x halvpension med vin til middagen, kaffe
og 1 drink efter maden, 3 udflugter og erfaren dansk rejseleder.

I de to naturskønne regioner Emilia Romagna og Umbrien er der
masser af seværdigheder. Verdens mindste republik San Marino,
Assisi, hertugens by Urbino og vi besøger Gradara med den flotte
borg og efterfølgende vinsmagning hos en lokal vinbonde. Inkl.
helpension med drikkevare til maden, dansk rejseleder m.m.

Fly fra Odense

Fly fra Odense

8 dage fra kr. 6.498.
Se gislev-rejser.dk/fto

22/5, 12/6, 28/8, 4/9, 11/9, 9/10.

22/5, 25/9, 2/10, 9/10.

8 dage kun kr. 6.298.
Se gislev-rejser.dk/cat

Den Napolitanske Riviera

Sommersol ved Gardasøen

Hotel med fantastisk panorama ved Napolibugten. Oplev
Amalfikysten med de lodrette klipper, maleriske landsbyer
og den charmerende ø Capri. 7 x halvpension med vin/vand ad
libitum til middagen samt aftenkaffe med avec. Inklusiv udflugter til Napoli, Sorrento og Positano samt dansk rejseleder.

Gardasøen er en legendarisk feriedestination med mange kulturelle perler og utallige muligheder for aktiviteter for enhver smag.
Halvpension med ¼ fl. vin til middagen på godt hotel med swimmingpool. Inkl. byrundtur i Garda og Verona, smuk sejltur fra middelalderbyen Malcesine til maleriske Limone og dansk rejseleder.

Fly fra Odense

Fly fra Odense

8 dage fra kr. 6.598.
Se gislev-rejser.dk/nbu

20/5, 3/6, 10/6, 17/6, 24/6, 1/7 m.fl.

Start rejsen på www.gislev-rejser.dk
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•

Tlf. 62 29 12 10

•

22/6, 29/6, 6/7, 13/7, 20/7, 27/7 m.fl.

Man - fre 9 - 17/ Lør 9-12 / Søn 10-13

8 dage kun kr. 7.998.
Se gislev-rejser.dk/fga

›› G I S L E V F R I S K O L E

Den kulturel rygsæk
Den 6. marts havde 1., 2. og 3.
klasse på Gislev Friskole besøg af
Den kulturelle Rygsæk.
Vi lavede og dansede teater med
Sart danseteater. Vi startede med
at se stykket skiftingen, som handlede om en dreng, der boede to
steder og var både dreng og trold.
Det viste sig, at der var to - en dreng
og en trold, som var brødre.

Det endte med, at de blev træt af at
bo 2 steder, så de flyttede sammen,
og så måtte deres forældre bo på
skift hos dem.
Efter danse stykket snakkede de 3
instruktører med eleverne om stykket. Vi lavede nogle teater-danse-
øvelser.
Til sidst lavede instruktørerne en
koreografi med eleverne, som de
viste for hinanden.

Kom forbi søen - vi sætter pris på gammel brød
9

Erhvervsafdelingen...
hvad kan jeg hjælpe
med?

Vi har hjulpet erhvervslivet og landbruget med værdifuld 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.

Sportsvænget 2 · 5871 Frørup · Tlf. 65 43 25 50
post@froerupandelskasse.dk · www.froerupandelskasse.dk
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›› E V E N T Y R H U S E T

Leg og børnefællesskaber

I Eventyrhuset er vi meget optaget
af leg og børnefællesskaber. En af
måderne at skabe fælleskab på er
igennem legen. Vi har særlig fokus
på emnet, da legen igen er kommet på dagsorden i den nye dagtilbudsreform og de nye styrkede
læreplaner. Her er det et mål, at
alle skal være og føle sig som en
del af fællesskabet.
Legen har værdi i sig selv - det er
børnenes erfaringsrum, hvor de udvikler sig sprogligt og socialt. Det
er her de skaber relationer og opbygger venskaber. Børnene går ud
og ind i legen, og pludselig bliver
legen forvandlet til noget tredje.
Det kan se kaotisk ud med voksnes
øjne, men i børnehøjde er der ingen
problemer med at navigere i legen.
Børnene flytter legen og bevæger
sig i forskellige stemninger, fra
stille leg til vilde lege. De bruger
det, som de ser og oplever i deres hverdag og er optaget af, eksempelvis at lege købmand eller
redningsstation. Børnene øver sig
i at kommunikere, forhandle, løse
konflikter og bruger deres fantasi i
legen. Pædagogens rolle er at understøtte legen og guide børnene
til hensigtsmæssige strategier i
deres sprogbrug og relationer.

Det er derfor vigtigt, at vi er med
i legene, nogle gange går vi foran
og giver ideer til leg, andre gange
går vi ved siden af og bruger børnenes initiativer og input, andre
gange går vi bagved, hvor børnene selv får legen til at fungere.
Vi har bevidst arbejdet med at organisere legegrupper, hvor formålet er at børnene er åbne for nye
legerelationer. Vi vil nemlig gerne
have en legekultur og børnekultur,
hvor børnene tager ansvar for at
inddrage andre i fællesskabet og
byde ind til leg. Vi har vekslet mellem spontane eller planlagte lege,
hvor vi griber børnenes initiativer
og er åbne overfor barneperspektivet. Vi oplever nu, at
der er mindre modstand
mod nye relationer.

Vi har lavet et børneinterview,
hvor børnene selv giver udtryk
for, at de leger med flere og har
flere venner, og de spørger selv
om de andre børn vil være med
i legen. Formålet er at skabe en
børnekultur, hvor børnene er omsorgsfulde, taler pænt til og om
hinanden, og hvor alle er en del af
fælleskabet.
I er altid velkommen til at komme
på besøg og få en rundvisning i
Eventyrhuset.
Af pædagog
Lone Elmerdahl Pedersen.

Børnene siger
mere til og fra,
hvad de vil.
De giver
mere plads
til hinanden
og er blevet
gode til at
skiftes til at
bestemme i
legen.
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Carsten Lykke Jensen
Formand

Sonja Jørgensen
Kasserer

Ruth Madsen
Næstformand

Otto Jørgensen
Sekretær

Birte Jørgensen
Per Hansen
Gerda Jørgensen

Gislev Pensionistforening
Nu hedder vi Gislev Seniorklub
Kommende arrangementer:
23. maj 2019 kl. 10.30 fra Kirkens P-plads.
Udflugt i bil til Davinde Sø med madkurv.
Yderligere oplysninger: Carsten tlf. 4026 6597 eller Per tlf. 6024 5667
11. juni 2019 til Hvidsten Kro – fra Gislev Kirke kl. 8.35.
Se opslag i byen eller ring til Ruth tlf. 5126 5811
om evt. resterende pladser. Pris medlem 500 kr.
Ikke medlem 550 kr.
3. juli 2019 kl. 17.30 - Ostebord på ”Nørrevænget” pris 130 kr.
Tilmelding senest den 20. juni til Ruth tlf. 5126 5811 eller Birte tlf. 2945 0171.
30. august 2019 - Efterårsfest i Forsamlingshuset
- mere herom senere!
19. september 2019 - Svampetur til Svanninge Bakker
- nærmere oplysninger senere!
Se opslag v. SuperBrugsen Gislev - Hallen eller Forsamlingshus.
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›› F R Ø R U P A N D E L S K A S S E 1 0 0 Å R

Bare man følger med tiden!
Efter en samtale med direktør
Jesper Hansen, Frørup Andelskasse
vil jeg forsøge at tegne et billede
af Andelskassens betydning for
vores lokalsamfund.
I begyndelsen af 1900-tallet skete
det i Frørup, som skete så mange
andre steder i landet. Driftige folk
så andelsånden, som en stærk
drivkraft for udviklingen af det
lokale initiativ og især styrkelse
af erhvervslivet og landbruget.
Andelskassen i Frørup blev oprettet den 21. marts 1919. Et pengeinstitut, hvor man lokalt havde
indflydelse via den årlige generalforsamling, gav lokalsamfundet en stærk sammenhængskraft
- for her var endnu et andelsselskab blandt flere andre lokale,
som tænkte lokalt, arbejdede lokalt og til gavn for lokalsamfundet.
Et setup med stor betydning
Centraliseringen i bankverdenen
med deraf nedlæggelse af lokale
afdelinger, har betydet, at der
også er blevet større plads til især
lokale aktører.
Vedholdenhed og godt købmandskab, hvor man har formået
at følge med tiden i pengestrøm-

menes verden - har handlet med
sund fornuft, kæret om det det
lokale pengeliv - stort som småt,
opført sig fornuftigt og hæderlig i en enhver henseende, har
derfor været drivkraften i Frørup
Andelskasses stadige eksistens,
trods den skærpede konkurrence.
Frørup Andelskasse har ved sit
stærke lokale kendskab og engagement gennem årene bredt
sig over et område, som dækker
fra Nyborg, ud over Midtfyn og til
Svendborg samt Langeland.
Bankforretningen er bygget op
omkring erhvervskunder og privatkunder. Sikker forvaltning af
kundernes penge med største
ydmyghed. Ingen eksperimenter
ud i risikobetonede og usikre investeringer, som kan have negative konsekvenser for kunderne.
Uden at fornærme, men en lidt
gammeldags bankforretning vil
nogen mene, men her er kunden
i centrum og ikke aktionærerne.
Mange bankforretninger har naturligvis flyttet sig gennem digitaliseringen, men der bliver
stadig anvendt meget tid på den
personlige face to face samtale,
som er et udbredt ønske fra mange af kunderne, og en vigtig nerve
i Frørup Andelskasse.

Efter Gislev Andelskasse blev
nedlagt har der været en pæn stor
tilstrømning til Frørup Andelskasse. Jesper Hansen betragter
også Gislev-området som meget
attraktivt og dynamisk, som hele
tiden har deres opmærksomhed.
Det seje 100 år den 21. marts 2019
er netop blevet fejret ved en stor
fest på Hotel Nyborg Strand, hvor
ikke mindre en 940 havde tilmeldt
sig festivitassen.
Men ikke nok med det, så fejres jubilæet også med en kæmpe Tipifest den 25. maj 2019 på boldbanerne bag Andelskassen i Frørup.
Her regner man med små 1200
deltagere, hvoraf de 900 allerede
har tilmeldt sig. Her lægges der
også op til en meget underholdende aften for store som små.
Men to fester af denne karat er
langt fra almindelig i Frørups Andelskasses historie.
Pengene bruges til gavn for de
ca. 3.200 andelshavere - tant og
fjas må andre tage sig af.
Det må den enkelte kunde selv
vælge efter behov.
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KØREGLÆDE ER
OGSÅ AT VIDE
HVAD DEN KOSTER
SERVICE- OG
REPARATIONSAFTALE
100% tryghed for ét fast, lavt beløb om måneden.
Så er du videre i en fart.

DIN BILPARTNER GISLEV
Gislev Autohandel
Bygmestervej 1 . 5854 Gislev
62 29 10 57 . gislevautohandel.dk
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Glæd jer til en forrygende dag på
Ådalscenen i Gislev
lørdag den 31. august 2019 kl. 16

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.

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 uovertruﬀen. Deres
humor og helt specielle måde at bringe
publikummet med i showet, hvor alle har
fornemmelsen af at være med på scenen.

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 underholdningsbranchen, og med publikum helt oppe under næsen
skal man være et skarn, hvis den ikke får et ekstra skud
charme.
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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 udviklet og produceret i Danmark hvilket sikre en
meget høj og gennemgående kvalitet.

tegreret e

Woody RT
dard kom
det under
minimal v

RTB – 100som
% Dansk
produceret
træpillefyr Certifi
Anlægget er konstrueret
enDin
kompakt
instalkøreskole på Midtfyn!
lations- og brugervenlig kedelenhed
med alle
Teoriadresse: Hestehavevej 21, Ryslinge.
funktioner indbygger i en og samme enhed.
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 udviklet og produceret i Danmark hvilket sikre en
meget høj og gennemgående kvalitet.
Anlægget er konstrueret som en kompakt installations- og brugervenlig kedelenhed med alle
funktioner indbygger i en og samme enhed.

Det vil sige, at kedel, pillesnegl og styring er en integreret enhed på helt ned til 506 mm. i bredden.
Woody RTB er udstyret med en lang række standard komponenter og software som blandt andet understøtter fuldautomatisk anlægsdrift, og
minimal vedligeholdelse.

Certificeret RTB installatør

Husk - Energit
ilskud
Jeg sørger

indivi
beregning og an duel
søgning om
energitilskud.
Ring og få et uf
orpligtigende
tilbud, samt en
beregning på
energitilskudets
størrelse.

Husk - Energit
il

Jeg sørger indiv
idu
beregning og a
nsøgnin
energitilskud.

Ring og få et u
forpligtig
tilbud, samt en
beregnin
energitilskudet
s størrel

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

gislevvarmeservice@ga-net.dk · www

Ferie i uge 28-29-30
HUSK AT BOOKE I GOD TID
Søndervangen 5 · 5854 Gislev · Tlf: 29 43 80 93
www.hårgalleriet-gislev.dk
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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

Service og reparation
af alle bilmærker!
• Forsikringsskader
• Klargøring til syn
• Serviceeftersyn
• Alt i autoruder og stenslag
• Alt i dæk
Lej en bil mens din egen er på værksted

Bevar din

fabriksgaranti

3 års garanti
på reservedele

FordelsKort
5% i bonus

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

Billeder fra
hverdagen i Dorthe´s Modeklip.
Ingen er for ung… og ingen er for gammel,
til at få smart hår 

Åbningstider: mandag lukket
Tirsdag – onsdag 9.00 – 17.30
Torsdag

9.00 – 14.00

Fredag

9.00 – 19.00

Lørdag

8.30 – 13.00

Du kan følge os på facebook og instagram, og se tilbud, nyheder, og få inspiration
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Udflytterne
Lillian Skov-Nissen
Dette er en afkortet fortælling om,
hvordan en ung pige fra Gislev endte med at bosætte sig i udlandet,
se en pæn del af verden og blive
den ene af to ejere af et amerikansk
firma.

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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Jeg er født i Gislev helt tilbage i
1957 og voksede op ude på Lamdrupvej med mine forældre Sonja
og Bent Pedersen og tre søskende.
Jeg startede på Gislev Centralskole
som 7-årig, og efter 7. klasse fortsatte jeg og tog realeksamen.
Vores klasselærer til og med 7. klasse var lærer Lillemose, og i realklassen havde vi lærer Jensen. Begge
dygtige lærere, som jeg satte stor
pris på.
Efter endt realeksamen i 1974 fortsatte jeg med den et-årige handelseksamen på handelsskolen i
Svendborg, hvor jeg var færdig i
sommeren 1975.
Efter handelseksamen fik jeg læreplads i Dyreborg Brugs uden for
Faaborg og flyttede derfor fra Gislev i august 1975.
1975 var også året, hvor jeg mødte min mand, Søren, som kom fra
Kværndrup. Han læste til skibsfører på Svendborg Navigationsskole og flyttede ind hos mig i Dyreborg kort tid efter, jeg var flyttet
derned. Dyreborg var dengang et
endnu mindre samfund end Gislev
og da turistsæsonen var ovre, gik
arbejdsmængden kraftigt ned i
Brugsen, så jeg valgte at skifte læreplads og blev i stedet ansat hos
Fona i Svendborg fra januar 1976,
så vi flyttede til Svendborg.
Jeg kom bagefter på Svendborg
Navigationsskole og uddannede
mig til telegrafist. For at få økonomien til at række og undgå at have
store uddannelseslån tog både Søren og jeg erhvervskort og kørte
Taxa i Svendborg i fritiden, mens
vi studerede.

I december 1980 afsluttede jeg
min uddannelse som telegrafist
og fik arbejde ved et Fynsk rederi,
Faaborg Færgefart, der havde en
færge, der sejlede fast mellem Trinidad og Tobago i Caribien.
Vi havde en glimrende overenskomst, som betød, at jeg var 2
måneder om bord på færgen efterfulgt af 2 måneders ferie hjemme.
Søren havde i mellemtiden fået nok
af at sejle; han ville gerne arbejde
på land, og vi ville begge gerne
prøve noget nyt.
Så i 1981 pakkede vi vores ejendele
og flyttede til Vancouver, hvor Søren fik et job. Jeg forsatte med mit
arbejde på Trinidad, men efter et
år i Vancouver blev Sørens kontor
flyttet til Pasadena udenfor Los
Angeles, og vi pakkede igen vores
ejendele og bosatte os i Pasadena.
Vi blev i Pasadena indtil 1985, hvor
vi besluttede, at det var på tide
at flytte hjem
til Danmark
igen.

Jeg stoppede med at sejle, og vi
købte os et dejligt hus i Køge. Jeg
fik arbejde som telegrafist hos Interpol, den internationale politiorganisation, og arbejdede inde på
politigården i København. Selvom
jeg havde nogle utroligt søde kolleger, var der ikke meget udfordring
i jobbet, så jeg fik i stedet arbejde
hos et amerikansk firma, Raytheon,
som bl.a. solgte kommunikationsanlæg til verdens store rederier.
Det var et meget krævende job,
men også spændende, fordi jeg
havde kontakt til kunder rundt
om i verden. Det eneste problem
var, at vi ikke rigtigt kunne finde
os tilrette i det danske system. Vi
havde været udenlands for længe
til at affinde os med kartoffelkuren,
og hvad regeringen ellers fandt på
i 1980’erne, så vi begyndte at se,
om det var muligt at flytte til udlandet igen.
Det blev muligt i 1989, hvor Søren
fik tilbudt et job i Belgien. Vi pakkede vores ejendele og flyttede til
Deurne udenfor Antwerpen. Jeg
måtte naturligvis opgive mit job
og søge noget andet og fik hurtigt arbejde hos et transportfirma,
hvor mit hovedområde blev Skandinavien, Finland og Rusland. Pga
sproget var det en hård start, for
de talte flamsk i det område, så i
begyndelsen var det ikke meget, vi
forstod, og de var ikke meget for
at tale engelsk.

Men med tiden lærte vi det flamske
sprog og også en del fransk, hvilket gjorde hverdagen meget nemmere. Det var en dejlig tid i Belgien,
men vi ville egentlig gerne tilbage
til USA, hvis muligheden bød sig,
og det gjorde den i 1993.
Vi blev endnu engang enige om at
pakke og flyttede tilbage til USA
– denne gang til østkysten, hvor vi
bosatte os i New Jersey. Jeg fik et
nyt job, denne gang hos et dansk
firma, der solgte containere, dem
som man på skibene bruger til at
fragte gods i. De manglede en repræsentant på østkysten, så det
passede fint.
Efter seks års ansættelse valgte jeg
af forskellige årsager at opsige mit
job, og efter endt opsigelsesperiode, fik jeg tilbudt at blive medejer
af et privat ejet amerikansk containerfirma, hvilket jeg acceptere og
startede i januar 2000.
Det blev starten på godt 15 års udfordrende og hårdt arbejde, men
det var også spændende.
At investere i sig selv var noget nyt,
og det var meget vigtigt for mig,
at det blev en succes, så det var
lange arbejdsdage, syv dage om
ugen, men det lykkedes os at bygge et godt og solidt firma op med
en god omsætning og med tiden
også trofaste medarbejdere og
ikke mindst kunder. Der var en del
rejser forbundet med mit arbejde.
Vi besøgte de forskellige kunder,
deltog i udstillinger indenfor vores
branche, både i USA og Europa, og
de fleste år besøgte vi fabrikkerne i
Kina, der bygger de nye containere,
som vi sælger på det indenrigske
marked i USA.
I 2006 fik vi muligheden for at
komme væk fra de kolde og ofte
snefyldte vintre i New Jersey og
flytte til Texas. Det var en mulighed
vi ikke kunne sige nej til.
Vi flyttede atter og bosatte os cirka
en times kørsel nordøst for Houston i landlige omgivelser.

Sneslyngen fra New Jersey blev
skiftet ud med en swimmingpool,
og vi nyder stadig tilværelsen her
i Texas.
Vi beholdt kontoret i New Jersey
og åbnede et kontor her i Texas og
havde dermed 3 kontorer i USA og
var blandt de førende indenfor for
vores branche. Desværre medførte
de mange arbejdstimer foran computeren med tiden at helbredet begyndte at blive lidt af et problem
for mig. I 2015 valgte min forretningspartner og jeg at sætte firmaet til salg og solgte det i efteråret
2015. Efter en indkøringsperiode
med de nye ejere, endte jeg med
at arbejde for de nye ejere, men
havde ikke længere ansvaret for
at firmaet fortsatte med at vokse
og være profitabelt, hvilket hjalp
en del på helbredet. I dag arbejder
jeg stadig for ejerne, hvilket både
de og jeg er glade for. Da Danmark
i september 2015 endelig gav tilladelse til, at man kunne have dobbelt statsborgerskab, valgte vi at
søge om amerikansk statsborgerskab og har i dag både dansk og
amerikansk statsborgerskab. Men
vi er og bliver danske og besøger
Danmark to til tre gange om året.
Når vi er i Danmark, opholder vi os
det meste af tiden i Skagen, hvor vi
har et hus, men besøger Gislev hver
gang vi er “hjemme”, for min mor
bor stadig i Gislev som den eneste.
Når jeg i dag kører gennem Gislev,
er det ikke svært at se de ændringer, byen har gennemgået. Lukningen af skolen og mange af de forretninger, der eksisterede, da jeg
var ung, er for mig markant. Det er
synd, at de ikke har kunnet klare
sig. Det er desværre det samme,
man ser i langt de fleste mindre
bysamfund. Heldigvis har Brugsen
formået at vokse, ligesom der igen
er kommet gang i Gislev Kro.
Jeg tror ikke, jeg kommer til at bo
i Gislev igen, men jeg håber, at de
forskellige tiltag, der bliver gjort for
byen, bærer frugt, så den kan fortsætte med at vokse og have interessante tilbud til alle aldersklasser.
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Havana Bar blev et andet sted, hvor
jeg tit havde barvagten. Milli og
Svend Unger åbnede værtshuset,
hvor mange har haft mange sjove
timer - med efterfølgende tømmermænd.

Karin Nielsen
Jeg er født august 1959, som den
ene halvdel af tvillingeparret ”Pytterne” fra Sandager Kohave. Kirsten kom en halv time senere end
jeg.
Sammen med vores tre ældre søskende Birthe, Bente og Jørgen
voksede vi op på Kohavevej med
vores forældre Ella og Poul Nielsen.

Min tur gik også forbi Ryslinge Kro
og Fangel Kro - mest som tjener.
Midtfynsfestivalen har også været
en stor del af mit liv. De første år
kun som gæst – senere sammen
med en flok gode venner i ”Hønsehuset”, hvor vi i mange år havde
en fantastisk og stor bar lige foran
Rockscenen.

Udflytterne

Skolestart på Centralskolen med
fru Lunde, som vores elskede klasselærer i 1966. Lærer Krogh prøvede at lære os at regne.
Senere kom ”de unge lærere” til
skolen: Ulla/Anders Hein, Kirsten
Agerholm, hr. og fru Vangsøe, Lillemoserne, Elin Thygesen - de ældre var fru Larsen, Gudnason, hr. og
fru Jensen og sikkert flere. Nåh jo
- inspektør Andersen holdt øje med
os igennem det lille runde vindue
i klassedøren. Hvis der var noget,
så åbnede han døren og stak hånden ind med pegefingeren forrest
– mere var ikke nødvendigt, så blev
der ro…
Vi var vist en rimelig god klasse helt sikkert takket være fru Lunde.
Da jeg var barn, havde Gislev bl.a.
Brugsen, to købmænd, grønthandler, kiosker, ishus, biograf, Tatol, to
bagere, skomager og sikkert mere,
som jeg ikke kan huske. I 8. klasse
kom der andre unge fra Ryslinge
og Fjellerup til - øl og musik fra den
store verden, og vejen til Midtfynsfestivalen var banet. Jeg tror, at
langt de fleste fra klassen har været på festival. Vi kom også til bal
i forsamlingshuset mange gange.
Min fritid gik med gymnastik, forsøg med pigefodbold, lidt badminton og udendørs håndbold. Som
teenagere flyttede vi med håndbolden først til Ringehallen og senere til Kværndrup - hallen i Gislev
kom først senere.
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Der blev også plukket jordbær og
æbler, samlet kartofler, passet børn
(først hos Kirsten og Hans Mikkelsen, så hos Else og Willy Clausen
og senere også hos Lone og Peter
Østergaard, da de kom til byen).
I 1974-1975 tror jeg, var der stor
Andelskasse-jubilæumsfest i Forsamlingshuset, hvor jeg blev hyret
som tjener af Anna og Poul, som
bestyrede huset, og siden har jeg
serveret til mange, mange fester i
”Klubben”, selskabslokalerne, der
lå lige før kirken.

Vi må heller ikke glemme sportsuge
og loppemarked i Gislev. Der har
jeg været med lige fra starten, hvor
mange af os unge var involveret.
Jeg nåede også at være i bestyrel-

sen i idrætsforeningen og havde en
meget kort karriere som håndboldtræner for nogle småpiger. Det var
sammen med min veninde Marianne, og vi var rimeligt dårlige til det.
Efter Handelsskolen blev jeg kontorelev på Roulunds Fabrikker i
Odense, flyttede til Odense, arbejdede et år mere, før jeg valgte et
år i USA. Jeg arbejdede hos en familie de første syv måneder i Virginia, hvorefter jeg rejste til St. Croix,
hvor jeg solgte T-shirts, serverede
pizza, solgte bådture, og hvor jeg
også blev bådguide.
De første danske turister kom til
øen og syntes, det var lidt sjovt
med en dansk pige, der kunne hjælpe dem rundt på koralrevet.
Bl.a. Ove Bager og hans kone kom
derover og de næste mange år efter, når jeg mødte Ove, så sang han
altid en lille strofe om den unge,
blonde, danske pige, som de havde

mødt på deres rejse. Vel hjemme
i Danmark, flyttede jeg igen til
Odense, hvor jeg bl.a. har arbejdet
på Odense Marcipanfabrik - til stor
glæde for vennerne, som syntes, at
et kg nougat og marcipan m.m.m.
var skønt at finde i mit køleskab.

og bruger alle vores feriedage på
badeferier, hvor vi nyder solen, læser bøger, går ture og slapper af.
Når jeg tænker tilbage, så har jeg
haft en god og tryg opvækst i Gislev - ikke i selve Gislev, men ude
på landet.

Jeg er så utroligt heldig, at jeg stadig er venner med Mai Britt og Marianne, som jeg har kendt siden 1.
klasse. Det er fantastisk at have den
fælles historie, som går så mange
år tilbage. Efter Folkeskolen holdt
vi klassefester i mange år - både
med og uden vores lærere - nu går
der lidt længere imellem.
Langt de fleste klassekammerater
bor stadig på Fyn, en del i Gislev
og omegn.

Jeg tror, vi altid syntes, at det sikkert var federe at bo i selve byen
og var lidt misundelige på dem, der
gjorde det, men græsset er jo altid
grønnere på den anden side.

Odense blev min by, og jeg er aldrig
kommet derfra. De sidste 18 år har
jeg boet i en ældre villa sammen
med min mand, Jørgen. Vi nyder
vores lille have og elsker at rejse

INDMELDELSE

Min far Poul døde desværre alt for
tidligt i 2000 - og mor Ella fik derefter 14 gode år på Skelvænget i
Gislev. Bente og Kirsten bor i Otterup og Jørgen i Odense.
Birthe bor stadig i Gislev, så jeg
kommer stadigvæk til byen - dog
ikke så tit.
Tiden flyver af sted – jeg fatter næsten ikke, at jeg nærmer mig 60 år,
men det er jo kun et tal!

Find os på
Facebook og
Instagram

hver mandag og torsdag
Fra 16.00 Til 18.00

Gislev Fitness klub v/Lars Kaagaard Kristensen · Ørbækvej 10 · 5854 Gislev
Tlf: 20 20 72 60 · lkk@gislev-fk.dk
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CYKELHJELM
ER PÅBUDT!
DER ER TO LØB:

Ruten for børn er 430 m.
De voksnes rute er 640 m.

Sponsorløbet
Cykelruten - 1220 m
Løberute (Voksne) - 640 m
Løberute (Børn) - 430

1. Børn

til og med 14 år.
Børnene begynder kl. 13.00,
og der løbes i 30 minutter.
2. V
 oksne, - fra 15 år.
De voksne starter kl. 14.15,
og der løbes i 45 minutter.
Hver sponsor skal skrive sig på
din tilmeldingsseddel – og huske at skrive, hvor meget man
vil give pr. kørt eller løbet omgang. Der må kun være én aktiv
deltager på hver seddel.
Mindstebeløbet har vi sat til 5,kr. pr. omgang; men større beløb er også meget velkomne.
Et fast beløb kan også vælges.
Det drejer sig jo om at få så
mange penge ind som muligt
til foreningernes arbejde, – til
gavn for borgerne i Gislev.
Et godt indtjent beløb vil også
være fint for alle deltagerne,
idet der er præmier til ”de
skrappeste” i alle discipliner.
Start og mål er på Skolevej ved
Gislevhallen. Kom som tilskuer og vær med til at bidrage
til den gode stemning ved at
heppe på de aktive og ind imellem lytte til musikalske indslag
på scenen.
Der vil blive solgt forfriskninger i målområdet. Kom som aktiv og vær med til en hyggelig
eftermiddag - få brændt nogle
kalorier af - og støt foreningernes arbejde.
Tilmeldingssedlerne afleveres
ved startstedet lørdag den 15.
juni fra kl. 12:15 til kl. 12:45
(Børn), eller fra kl. 13:15 til
kl. 13:45 (Voksne).
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Fire arrangører i Gislev laver sponsorløb igen i år
Har du gode ”cykelben eller løbeben”, og kan du skaffe sponsorer
til at betale et mindre beløb for din
præstation, så skynd dig at komme
i gang.
Og hvordan bærer du dig så ad med
det? Jo, - du går i SuperBrugsen
i Gislev eller til Dorthe´s Modeklip
og får én eller flere tilmeldingssedler. Tilmeldingssedlerne kan også
udskrives fra www.gislev.info

Derefter tager du fat i familie,
venner og bekendte, naboer,
genboer, klassekammerater, legekamme-rater, skolekammerater, arbejdskammerater/kolleger,
medarbejdere, din arbejdsgiver,
din leverandør eller anden samarbejdspartner og spørger, om de
har lyst til at støtte dig.
Der er to cykelløb: Ruten er 1220 m
for både børn og voksne. 1. Børn til
og med 14 år. Børnene begynder kl.
13.00, og der køres i 30 minutter.
Gislev Friskole
Maja Kvist - tlf. 6229 1292
Gislev Idrætsforening
Johnny Hansen - tlf. 2890 0860
Gislev Lokalråd
Simon Smolsky - tlf. 6154 3233
Gislev Forsamlingshust
Poul Kirkeskov Pedersen
tlf. 6229 1297

Ådalscenens
Kulturcenter
Gislev

Ådalscenens
ÅDALSCENEN
Kulturcenter
Gislev
OG KONTINGENT

Den åbne scene gør bl.a., at det heldigvis aldrig bliver for sent eller umuligt at
betale sit medlemskontingent eller købe
nyt medlemskort til Ådalscenen KULTURCENTER Gislev. Når du er medlem,
kan du gøre brug af medlemsfordele, og
vi vil direkte sende oplysninger til dig, om
de arrangementer og kulturelle oplevelser, der kommer på Ådalscenen.

Vi vil meget gerne bede alle medlemmer
om at sende sine kontaktoplysninger:
medlemsnummer, navn, adresse, telefonnr. og mailadresse til aadalscenen@
gmail.com

Indbetaling af kontingent er 50 kr. for
2019 og kan ske på MobilePay 34232 eller
Frørup Andelskasse reg.nr. 5960
kontonr. 8096372.
Husk at skrive, hvem der betaler.

Vedr. dine personoplysninger:
Når du giver ovenstående oplysninger, vil
de blevet behandlet med fortrolighed, jf.
Persondata-forordningen. Vi vil sende
oplysninger til dig vedr. Ådalscenen.
Du vil til enhver kunne få dine oplysninger
slettet, hvis du kontakter kassereren.
AP. Andersen - Kasserer
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Ravndrup Bystævne

Foruden Stævnet ejer Ravndrup
bymænd Grusgraven, Bagvejen, et
par mindre stykker jord, gadekæret
og to brønde. Januar 1921 blev Bagvejen reguleret og indgrøftet og
sommeren var det år meget tør, så
der blev hentet vand fra brønden.
Sydvest for Gislev, højt hævet over
den gamle kongevej A8, Nyborg Fåborg ligger den gamle landsby
Ravndrup i dejlig fynsk natur med
dale, bakker og levende hegn.
Bystævnets historie er nedfældet
i en protokol fra 1919
Der, hvor Ravndrup Bystævne nu
ligger, lå tidligere en plads belagt
med sten, ler og al slags skrammel. Det var ingen pryd for byen.
Der blev ofte talt om at få pladsen
ordnet, og få et anlæg lavet der,
men det blev ved med at trække
i langdrag.
Men så i 1918 blev alle bymændene samlet, og fik vedtaget at få et
stævne på pladsen. Der blev sat en
indsamling i gang blandt bymændene, og der indkom 300 kr. i byens
kasse, som befandt på matrikel nr.
10a.
Nu blev der taget fat på arbejdet.
Bymændene skiftedes til i hold at
komme på pladsen og arbejde.
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Der blev drænet og plantet, sat
stenhegn omkring, og hele pladsen blev belagt med et godt lag
grus. De 30 siddesten blev fundet
og tildannet med matrikel nummer.
fra hver ejendom på Ravndrupvej
samt få andre matrikler tilhørende
bylauget. Den store sten med indskriften blev fundet i den dybe kløft
ved Eskelund, og efter meget arbejde fik bymændene den endelig
op, og fik den rejst. De to ledpæle
blev hentet ude i Ravndrupskoven.
Der var mange dages arbejde på
pladsen, men det gik let, for bymændene var enige om at få denne
samlingsplads, der også kunne forskønne lidt på landsbyen. På Valdemarsdagen den 15. juni 1919 blev
der holdt en lille indviel-sesfest,
hvor der blev holdt taler.
I 1921 fremgår det af protokollen,
at den gamle Grusgrav, som ligger
først på Ravndrupvej, sælges og
der købes en ny på den modsatte
side af vejen, det er den nuværende
Grusgrav og den ligger ved siden
af Ravndrupvej 3.

Derefter går der 30 år inden der
igen skrives i protokollen. Det omhandler mest ejerskifter.
I 1970 blev der hejst en ny flagstang og indkøbt et nyt flag.
I 1989 var der flyttet mange unge
folk til Ravndrup. Man enedes om at
sammenkalde til møde på Bystævnet den 25. marts 1989. Man skulle
medbringe river og hakkejern samt
skrubber og rengøringsmidler til at
gøre stene rene med, så man kunne
se stenenes matrikelnumre. Fremmødet viste, at der var stor interesse og enighed om at reetablere
Bystævnet, så det blev der arbejdet kraftigt på. Man vedtog, at der
i 1989 skulle indbetales 50 kr. fra
hver matrikel i Ravn-drup, så man
havde et beløb til vedligeholdelse
af Bystævnet. Det blev vedtaget,
at fra 1990 og fremefter skulle man
betale et beløb på 20 kr. pr. husstand. Derefter blev der nedsat et
flagstangsudvalg.

Men hvad er et flot Bystævne uden
en årlig Ravndrupfest?
Lørdag den 30. september 1989
kl. 15.00 blev der indbudt til indvielse af Bystævnets nye flag-stang.
Mange af Bystævnets medlemmer
var mødt og der blev sunget ”Nu
falmer skoven trindt om land”.
Om aftenen var der indbudt til
hyggeligt samvær i festlokalerne
på Ravndrupvej 21. Det blev begyndelsen til den årlige Bystævnefest. Samtidig blev man enige
om nedsættelse af et bystævneudvalg, valgt for et år ad gangen.
Det nedsatte udvalg arbejdede så
godt, at både et nyt flagregu-lativ
og en bystævnefest blev gennemført i 1990.
I 1991 vedtages de nye vedtægter
for Ravndrup Bylaug (byting) på
en stiftende generalforsamling den
31.juli 1991. Næsten alle bymænd og
-kvinder var mødt. Der blev valgt
en bestyrelse på 5 personer, som
selv valgte deres oldermand.

De følgende år er der hvert år
holdt Byting, Bystævnefest og
rengøringsdag af Bystævnet. Alt
dette fremgår af protokollen. To
bymænd laver en helt ny låge og
stengærdet sættes i stand, hvilket
var et stort arbejde.
Den 3. december 1999 var en skæbnedag for Bystævnet. Orkanen
rasede. Det 80 år gamle lindetræ
blæste omkuld. Flagstangen væltede. Alt omkring træet var kaos.
Det var lige til at græde over. Der
skulle ryddes op. Bestyrelsen besluttede, at nu da alt var kaos skulle
alt renoveres totalt. Bymændene
mødte op i foråret 2000. Der blev
ryddet op og jævnet i mange timer.
Siddestenene blev placeret på ny
i 2 cirkler. Nyt lindetræ blev plantet. Ny fiberflagstang blev rejst, så
flaget igen kunne veje. Det var et
stort arbejde og resultatet blev et
nyt og flot Bystævne. Flaget bliver
hejst ved alle matrikelejeres mærkedage. Det er en tradition, som
har eksisteret i alle 100 år.

Den 15. juni 2019 - Valdemarsdag
fylder Bystævnet 100 år
Dagen fejres med flaghejsning og
taler på Bystævnet fra kl. 10.00 til
12.00
Program:
Der bydes velkommen og orienteres om formiddages forløb
Flaget hejses ledsaget af trompet
og flagsang
Sangkoret ”Tågehornet” synger
Tale v/ borgmesteren Hans Stavnsager
Kaffe, rundstykker, drikkelse mv.
Udstilling af gamle billeder, protokol og andre effekter.
Alle er velkommen, og vi håber
på godt vejr og glæder os til at se
mange interesserede.
En gang om året sidst i april måned
samles alle matrikelejere til forårsrengøring på Bystævnet og efterfølgende grillpølser i grusgraven.
På Ravndrup Bylaugs vegne
Inge & Carl Tanderup

25

›› B U E S K Y D N I N G P Å F Y N

Nu kommer OL
Her vil 120 elever fra 6. klasser dyste mod hinanden. Der er diplomer,
medalje, finaleplads og en klassetur
til den store Skole OL-finale i Aarhus
den 18. – 21. juni 2019 på højkant.
I bueskydningen er konkurrencerne for 5. og 6. klasse og der
er 3 tilmeldt i hver klasse. Tre Ege
Skole afd. Ryslinge med 5. og 6.
kl., Tingagerskolen Ringe med 5.
og 6. kl., Krarup Friskole 6. kl og
Heldagsskolen Vantinge med 5. kl.
Den bedste skole fra hver klasse får
mulighed for at komme til finalen
i Aarhus.
Koncentrationen og fællesskabet
kommer helt i top når 120 elever
indtager skydebanen i Fjellerup.

Den 3., 10. og 23. maj 2019 er Midtfyns Bueklub vært for kvalifikation
til Skole OL i Bueskydning.

Der er nemlig Skole OL I BUESKYDNING på programmet!

Fakta om Skole OL
• D
 anmarks Idrætsforbund (DIF) og Dansk Atletik Forbund (DAF)
står bag Skole OL, som støttes af TrygFonden og Nordea-fonden.
• Skole

OL er OL i børnehøjde, og er baseret på de tre børneolympiske
værdier: fællesskab, færdighed og fairplay.
• Skole OL er klassekonkurrencer for elever i 4. - 7. klasse.
• E
 leverne kan konkurrere i atletik, bordtennis, bowling, bueskydning,
crossløb, orienteringsløb, roning og svømning.
• Parasport

indgår også i Skole OL, så børn med fysiske udfordringer
kan få en god oplevelse til Skole OL.
• De
 bedste klasser kvalificeret sig til Finalen, som afholdes
den 18. - 21. juni på Ceres Park og Arena i Aarhus.


Læs mere på www.skoleol.dk
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Midtfyn styrer slagets gang
Forberedelserne er fuld gang, og i
Midtfyns Bueklub glæder sig til at
byde eleverne velkommen.
”Idéen og filosofien bag Skole OL er
rigtig god. Skole OL er en god måde
at sætte fokus på, at få Bueskydning
på skoleskemaet i idrætstimerne.
Jeg glæder mig til at se eleverne
konkurrere og stå sammen og heppe på hinanden.
I MIDTFYNS BUEKLUB gør vi i hvert
fald alt, hvad vi kan, for at give
eleverne en god oplevelse med
Bueskydning, hvor de kan mærke
OL-stemningen”, siger Bent Hvam
Pedersen Skole OL ansvarlig i Midtfyns Bueklub.
Yderligere oplysninger om stævnet
Kontakt Bent Hvam Pedersen
tlf. 2343 9993

Nyhed

Four® Stools & Benches | Designet af Strand+Hvass

Four® Design præsenterer nye egetræsmøbler i en sortlakeret udgave.
Solidt egetræ, dansk design og godt håndværk er de overordnede
detaljer i de nye træmøbler fra Four® Design. Med en bred vifte af både
skamler, stole og borde, bliver mulighederne mange, når kontorer og
fællesarealer skal indrettes med moderne møbler i tidsløst design.
Se mere på four.design

Four Design producerer møbler, der kombinerer uovertruffen
funktionalitet med genialt design. Four Design beskæftiger sig
med kontraktmarkeder i hele Europa og har produktionspartnere i
Nordamerika, Kina og Australien
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›› M I D T F Y N S B U E K L U B

Nu kommer OL
Vores formand Bent Hvam Pedersen har efter 20 år valgt at stoppe
som formand, og det har givet os
anledning til at indstille ham til en
æresbevisning i form af en broncenål fra Bueskydning Danmark,
og den har han fået den 7. april
på forbundsmødet.
Vores begrundelse er følgende:
Ud over formandsposten har Bent
altid ydet en helhjertet indsats for
klubben, både elite- og breddeskytter, forældre og øvrige personer, der har kontakt til klubben.
Bents store arrangement har udover de 20 år som formand bl.a.
vist sig, som en engageret træner
mandage og onsdage samt fredage, når der skulle tages hånd
om stævneskytternes træning op
til stævner.
Bent var også chaufføren, der sørgede for at skytterne blev transporteret rundt til stævner i det
ganske land. Når alle var kommet
sikkert frem til stævnet, tog Bent
også ansvar for, at der blev støttet op omkring skytterne under
stævnerne.

Medaljehøst ved FM
Peter, Jeppe og Marius deltog
i FM ungdomsstævnet 2019.
Marius vandt sølvmedalje
og Jeppe bronzemedalje.
Stort tillykke med de flotte
præstationer. Det var både
Peters og Jeppes første
stævne, sådan!
I pauserne blev der bl.a.
hygget med Uno.
Fmd. Karin Birgit Laursen

28

Igangsætter er også kendetegn
for Bent. Her kan nævnes igangsættelse af den lokale bueskydningsskole i både sommer- og
efterårsferierne, hvor op mod 50
børn og voksne deltager. Skole
OL er Bent også primus motor for
i klubben. Denne aktivitet arrangerer han som det naturligste her
lokalt og til glæde for ca. 3.000
skoleelever. Og dette fortsætter
Bent med at lave.
Bent har altid været god til at finde midler hos sponsorer, så skytterne uden de store økonomiske
resurser, altid har haft udstyr og
kunne deltage på lige vilkår med
andre af klubbens /landsholdets
skytter. Bent blev kendt i klubben
i 1996, da hans datter begyndte at
gå til bueskydning i klubben, og
Bents hjerte har siden den gang
banket for Midtfyns Bueklub, også
når der har været modgang.
Midtfyns Bueklub har meget at
takke Bent for, og vi er glade for
han stadig yder en stor indsats i
vores klub.
Bestyrelsen

›› G Å B A R E U D O G S L Å S

Krocket i Gislev
Tak til de nye medlemmer vi fik
sidste år. Der er altid plads til flere.
Du er også velkommen
Kære venner kom ud og krocke,
og du vil få en dejlig dag. Det kan
være, at vejret er lidt bøvlet – skidt
med det! Gå bare ud og slås.
Det er ikke noget, vi forlanger.
Det er bare noget, vi ønsker os.
Vi spiller på Sportspladsen hver
mandag 13.30 til ca. 16.30.
Det er fitness i frisk luft – for den
modne alder. Mindre skavanker
og alder er ingen hindring!
Tag kaffen med til vi hygger os
med en pause.

Mail: Ruthm@mosevej5.dk

Hygge · Mad · Musik

Take AWAY
NYe EJERE

Åbningstider

Tirsdag - Torsdag
Fredag - Lørdag
Søndag

Ørbækvej 10, 5854 gislev

16-21
16-02
16-21

Tlf. 62 29 15 35
Følg os på Facebook
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›› G I S L E V V A N D V Æ R K !

Informationer maj 2019
Vandspild
Vandværket arbejder konstant med
at nedbringe vandspild på vort ledningsnet. På hovedledning, forsyningsledning og stikledning er det
Vandværket der må tage tabet, hvis
der konstateres et vandspild. Derimod, er det, den enkelte forbruger,
der må tage tabet, hvis vandspildet
konstateres på egen grund. Forbrugeren hæfter både for ledning og
vand på egen grund, denne ledning
kaldes jordledning.

Sektionsbrønde
Vi har nu 8 sektionsbrønde, hvor vi
kan følge forbruget i områder, og
derved finde hvor der er svind.

Find din stophane i tide
Vandværket vil gerne opfordre til,
at man selv undersøger hvor ens
stophane findes.

Renovering af ledningsnet
og teknikbrønde
Vi renoverer løbende på ledningsnettet, stophanerne bliver defekte
og skal skiftes, det koster mange
penge, og med et faldende forbrug
bliver der mindre penge til reparation og vedligehold.

Nyt for Gislev Vandværk!
På vores hjemmeside finder du
nemt din stophane. Gå ind på information søg ledningsplan skriv
din adresse i søgefeltet. Kortet kan
udskrives.

Da vi har et faldende salg år efter år,
skulle vi gerne kunne sælge tæt på
alt oppumpet vand. Det betyder, at
vi i størst muligt omfang skal have
lokaliseret alle utætheder, så årets
beregnede spildprocent kommer så
tæt på nul som muligt. Når Vandværkets spildprocent kan beregnes
til mere end ti procent, bliver Vandværket pålagt en statsafgift. I 2018
kunne spildprocenten beregnes til
6,56 % af den udpumpede mængde.

Vi vil sætte teknikbrønde hos den
enkelte forbruger, det er mere holdbart end en stophaner i fortov, og
det er nemmere og billigere at skifte
haner i disse brønde. Med tiden får
hver enkel forbruger herved deres
stophane i teknikbrønden, så det er
lettere, at få lukket for vandet, hvis
man har et brud.

Vi er alle med til at betale svindet,
så anmeld til vandværket, hvis der
formodes at være utætheder.
Der er 2 flasker vin, hvis en utæthed
anmeldes. Vi skal opfordre alle forbrugere til, at holde øje med deres
vandmålere gerne ved selvsyn på
tæller hver måned.
Det gennemsnitlige forbrug pr. person er 50 m3 pr. år.
Se vandværkets hjemmeside.
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Regnskabet 2018.
Regnskabet for 2018 udviser overskud/overdækning på t.kr. 18 mod
sidste års overskud/overdækning
på t.kr 98. Indtægterne har været
uændret i forhold til 2017.
Vi har en overdækning/formue på
t.kr. 4.114.

Vandpriser for 2019 er uændret:
Den er pr.m3 4,50 kr., afgiften er
6,25 kr. pr.m3 i alt inkl. moms 13,44
kr.
Fast årligt bidrag pr. måler er 812,50
kr. inklusive moms.

Brandhaner
Der er kun bevaret 1 brandhane ved
Faaborgvej 6. 4 brandhaner er lavet om til skyllehaner og males blå,
skyllehaner skal vandværket selv
vedligeholde.

Spildevandsafgift kan ses på FFV
hjemmeside.
De nye vandmålere
Alle har nu elektroniske vandmåler,
vi er næsten færdig med at etablere
fjernaflæsning. Det er altid forbrugeren, der har ansvar for forbruget.

Det er forbudt at tappe vand fra
brandhane og skyllehaner, det er
kun beredskabet, der må bruge
brandhanen, og vandværkets håndværker må bruge skyllehaner ved
ledningsarbejde, hvis vi finder nogen der ikke overholder dette, anmeldes det til politiet.

Elektroniske multical 21 fra kamstrup.
(Se vejledning på hjemmesiden).
Husk vandmåler skal placeres så
vandværket altid kan komme til den.

Hegn om boringerne.
Vandværket har fået påbud om
hegn om boringerne, der mangler
på 1 boring, den boring bag vand

værket blev hegnet i 2018. Den ved
træningsbanen, skal der findes en
løsning på, som alle kan acceptere
(GIF-fodbold, kommunen og vandværket).
Oplysninger
Få endnu flere oplysninger fra dit
Vandværk. Tilmeld dig SMS her
vil vandværket sende besked hvis
der observeres lækage (LEAK) på
vandmåler og andre servicemeddelelser.
Besøg vandværkets hjemmeside.
Her finder du vedtægter, regulativ,
beretning, referat, regnskab, vandprøver og bestyrelse m.m.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Analyseresultater
Udvidet Vandprøve nr. 1916365-504211 udtaget den 18.9.2018 kl. 9.45 på vandværket

BETEGNELSE
Fluorid
mg F/l

TILLADELIG
VÆRDI

TILLADELIG
VÆRDI

MÅLT
VÆRDI

Afgang vandværk

Indgang ejendom

0,20

Ingen grænse

1,5

FORKLARING
Niveauet er stabilt og har ikke
ændret sig i de seneste år.
Grundvandet indeholder
naturligt en stor mængde
opløst jern, der fjernes på
vandværket ved iltning og
filtrering.

Jern
mg Fe/l

0,019

Ingen grænse

200

Nitrat
mg NO3/l

0,684

Ingen grænse

50

Nitratindholdet er faldet fra et
niveau på mere end 15 mg/l i
perioden før år 1990

Nikkel g Ni/l

1,6

Ingen grænse

04

Boring 2 oringskontrol
2.3.2017

Hårdhed odH

18

Bam Pesticider
g/l

En hårdhed på 17,1odH
betegnes som hårdt vand.
Drikkevandet er undersøgt for
35 forskellige stoffer uden spor
af pesticider

0,03
0,01

Ingen grænse

0,1

Kimtal ved
37 oC Pr. ml

5

Ingen grænse

5

Bakterier der kan vokse ved
37 oC.

Kimtal ved
22 oC pr. ml

0

Ingen grænse

50

Bakterier der kan vokse ved
20-22 0C.

E coli og coliforme
bakterier Pr. 100 ml

0

Ingen grænse

i.m.

E coli og coliforme bakterier
må ikke forekomme i
drikkevandet.

Desphenyl-Chloridazon: 0,03 langt under grænseværdi.
Det nye pesticid: 1,2,4, Triazol har vi fået undersøgt 28.5.2018 > 0,01

Se vandværkets hjemmeside for yderlige vandprøver: www.gislevvand.dk
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Gislev & Ellested
Sogne

Årgang 69

Nr. 3 - 2019

Sognehistorie fortsat...
Vi befinder os stadig i 1600-tallet. Svenskerne har plyndret og hærget det
meste af Sjælland og Fyn og Danmark er tæt på sin undergang.
Området omkring Gislev undgik ej
heller Svenskernes hærgen. Men det
var ikke kun de svenske soldater, der
var en plage. Det fandtes på dette
tidspunkt også en del ryttergods her
i sognet. Ryttere var en del af hærens
beredskab og de blev ofte indlogeret
hos bønderne. Herudover fik mange
af dem tilmed krongods til deres underhold.
I 1688 var en feltskærer (militærlæge)
således indkvarteret i præstegåden.
Han blev efter sigende far til 8 børn,
som alle blev døbt af en feltpræst i Gislev kirke.
Det var langt fra en fordel at indlogere
rytterne. De bragte megen uro med
sig. Ofte voldtog de kvinderne eller
udøvede vold med døden til følge.
Der berettes således om en Johan Westphalen, rytter af ritmester Fridrich
Nabocks compagni, der den 2. maj
1695 blev henrettet ved skydning. Årsagen til den strenge straf var mordet
på hans hustru. Han blev efterfølgende begravet på Gislev kirkegård.
Blandt Gislevs mere fredelige borgere,
fandtes der et blomstrende erhvervsliv. I gadebillede fandt man således
både en handskemager, sadelmager
og parykmager.

9. juni 1670 blev følgende vedtægt for Gislev sogn tinglyst:
1.	Alle i sognet værende gårdmænd, såvel som husmænd skulle
holde deres hunde bundne i gode forsvarlige jernelænker fra
Askeonsdag til Mortensdag – Og dersom nogen mands hund
befindes løse i den tid, skal den mand betale en bøde lydende
på 1 tønde øl. Dersom en sådan hund gør skade på kvæg eller
andet, skal manden betale skade og bøde 1 tønde øl.
2. H
 ver mand i Gislev sogn skal have tilsyn med nabo
ejendommens ovne og ildsteder, at de ikke er brandfarlige;
skulle det være tilfældet skal vedkommende advares. Afhjælper
naboen ikke skaden og dermed faren ved ildsted eller ovn, da
er det tilladt for by mændene at nedrive det farlige ildsted eller
ovn. Herefter idømmes denne mand ½ tønde øl.
3. E nhver skal holde tilsyn med at ingen onde urter gror på nogen
mands grund. Er dette tilfældet skal denne mand bøde 1 tønde
øl. Dersom han ikke luger de onde urter bort, skal han bøde
endnu 1 tønde øl.
4. Ingen må på fælleden holde vrinske heste under 2 år. Sker
dette tildeles en bøde på unde 1 tønde øl.
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5. Ingen må på fælleden slå mere græs end han skal bruge til
foder om vinteren. Overtrædelse af dette medfører en straf på
under 1 tønde øl.

Denne vedtægt var foranlediget af
ønsket om, at afhjælpe nogle af
samtidens hverdags problemer. Heriblandt hundene. I midten af 1700-tallet var de en ren landeplage.
De strejfede om i flokke i skove og
på marker og sønderrev får og lam.
Ødelagde vildtet og skambed kvinder
og børn, så det kunne være farligt at
færdes i landsbyerne om natten.
Med hensyn til ildstederne, er det
forståeligt at man tog sikkerheden
alvorligt. De fleste huse var på dette
tidspunkt stråtækte og lå meget tæt
på hinanden.
En ildebrand kunne derfor hurtigt
brede sig til en hel by. De onde urter og ukrudtet var frygtet i datidens
økologiske landbrug, da de let kunne
ødelægge høsten.
I Viby sogn på Lindsholm fandtes
på adskillige marker noget ukrudt,
som kaldtes ”Lindhardter” efter en
Købmand i Nyborg, som havde solgt
græsfrø, hvori der fandtes en del af
disse frø.

De mange ølstraffe som ganske givet
har sat deres præg på bystævneren,
når man nød ”godt” af bødekassen –
fik kongen til at udstede påbud om, at
ølstraffen skulle omsættes til penge,
som skulle anvende til byens bedste.
Og kongen mente det skam, Idet han
udstedte en forordning den 12. feb.
1629, hvor han indskærpede sit påbud mod øldrikning.

Sommerkoncert
Søndag den 16. juni kl. 16.00
Koncert i Gislev Kirke med Svendborg Kammerkor

Her forbød han præsterne, at give
bønderne øl, når de kom for at aflevere deres tiende. ”Ingen præster skal
undertage sig sådanne sædvane at
efterfølge deres sognemænd noget øl
for deres tiende herefter at oplægge,
efterdi de derforuden sig nocksom oc
altfor meget på drukkenskab beflitte”.
Sognehistorien fortsættes i næste
nummer af kirkebladet.

KOM OG SYNG
SOMMEREN IND
Onsdag den 26. juni
kl. 19.30 i konfirmandstuen
ved Gislev præstegård
En aften hvor vi sammen skal
synge nogle af alle de dejlige
danske sommer salmer og sange.
Undervejs byder menighedsrådet
på kaffe og kage.
Herefter vil der være ønskekoncert, hvor der vil være mulighed
for at ønske frit fra højskolesangbogen og salmebogen.

Koret synger et bredt repertoire med
korværker af Mendelsohn, Hassler,
Dyrst, Drud, Bæk, Britten og Gjeilo
m. fl. Ved koncerten vil der også være
fællessalmer og orgelmusik.

Dirigent for Svendborg Kammerkor er
Hans Peter Birk Hansen.
Alle er velkomne.

Aftenen er arrangeret af
Erik Kempf (organist)
Karen Brusch (kirkesanger) og
Mette Sauerberg (sognepræst)
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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.

SANGTIME	
Torsdag d. 23. maj kl. 17-18 (OBS kl. 17):
i Årslev kirke Tema: Skaberværk, tak og bøn

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

SANGTIME	
Torsdag d. 5. sept. kl. 16.30-17.30:
Nr. Lyndelse wkirke Tema: Høst

FOREDRAG	
Tirsdag d. 24. sept. kl. 19.30-21.30:
Hans Anker Jørgensen i Ryslinge Valgmenigheds sal,
Åskovvej 2, 5856 Ryslinge.

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

FOREDRAG	
Torsdag d. 14. nov. kl. 19.30-21.30:
Iben Krogsdal på Rudme Friskole,
Rudmevej 95-95, 5750 Ringe.

SANGTIME	
Torsdag d. 21. nov. kl. 16.30-17.30:
i Espe Kirke Tema: Advent og jul
4

Friluftsgudstjeneste
2. Pinsedag Mandag d. 10. juni, kl. 14.00 i Årslev
Årslev sogn bliver i år vært ved
den årlige fri
luftsgudstjeneste
2. pinsedag i Midtfyn provsti.

Efter gudstjenesten er der mulighed
for samvær i det grønne.

Gudstjenesten holdes i præstens
have, bag ved præsteboligen, Gl.
Byvej 28 B. Der medvirker et folkekor, et lokalt børnekor og instrumentalister.

Medbring stol eller tæppe og kaffekurv! I tilfælde af regnvejr holdes
gudstjenesten i Årslev kirke, og kaffen kan indtages i sognehuset. Man
kan parkere ved Årslev kirke og ved
sognehuset.

Enhver interesseret indbydes til at
være med i folkekoret, som øver
torsdag d. 6. juni kl. 19-21 i sognehuset i Årslev, Gl. Byvej 28 A.

Tilmelding til folkekoret
Senestden 27. maj til Dirigent
Ulla Poulsen,tlf. 2032 0152 eller
pr. mail: up1955@gmail.com.

Høstgudstjeneste og
konfirmandindskrivning
Søndag den 25. august kl. 11.00 på Ådalscenen.
I år har vi valgt at flytte høstgudstjenesten til byens nye og flotte udendørs
scene Ådalscenen. Traditionen tro
medvirker FDF Brass Band og byens
kor ”Tågehornet”. Efter gudstjenesten vil udvalget ved Ådalscenen stå

for salg af kaffe og kage til dem der
har lyst til at blive siddende og nyde de
smukke omgivelser.

Konfirmationsdatoer i 2020
Søndag den 3. maj i Gislev Kirke
Bededag den 8. maj i Ellested kirke

Husk at medbringe stole, tæpper
eller lignende til at sidde på.

Er der spørgsmål til indskrivning eller
konfirmandundervisningen er man
velkommen til at skrive eller ringe på:
Tlf. 29 38 89 88
Mail: mesa@km.dk

Tilmelding til konfirmandundervisning
Søndag den 25. august ved Ådalscenen efter høstgudstjenesten
Der vil være indskrivning til konfirmationsforberedelse efter høstguds
tjenesten den 25. august.

Efter undervisning vil I blive kørt
til skole med taxa. Undervisningen
begynder i uge 43

Undervisning vil igen i år være torsdag
og lørdag og foregå i konfirmand
stuen ved Gislev præstegård.

Lørdags hold:
Lørdags kl. 9.00-12.00.
For alle der går på Gislev Friskole, 4
kløverskolen i Ørbæk, Nordagerskolen
i Ringe eller på Trunderup Friskole.

Torsdags hold:
Torsdag kl. 8.00-9.30:
Alle dem der efter sommerferien går
på Tingagerskole i Ringe.

Vi mødes en gang om måneden i tidsrummet kl. 9.00-12.00.

Følgende lørdage vil der være
undervisning i 2019/2020
Lørdag den 7. september
Lørdag den 5. oktober
Lørdag den 2. november
Lørdag den 14. december
Lørdag den 11. januar
Lørdag den 8. februar
Lørdag den 7. marts
Lørdag den 18. april
Mange konfirmandhilsener
Sognepræst Mette Sauerberg
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Sogneudflugt 2019
Søndag den 15. september

Menighedsrådsmøder
Gislev-Ellested
menighedsråd
Møderne foregår i
konfirmandstuen ved Gislev
præstegård

Tidspunkt kl. 18.30
Følgende datoer er der
menighedsrådsmøde:

Den 21. maj
Den 7. august
Dette års sogneudflugt går til det sydfynske øhav, nærmere bestemt
Langeland. Traditionen tro begynder vi med en gudstjeneste i kirken.
Herefter vil der være afgang med bus fra kirkepladsen.

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

Dagens program:
Kl. 9.45:	Gudstjeneste i Gislev kirke
Kl. 10.45:	Afgang fra kirkepladsen med bus til Rudkøbing Kirke.
Kl. 12.45:	Frokost på Hotel Rudkøbing Skudehavn.
Kl. 14.15:	Rundvisning på Skovsgaard Gods. Herefter vil der blive
serveret kaffe og kage i café & gårdbutikken.
Kl. 16.15:	Bussen kører mod Dovns klint på Sydlangeland.
Undervejs vil bussen gøre et stop ved Ørnehøjen,
hvorfra vi håber kunne se Langelandske vilde heste.

Kirkekaffe
Følgende søndage vil der
være kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesten:

Kl. 17.30:	Afgang mod Gislev
Kl. 18.30:	Forventet hjemkomst.
Tilmeldingsfrist vil blive bragt i næste kirkeblad.

Gislev kirke
Søndag den 9. juni
Søndag den 11. aug.

Ellested kirke
Søndag den 16. juni
Søndag den 14. juli
Søndag den 18. aug.
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ADRESSER
Gislev Kirke
Lykkesholmsvej 3, 5854 Gislev
Åbent mandag –lørdag kl. 8-16.
Ellested Kirke
Ellestedvej 11B, 5853 Ørbæk

Gislev-Ellested menighedsråd:
Formand
Palle Lundsfryd Nyborg
Assensvej 45, Lindeskov, 5853 Ørbæk
Tlf. 61 76 14 48

Sognepræst
Mette Sauerberg
Lykkesholmsvej 8, 5854 Gislev
Tlf. 62 29 10 32 – Mobil 29 38 89 88
Træffes på telefon tirsdag-søndag
Mandag fridag
E-mail: mesa@km.dk

Næstformand
Jonna Holmhus Sindberg
Tlf. 50 41 46 58

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

Menige medlemmer
Margit Olsen
Tlf. 22 18 04 45
Pia K. Jørgensen
Tlf. 61 46 82 93
Birthe Bech Hansen
Kildemarken 1, 5854 Gislev

Gislev graverkontor
Tlf. 62 29 10 28
E-mail: gkirke@mail.dk
(Graverkontoret er lukket mandag)
Organist
Erik Kempf
Tlf. 22551592
Kirkebilen Taxi 4x27 Odense 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.

Kontaktperson
Solveig Pedersen
Tlf. 24 41 99 45

Kirkeværge i Gislev sogn
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

Kørsel med kirkebilen er gratis og
betales af kirkekassen.
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Gudstjenester
GISLEV

ELLESTED

Søndag den 2. juni 6.s.e.påske

kl. 10.30

Søndag den 9. juni Pinse

kl. 10.30 (kirkekaffe)

Mandag den 10. juni 2. Pinsedag
Friluftsgudstjeneste i Årslev.

kl. 14.00 (Gl. Byvej 28 B i præstens have)

Onsdag den 12. juni aftensang i Gislev kirke

kl. 19.00

Søndag den 16. juni Trinitatis		

kl. 10.30 (kirkekaffe)

Søndag den 23. juni 1. s.e.Trin

kl. 10.30

Søndag den 30. juni 2.s.e.Trin.

kl. 10.30

Søndag den 7. juli 3.s.e.Trin.

kl. 10.30

Onsdag den 10. juli aftensang i Gislev kirke

kl. 19.00

Søndag den 14.juli 4.s.e.Trin.		

kl. 10.30 (kirkekaffe)

Søndag den 21. juli 5.s.e.trin.

kl. 9.00 Simon Langeskov Jylov

Søndag den 28. juli 6.s.e.trin.

kl. 10.30 Simon Langeskov Jylov

Søndag den 4. august 7.s.e.trin.

kl. 9.00 Dorte Wittrup Winther

Søndag den 11. august 8.s.e.trin.

kl. 10.30 (kirkekaffe)

Onsdag den 14. august aftensang i Gislev kirke

kl. 19.00

Søndag den 18. august 9.s.e.trin.		

kl. 10.30 (kirkekaffe)

Søndag den 25. august 10.s.e.trin.
Høstgudstjeneste på Ådals scenen kl. 11.00
Søndag den 1. september 11.s.e.trin.

kl. 10.30

Søndag den 16. juni kl. 16.00:

Sommerkoncert med Svendborg kammerkor

Onsdag den 26. juni kl. 19.30:

Vi synger sommeren ind i konfirmandstuen ved Gislev præstegård

Søndag den 25. august kl. 11.00:

Høstgudstjeneste på Ådalsscenen med FDF Brass Band

Søndag den 15. september:

Sogneudflugt

MARK & STORM GRAFISK A/S · 62 62 22 77

Kommende aktiviteter

›› G I S L E V M U S I K

Festival 2019
Nu nærmer Gislev Musik Festival
2019 sig med hastig skridt. Hvid
du ikke allerede har sat kryds i
kalenderen den 1. juni, så gør pr.
omgående!

i vil blive super glade for din praktiske hjælp til både opbygning og
ikke mindst til nedtagning af festivallen.

Du er også hjertens velkommen til
at give en hånd med på selve dagen i vores forskellige boder.

Vi glæder os overordentligt meget
til at se jer alle sammen igen.
Der er på nuværende tidspunkt
allerede tilmeldt musik til mange
timers underholdning. Pia og Ib vil
endnu en gang (b)grillierer med
lækker aftensmenu til os.
Vi er i år udfordret på inddragelsen
af vores nye dejlige Ådalscenen til
vores arrangement. Dette skal dog
nok lykkes, så vi ender med at få
ligeså hyggelige rammer, som vi
plejer til vores festival.
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Tilmelde dig her: www.gislevmusikfestival.dk

›› F O D B O L D E R F O R A L L E

Gislev rulleskøjteløb
Lærkes drøm om en rulleskøjteklub
gik i opfyldelse.
Vores datter Lærke på snart 9 år
har længe elsket at stå på rulleskøjter. Hun er en pige som elsker fælleskab og hygge, men er ikke lige
en bold-pige som vil til fodbold og
håndbold.
Vi synes nogle gange, at det kan
være svært at få børn afsted til fritidsinteresser om sommeren her i
Gislev, hvis man ikke er til boldsport.
Lærke overtalte mig til, at vi skulle
lave noget sjov for dem, der havde
lyst til at være med til at rulle.

En søndag eftermiddag kørte vi en
tur op til hallen og lavede en simpel
lille video og lagde den på facebook på “5854 Gislev”-siden.
Vi fik mange positive tilbagemeldinger og mandag den 22. april
stod vi klar på P-pladsen foran hallen med en bunke kegler og godt
humør. 14 glade børn og en far på
rulleskøjter var mødt op. (så fedt )

Jeg elsker bare vores fællesskab og
sammenhold her i byen.

Vi løb en time med lidt styret leg
og sjov, og børnene var glade og
trætte, da det var slut.
Forældrene hyggede sig og fik
snakket imens, der var fart over
feltet, på de skønne børn.

Find os på facebook: “Rulleskøjteaften Gislev”.

Så længe der er interesse for projektet, vil jeg gerne stå for rulleskøjteklubben hver mandag fra 17 - 18.
Det er på eget ansvar, at børnene
deltager, og jeg ser gerne de har
cykelhjelm, håndleds- og knæbeskyttere på.

Alle børn er velkomne.
God sommer!
Janne Schjødte Hald

Psykolog

LØRDAG
D. 10. AUGUST

Judith Frøkiær Nielsen
psykolog-judith.dk
Håndværkervej 7, 5854 Gislev

Telefon: 20 70 32 19
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Ådalscenens
Ådalscenen
Kulturcenter
KUTURCENTER
Gislev
- Er en folkelig vedtægtsbestemt
forening, hvis formål er, at:
• F
 oreningen er en driftsforening for ”Ådalscenen KULTURCENTER
Gislev”, som udfører sin virksomhed for Gislev lokalråd og jf.
nedenstående vedtægter.
• F
 oreningens formål er på almennyttigt grundlag at drive
Ådalscenen, samt de tilhørende bygninger og arealer, der driftes
af Gislev Lokalråd, herunder fælleshuset med det foreløbige navn
”Snurretoppen” jf. Brugsaftale af 13.12.2017
• F
 oreningen har endvidere til formål på almennyttigt grundlag at
bidrage til udvikling af kulturelle aktiviteter i Gislev Sogn under
hensyntagen til natur og æstetik i området.
• F
 oreningen informerer medlemmer og områdets borgere om
initiativer og aktiviteter på området.
At drive en almennyttig forening kræver nogle grundige
økonomiske overvejelser, af moms og skattemæssig karakter.
Noget er tilladt og andet ikke. Derfor er vi nødt til at finde den
rigtige og bæredygtige løsning for vores forening.
Bestyrelsen er netop i gang med denne afsøgning og drøftelser,
som kan betyde, at vi er nødt til at indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling. Skulle det ske vil der sandsynligvis ved samme
lejlighed og blive afholdt suppleringsvalg til bestyrelsen, da der er
et par stykker, desværre har måttet forlade bestyrelsen, så de to
suppleanter er nu inddraget det egentlige bestyrelsesarbejde.
I vil naturligvis høre nærmere med en indkaldelse, hvis det bliver
nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling.
Medlem af bestyrelsen / AP. Andersen
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›› V I A J E A E S P A Ñ A

Udflugt til Alcázar
Turen derhen
Vi var 2 lærere og 5 elever, der
startede turen søndag den 13. januar klokken 10:15 ved toget på
Nyborg station. Vi skulle til Københavns lufthavn. Vi fløj til Madrid,
hvorfra vi skulle køre i bus i 1 time
og 30 min. Der mødtes vi sent om
aftenen med vores værtsfamilier,
og da vi skulle bo alene hos en
spansk familie, var vi lidt nervøse
til at starte med, men det var slet
ikke slemt og kan godt anbefales.
Projektet
Projektet handler om at være
sund, det vil sige spise sundt, motionere og have venner. Vi skulle
jo også snakke en del engelsk,
men det var ikke det, som projektet handlede om.
Hvad lavede vi?
På turen lavede vi en del sjove ting.
Vi var ude at vandre, hvilket virkede totalt trættende, men det var
så flot, at vi glemte det.
Vi var på skolen hverdag. Nogle
dage lavede vi workshops, hvor vi
legede en masse sports lege.
Vi var også ude at shoppe, det
var meget hyggeligt, og det var
ret billigt.

Min oplevelse
Jeg synes , at det var en god tur,
men det var ikke fordi, der var så
meget sund mad. De synes nok
selv, det er sundt, dem fra Spanien, men i sammenligning med
Danmark, der lever de usundt.

»Jeg syntes, vi fik
motioneret en del, så det
var super godt lavet«
Det med at bo i værtsfamilie kan
godt virke lidt skræmmende, men
min familie var så søde, og hvis jeg
ikke kunne lide maden, så fandt de
altid noget andet, eller spurgte om
de skulle lave noget dansk mad.

De var så åbne og søde, og når jeg
hører de andre elever fra Danmark
fortælle, siger de også kun gode
ting, om deres familie. Den eneste
ulempe var, at de ikke var gode til
engelsk, men vi fandt ud af det.
Afrejsen
Det var ikke så hårdt at sige farvel
til de andre deltagere, da vi kun
havde været sammen en uge, men
det var hårdt at sige farvel til min
værtsfamilie.
Den yngste pige græd, og den
mellemste pige græd også. Jeg
fik det lidt dårligt, men sådan er
det jo. Jeg holder i hvert fald rigtig
meget af dem.
Byen
Den by vi boede i hedder Alcázar
de San Juan, som er en by der ligger midt i Spanien. Der bor cirka
31.000 mennesker i byen.
Der er et vigtigt hospital i byen og
mange smukke seværdigheder.
Landene
I projektet deltager der 5 lande:
Danmark, Spanien, Tyrkiet, Ungarn og Italien. Det er fedt, der ikke
er nogle nordiske lande med, for
de kan som regel dansk og det er
nederen, for man vil jo også lære
engelsk, når man er af sted.
Skrevet af Mille
8.klasse Gislev Friskole
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›› I A M W E – E R A S M U S +

Tur til Polen
Søndag den 7. april drog 3 elever
og 2 lærere til Polen. Turen startede
tidligt – allerede 6.20 kørte toget.
Erasmus+ projektet: ”I Am We”
handler om medborgerskab – både
nationalt, i kommunen og internationalt og i EU. Eleverne var indkvarteret privat hos polske familier.
Lærerne på hotel i lokalområdet.
Forud for rejsen havde vi besøgt
kommunale institutioner, genbrugspladsen, tandplejen, besøgt
Plejecenter Nørrevænget og interviewet en beboer der, biblioteket
samt endelig interviewet vores
borgmester Hans Stavnsager. Vi
har også arbejdet med EU's historie
og lært mere om EU og Danmark.

Polen
I Polen skulle vi fremvise filmen om
kommunen, vise vores rejseplan
for 10 dage i Polen samt vise vores
skole. Derudover havde den polske
skole lavet et program, hvor vi både
så lokale seværdigheder, deltog i
forskellige workshops og besøgte
Krakow, Wieliczka Saltmine og
Auschwitz.
Skolen i Polen er ret lille – kun 43
elever. De havde planlagt en stor
velkomst med sang, dans og skuespil. Vi hørte legenden om Wawel
Dragen og så elevernes fortolkning af legenden. Vi fik også lært
lokale danse.

Erasmus +
Deltagerlandene i projektet: Polen,
Rumænien, Grækenland, Sardinien
og Danmark havde hjemme fra
medbragt lokale specialiteter, som
blev serveret på Erasmus-marked
mandag. Her var der mulighed for
at smage lokale retter fra landene.
Tirsdag var hele skolen samt alle
gæsterne deltagere i en musikworkshop. Her fik vi spillet på trommer.
Vi prøvede også at lave påskepynt
ud af høvlspåner af birketræer. Vi
besøgte lokale kirker og var også
på vandretur til lokale slotte.
Torsdag var vi på den store rundtur.
Vi blev hentet allerede kl. 4.45 og
kørte mod Wieliczka Salt mine. Her
havde vi en spændende rundtur i
minen. Vi gik 800 trin ned af trapper og gik derefter rundt i minen.
Vi så faktisk kun 1 procent af minen og var kun på 3 niveauer ud af
9, men hvilken oplevelse. Det var
fascinerende at se, hvad minearbejderne har formået at hugge ud
i minen. Minen producerer stadig
lidt salt, men er mest en seværdighed.
Opturen til overfladen var heldigvis
ikke via trapperne, men i en lift – der
dog var en lettere klaustrofobisk
oplevelse.
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Efter besøget stod den på frokost
i nærheden. Derefter kørte vi videre til dagens 2. seværdighed:
Auschwitz.
Det var en spændende rundvisning
i et af de mørkeste episoder i Europas historie. Natten skulle derefter
tilbringes i Krakow, hvor vi fredag
var på rundvisning.
I Krakow blev vi vist rundt i den
gamle bydel. Vi så katedralen og
besøgte universitet. Eleverne fik
shoppet og sidst på dagen gik turen tilbage til Siedlcu Duzy. Her var
der hyggeaften for eleverne sammen med deres værter. Lørdag
stod den på pakning og hjemrejse.
Velankommet til Kastrup lufthavn
mødte vi eleverne fra SES-projektet som var på vej hjem fra sidste
rejse til Ungarn.
Til oktober får vi besøg i Danmark
af vores partnere i IAW-projektet.
I foråret 2020 venter så den sidste
rejse i dette 3-årige projekt.
Mette Kristensen
Gislev Friskole

 ST
ORT U
DVAL
G 
FISKARS CLASSIC

HAVEREDSKABER
ROEHAKKE
EL. KULTIVATOR

199,FR IT VA LG

HAVESPA
EL. GRAVEGDE
REB

399,F R IT V A L G

Like os på Facebook
www.facebook.com/gislevsmedie
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›› L O K A L H I S T O R I E

Ny bog om Gislev
Bogen er blevet til i et nært samarbejde med Lokalhistorisk Forening
for Gislev, Kværndrup og Ryslinge
Sogne. Udarbejdelsen er naturligvis gjort med største interesse og
frivillig arbejdskraft, dog har selve
trykning af bogen været en udgift
for Lokalhistorisk Foreningen….

Formand Poul Toudal holdt festtalen, hvor han takkede for den lokale
Gislevstøtte og indsats for at føje
endnu et stærkt kapitel til området
historie.

Tak for denne uvurderlige støtte!
Derfor var det også Lokalhistorisk
Forening for Gislev, Kværndrup og
Ryslinge Sogne, som afholdt den
meget velbesøgte reception, hvor
ca. 200 var mødt frem.

Det begyndte i tandlægens venteværelse, hvor jeg sad og ventede
sammen med Runa. For at dul-me
nerverne, snakkede vi lokalhistorie.
Runa mente, at vi i Gislev burde
have en ”Gislevbog”, da der er skrevet en bog både om Kværndrup og
om Ryslinge, mens vi i Gislev bare
har ”Sognefilmen”, som er lavet i
1949 – og på den besøger vi rigtig mange gårde – fra den ene
ende af sognet til den anden.
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Else Hviids tale i forbindelse med
frigivelsen af bogen

Der er også vist rigtig mange klip fra
håndværkere: smede, tømrer, murere, sadelmagere, drejere og bødkere. Fra byen viste filmen Brugsen,
apoteket, skolerne, men udover
hvad der blev vist på filmen, var der
et blomsterne butik- og handelsliv i
Gislev, som slet ikke er med i filmen.
Derfor kunne det være sjovt at fortælle noget om alle de mange små
butikker. Nu kender jeg heldigvis
rigtig mange ældre Gislev.borgere,
som har boet her i mange år.
Jeg sammenkaldte nogle af dem,
som jeg vidste kunne fortælle nogle
af de gamle historier.
Første gang samledes vi hos mig,
og så ”Sognefilmen” – for at komme
i den rette stemning.

Så snakkede vi om, hvad hver især
ville skrive om og om hvilken periode. Vi skulle bevæge os mest i
1940’erne og 1950’erne. Senere
holdt vi flere møder på Lokalhistorisk Arkiv i Kværndrup og lånte materiale og billeder.
Materialet har jeg så samlet, og med
stor hjælp fra Anders Peter Andersen (AP) er tekst og billeder blevet
til den smukke bog, som vi i dag
præsenterer her. Jeg har også fået
stor hjælp af Lokalhistorisk Forening til korrekturlæsning.
Hvem der har skrevet og fortalt historierne står i bogen. Gruppen omkring bogen har haft mange fornøjelige stunder sammen. At det var
tiden for at nedskrive Gislevs historie i 1940’erne og 1950’erne viser, at
2 af bogens fortællere er døde kort
tid efter, vi havde fået deres historier.

Tak til Henning og Rita, for vi nåede
at få jeres historie med.
Palle har lavet et matrikelskort over
hovedgaden i Gislev i tidsperioden.
Ud fra hver matrikel har han skrevet,
hvad der var, og hvem der boede i
de forskellige huse. Kortet sidder i
et indstik bag i bogen.
Tag kortet ud og gå på tur ned ad
hovedgaden, og oplev de mange
små virksomheder i 1940’erne og
1950’erne. På kortet kan man se, at
det kun er en del af de mange håndværk og forretninger vi har med i
bogen og i ”Sognefilmen” - så der er
plads til andre, som kunne tænke sig
at skrive videre på Gislev historie.
God fornøjelse med læsningen!

Bogen kan købes
ved Lokalhistorisk Arkiv,
Mullerup 2, Kværndup.
Eller hos:
Else Hviid
Ravndrupvej 6, Gislev.

MEDLEMMER
IKKE MEDLEMMER

PRIS:

Køb og afhentning
kan aftales nærmere
på tlf. 6229 1626 eller
tlf. 2982 7818

75 KR.
100 KR.
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Efter Affaldsindsamlingen 2019
”Lokalrødderne” i Gislev holdt igen i år i samarbejde med Danmarks
Naturfredningsforening og Lokalrådet den årlige affaldsindsamling
søndag den 31. marts 2019.
”Kom og hjælp med at gøre vor by ren. Vi vil også indsamle på alle
indfaldsveje til byen”, sådan lød 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 begyndte kl. 10.00 ved Gislev Forsamlingshus' parkeringsplads.
Forsamlingshuset havde stillet lokaler til rådighed. Så der var arrangeret spisning kl. 13.00. Bianca og Gudrun havde endnu engang lavet
mad, en dejlig suppe.
Tak for suppe til Lokalrødderne!
Der var mødt ca. 30 op for at gøre vores by indbydende at se på. Der
blev samlet mange sække affald. Vi anslår, at det var omkring 250 300 kg. Det var ca. det samme sidste år, men det er stadig ikke til at
forstå, at så meget smides ud af vinduerne i biler eller tabes på vej til
genbrugspladsen.
Man kunne ønske at flere vil bruge en affaldspose i bilen og et net på
traileren. Initiativtagerne håber, at affaldsindsamlingen kan være med
til, at mindre affald smides ved siden af skraldespanden, i hegnet, i
skoven osv. Det er så besværligt, når det skal samles op igen.
Tak til jer som deltog, men også en stor tak til jer, som hjælper med
at holde en vejkant eller et område fri for affald, det er en stor hjælp
og kan tydeligt ses, når nogen har været der, før vi kommer.
De renligste hilsener
Ole og Holger

›› N Y T F R A

KFUM Spejderne
Bagagerumsloppemarked
Igen i år inviterer spejderne i Gislev
til bagagerumsloppemarked den
23. juni 2019 kl. 10.00 - 13.00
Ryd op i gemmerne, kom og sælg
børnenes brugte legetøj, bøger,
nips og andre gemmer. Samtidig
har vi et mindre plantesalg, så der
er også lidt til haven.
Har du overskud af planter, kan du
også tag dem med. Måske kan du
gøre et godt staudebytte. Loppemarked kommer til at foregå på vores grønne areal foran hytten, og
der vil være mulighed for at købe
kaffe, te og sodavand. Det koster
50 kr. at opstille en stand. Tilmelding til ildfluerne@hotmail.com eller til Ellen Hansen tlf. 4257 9600.
Sidste år have vi et rigtigt hygge
ligt loppemarked, med rigtig dejligt vejr. Vi håber, at rigtig mange
vil møde op for at gøre et godt køb,
og få en hyggelig formiddag.

Sankt Hans
Senere på dagen holder vi traditionen tro Sankt Hans. Der er allerede
kommet grene til Sankt Hans-bålet,
og vi er ved at planlægge andre
aktiviteter.
Vi åbner pladsen kl. 19, og alle er
velkom-men til at deltage i pladsen
aktiviteter. Der vil være mulighed
for at købe kaffe, te, kage, øl, vand,
pandekager, og lave sig sit eget
snobrød eller prøve kræfter med
popcorn over bål.
Kl. 20.30 sætter vi ild til bålet, og
sender heksen til Bloksbjerg. Skulle
der være nogen, der kunne have
lyst til at stå for musikken, når der
skal synges midsommervise, er vi
meget interesseret.
Der kunne også være mulighed for,
at fyre et par numre mere af. Vi ser
frem til en rigtig hyggelig aften, og
håber mange vil støttede op om
vores arrangement.

Familiespejder
Vi har stadig gang i familiespejder
én søndag om måneden kl. 10 - 12.
I løbet af foråret har vi bl.a. lavet
kartoffeldyr, kartoffeltryk, fugleredekasser og sået tomater og peberfrugter, så vi er klar til at gå sommeren i møde. Her til påske stod
den på æggemaling og -farvning
og andre hyggelige påsketing.
De sidste datoer for familiespejder
inden sommerferien er den 19. maj
og 16. juni. Så tag familien i hånden
til et par hyggelige formiddage.
Det koster 50 kr. pr. familie pr. gang.
Spejderhytten
Spejderhytten er opvarmet med elradiatorer. Det har været så dyrt, at
der ikke har været råd til at sætte
varme på. Det lysner nu, da vi har
fået fondsmidler fra Faber Fonden
og energitilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Alle udgifter skulle
nu være dækket til installation af et
nyt Luft til Luft anlæg.
Vel mødt - Spejderne i Gislev
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Pinsefest i Gislev forsamlingshus
Pinse lørdag den 8. juni 2019 kl. 18.00
Kom og gør en god aften endnu hyggeligere,
tilbring Pinse lørdag i festligt lag, maden er der
sørget for, den leveres af AP Svensens madservise.
Find endelig danseskoene frem for musik er der også
bestilt, det bliver Per Hyttel, der kommer og spiller
for os, han er en af Leif Fabers drenge.
Tag vennerne, familien eller naboerne under armen
og kom ned til forsamlingshuset og fest sammen
med os og de andre i byen.
Her vil være drikkelse til rimelige priser og der vil
være gevinster at vinde på indgangsbilletten, bl.a.
fra Gislev Rejser.
Billetter købes med kontanter hos Dorthe’s Modeklip,
og kan erhverves for bare 250 kr. pr. stk.
Husk at passe godt på billetten :-)

Sidste frist for at få fat i billetter til denne
hyggelige aften, er den 1. juni.
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›› N Ø R R E V Æ N G E T S V E N N E R

Cabaret og kammarater
I Nørrevængets Venner har vi haft
forskellig underholdning her i de
sidste måneder. Bl.a. ”De Andre”,
”Det Sorte Guld” og ”Hammers
duo”. Helt specielt vil vi dog lige
nævne ”Bjergbankens Cabaret”,
som underholdte med et forrygende show.
De kom slæbende med store kufferter og tasker, for der var omklædning mellem hvert eneste nummer.
Virkelig herlig underholdning.
Derefter havde vi ”Svindinge Salonorkester” først i april og afsluttende den 13. april med vores årlige forårsfest med underholdning
af ”LOTTE RIISHOLT”. En herlig,
festlig og på alle måder en skøn
eftermiddag.
Den 5. maj 2019 er der underholdning af ”Latinerne”, og den
15. maj kommer ”Vostov”.

HUSK vores populære grillfest den
15. juni (der bliver tilmelding – så
hold øje med Midtfyns Posten).

Det er i år samme dag som 800 året
for Dannebrog fald ned fra himlen,
så vi lover, at det bliver festligt.

Gislev Jagtforening
Flugtskydning
Den 5/8 – 12/8 – 19/8 kl. 18.00 – 21.00
Foregår på Holmelund, Lamdrupvej 6, 5854 Gislev Træningsskydning Mandage.
Der kan købes drikkelse og grillpølser alle dage.

Præmieskydning
Lørdag den 24/8 kl. 9.00 til ca. 15.00
Tilmelding til hovedskydning lukker kl. 10.30 ved personligt fremmøde.
ALLE er velkommen, men for deltagelse i præmieskydning kræver det medlemskab
af Gislev Jagtforening.
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›› Å D A L S C E N E N

Der bygges stadig

...men vi nærmer os målet
Nu er der trappe fra Madpakkehus
til scene, der er bord-/bænksæt i
Madpakkehuset og lys og kroge til
ophængning af diverse udstyr.
Der arbejdes på ophængning af sidetæpper som læskærme for aktørerne på scenen og et bagtæppe.
Endvidere har vi nu fået indkøbt
90 m2 scenegulv, så vi kan hæve
sceneniveauet ved store arrangementer.
Vi regner med, at det hele er klar
til Gislev Musikfestival den 1. juni.
Endnu en gang stor tak til alle frivillige for engagementet og arbejdskraft, og mindst stor tak til alle
”forplejningsdamerne”, for sikring
af energien og ikke mindst humøret
i det frivillige korps.
Gislev Lokalråd / AP
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Vi har fået endnu flere nye bøger!

45

›› D E N K U L T U R E L L E R Y G S Æ K

Billedkunstforløb
Billedkunstforløb på Faaborg
Museum – en del af den prisbelønnede Kulturelle Rygsæk i
Faaborg Midtfyn kommune
Torsdag den 7. marts var 5. og 6.
klasse på Faaborg Museum. Vi
deltog i den kulturelle rygsæks
billedkunstforløb, hvor vi lærte om
fynbomalerne. Forud for besøget
havde vi på skolen hørt og lært om
fynbomalerne. På museet så vi malerierne ”live”.
Torsdagen startede med en rundvisning på museet. Her hørte vi
om museets opstart. Vi gik gennem museet og hørte om mange
af malerierne på stedet. Efter en fin
rundvisning kom vores underviser
fra Faaborg Billedskole. Eleverne
fik udleveret blyant, lærred og siddepude.
Eleverne skulle nu vælge hvilket
maleri fra udstillingen og lave en
skitse, som skulle bruges til vores
endelige produkt. Eleverne sad nu
rundt om på museet og lavede skitse over deres valgte maleri.

Deres skitse skulle bruges til en
parafrase. En parafrase er en fri
fortolkning og bearbejdning af
en anden kunstners værk. Efter
skitseringen på lærredet gik vi til
billedskolen, hvor eleverne skulle
male deres egen parafrase over et
af malerierne fra museet.
På billedskolen snakkede vi maleteknikker, farvelære og så gik vi ellers i gang med at være kunstnere.
Det var også 2. gang vi deltager i
forløbet på Faaborg Museum, og
som sidste gang var det også denne gang en stor oplevelse.
Den Kulturelle Rygsæk er et fantastisk tilbud til elever i Faaborg
Midtfyn Kommune.
Mette Kristensen
Gislev Friskole

46

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

Udflugt til Eventyrøen
Torsdag den 28. marts havde vi
premiere på årets teaterstykke,
Peter Pan. Halvanden uges intensiv
øvning på scenen og i baggrunden
med lys, lys, kulisser, musik og kor
blev fyret af i et brag af en forestilling.
Så i år havde vi droneoptagelser
og fik optaget børn på greensheet
og så klippet dem ind i scenerne.

I år havde vi Naja Storebjerg med
til vores teater. Micael Castor havde
søgt om midler ved Syng for sundheden og det betød, at vi havde
Naja med til at øve sangene med
koret og solisterne. Naja lavede
også en ny melodi til en af sangene
til stykket.
I år var det eleverne fra storegruppen (kommende børnehaveklasse)
samt op til 7. klasse, der kunne være
med til teater. Det var som altid en
fornøjelse at se, hvordan de ældste
elever tager hånd om de yngste i
sådan en uge.

Det betød også at stykket havde
lokale scener, da den første flyvescene var ud fra kontorets vindue
på skolen, og den anden flyvescene
var nede fra andesøen.
Vi spillede stykket 2 gange torsdag
den 28. marts og generalprøve og
premiere begge gange for fyldt sal.
De sørger for, at de er klar til at
komme på scenen, hjælper med at
huske replikker og sørger for at rekvisitter kommer på scenen.

Mette Kristensen
Gislev Friskole

I år var der lidt nytænkning i stykket, for som bekendt kommer Peter Pan og Klokkeblomst flyvende
til Wendy, Michael og John. Dette
skulle vi naturligvis også have ind
i stykket.
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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.
v/ Henning Hansen

CVR.

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

29 29 30 58

Alt inden for tage og
tagkonstruktioner

Vi har to byggegrunde lige midt i Gislev by!

Alt inden for
Snedkerarbejde

Vi bygger også huse helt fra grunden

Så kontakt mester selv når du har en opgave der skal udføres.
Ørbækvej 45, 5854 Gislev · tlf. 20 32 45 56 · 2hbyg@ga-net.dk · www.2hbyg.dk
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Lørdag den 10. august

GbD - Hallen 30 år - Musik i skoven

KLINIK FOR

Akupunkter & Massage

Lars Nielsen
Massor@ga-net.dk

Søndervangen 7

·

5854 Gislev

·

Fjellerup Private Pasningsordning
Her giv
es Tr
Omsorg yghed, Nærvæ
, Ros og
r,
Kram.
Kontakt
hannewest@live.dk

Tlf. 2577 2007

www.privatpasningsordningfjellerup.dk
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›› P Å B E S Ø G

Børnehaven Solstrålen
Vi voksne skiftedes til at være med
dem. De faldt hurtigt ind i dagligdagen og det var dejligt for os alle
at møde den åbenhed, velvillighed
og imødekommenhed fra personalet og alle de søde børn.
Der var plads til alle og rart at være.
Tusind tak til Gislev Friskole og
specielt Solstrålen for, at det kunne lade sig gøre - og tusind tak til
børn og personale for den positive
holdning.
Vi havde i februar/marts en sjov oplevelse med vores børnebørn Hannah og Harald på henholdsvis 3 og
2 år fra Mexico.
De havde fået lov at komme i børnehave i Solstrålen på Gislev Fri-
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skole - 4 dage om ugen i de tre
uger, de var på besøg i Danmark.
Vi tænkte, at det ville være godt
for bl.a. deres sprogudvikling og
for deres behov for at lege med
andre børn.

Mange hilsner fra
Hannah, Harald, Ariadna og
Søren samt Jette og Peder

›› D E N K O M M U N A L E D A G P L E J E

Naturfænomener
Solen skinner og børnene får røde
kinder. Traditionen tro har dagplejebørnene malet påskeæg, som
hænger og pynter i de små træer
ved Flindt Hansen.
Vi nyder alle, at vejret viser sig fra
en mildere side, og vi igen kan tilbringe mere tid udendørs.

- alt i SNEDKERARBEJDE
udføres

Her i foråret kører vi tema om natur
og naturfænomener, så der bliver
studeret insekter i forstørrelsesglas, fundet mariehøner, kigget på
biller og andet kryb til stor fornøjelse for nogle.
Alle dagplejere i FMK har været
på en uges kursus i kompetence
udvikling.

Reparation
af møbler:

Dette vil senere på året blive fulgt
op af yderligere en uddannelsesdag. Vi ser alle frem til en dejlig
varm sommer med masser af udendørsaktiviteter.
I ønskes alle en rigtig god sommer
Dagplejen i Gislev

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

Snedkermester

Jes Rasmussen
Pilekrogen 3 - 5854 Gislev

mobil: 2015 0975
pilekrogen@mail.tele.dk
www.snedker-jes.dk

- også biavler

Tina Christiansen
Ørbækvej 18 - Gislev
Tlf.: 40.59.42.58 www.privatpasningsordninggislev.dk
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Alt I autoteknik - serviceeftersyn - synsklargøring auto-el - indvendig og udvendig klargøring kig ind og få et godt tilbud
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 klargøring (støvsugning, aftørring, vinduespudsning, sæderens) samt udvendig klargøring (vask og
polering). Jeg glæder mig til at hilse på dig og din bil.

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.







Bygmestervej 2,
5854 Gislev.
Cvr. Nr. 39296633

Email. byensbilsalg@gmail.com

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.
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›› G I F O G R G F

Gymnastik opvisning
Lørdag den 16. marts 2019 inviterede GIF og RGF for 3. gang til fælles opvisning i Gislev Hallen.
Det blev til en eftermiddag med
fuldt program. Vi havde inviteret
hele 3 gæstehold.
Kl. 12.30 startede vi med fælles indmarch, og det var med fyldte tribuner og med fyldt gulv. Vi havde
faktisk ikke plads til at vores gæstehold fra Broby Idrætsefterskole. De
måtte pænt nøjes med cafeteriet
under indmarchen, men fandt dog
senere plads i hallen og var med
til at gøre dagen til en festlig en
af slagsen.
Programmet var en vekselvirkning
mellem børne- og voksenhold. Op
til pausen fik vi præsenteret Multimotion 60+.

Det blev ikke en opvisning i gængs
forstand, men mere en fremvisning
af, hvad der bl.a. bliver lavet onsdag
formiddag i Gislev Hallen.
Publikum og andre gymnaster var
velkomne på gulvet, så der blev
danset og grinet sammen. Sæsonen er nu slut, men der bliver startet op igen til efteråret, hvis du fik
lyst til at deltage.

Se nærmere i Vækst i Gislev, der udkommer til august.I den forgangne
sæson har vi for første gang haft et
hold fælles, hvor trænere og deltagere kommer fra de 2 byer, nemlig forældrebarn. Dette hold viste
også, hvad der er blevet arbejdet
med i årets løb. Dette hold vil også
næste år være et samarbejde mellem de 2 byer.
GU72 Mixhold viste også i år, at
voksne stadig kan levere et brag
af en opvisning. Det er altid sjovt,
når der er lokale ansigter på gulvet.
Broby Idrætsefterskole kom med
både elevholdet og deres gamle
elevhold. De unge mennesker var
med til at sætte kulør på dagens
opvisninger.
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De præsterede også selv flotte opvisninger. På deres gamle elevhold var der også kendte Gislevansigter, nemlig Katrine Theill og
Jakob Nielsen.

Holdet bag TORSDAGSCAFEEN
havde fremtryllet en lækker buffet og godt 90 mennesker havde
takket ja til at slippe for at lave mad
efter en dag i hallen.

Vi håber næste år, at endnu flere
melder sig til spisning.

Som afslutning på en dejlig opvisningseftermiddag havde vi igen i
år fællesspisning.

Vi spiste i Cafeteriet og det var
som altid en dejlig afslutning på
opvisningsdagen.

Gymnastiske hilsener fra Gislev IF
og Ryslinge Gymnastikforening

Har du hørt det!
- Gislev sogn springer nu endelig ud i
en samlende hjemmeside på
www.oplevgislev.dk

Det er rigtig hyggeligt, og der er
altid plads til flere.





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
Du kan altid kontakte os!
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inviterer til en aktiv,
hyggelig, fornøjelig og
fordøjelig aften
Lørdag den 18. maj 2019
kl. 17 - 21

alle er velkommen - gratis entré!

Folkedans
med musik af Karin Vium og
instruktion Lise-Lotte Liengaard

Fællesspisning
medbring en ret til fællesbordet svarende
til dem man kommer

Minikoncert
Blue Hour
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m ås ke

Fyns billigste kontorlejemål
Fordelagtig husleje - priseksempel:

Lej 12 m2 inklusiv forbrug for kun kr. 998 pr. måned*
•

FirmaHuset Fyn
Kontorfællesskab med andre

•

Lej fra 1-15 funktionelle kontorer i
forskellige størrelser

•

Konsulenthjælp til iværksættere

•

Lave priser - hør mere tlf. 62 29 12 10

•

Netværkskurser i samarbejde med
kommunen

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.

er inklusiv vand, varme, el
*og/ Huslejen
internet. Tillægges moms.
Leje af lokaler er fradragsberettiget.
FirmaHuset Fyn har et godt samarbejde
med kommunens udviklingskonsulent,
der yder fri konsulentbistand.
Vi arrangerer i samarbejde med konsulenten netværks- og iværksætterkurser.
Her er dit nye kontor:
Ørbækvej 12, 5854 Gislev
Interesseret?
Kontakt FirmaHuset Fyn, Poul Andersen.
Tlf. 62 29 12 10

Vanskelig
træfældning
Stubfræsning
Huse i træer
Beskæring

Tlf. 22 50 70 38 · Sandagervej 6, 5854 Gislev
www.hmhansen.dk · Info@hmhansen.dk
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›› D E N L O K A L E E D C M Æ G L E R

En solskinshistorie
Så kom der endelig gang i boligsalget, også i Gislev. Normalt
går boligsalget lidt trægt i årets
første måneder, men da vinteren
udeblev, har der været fuld gang
i boligsalget også i januar og februar måned. Hos den lokal EDC
mægler har salget været så godt
i årets første måneder, at der er
blevet ryddet godt ud på hylderne, og man faktisk står i den
situation, at der mangler boliger
til salg – det har smittet positivt
af Gislev.
Har man som køber besluttet sig
for, ”at nu skal det være”, så må
man jo kigge lidt længere omkring. Der er jo ingen afstande på
Fyn, så om man skal køre 10 minutter fra eller til, det er sjældent
det, som er afgørende.
EDC Channe Broholm har indenfor den seneste måned solgt ikke
mindre end 3 ejendomme i Gislev, så selvfølgelig kan der også
sælges boliger i Gislev. Channe
fortæller, at fælles for de 3 ejendomme er, at det er velholdte
ejendomme, hvor man har fulgt
nogenlunde med tiden og passet
på tingene. Channe fortsætter, vi
er rigtigt stolte af at have solgt
Lamdrupvej 39, uden at den kom
på nettet, blot via vores køberkartotek. Jeg tror også, at det kom
noget bag på sælgerne, at det gik
så stærkt. Men når beslutningen
er taget, var det også rart for dem,
at der skete noget fra 1. dag.
Prisen er stadig et meget vigtigt
parameter – den rigtige pris er
den, som køberen vil give. Vi kender Gislev godt, så er prisen rigtig,
så bliver ejendommen også solgt.
Vi har også solgt en ejendom på
Mosevej, på blot 8 dage og senest
ejendommen på Gislev Lærkevej
på 19 dage. Den sidste ejendom,
var der flere mulige købere til.
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Den gennemsnitlige salgstid for
ejendomme i Gislev, er nu på 162
dage, det fremgår af boligsiden.
dk. For bare 2 år siden, var det ikke
unormalt, at en ejendom i Gislev
lå til salg i langt mere end ét år.

Så køberne er der, også til ejendomme i Gislev.
Overvejer du at sælge, så ring
trygt til EDC Channe Broholm.

Din helt rigtige aften!
Velklingende toner fra et berømt

HARMONIORKESTER
flyder fra Ådalscenen
Indvielsesgaven fra Årslev Harmoniorkester
udfoldes den

Tirsdag den 18. juni 2019
kl. 19
Vi glæder os til de varme toner!

Entreen er gratis!
Der sælges øl, vand, vin og pølser.
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›› D E N 4 . M A J 2 0 1 9

Alsang på Ådalscenen
Det var en kold eftermiddag, men
mange, rigtig mange, trodsede det
kølige forårsvejr, og deltog i Alsang
på Ådalscenen.
Tusinde tak til Tommy og band for
en inspirerende eftermiddag med
masser af historie, kultur, fællessang
og en dejlig stemning i de smukke
omgivelser på Ådalscenen.
Alle var enige om at gentage det
fine arrangement og den store succes på et tidspunkt, hvor vejret forhåbentlig viser sig fra en lidt mildere
side.
Det var gratis at deltage i årets første arrangement - alle kunne være
med. Der var fremstillet et meget
fint sanghæfte til dagen, som man
kunne tage med hjem, når man havde lagt 5 kr. i kassen.Der var mulighed for at købe kaffe, kage og lidt
drikke i form af vand og øl.
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Man kunne også forny sit medlemskab for året 2019. Når man gør det,
støtter man op omkring foreningen,
og er med til at få engagementer,
som dette til at fungerer.
Ådalscenebestyrelsen
Pia Storm
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TELEFONLISTE FORENINGER
Forening
v/
E-mail
Gislev Antenneforening
Jan Christiansen
formand@ga-net.dk
Gislev Erhvervsforening
Dorthe Milland
milland@ga-net.dk
Gislev Forsamlingshus
Poul Kirkeskov Pedersen
gislev.forsamlingshus@gmail.com
Gislev Hallen
Tanja Komann Clausen
tkc@nyborg.dk
Gislev Idrætsforening
fmd. Heide Munk
formand@gislev-if.dk
Kasserer
Jytte Johansen
kasserer@gislev-if.dk
Badminton
Heide Munk
badminton@gislev-if.dk
Bordtennis
Lars Hedegaard
bordtennis@gislev-if.dk
BorgerBiblioteket Gislev		
bb@gislev-if.dk
Cafeteriet i GISLEVhallen
Mona Bønløkke
ghc@gislev-if.dk
Cycling + Spinning
Johnny Hansen
cycling@gislev-if.dk
Fodbold
Lars Bie Hansen
lbh@bdo.dk
GIF Fritidsklub
Heide Munk
fritid@gislev-if.dk
GIF Udvikling
FIF-udvalg
fif@gislev-if.dk
Gislev MGP		
kontakt@gislevmgp.dk
Gymnastik og dans
Bjørn Pedersen
gymnastik@gislev-if.dk
Hockey
Winnie Raasmussen
hockey@gislev-if.dk
Hundevenner
Hanne Rohmann
hunde@gislev-if.dk
Krocket
Ruth Madsen
krocket@gislev-if.dk
NetNat		
netnatgislev-if.dk
Yopi		
yopi@gislev-if.dk
Pilates
Merrith Rasmussen
pilates@gislev-if.dk
Torsdags Cafeen i GISLEVhallen		
tc@gislev-if.dk
Gislev Jagtforening
Mortens Pedersen
mp@hhpedersen.dk
Gislev L´hombreklub
Thormod Larsen		
Gislev Musik Festival
Anne Rye
anne511z@fmkskole.dk
Gislev Revy
Louise V. Gotfredsen
louise@vinge.dk
Gislev Seniorklub
Carsten L. Jensen
carstengislev@gmail.com
Gislev Vandværk
Holger Klausen
holger.klausen@ga-net.dk
Gislev Veteranforening
Ejner Nielsen
anstalten_gislev@hotmail.com
Laundrup Mark Egnsspilsforening
Tommy H. Nielsen
musikvaerkstedet@ga-net.dk
Lokalhistorisk Forening (Gislev området) Otto Jørgensen
ottojoe@5750.dk
MC-klub Kaffekværnen
Thomas Lindberg Meldgaard
meldgaard@sydfynsmail.dk
Midtfyns Bueklub
Karen Birgit Laursen
kbplaursen@hotmail.com
Nørrevængets venner
Else Hviid
finn.hviid@ga-net.dk
SAAJIG
Holger Klausen
holger.klausen@ga-net.dk
Sandager Beboerforening
Henrik Møller Hansen
h.m.hansen@hotmail.com
Sandager Kodriverlaug
Frands Jeppesen
frandstomrer@firma.tele.dk
Spejderne (gruppeleder)
Christina Rasmussen
gislevspejderne@gmail.com
Ådalscenen KULTURCENTER Gislev
Anders Johansen
anders@gislevautohandel.dk

4070 8020
6229 1497
2297 2409
2225 5477
4026 6597
6229 1719
5238 4090
6229 2028
2575 1722
2025 5287
2343 9993
6229 1626
6229 1719
2250 7038
2071 1267
2343 9993
2022 4057

Gislev Lokalråd:
- fmd.
- kasserer
- n.fmd.
- sekretær
		
		
		
1. suppl.
2. suppl.

2941 3125
6229 1386
5329 3072
2098 9745
2256 1695
2089 7990
6154 3233
2040 5959
2040 5959

A.P. Andersen
Ole Iglemose Larsen
Bianca Jensen
Louise Hjortsø
Mark Hald
Lise Holten
Simon Smolsky Larsen
Henrik S. Findsen
Jørgen Jensen

ap.andersen@ga-net.dk
iglemosegaard@gmail.com
bmj.skovgaard@gmail.com
lhjortsoe@gmail.com
hald2911@gmailcom
liseholten@mail.tele.dk
simon-smolsky@live.dk
henrik@findsen.dk
jbj.lykkes@gmail.dk

Telefon
5241 9659
4088 5219
4021 1297
3123 6972
3113 1902
2486 9819
3113 1902
2047 6817
5237 0229
2890 0860
2075 1229
3113 1902
3113 1902
4075 0958
2028 5707
2280 5016
5126 5811

TELEFONLISTE INSTITUTIONER
Tina's Private Pasningsordning
Tina M. Christiansen
tina@ppogislev.dk
Fjellerup Private Pasningsordning
Hanne West Lægteskov
hannewest@live.dk
Den Kommunal Dagpleje
Dagplejen FMK
dagpleje@faaborgmidtfyn.dk
Gislev Friskole
Skoleleder Maja Kvist
skoleleder@gislevfriskole.dk
Souschef
Mette Greve Kristensen
mgk@gislevfriskole.dk
Solstrålen
Leder Gitte Jørgensen
solstraalen.gislevfriskole@mail.dk
Klubben
Skoleleder Maja Kvist
skoleleder@gislevfriskole.dk
Fmd. Louise Hjortsø
lhjortsoe@gmail.com		
Tre Ege Skolen
Skoleleder Hanne Rygaard, Ryslinge
haryg@faaborgmidtfyn.dk
Afd.l. Rys. Louise Mindegaard		
louim@fmk.dk
Afd.l. Kvæ Morten Weisz Ejlsmark		
mejls@faaborgmidtfyn.dk
Børnehaven Eventyrhuset:
SFO Kålormen, SFO2 Kålsommerfuglen Afd.led. Vibeke Jensen
vje@fmk.dk
Børnehuset Børnehaven Oasen:
SFO Slottet, SFO2 Juniorslottet
Afd.led. Vibeke Jensen
vje@fmk.dk
Gislev Fritid
Heide Munk
fritid@gislev-if.dk
Gislev Ungdomsklub
Leder Søren Peder Birch Jensen
soerj@faaborgmidtfyn.dk
GISLEVhallen
Fmd. Tanja Kromann Clausen
tanjakromann@gmail.com
Gislev Menighedsråd
Fmd. Palle Lundsfryd Nyborg
		
Sognepræst Mette Sauerberg
mesa@km.dk
Plejecenter Nørrevænget
Leder Merete Jørgensen
plejecenter-norrevaenget@faaborgmidtfyn.dk
FMK - Musikskolen
afd.led. Palle Larsen
pal@faaborgmidtfyn.dk

4059 4258
5140 9423
7253 4300
6229 1292
3153 9969
2990 6436
2098 9745
7253 4031
7253 4041
7253 4033
7253 4671
7253 4671
3113 1902
7253 8341
3123 6972
6229 1032
7253 5271
2481 8965

AKTIVITETSKALENDER 2019
MAJ

JULI

15.	Underholdning Vostov – Nørrevængets Venner

7.	Gudstjeneste i Gislev Kirke kl. 10.30

15.	Tågehornet øver

10.	Aftensang i Gislev kirke kl. 19.00

18.	Folkedans, mini koncert og fællesspisning på
Ådalscenen

13.	Byorkesteret øver

19.	Gudtjeneste kl. 10.30
19.	Familiespejder kl. 10 - 12
22.	Byorkestret øver
23.	Udflugt til Davinde Sø – Gislev Seniorklub
24.	Byorkesteret – koncert på Midtfyns Festivalen i Ringe
26.	Gudtjeneste kl. 10.30

14.	Byorkesteret koncert på Bagenkop Havnefest
14.	Gudstjeneste i Gislev Kirke kl. 10.30 – kirkekaffe
21.	Gudstjeneste i Gislev Kirke kl. 9.00
– Simon Langeskov Jylov
28.	Gudstjeneste i Gislev Kirke kl. 10.30
– Simon Langeskov Jylov

30.	Kristi Himmelfartsdag Gudtjeneste kl. 10.30

AUGUST

JUNI

4. 	Gudstjeneste i Gislev Kirke kl. 9.00
– Simon Langeskov Jylov

1. 	Gislev Musik Festival kl. 10 – 24
– Børneskoven / Ådalscenen

5.	Træningsskydning kl. 18-21 – Gislev Jagtforening

2.	Gudtjeneste kl. 10.30

3.	Ostebord på Nørrevænget - Gislev Seniorklub

8. 	Tågehornet øver

8. 	Pinsefest i Gislev Forsamlingshus kl. 18

10.	GbD 2019 – Musik i skoven og 30 års-jubilæum
for Gislev Hallen

9. 	Gudstjeneste (Pinse) kl. 10.30 - kirkekaffe

11.	Gudstjeneste i Gislev Kirke kl. 10.30 – kirkekaffe

10.	2. Pinsedag – Friluftsgudstjeneste
i Årslev i præstens have kl. 14.00

12.	Træningsskydning kl. 18-21 – Gislev Jagtforening

11.	Hvidsten Kro – udflugt – Gislev Seniorklub
12.	Aftensang i Gislev Kirke k
 l. 19.00
15.	Grillfest – Nørrevængets Venner
15.	Ravndrup Bylaug fejrer 100-års jubilæum
– reception kl. 10.00 – 12.00 ved bystævnet

14.	Aftensang i Gislev kirke kl. 19.00
14.	Tvillinggården – Open air – Pensionistforeningen
15.	Byorkesteret øver
17.	Musik i Skoven – Ådalscenen
18.	Gudstjeneste i Gislev Kirke kl. 10.30 – kirkekaffe

15.	Sponsorarrangement ved Gislev Hallen

19.	Træningsskydning kl. 18-21 – Gislev Jagtforening

16. 	Gudstjeneste i Gislev Kirke kl. 10.30 - kirkekaffe

24.	Præmieskydning kl. 9 – 15 – Gislev Jagtforening

16.	Familiespejder kl. 10 – 12

25.	Høstgudstjeneste på Ådalscenen
kl. 11.00 med FDF Brass Band

16.	Sommerkoncert kl. 16 med Svendborg kammerkor
- menighedsrådet
18.	Årslev Harmoniorkester på Ådalscenen
23.	Gudstjeneste i Gislev Kirke kl. 10.30
26.	Vi synger sommeren ind kl. 19.30
i Konfirmandstuen i Gislev Præstegaard
29.	H.C. Andersen Paraden kl. 15.00 på Ådalscenen
30.	Gudstjeneste i Gislev Kirke kl. 10.30

30.	Efterårsfest i Gislev Forsamlingshus
– Gislev Seniorklub
31. 	Ådalscenen Rock’er - stor koncert med bl.a.
”På Slaget 12” og flere andre bands

SEPTEMBER
1.

Gudstjeneste i Gislev Kirke kl. 10.30

5.	Byorkesteret øver
12.	Tågehornet øver
15.	Sommerudflugt – menighedsrådet arrangerer
19.	Svampetur til Svanninge Bakker – Gislev Seniorklub
19.	Byorkesteret øver

Deadline til næste nummer: DEN 25. JULI 2019

Mark & Storm Grafisk A/S

