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

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

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

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

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

Vækst i Gislev

(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 redaktionen ånden og reglerne i Persondataforordningen. 

Indlevering af tekst og billeder til bladet

Alt materiale skal være redaktionen i hænde se-
nest på deadline-datoen. Hvis deadline overskri-
des har vi desværre ikke mulighed for at få stoffet 
med i det planlagte nummer.

Der kan dog træffes særlige aftaler med ViG-re-
daktionen. Materialet skal sendes elektronisk til:
vaekstigislev@gmail.com el. ap.andersen@ga-net.dk

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
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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:
Høstgudstjeneste med FDF 
Brass Band og Tågehornet 
25. august 2019 kl. 11.00 på Ådalscenen.

Ådalscenen Rock’er - ”På Slaget 12” 
31. august 2019 kl. 16.00.

MudMusic Sommer Tour 
21. september 2019 kl. 17.30 – 21.00.

Oktoberfest – GMF 
5. oktober 2019 i Gislev Forsamlingshus.

Gislev by Night 
25. oktober 2019 ved SuperBrugsen og Gislev kirke 
Se plakaten senere. 

Udgivelsesplan 2019/20

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

Nr. 33:  Deadline er den 25. juli 2020, 
udkommer den 15. august 2020.

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 1.600 kr. 

En ottendedel side 
90 * 60 mm  1.100 kr.

Annoncepriserne er for 4 gange,  
dog kan annonceteksten ændres.
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Musik på Ådalscenen
Lørdag d. 31. august Kl. 16

- kom til Gislev og få en skøn dag i det grønne
- salg af mad m.m. + underholdning fra Kl.16
- billetter købes på billetten.dk til 295,-

På Slaget 12

Caper Clowns

Spacemakers

På Slaget 12
Spiller et bredt udvalg af orkesterets danske 
repertoire inkl. de store danske hits som f.eks. 
”Ude på det blå ocean” og ”Hjem til Århus”.

Caper Clowns
Lokalt band (Fjerritslev) i topform 
som spiller indie-rock på højt niveau. 
Mon ikke ”Pockets” og ”The way I 
Dream” vil blive spillet denne lørdag.

Spacemakers
Præsenterer deres uovertrufne 
seneoptræden, med deres humor 
og specielle måde at bringe publi-
kummet med i showet.

Fåborgvej 19A, 5854 Gislev - billetten.dk - aadalscenen.dk   Aadalscenen   #ådalscenenFa
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KONFERENCIER

Lasse Helner



En sommerhilsen til alle læsere af 
VÆKST, fra Historiske køretøjer i 
Gislev

Det er 3. år vi samles 3 gange hen 
over sommeren hos Automester 
Erik Kildegaard. Det der blot skulle 
være en lokal aktivitet i lighed med 
alt det andet, der sker i vores lille 
by, ja, det er blevet noget man ta-
ler om over hele Fyn, Svendborg, 
Odense, Bogense, Nyborg, Ringe 
– ja, de kommer fra hele Fyn for at 
hygge sig, og vise deres biler frem.

Jeg skal love for det er gået helt 
vildt til de sidste gange vi har mød-
tes, over 80 biler hver eneste gang 
samt de sidste 2 gange suppleret 
af den nye fagre verden EL-BILER. 
8 stk. har der været, og de har 
trofast fortalt om deres lidenskab 
samt kørt ture med alle, der ville 
prøve dette nye fænomen, flot tak 
for det.

Også tak til Bodil og Erik samt de-
res svend Jimmi for det store ar-
bejde de lægger i det. Der vaskes 
gulve, liften omdannes til bord, der 
bages og laves kaffe, jo, vores gæ-
ster føler sig hjemme - det er skønt.

Det var lige ved at blive for meget 
for os ældre mennesker, så stor tak 
til de "unge”, som vi har fået med: 
Pia og Søren, Birgit og Torben og 
Lone og Palle, de trækker et stort 
læs, med at grille pølser og lave 
kaffe, ligesom det er dem, der laver 
gratis kage. 

Og gamle Palle er selvfølgelig også 
med, han kender jo alle disse men-
nesker der holder af gamle biler.

Også tak til Karl der trofast leve-
rer borde og stole til disse aftener, 
det er der jo brug for, når Anne og 
Charlotte kommer og spiller med 
hele deres band, det er rigtig godt, 
det trækker folk til, også folk fra 
byen, som kommer hånd i hånd for 
at hygge sig.

God sensommer til jer alle fra  
Historiske køretøjer i Gislev 

Bjarne Dyrehauge

Husk sidste aften i år 
er den 15. august.

››  G I S L E V  I G E N  Å B E N  F O R

Historiske køretøjer

Jeg har lige talt med Bodil 
og Erik, de er også klar til  

3 aftener i 2020, så vi håber,  
at I alle vil være med igen?
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 .00 - 20.00
alle dage

Gislev
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Nørrevængets Venner har haft et 
festligt forår med masser af under-
holdning.

Vi har planlagt et efterårsprogram, 
som vi også håber bliver festligt, og 
at rigtig mange vil møde op til kaffe 
og hjemmebag.

Til vores generalforsamling onsdag 
den 18. september 2019 skal vi have 
valgt et par nye til bestyrelsen. 

Hvis det er noget for dig, så meld 
dig på banen – vi har det hyggeligt!
På bestyrelsens vegne.

Karen

››  E F T E R Å R S P R O G R A M

Nørrevængets Venner
Efterårsprogram 2019

Onsdag den 21. august Halvor synger og spiller  

Søndag den 1. september: Ulla, Mai-Brit og Torben Nicolaisen

Onsdag den 18. september Generalforsamling (tilmelding)

Søndag den 6. oktober: Karl underholder med musik og sang

Onsdag den 16. oktober: Bjergbankens Cabaret:  
”Tre på tur med musik der dur”

Søndag den 3. november: Toner i takt – 8 mand

Onsdag den 13. november: Modeopvisning – tøjsalg  

Lørdag den 7. december: Julemarked med luciaoptog og kor

Alle arrangementer er kl. 14.30 i cafeen på Nørrevænget.
GENERALFORSAMLINGEN BEGYNDER DOG KL. 17.00

Vi er et dyreinternat som tager sig 
af dyr, som folk af den ene eller 
anden årsag ikke kan have mere. 
Ligeledes har vi hunde- og katte-
pension.

››  D Y R E I N T E R N A T E T

Husdyrenes Vel

Hovedvejen 46 - 5750 Ringe
www.husdyrenesvel@mail.dk eller 
www.husdyrenesvel.dk
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Gode rejsetilbud til dig
- lavet med lokal passion

Det skønne Istrien
Supertilbud på rejse til Istrien, som er begunstiget med et mildt 
klima. Oplev Adriaterhavet med Rovinj, Pula, Novigrad, middelalder-
byen Motovun og en skøn sejlads i den fl otte Limfjord. På denne 
rejse får du meget for pengene med fl ere udfl ugter inkluderet og 
vin/øl ad libitum til middagen i Kroatien. Inkl. 8 x halvpension med 
drikkevarer til middagen i Kroatien, 2 udfl ugter og rejseleder.

Sensommer i Toscana
Kombineret fl y- og busrejse. Nyd sensommeren i Toscana på 
godt 3-stjernet familiedrevet hotel i Montecatini Terme med 
3 fl otte udfl ugter inkluderet. Mulighed for at tage med til 
San Gimignano. Inklusiv 7 x morgenmad, 7 x aftensmad - heraf 
6 x med vin og vand til maden, udfl ugter til middelalderbyen 
Lucca, Toscanas hovedstad Firenze og Pisa, samt rejseleder.

Bus fra Jylland og Fyn

28/9, 5/10, 12/10.

9 dage fra kr. 4.398.

Se www.gislev-rejser.dk/iss

Fly fra Odense

16/10.    

    8 dage kun kr. 4.998.

Se www.gislev-rejser.dk/ftog

Sorrento - Rom - Toscana
På denne kombinerede fl y- og busrejse kan du nyde Italiens 
smukke og varierede natur. Fra de forrevne klipper og den maleri-
ske Amalfi kyst i syd, til Toscanas bølgende bakker. Mærk histori-
ens vingesus, blandt de kunsthistoriske perler i Rom og Firenze. 
Inkl. 8 x morgenmad, 7 x middag, vinsmagning hos fynske Janne, 
alle dagsudfl ugter, 4-stjernede hoteller i Italien samt rejseleder.

Fly fra Odense og Aalborg

21/10.

                9 dage kun kr. 7.498.   

Se www.gislev-rejser.dk/trse

Fødselsdag i Nordtyskland
Glæd dig til at fejre Gislevs fødselsdag på denne spændende nyhed 
i Nordtyskland. Her er du inviteret til en festlig fødselsdag med galla-
middag og frie drikkevarer. Gislevs egen musiker Thomas sørger for 
en hyggelig aften når hans spiller op til sang og dans. 3 x morgen-
mad, 2 x middag, 1 x gallabuffet inkl. frie drikke varer (vin, øl og 
sodavand), udfl ugt til Hamborg, udfl ugt til Lübeck og rejseleder.

Bus fra Jylland og Fyn

22/10.

4 dage kun kr. 3.298.

Se www.gislev-rejser.dk/fi n

Ud med fl y
og hjem 
med bus

Ud med fl y
og hjem 
med bus

Byrundtur i metropolen HamborgUdflugt til idyliske Rovinj
SUPERTILBUD 

Fra kun

kr. 4.398
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International aften på Gislev Fri-
skole mandag den 30. september

Mandag den 30. september 2019 
fra 18-20.30 inviterer Gislev Fri-
skole alle interesserede til Inter-
national aften med fællesspisning 
på Gislev Friskole.

Vi har besøg af vores partnerskoler 
fra I Am We-projektet: 
Grækenland, Rumænien, Polen og 
Italien. Projektet handler om med-
borgerskab – både lokalt og inter-
nationalt. Vi vil efter spisning frem-
føre vores projektsang. 

Denne tekst og melodi er skrevet 
af Danmark – men alle lande har 
bidraget med vigtige ord.

Medbring en ret til en fælles buffet 
– svarende til det antal I kommer. 
Egen service og bestik. 

Drikkelse kan også medbringes el-
ler købes på skolen til billige priser. 

Vores gæster medbringer også 
lokale specialiteter, som der kan 
smages på.

Vel mødt til en hyggelig aften
Mette Kristensen

››  G I S L E V  F R I S K O L E 

I AM WE - ERASMUS+

Grækenland Rumænien Polen Italien Kroatien
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Sportsvænget 2 · 5871 Frørup · Tlf. 65 43 25 50
post@froerupandelskasse.dk · www.froerupandelskasse.dk

Vi har hjulpet erhvervslivet og landbruget med værdi-
fuld rådgivning siden 1919. Erhverv udgør halvdelen 
af vores forretning, og drives af fem erhvervsrådgivere 
med et stærkt, lokalt kendskab. Vi værner om vores 
korte beslutningsveje og kan derfor hurtigt hjælpe dig 
– uanset hvilken branche du er i. 

Erhvervsafdelingen...
hvad kan jeg hjælpe 
med? 



Bagagerumsmarked
Igen i år havde spejderne sat op til 
loppemarked om formiddagen på 
Sankt Hansaften. Samtidig havde 
vi inviteret til bagagerumsmarked 
for alle, der var interesseret i at få 
solgt noget fra gemmerne. Som 
noget nyt havde vi også en masse 
forskellige stauder, tomater, kryd-
derurter, jordbær og andet spæn-
dende til haven, til salg.

Vejret var igen i år fantastisk. Des-
værre mødte der ikke så mange op 
til bagagerumssalg, som vi havde 
håbet på, selv om der kom flere 
for at købe end sidste år. Trods alt, 
var det igen i år en rigtig hyggelig 
formiddag.

Sankt Hans
I løbet af eftermiddagen kastede 
vi os over de sidste forberedel-
ser til vores årlige Sankt Hansbål. 
Der skulle stilles op til forskellige 
aktiviteter på pladsen, samt laves 
pandekagedej og snobrødsdej. Og 
så skulle heksen selvfølgelig op på 
toppen af bålet. Tak til Ravndrup 
Bylaug for hjælp med at samle bå-
let, så det blev rigtig højt.

Kl. 19.00 åbnede pladsen og en mas-
se glade mennesker mødte op for at 
prøve de forskellige aktiviteter.

››  N Y T  F R A

Spejderne i Gislev

Igen i år var der mulighed for, at prø-
ve kræfter med bueskydning, rafte-
bowling, tårnbygning, det muntre 
køkken, samt forsøge sig i spejder-
kunsten, at bage snobrød og poppe 
popcorn over bål. Traditionen tro, 
var der også pandekager.
Kl. 20.30 samledes vi omkring bå-
let, hvor Tanja Clausen lagde ud 
med flot båltale omkring fælles-
skab og sammenhold i Gislev. 

Efterfølgende fik vi sat ild til bålet 
på rigtig spejdermaner, og sendt 
heksen til Bloksbjerg med sang og 
musik fra Tommy og Karen. Alt i alt 
blev det en rigtig hyggelig aften, 
og vi er glade for at så mange støt-
tede op om vores arrangement.

Tak til Tommy, Karen og 
Tanja for musik, sang 

og båltale.

Familiespejder
I løbet af foråret har vi holdt forskel-
lige familiespejderarrangementer, 
hvor der bl.a. har været mulighed 
for at lave mad over bål, fuglere-
dekasser, så tomater og være på 
agentløb.
Efter sommerferien starter vi op 
på efterårets familiespejderaktivi-
teter. Så kunne du og din familie 
tænke jer at prøve kræfter med 
spejderlivet, så holder vi Familie-
spejder én søndag om måneden 
fra kl. 10-12, hvor vi står klar med 
aktiviteterne.

Det koster 50 kr. pr. familie pr. 
gang. Vi håber at se rigtig mange 
efter sommerferien.

Vel mødt
Spejderne i Gislev

Datoerne i  
efteråret
25. august 2019 

22. september 2019 
20. oktober 2019 

17. november 2019 
1. december 2019
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Hjernerne har knaget igennem det 
seneste år. Bestyrelsen for Gislev 
Musik Festival har talt, været i Bør-
neskoven, vurderet og beregnet. 
Alt var nyt! Hvordan skulle man 
skabe den lille, intime, musiske 
oase, som har været det grundlæg-
gende for festivalen altid? Scenen, 
omgivelserne, pladsen - intet var 
som hidtil. Men langsomt faldt brik-
kerne på plads, og lørdag den 1. juni 
kunne festivalen så “slå dørene op” 
til det nye sted. Og helt symbolsk 
blæste der nye vinde over pladsen 
det meste af dagen.

“Du har ét skud i bøssen! Det er 
små, utrænede musikere. De er i 
gennemsnit på scenen i 10 minut-
ter. Og ja… Så kommer der en ny 
flok. Og de kan sagtens spille på 
helt andre instrumenter eller være 
4 gange så mange på scenen som 
før! Først sidst på eftermiddagen 
skal du forvente, at der er tid nok 
til at lave lyd, som du kender det.” 
Sådan faldt ordene, som de har 
gjort så mange gange før, når der 
er kommet nye lydfolk til. Som tid-
ligere Gislevborger skulle der dog 
mere til at slå lydmanden og hans 
hjælpere ud af kurs, men… 

Det var en stor udfordring, som det 
i øvrigt har været hver gang nye 
lydfolk er kommet til - ja, hvert år 
faktisk trods kendskab til udfor-
dringen. Alligevel kommer de igen 
- lydfolkene. For hvor finder man 
noget så originalt, skørt og skønt 
baseret ene og alene på frivillighed 
som i Gislev?

“En vagt = en øl eller vand. En op-
træden = en øl eller vand. Sådan af-
regnes der som “Tak for hjælpen!” 
Kommer du og hjælper i dagene op 
til, eller når der tages ned om søn-
dagen, så er der selvfølgelig mad 
og drikke.” Konceptet Gislev Musik 
Festival er det samme som altid. 
Det er børnene og de unge, der er i 
centrum. De skal ses, de skal høres, 
og de skal mærke suset! 

År efter år vender de tilbage til ram-
pelyset - dygtigere og dygtigere. 
Med tiden lader de andre komme 
til og står så i stedet på pladsen og 
klapper og hujer. De har været der. 
Stået med kriblen i maven og set 
ud på de mange forventningsfulde 
ansigter - kendte som ukendte - og 
bagefter modtaget klap og hujen. 
De ved, hvad det betyder. 

Nu er de med til at sælge pølser el-
ler øl. Tidligere var det kaffe, kage, 
slik og sodavand under kyndig vej-
ledning af en voksen.

De frivillige hænder er alfa omega 
for Gislev Musik Festival. Det ved 
bestyrelsen bag. Heldigvis er der 
massevis af skønne, dejlige men-
nesker, der år efter år kommer og 
giver en hånd med. 

Det sammenhold, der opstår, og de 
sjove oplevelser, man får med sig, 
er basis for dagen, og den frivillige 
hjælp er nødvendig for bestyrelsen 
og de mest ihærdige omkring op-
bygning og afholdelse af festiva-
len, for de bliver jo ikke yngre.

“Til næste år er det 20. gang, vi af-
holder Gislev Musik Festival. Pus-
lespillet er allerede så småt ved at 
blive lagt, og der bliver strikket no-
get helt særligt sammen!” lover for-
mand Anne Rye. “Årets festival har 
slået de knuder, der nu engang skal 
slås, men hvilken dag! Vejret var 
med os - som altid. Der var skønne 
unger, der fik lov at optræde foran 
et kæmpe publikum i smukke om-
givelser. 

››  G I S L E V  M U S I K  F E S T I V A L  2 0 1 9

Sammenhold
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Musikken var lige nøjagtig så al-
sidig, som den skal være - med 
artister i forskellige aldre og med 
forskellige kompetencer. Som ar-
rangør er der ingen beklagelser. Vi 
er heldige, at vi får tilkendegivelser 
fra byen om både godt og skidt. 
Det skal til, for at man kan ændre 
på tingene. Så tak for det Gislev!” 
lyder det fra formanden.

Næste store byfest under festiva-
lens vinger bliver årets Oktoberfest 
den 5. oktober 2019. Sidste års brag 
skal helst gentages, så personale, 
underholdning, mad og pynt er al-
lerede nu ved at være kørt i stilling. 

Vi tør godt love, det bliver godt 
igen i år. Festivalen og Oktober-
festen hænger sammen som ær-
tehalm. Den er nemlig oprindelig 
opstået som en hjælperfest. Nu er 
det en byfest for de voksne. Og fe-
stivalen håber selvfølgelig, at der 
igen bliver stor tilslutning. 

Det er nemlig noget af det, der er 
helt karakteristisk for Gislev.

Charlotte Lintrup

Gislev by Night 
Fredag den 25. oktober 2019
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GOD SERVICE 
I EN FART.
MEN SÅDAN 
BEHØVER DU 
IKKE BETALE
Med Din Bilpartner Kortet kan du dele regningen 
op i mindre bidder, 100% rente- og gebyrfrit.

Læs mere og bestil kortet på dinbilpartner.dk 

DIN BILPARTNER GISLEV
Gislev Autohandel
Bygmestervej 1 . 5854 Gislev
62291057 . www.gislevautohandel.dk

GOD SERVICE 
I EN FART.
MEN SÅDAN 
BEHØVER DU 
IKKE BETALE
Med Din Bilpartner Kortet kan du dele regningen 
op i mindre bidder, 100% rente- og gebyrfrit.

Læs mere og bestil kortet på dinbilpartner.dk 

DIN BILPARTNER GISLEV
Gislev Autohandel
Bygmestervej 1 . 5854 Gislev
62291057 . www.gislevautohandel.dk
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gislevvarmeservice@ga-net.dk · www.readytoburn.dk

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

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

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

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

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

RTB – 100 % Dansk produceret træpillefyr

Certificeret RTB installatør

Husk - EnergitilskudJeg sørger individuel beregning og ansøgning om energitilskud.

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

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

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

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

HUSK AT BOOKE I GOD TID

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

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

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

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

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

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

RTB – 100 % Dansk produceret træpillefyr

Certificeret RTB installatør

Husk - EnergitilskudJeg sørger individuel beregning og ansøgning om energitilskud.

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

Din køreskole på Midtfyn! 
Teoriadresse: Hestehavevej 21, Ryslinge.
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Service og reparation 
af alle bilmærker!

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

3 års garanti 
på reservedele

 Bevar din 
fabriksgaranti

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

FordelsKort
5% i bonus

 

 

 

 

 

 

Hvis du klipper denne annonce ud og tager med, 

når du skal klippes, får du 10% fra 1.- 31. oktober  
Kuponen kan kun bruges én gang, til én person, og kan ikke 

kombineres med andre rabatter, eller gavekort. 
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, se tilbud, nyheder, og få inspiration       
                      til din næste hårbehandling. 

 

Sandra
, som

 er 4
.års e

lev, 

har r
abat 

på kli
pninge

r 

indtil 
1.dec

. til 2
50 kr

. 

Husk a
t bes

tille ”
elev k

lip” 

på www.dorth
esmodekl

ip.dk 
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››  H V O R  B L E V  T R I N E  A F 

Udflytterne
Trine Agerholm
En skøn veninde sagde en gang til 
mig: ”Du kommer aldrig uden for 
Gislevs grænser!” - Man må sige, 
hun tog fejl…

Jeg voksede op på Søndervangen, 
som datter af Jan Wessel og Kir-
sten Agerholm. Jeg voksede op 
sammen med min lillebror, Thor-
bjørn.

Jeg startede på Centralskolen i 
1980 og havde Elly som klasselæ-
rer det første år i børnehaveklas-
sen. Hun blev udskiftet med Fru 
Jensen i 1. klasse, som blev byttet 
ud med Poul Nielsen i 7. klasse, og 
i 9./10. klasse var det ”The Dream-
team”: Fru Thygesen (aka Tyson) 
og Tommy Hovgård, der stod i 
spidsen for klassen.

Efter folkeskolen tog jeg på Midt-
fyns Gymnasium, hvor jeg dimit-
terede fra i 1994. Efter gymnasiet 
var jeg lidt i vildrede med, hvad jeg 
ville, så jeg arbejdede forskellige 
steder, bl.a. på Danpo i Ørbæk med 
rengøring og som hestepasser.

Ikke at jeg blev klogere omkring 
min videre færden… derfor star-
tede jeg på Rødding Højskole i 
januar i 1995 – og det var en op-
levelse uden lige! Det gjorde mig 
også en del klogere på min fremtid 
– men mest i forhold til, hvad jeg 
IKKE skulle.

Så i september 1995 sad jeg alene 
i en bus på vej mod London med 
et sted at bo i 14 dage, lidt lomme-
penge og en returbillet. Det måtte 
briste eller bære. 

Efter 14 dage havde jeg fået job som 
bartender på en pub, og efter 3 uger 
flyttede jeg ind i en lille 2-værelses 
lejlighed med 3 piger, jeg havde 
mødt på vandrerhjemmet.

Tiden i London gjorde, at jeg fik 
smag for det med handel, så da 
mit ophold sluttede i juni, var jeg 
klar til at starte på den 1-årige HH 
på Svendborg Handelsskole.

Efter handelsskolen skulle der li-
gesom lidt mere på papiret, og da 
jeg havde mødt nogle fantastiske 
mennesker fra Esbjerg på Midtfyns 
Festivalen, lå det lidt i kortene, at 
min studieby skulle være i det vest-
jyske.

Så i august 1996 flyttede jeg til Es-
bjerg og endte på et af de sidste 
kollegier med fælleskøkken – hvil-
ket som tilflytter var en fed ting, da 
man hurtigt fik en god omgangs-
kreds med ligesindede, der også 
var flyttet til byen for at læse.

Jeg tog en BA i erhvervssprog (en-
gelsk og fransk) og var så heldig at 
få et halvt år i Clermont-Ferrand på 
et stort akademi. Da det viste sig, 
at jeg var den eneste danske stude-
rende blandt 2500 elever, var det 
bare om at komme op på hesten og 
komme i gang med at lære nogle 
af de andre udvekslingsstuderende 
at kende. De andre elever kom bl.a. 
fra Tyskland, Holland, Italien, Spa-
nien, USA og Skotland, så der var 
en del sprog at holde styr på!

Da jeg blev færdig med studiet i 
januar 2002 ledte jeg med lys og 
lygte efter et job – men de hænger 
ikke på træerne, når man har kom-
binationen af engelsk og fransk.  

Efter ca. 4 måneder som ledig, var 
jeg ærlig talt temmelig træt af at gå 
ledig, så da jeg bliver ringet op med 
et tilbud om at arbejde som tele-
sælger for Loke Legetøj og Møbler 
A/S, slår jeg til. Og det er åbenbart 
et job der ligger lige til mit højre-
ben. Det viser sig nemlig, at jeg er 
ret god til det.  

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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Det er også, mens jeg er ved Loke, 
at jeg møder min mand, og vi bliver 
gift i 2007.

Men efter 5 år har jeg lyst til at 
prøve noget andet og får job som 
salgsassistent hos Score Danmark, 
som er et ventilfirma, der sælger til 
offshore-industrien.

 Det er en helt anden verden end 
legetøj og møbler! Jeg er dog ikke 
ansat ret længe, før jeg bliver gra-
vid med det første barn, og Emilie 
kommer til verden i marts 2009.

 Vi køber hus i en lille forstad til 
Esbjerg, Tarp, den minder ufatteligt 
meget om Gislev! Tiderne har æn-
dret sig, medens jeg var på barsel, 
og jeg bliver derfor opsagt, kort 
efter jeg starter op igen.

Det fik min gamle chef nys om, så 
hun inviterer mig på kaffe en ons-
dag, og jeg starter op igen i Loke 
om mandagen den 10. september 
og har været der lige siden. I 2012 
melder Kristoffer sin ankomst, og 
tiden flyver af sted, og man tænker, 
at nu er der ligesom ro på…

Det var der ikke - for i september 
2014 bliver jeg skilt fra min davæ-
rende mand og er pludselig alene-
mor. Det gør, at man virkelig lærer 
noget om sig selv, og hvad man 
reelt set er i stand til at klare! - Jeg 
møder dog en helt igennem fanta-
stisk mand i 2016, og vi har netop 
købt hus sammen. Så der er intet 
der er så skidt, at det ikke er godt 
for noget.

Jeg er desværre ikke så aktiv mere 
som tidligere, da job og børn tager 
rigtig meget af min tid – men jeg får 
da løbet lidt af og til, og så er jeg 
hjælpetræner på et hold, vi kalder 
Combat N’ Pumpdance, som er en 
blanding af dans, aerobic, boks-
ning og cirkeltræning.

Jeg er stadig i Gislev flere gange 
om året. Wessel bor jo stadig i Gi-
slev, og nogen gange ”invaderer 
både Thorbjørn og jeg hytten med 
hele menageriet”, som han siger.
Thorbjørn bor i dag i Vonsild, Kol-
ding med sin kone og 3 børn. 
Han arbejder som AKT-pædagog 
på en skole i Kolding og er stadig 
meget aktiv indenfor sport. 

Jeg kommer også til Gislev, dels 
fordi jeg er så kræsen, at det kun 
er Dorthe Milland, der må klippe 
mit hår, og dels fordi jeg stadig har 
mange venner og veninder i og om-
kring Gislev.

Når jeg tænker tilbage på min op-
vækst er det med tanken om, at 
man voksede op et sted med tryg-
hed i hovedsædet. 

Der er en anden ro over byer med et 
godt sammenhold, og jeg nyder at 
komme hjem til de arrangementer, 
der er i Gislev, når det lige passer 
ind i en ellers travl kalender.

Så det kan godt være at jeg kom 
uden for Gislevs grænser – men jeg 
kommer gerne ”hjem” hver gang 
chancen byder sig.
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››  Å D A L S C E N E N 

Brugs- og lejeregler

Brugs- og lejeregler af Ådalscenen

Lejere har i den lejede periode ansvar for eventuelle skader, 
der bliver påført såvel scenen samt de aftalte omkringliggende 
områder samt faste installationer.

Det er i forbindelse med leje af Ådalscenen uden forudgående 
tilladelse, IKKE tilladt at foretage omforandringer på hverken 
bygninger, sceneareal eller publikumsareal.

Montering af diverse med skruer el.lign. i trækonstruktion (f.eks. 
ingen ”søm i” for at hænge en lyskæde op)

Optagning af fliser / belægning og Bemaling

Leje af Ådalscenen omfatter:

 Ådalscene bygning som helhed

 Ådalscenens overdækkede publikumsareal

 Ådalscenens tilstødende åbne publikumsareal

 Ådalscenens kørselsarealer samt tilhørende parkeringsarealer.

 Askebæger til opstilling på publikumsareal. 

Adgang til forbrugsafregnet

 Elektricitet og vand 

Anvendelse af faste installationer i forbindelse med lyd og lys.
Leje af Ådalscenen omfatter som udgangspunkt IKKE: (kan aftales)

 Adgang til Ådalhuset og udsigtstårn

 Leje af lyd- og lysudstyr samt personale i forbindelse med dette.

 At stille hjertestarter eller førstehjælpspersonale til rådighed

 Koda-aftale

Ådalscenen er bygget i Børne-
skoven i Gislev, og området er of-
fentligt tilgængeligt. Der kan ved 
arrangementer på selve scenen af-
lukkes for offentligheden. Ådalsce-
nen består af Scene (+udsigtstårn) 
og Madpakkehus, og når ikke andet 
omtales gælder det begge dele.

Ådalscenen er et opholdssted 
specielt tilegnet kunstnerisk ud-
foldelse / et samlingssted og ikke 
en offentlig privat festplads. Be-
styrelsen for Ådalscenen KULTUR-
CENTER Gislev er ansvarlig for alle 
organiserede arrangementer på 
Ådalscenen. Ådalscenen kan ikke 
bruges/lejes til private fester af 
enkeltpersoner.

Ådalscenen er til brug for arrange-
menter med kulturelt indhold for 
foreninger, institutioner og virk-
somheder, når det foregår i sam-
arbejde med bestyrelsen for Ådal-
scenen KULTURCENTER Gislev.

Enhver forening, institution eller 
virksomhed kan leje Ådalscenen.

Lejevilkårene vil være forskellige i 
forhold til deltagerkreds, entré og 
arrangementets formål.
Som hovedregel må et arrange-
ment ikke være kommercielt bas-
seret med mindre fortjenesten går 
til almennyttige formål. Fordeling 
af en eventuel fortjeneste/over-
skud skal forinden afviklingen af 
arrangementet aftales skriftligt 
mellem lejer og udlejer sammen 
med lejekontrakten. 

Vilkår for arrangementer i samar-
bejde med Bestyrelsen for Ådal-
scenen KULTURCENTER Gislev.

Ved ethvert arrangement på Ådal-
scenen vil der altid være en eller 
flere myndighedspersoner fra be-
styrelsen (Bestyrelsen for Ådalsce-
nen KULTURCENTER Gislev).
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Indhentning af tilladelser/godkendelser i forbindelse med arrangement

 Brandvæsen / evakueringsplan

 Tilladelse til udskænkning af spiritus

Godkendelse af udvidet sceneareal. (konstruktion)

Godkendelse af arrangement fra kommune.

 Forsikringsdækning i forhold til arrangement  
(bygninger, scene, evt. sceneudvidelse og publikum)
(når vi lejer ud, har vi fraskrevet os ansvaret)

Disse tilladelser skal dokumenteres inden arrangementet afvikles 
dog senest 7 dage inden afviklingen. I modsat fald forbeholder 
Ådalscenens KULTURCENTER Gislev sig retten til at tilbagekalde 
lejemålet, og lejer skal aflyse arrangementet for egen regning.

 Hjælp til indhentning af tilladelser på arrangørs vegne, kan tilkøbes 
i forbindelse med arrangement.

I forbindelse med leje af Ådalscenen påhviler det endvidere lejer:

 Hvis der forventes et større antal publikum i biler, at indgå aftale 
med ejere af tilstødende parkeringsarealer om brug heraf. 

 At sørge for tilstrækkeligt personale i forhold til eventuel sikring af 
parkering og dirigering af trafik i øvrigt.

 At sikre, at det anvendte sceneareal og adgangsforhold til scene-
areal, er afmærket i henhold til regler herfor.

 At sikre, at alt udstyr der anvendes på scenen i forbindelse med  
arrangement opfylder gældende sikkerhedskrav for anvendelse.

Arrangementer der ikke er forløbet som forventet
Ådalscenens kulturcenter har INGEN forpligtelser i forhold til:

 At yde underskudsdækning

 At afholde udgifter til eventuelle interessenter (lys, lyd, personale m.v.)

 At afholde udgifter til KODA eller andre afgifter.

Efter arrangement har lejer ansvar for:

At bygninger, scene, installationer, og publikumsarealer afleveres i 
samme stand, som ved arrangementets start. 
(I modsat fald, vil regning for rengøring m.v. påhvile lejer.) 
(vi skal huske at have depositum)

Det påhviler derfor lejere at:

Rydde op på og rengøre de anvendte bygninger/arealer jf. kontrakten.

 Udbedre eller lave aftale om udbedring af skader. Afleveringsforretning 

I forbindelse med afslutning af leje, foretager Ådalscenens 
kulturcenter sammen med lejer, afleveringsforretning.

Afleveringsforretning har til formål at sikre såvel lejer som udlejer i 
forhold til det lejedes stand efter anvendelse. 

Afleveringsforretning omfatter:

 Gennemgang af anvendte strøminstallationer.

 Gennemgang af Ådalscenens bygninger og tilstødende arealer
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PRISER FOR LEJE OG BRUG AF ÅDALSCENEN
Foreninger, institutioner og 

virksom heder, som ønsker at 
leje scenen

Amatører (bands på vej, som tilbyder sig),
fællesspisningsarrangementer med musik,  

styrkelse af lokalt fællesskab

Fri adgang Lokale: 2.000kr.
Udenfor sognet: 5.000 kr. 0 kr.

Hvis entré, så 15 % af entréindtægten oveni Lader hatten gå rundt.

Ønske om teknisk service Pr. time á 250 kr. 0 kr.

Anden service – hjælp Pr. time á 250 kr. 0 kr.

Salgsboder Ådalscenebestyrelsen
eller lejer efter særlig aftale Ådalscenebestyrelsen

Energi – El og vand Efter forbrug Betales over det, som vi sælger
Ådalscenebestyrelsen

Vedtaget den 17. juni 2019 på ordinært bestyrelsesmøde Ådalscenen KULTURCENTER Gislev

Der er hjertestarter i forbindelse med Gislev Hallen.
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Vi har fået endnu flere nye bøger!



FirmaHuset Fyn, Gislev Rejsers tidligere 
hovedkontor, er meget mere end en 
arbejdsplads. Her bliver du en del af 
et firmafællesskab med mulighed for 
sparring, ideudvikling og socialt samvær.

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

Lej lige netop det antal kontorer du 
har brug for.

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

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

FirmaHuset Fyn
• Kontorfællesskab med andre

• Lej fra 1-15 funktionelle kontorer i 
forskellige størrelser

• Konsulenthjælp til iværksættere
• Netværkskurser i samarbejde med 

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

Her er dit nye kontor: 
Ørbækvej 12, 5854 Gislev

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

måske

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

Fyns billigste kontorlejemål

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

Vanskelig  
træfældning

Stubfræsning

Huse i træer

Beskæring
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- alt i SNEDKERARBEJDE
udføres 

Snedkermester

Jes Rasmussen
Pilekrogen 3 - 5854 Gislev

 

mobil: 2015 0975
 

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

Reparation 
af møbler:

- også biavler

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

Tina Christiansen 
Ørbækvej 18 - Gislev 
Tlf.: 40.59.42.58 www.privatpasningsordninggislev.dk 
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KLINIK FOR

Akupunkter & Massage

Lars Nielsen
Massor@ga-net.dk

Søndervangen 7 · 5854 Gislev · Tlf. 2577 2007

Kontakt 
hannewest@live.dk

Fjellerup Private Pasningsordning

www.privatpasningsordningfjellerup.dk

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



››  D E N  S T O R E  F I N A L E

OL-Bueskydning

De 2 klasser, der kvalificerede sig til 
finalen efter besøg i Midtfyns Bue-
klub havde en uforglemmelig ople-
velse og opnåede gode resultater.

”Med 11.000 elever fra 67 kommu-
ner og ni idrætsgrene på program-
met blev de største Skole OL-finaler 
nogensinde skudt i gang i Aarhus.

Der var indmarchceremoni, olym-
pisk ild, peptalk fra topatleter og 
masser af idræt, da første Skole 
OL-finaledag ud af fire blev skudt 
i gang på Ceres Park i Aarhus. Med 
parasport, bordtennis, crossløb og 
orienteringsløb, som nye discipliner 
på årets finaleprogram, er både del-
tagerantallet og antallet af idræts-
grene på programmet rekordstort i 
år.  ”Det bringer stor glæde, at Skole 
OL endnu en gang er vokset med 
flere elever og idrætsgrene. Skole 
OL tilbyder nu ni forskellige idræt-
ter, som hver især har deres særlige 

5. klasse fra Tingagerskolen Ringe 
var de første i ilden onsdag og de 
leverede en rigtig god indsats, men 
kvalifikationsskydningen rakte lige 
netop ikke til A-finalen. 

I B-finalen leverede de en fantastisk 
god indsats og vandt B-finalen med 
et flot resultat, som ville have givet 
en 3 plads i A-finalen. Klassen havde 
en rigtig god dag med et godt sam-
menhold, som billedet også viser 
glade elever efter afslutningen.

Torsdag var det 6. klasse fra Tre Ege 
Skolen Ryslinge der skulle i ilden og 
de levede op til forventningerne og 
skød sig i A-finale med det bedste 
resultat. I finale begyndte nerverne 
at spille ind og en enkelt runde skød 
alle lidt under standard og kom 50 
point efter nærmeste konkurrent, 
men flot skydning gjorde det spæn-
dende til sidst, men der manglede 12 
point i at blive guldvinder, men en 
flot sølvmedalje blev hentet hjem til 
skolen. 

Midtfyns Bueklub ønsker tillykke 
med de gode resultater og håber 
samarbejdet med kommunens sko-
ler kan fortsætte til næste år.

Det sidste billede er fra det højtid-
lige tidspunkt hvor nationalsangen 
blev spillet og sunget.

Trænerne Midtfyns Bueklub

egenskaber, men hvor fællesskabet 
er i fokus, når der konkurreres. De 
11.000 finaledeltagere fra hele lan-
det kommer fulde af forventning og 
glæde - klar til at yde deres absolut 
bedste sammen med deres klasse-
kammerater. Vi håber på at kunne 
give dem nogle fantastiske dage og 
en idrætsfest, der knytter nye ven-
skaber og fællesskaber på tværs af 
geografien,” fortæller finalechef for 
Skole OL-finalen, Morten Brammer 
Olesen.

60.000 til lokalstævner
I alt 60.000 elever fra 4.-7. klasse 
har siden november 2018 dystet 
til lokalstævner i atletik, bowling, 
bueskydning, bordtennis, cros-
sløb, orienteringsløb, parasport, 
roning og svømning for at kvali-
ficere sig til den igangværende 
Skole OL-finale. Bag stævnerne 
står skoler, foreninger, forbund og 
en masse frivillige.”
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Gislev Fitness klub v/Lars Kaagaard Kristensen · Ørbækvej 10 · 5854 Gislev
Tlf:  20 20 72 60 · lkk@gislev-fk.dk

INDMELDELSE  
hver mandag og torsdag
Fra 16.00 Til 18.00

Find os på 
Facebook og
Instagram
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››  O L - B U E S K Y D N I N G

Skole OL-resultater

Igen i år har Midtfyns Bueklub 
haft besøg af skoleklasser, der har 
ønsket at prøve bueskydning og 
samtidig forsøge at kvalificere sig 
til OL-finalen i Aarhus.

Der var 6 klasser der havde meldt 
sig, og det betyder, at ca. 120 ele-
ver har været igennem træning og 
kvalifikationsskydning. Her er det 
samlede resultat fra OL-skydnin-
gen i Midtfyns Bueklub.
Det er første gang at en klasse fra 
Tingagerskolen kvalificerer sig til 
finalen, så det bliver spændende 
for dem at opleve og fortælle vi-
dere i skolen.

Tre Ege Skolen har haft klasser 
med de 2 foregående år og også 
leveret OL-mestre. I 2017 var det 6. 
kl. der blev guldvinder og i 2018 var 
det 5. kl., der blev guldvinder, og 
det er den samme klasse, som nu 
skal forsvare guldet i 6. klasse, så 
det bliver spændende om de kan 
leve op til favoritvær-digheden.

Det har været nogle rigtig gode 
dage, og vi håber at se nogle af 
jer igen til næste år.

Midtfyns Bueklub

Kvalifikationsskydning gennemføres med 12 pile fra hver elev,  
herefter udregnes et klassegennemsnit.

5 Klasse: GENNEMSNIT KVALIFICERET

Tingagerskolen Ringe 51,26 

Tre Egeskolen Ryslinge 42,10 

6 Klasse: GENNEMSNIT KVALIFICERET

Tre Egeskole Ryslinge 77,27 

Heldagsskolen Vantinge 70,14 

Tingagerskolen Ringe 67,36 

Krarup Friskole 58,36 

Billede af 5. kl. Tingagerskolen ved 
overrækkelse af invitation til OL-fi-
nalen i Aarhus onsdag den 19. juni.

Billede af 6 kl. Tre Ege Skolen Ryslinge, hvor præsentanter fra  
Midtfyns Bueklub overrækker medaljer og invitation til finalen Aarhus 
torsdag den 20. juni.
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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 

Nyhed  

 
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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Kr. Himmelfart 2019
Den 30. maj deltog Midtfyns Bue-
klub i 900 Runde - Kr. Himmel-
fartstævnet i Sønderborg.

Vi er stolte over at kunne præ-
sentere Henrik Rasmussen, som 
med sine 751 point blev vinderen 
af Senior 30-klassen!

Et kæmpe tillykke  
til Henrik herfra!

Midtfyns Bueklub / trænerne

Endnu engang overraskede inte-
ressen for vores årlige loppemar-
ked, både hvad angår mængden af 
gode effekter - og antallet af solgte 
adgangsbilletter.  

Mere end 600 besøgende var mødt 
op for at gøre en god handel. Hel-
digvis var det også i år, at antallet 
af frivillige hjælpere slog rekord, 
og der var i den grad brug for alle 
fremmødte.

Dejligt at møde nye aktive tilflyt-
tere, der som frivillige, benyttede 
muligheden for at få nye bekendt-
skaber – og jer ”gamle kendinge” 
med den store loppemarkeds-
rutine. 

Tak, til jer som har givet effekter 
- og til alle jer som støtter fælles-
skabet her i Gislev, tager tid ud af 
kalenderen og giver en hånd med 
ved vores årlige Loppemarked. 

Har du ting, som du vil donere til 
næste års loppemarked, ring til: 
Ole Jensen tlf. 4296 8730 eller  
Jørgen Jensen tlf. 2481 8965 
- så kan afhentning arrangeres og 
tingene oplagres.

På vegne af udvalget og på gensyn!

Ole Iglemose Larsen

Overskuddet til Gislev Idrætsforening blev i år opgjort til 68.021 kr.

››  2 .  W E E K E N D  I  M A J 

Loppemarkedet!
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Halcyon Hope  
– leverer på energisk vis alternativ/melodisk 
punk rock i et medrivende og stemningsfuldt 
live show. De har tidligere spillet support for 
bl.a. amerikanske Bayside, spanske  
Daylight og nationale rocknavne  
som Tim Christensen & Go Go Berlin.

Pet The Camel
Fennec On Fire

Halcyon Hope

Pet The Camel  
– er både festlige og groovy, når de leverer deres 
yderst catchy disco-funk-pop-musik, som er svært at 
sidde stille til. De er blevet beskrevet som en blan-
ding af Daft Punk, Maroon 5, tilsat en smule Bruno 
Mars og et stænk af Lukas Graham.
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Fennec On Fire 
– en powertrio, som med inspiration i bands 
som Soundgarden Queens of the Stone Age, 
spiller rock i et moderne lydbillede, kendeteg-
net af tunge og groovy riffs og trommer, som i 
følgeskab med en karismatisk vokal skaber et 
udtryksfuldt lydunivers.

Fåborgvej 19A, 5854 Gislev - billetten.dk - aadalscenen.dk   Aadalscenen   #ådalscenen

MudMusic Summer Tour
Lørdag d. 21. september Kl. 17:30 på Ådalscenen  
Kulturregion Fyn & MudMusic Summer Tour præsenterer

- mad og drikkevarer kan købes
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Efterårsfest
For seniorer og pensionister i  

Kværndrup, Ryslinge og Gislev.

Alle indbydes til fest i Gislev forsamlingshus!

Der serveres porresuppe og sprængt svinekam  
med grøntsager, kaffe og lagkage.

Musik: 
Thomas Johansen, Gislev

Underholdning 
Helle Lynge, Svendborg

Pris:  
Foreningernes medlemmer 250 kr.  

IKKE medlemmer 300 kr.

Bindende tilmelding senest 18. august  
Kontakt: Ruth på tlf.: 51 26 58 11 eller 

Mail: ruthellymadsen@gmail.com

Med venlig hilsen Gislev Seniorklub

Fredag d. 30. august kl. 17.30 – 23.00
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Svampetur til Svanninge Bjerge 
torsdag den 10. okt. kl. 10.00.
Fælles afgang fra kirkepladsen i 
biler mod Korinth ad Knagelbjerg 
til parkering. Svend Erik Christen-
sen er guide på turen. Medbring 
passende fodtøj, frokostpakke og 
drikkevarer. 

Vi afsøger området for årstidens 
svampe og spiser sammen på Na-
turlegepladsen. I godt vejr kan vi 
vælge at nyde udsigten fra Svan-
ninge Bakker til slut.  Hvis du kører 
med andre, bedes du give chauf-
føren 30 kr.

Ingen tilmelding.

Spændende foredrag i cafeen 
torsdag den 7. nov. kl. 14.00
Vi får besøg af Ruth Espersen, 
som vil fortælle om sin tid i køkke-
net hos dronning Ingrid og Kong 
Frederik. 

Hun medbringer lysbilleder.

››  E F T E R Å R  I

Gislev Seniorklub

Der serveres kaffe og kringle.
Pris: 40 kr.

Tilmelding senest den 1. november
til: Birthe tlf. 2945 0171 eller 
Gerda tlf. 6229 1463

Alle er velkomne i Gislev seniorklub
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Håndværk og handel i Gislev i 
1940’erne og 1950’erne

I forbindelse med udgivelsen af 
ovennævnte bog har Lokalhistorisk 
Forening fået 5000 kr. fra Dansk  
Lokalhistorisk Forening. 

Beløbet er givet som støtte til ud-
givelsen. Foreningen vil gerne sige 
Dansk Lokalhistorisk Forening tak 
for støtten.

››  L O K A L E  M I N D E R 

Der var engang

Bogen kan købes 
ved Lokalhistorisk Arkiv,  
Mullerup 2, Kværndup.

Eller hos:

Else Hviid  
Ravndrupvej 6, Gislev. 

Køb og afhentning  
kan aftales nærmere  

på tlf. 6229 1626 eller 
 tlf. 2982 7818PRIS:  

 MEDLEMMER 75 KR.  
 IKKE MEDLEMMER 100 KR.
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››  E R  D U  M E L L E M  1 5  O G  4 2  Å R

GIF Seniorfodbold
Hej alle potentielle seniorspillere
Har du lyst til at spille lidt fodbold, 
så er Gislev boldklub lige stedet 
for dig. 

Du kommer til at udvikle dig både 
på det menneskelige og sportslige 
plan. Vi er en blandet gruppe imel-
lem 15 og 42 år, selvom der er lidt 
aldersforskel, er sammenholdet 
fantastisk.

Jeg har været træner i boldklub-
ben i 3 ½ år, og jeg kan se en kæm-
pe udvikling blandt spillerne og i 
seniorafdelingen. 

Det er simpelthen fantastisk at 
være vidne til. Vi er gået fra 1 hold 
i serie 4, til i dag, at have 2 hold.
Et 2. hold i serie 4, og et første-
hold, der igen lige er rykket op i 
serie 2. 

Vi får træningstøj stillet til rådig-
hed med eget nummer, som der 
bliver vasket til tirsdag og torsdag. 

Så det eneste du skal have med 
til træning er dine fodboldstøv-
ler og håndklæde, og selvfølgelig 
træningshumøret. 
Det er da nemt.

Så kom frisk og oplev det - det at 
være en del af noget større. 

Hvis du har spørgsmål, kan du altid 
kontakte mig på tlf. 2614 1364.

Mvh Træner Danny Pedersen

Vi træner
Tirsdag & Torsdag  

kl. 19.00-21.00. 

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

lende hjemmeside på www.oplevgislev.dk

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

og det er næsten gratis.

Kontakt blot: Tanja Kromann Clausen
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››  M I D T  P Å  F Y N

Kirkehøjskolen 2019

Tirsdag den 8. oktober 
kl. 19.00 – ca. 21.30

William Blake, 
kristendom og verdenssyn 

Ved sognepræst i Nr. Søby. 
Elisabeth Jessen

Den engelske kunstner og digter 
William Blake (1757-1827) var hele 
sit liv igennem stærkt optaget af 
kristendommen.

Han var positiv og negativ i sin 
brug af kristent materiale.

Kristendommen gennemsyrede 
Blakes værker på en positiv og 
frugtbar måde, så det ikke giver 
mening at forstå Blake uden at 
tage det kristne med.

De glemte kristne

ved sognepræst Simon Jylov, 
Espe, Vantinge og Hillerslev

Alle kender i dag de store kristne 
trosretninger - katolicisme,  
ortodokse og protestanter. 

For mange af os kender vi kun 
Vestens kirkehistorie, men Kina, 
Indien og Iran var store kristne 
lande før Europa og Vesten for 
alvor blev kristne. 

Foredraget handler om den 
kristne kirkes vandring mod syd 
til Afrika, dens udbredelse i Mel-
lemøsten og dens rejse gennem 
Asien og helt til Japan.

Tirsdag den 22. oktober 
kl. 19.00 – ca. 21.30

Kirkeekskursion  
til Nr. Lyndelse

Ved sognepræst i Nr. Lyndelse 
Mette Behrndtz

I Nr. Lyndelse kirke fortæller 
sognepræst Mette Behrndtz i 
aftenens første del om kirkens 
historie og kalkmalerier.

I anden del fortsætter Mette 
Behrndtz med at fortælle om sit 
arbejde med at oversætte biblen 
til dansk.

NB: Foregår i Nr. Lyndelse kirke

En engel eller et postbud?

Ved sognepræst i Nr. Lyndelse 
Mette Behrndtz

Hvordan oversætter man en 
bibelsk tekst? Det ser vi nærmere 
på i dette foredrag, der handler 
om projektet Bibelen på nudansk. 
Projektet, der skal gøre Bibelen 
lettere at forstå, er sat i gang af 
Bibelselskabet.

Det er et større arbejde, hvor 
oversættere er optaget af at få 
oversat de gammeltestamentlige 
tekster til et enkelt, mundret og 
nutidigt dansk.

Mette Behrndtz viser eksempler 
på dette og afslører samtidig 
nogle af de udfordringer, der 
følger med, når man gerne vil mo-
dernisere gamle bibelske tekster.

Tirsdag den 5. november 
kl. 19.00 – ca. 21.30

Skam og skyld – og lidt om 
kunst, litteratur og engle

Ved sognepræst i Dalum 
Dorthe Tofte Hansen, 

Den norske forfatter Karl Ove 
Knausgård har forarget og begej-
stret læsere i Skandinavien og det 
meste af verden med det autobio-
grafiske romanværk ”Min Kamp”.

Han skriver om nedture, om svigt 
og forelskelser og om kampen 
for at blive forfatter. Men først og 
fremmest handler ”Min Kamp” om 
at være et menneske, og om at 
man ikke kan le-ve livet uden at 
pådrage sig skyld.

Danske sange 

ved frimenighedspræst Mikkel 
Crone Nielsen, Ryslinge

I september 2018 udgav Mikkel 
Crone Nielsen EP’en Arnakke med 
en håndfuld selvgjorte danske 
sange, der på mange måder 
læner sig op ad og udspringer af 
kristendommen.

Til mødet i kirkehøjskolen vil 
han fortælle om arbejdet med at 
skrive sangene, ligesom han også 
vil spille og synge nogle af dem.

I pausen mellem de to foredrag 
afholdes en kortfattet generalfor-
samling for Kirkehøjskolen Midt 
på Fyn. 

Dagsorden ifølge vedtægterne.
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Tirsdag den 19. november 
kl. 19.00 – ca. 21.30

Kovendinger  
– liv i sproget

ved sprogforsker SDU  
Johannes Nørregaard Frandsen

Der er liv i sproget! 

Det bevæger sig, det knirker og 
knager, det forarger, irriterer og 
skaber modsætninger, men det 
forløser også, og så danner det 
fællesskaber. 

Sproget, det daglige, talte og 
skrevne dansk, er i stadig udvik-
ling. Ord, vendinger og begreber 
opstår, andre forgår. 

Ord importeres, fordrejes og 
slides op.

I foredraget vil jeg give eksempler 
på sprogets skønne og skæve liv, 
ligesom jeg vil diskutere forholdet 
mellem sprog, historie, identitet 
og selvbilleder. 

Det vil ske i afslappet form med 
plads til spidse bemærkninger 
og humoristiske eksempler fra 
den magiske kuffert, vi kalder det 
danske sprog.

Tirsdag den 19. november 
kl. 19.00 – ca. 21.30

Forundringsparat  
med Benny Andersen

ved valgmenighedspræst 
Malene Aastrup & sanger Trine Lunau

”Jeg er en helt almindelig mand”, 
sagde Benny Andersen om sig 
selv. 

Men helt almindelige er hans 
digte ikke. De emmer af barnlig 
nysgerrighed og et livsmod, som 
de fleste kun tør drømme om. 
Hvad var Benny Andersen for et 
menneske, og hvad siger hans 
digte om alle os andre alminde-
lige mennesker

Vi skal både lytte til sange, have 
udlagt sange og selv synge med 
på de finurlige 
melodier, som 
Benny 
Andersen 
også selv 
står bag.

Folkelige foredrag, fortælling og samtale til oplysning om kristendom, kirke og tro.
Alle arrangementer foregår i Ryslinge Valgmenigheds mødesal

Aaskovvej 2, 5856 Ryslinge – undtaget arrangementet den 22. oktober

Entré: 60 kr. pr. aften inkl. kaffe

For alle uanset bopæl  
ingen tilmelding nødvendig

Kirkehøjskolen arrange-
res af en frivillig kreds af 

menighedsmedlemmer og 
præster i Midtfyns provsti

Yderligere information fås 
hos Malene Aastrup på 

maa@ryvm.dk
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Lige før skoleeleverne gik på som-
merferie var eleverne fra 6.a på 
Tre Ege Skolen i Ryslinge en tur i 
Aarhus. Ceres Park dannede nem-
lig ramme om årets finale i Skole 
OL i bueskydning. Sidste år stod 
samme elever på sejrsskamlen, så 
de var klare favoritter til at tage gul-
det igen, men nerverne holdt ikke 
den sidste distance, så det blev 
til en flot sølvmedalje i år. Dagen 
havde dog været helt igennem fan-
tastisk. Ceres Park gør meget for, 
at eleverne oplever en professionel 
atmosfære. Det er jo trods alt et 
Skole OL.
 
Bueskydningen er blevet til i et dej-
ligt samarbejde med Bueklubben. 
Bent fra Bueklubben kommer ger-
ne og fortæller og byder til nogle 
hyggelige og lærerige dage i bue-
klubbens lokaliteter i Fjellerup. 

Det var da også Bueklubben, der 
uddelte sølvmedaljerne til alle ele-
verne på skolen, efter de havde 
vundet. Bueskydning er en lidt an-
derledes sportsgren end de gæng-
se, og det fokus og den koncentra-
tion, som automatisk følger i dens 
kølvand, hvis man vil gøre sig for-
tjent til medaljer, er guld i sig selv.

››  T R E  E G E  S K O L E N 

Helt i toppen

Musikcaféen, der er med til at lukke 
og slukke skoleåret, blev igen afvik-
let i fantastisk vejr. 

Det er en tradition, som har vokset 
sig stor, dejlig og solid, hvor både 
elever, forældre og personale bak-
ker op og laver en nyfortolkning af 
en “gammeldags” skolefest.

5. klasse havde i fællesskab med 
deres forældre - og måske nogle 
enkelte bedsteforældre - sørget 
for, at der blev solgt pizzaer, pøl-
sehorn, sodavand m.m. til alle. Og 
de havde travlt. 

Som små myrere løb de i pendulfart 
mellem skolekøkkenet og boden i 
gården med forsyningerne.
Alle klasser havde som afslutning på 
årets sidste emneuge et bidrag med 
til Musikcaféen, som i lighed med de 
øvrige år, blev afholdt i skolegården, 
hvor Gislev Musik Festival havde 
været og sætte deres scenevogn 
op, så de optrædende rigtig kunne 
både ses og høres. Rundt omkring 
de opsatte stole kunne man læse 
spændende fortællinger eller rej-
sedagbøger, som eleverne havde 
sat op på plancher. Der var også 
forskellige spil, man kunne prøve fx 
“Nak en myg” og “Flødebollekast”.

I år var alle klasser oppe og spille 
2 numre hver. Også børnehaven 
deltog denne gang. Faktisk havde 
netop børnehaven en stor andel i, 
at skolegården og scenevognen 
var pyntet så fint, da det var de-
res opgave i løbet af emneugen. 
At musikken fylder på skolen, hø-
res tydeligt på eleverne. De sang 
og spillede med hjertet. Nogle var 
numre, eleverne selv havde været 
med til at skrive. Det var en smuk 
dag og aften, der sluttede skole-
året 2018/19 på Landsbyordningen 
Tre Ege Skolen i Ryslinge.

Anne Rye
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Få et gratis armbånd!
Vil du være med til at skabe den rigtige atmosfære for vores gæster 

Meld dig som medarbejder til koncerten den 31. august 2019

Har du endnu ikke fået dig tilmeldt som hjælper, kan du sagtens nå det endnu.

Du skal bare ringe til fmd. Anders Johansen på tlf. 2022 4057 
eller mail: anders@gislevautohandel.dk

Bestyrelsen for Ådalscenen
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Like os på Facebook
www.facebook.com/gislevsmedie

 S T O R T  U D V A L G  FISKARS CLASSIC

HAVEREDSKABER

HAVESPADE EL. GRAVEGREB

FRIT VALG

399,-

ROEHAKKE 
EL. KULTIVATOR

FRIT VALG

199,-



Gør dit for Sandager genbrugsplads!

Jeg fik lov at leve, da en masse 
loyale og gode lokale borgere i 
Gislev-området talte min sag i 
forbindelse med nedlukning af en 
række mindre genbrugspladser. 

Jeg fik lov til at være åben et par 
eftermiddage om ugen, men dog 
uden betjening og med begræns-
ning i de ting, som kan afleveres. 

Jeg er derfor meget ked af, når 
nogle enkelte afleverer deres gen-
brugsting udenfor lågen, fordi 
man ikke har tjekket, hvornår der 
er åbent, eller andre gange, hvor 
”affaldet” bare er smidt udenfor 
containerne. 

››  S A N D A G E R  G E N B R U G S P L A D S

Pas på mig - jeg er sårbar!

– Det går altså ikke, jeg kan ikke 
selv rydde op, og er derfor nødt 
til at bestille oprydningen efter 
dig/jer. 

Jeg kan frygte, hvis I ikke er bedre 
til at hjælpe mig, kan det meget vel 
være, at FFV lukker pladsen, fordi 
det er for dyrt at drive den. 

Så hermed vil jeg gerne mane til 
eftertanke – lad os stå sammen om 
at holde orden på vores lokale gen-
brugsplads – lukker den - bliver det 
besværligt for os alle sammen. 

Hilsen fra 
Den kollektive Ånd fra Sandager 
Genbrugsplads/ViG-redaktionen
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I november 1969 blev en gruppe 
tidligere fodboldspillere enige om 
at starte en støtteforening til Gislev 
Idrætsforening. 

Der var lavvande især i fodbold-
kassen, og foreningen blev startet 
med det formål at skaffe penge til 
stævner, materialer m.m. I begyndel-
sen blev der ikke afholdt bankospil, 
men nogle fester og først i 70’erne 
begyndte man på bankospil. I star-
ten ikke så ofte som nu, men de sid-
ste mange år har vi afholdt bankospil 
én gang om ugen ca. 40 gange om 
året. Støtten til GIF sker efter ansøg-
ninger, og de sidste år har vi støttet 
med ca. 40.000 kr. om året.

Den nøjagtige dato for foreningens 
oprettelse fremgår ikke af proto-
kollen, men vi påtænker at markere 
jubilæet den første bankoaften i 
november.

Desuden har bestyrelsen besluttet, 
at hver bankospiller får udleveret et 
nylon-net, som på sigt skal afløse 
plastposer. 

››  5 0  Å R 

Gislev Veteranforening

Man skal så medbringe det hver 
gang til sine gevinster, og med ti-
den vil en plastpose komme til at 
koste penge.

Her tænker vi på miljøet!
Vores bankospil starter igen ons-
dag den 14. august 2019, og I skal 
alle være velkommen. 

Måske der stadig er nogle gamle 
fodboldspillere eller andre idræts-
udøvere fra Gislev, som kunne have 
lyst til at støtte sagen!

Vi ses – hilsen
Bestyrelsen

Tågehornet øver: 
8. august, 25. august (Høstgudstjeneste) 

12. september, 10. oktober

14. november, 5. december

7. december (Julemarked på Nørrevænget)

Byorkestret øver:
15. august, 5. september

19. september, 3. oktober

17. oktober, 7. november

21. november, 12. december
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Denne oase oplevede jeg nu for 
anden gang, og min begejstring 
blev ikke mindre denne gang.

Seniorværksted i Ringe giver man-
ge muligheder og kan sagtens ind-
fri ovenstående tanker. Her mødes 
omkring 30 medlemmer – flest 
mænd nogle gange om ugen. Man 
kommer på værkstedet, når man 
har tid og lyst. Der er ingen mø-
depligt. Du betaler dit kontingent 
på 1000 kr. årligt eller 500 kr. for 
et halvt år. Herefter kan du bruge 
værkstedet, som du har lyst. 
Du betaler for de materialer du 
bruger, men dog ikke for sliddet 
på værktøjet.

En del kommer fordi de skal have 
noget repareret, andre fordi de 
gerne vil dreje en skål til gave el-
ler ønsker at lave et sofabord eller 
havebord. 

Udfordringerne kan være meget for-
skellige, hvad enten man vil arbejde 
i metal eller træ. Men det bedste af 
det hele, der er altid en hjælpende 
hånd i nærheden. Fagekspertisen er 
stor, og den er man ret gavmild med. 

Det sker også, at en eller anden har 
hørt om Seniorværkstedet og kom-
mer derfor forbi med nogle gen-
brugsting, som ønskes lavet om til 
en vejrbestandig opslagstavle. 

Ja – ja! Det gavnede i Nr. Søby. 
Insekthoteller er også under ud-
vikling, som gerne skulle sættes 
op på nogle kommunens arealer. 
Desuden har værkstedet hjulpet 
med at montere mændene i ”Den 
blå passage” i Ringe bymidte samt 
konstrueret en perspektivkasse på 
idé fra en matematiklærer - ideerne 
mangler ikke, og iveren er der, når 
først et par hints kommer ind.

Det er vist det, som vi kan kalde 
voksenleg.

Værkstedet er en frivillig instituti-
on, som drives på basis af en min-
dre støtte fra FMK til dækning af 
huslejen. Alle øvrige udgifter dæk-
kes via kontingent, fondsstøtte og 
privat donationer.

Et stort værksted, som er velfor-
synet med professionelle maskiner 
næsten af enhver art samt stort 
set alt almindeligt håndværkstøj 
af godt kram. Det lader ikke til, at 
værkstedet kan gå ned på maski-
ner. Men tingene slides og nyt må 
der til. 

Sidste vinter blev der indkøbt en 
nyere godt brugt industrihøvl, af-
retter, rundsav mv. - en maskine til 
en nyværdi på 100.000 kr. Den blev 
erhvervet for 30.000 kr. og hentet 
i Nordjylland af et par medlem-
mer. Velux-fonden donerede de 
30.000 kr. Maskinen har nu været 
totalt skilt af, samlet og repareret, 
så den i dag fungerer som ny – altså 
en anden stærk facette ved Senior-
værkstedet. 

››  R I N G E 

Seniorværksted

Men, hvem tænker ikke:
 ·  Det kunne jeg godt lave selv, altså hvis jeg havde værkstedet 

og værktøjet

 ·  Jeg kunne godt tænke mig at møde andre, som går og pusler 
med deres ”gør det selv projekter”

 ·  Er der ikke lige én som kan hjælpe mig med dette

 ·  Der må være én, der har den gode idé, som jeg lige skal bruge

 ·  Hvad skal jeg lave, jeg føler mig ensom

 ·  Hvad skal jeg gå i gang med

Oasen mange drømmer om, 
måske nok mest mænd



Fællesskab, hjælpsomhed og re-
parati-onsånd er også her, som 
mange andre steder, en basal driv-
kraft i det friville arbejde og sociale 
samvær, hvor der altid er plads til 
én mere.

Jeg er ikke i tvivl. 
- Den dag, jeg som pensionist får 
tid til at realisere bare nogle en-
kelte af alle mine drømme som 
”gør det selv mand”, ved jeg, hvor 
jeg skal tilbringe nogle dage om 
ugen i godt selskab med lune, 
muntre og ligesindede menne-
sker, som både giver og tager i et 
afslappet miljø.  

Tak, fordi jeg måtte komme forbi 
og snuse lidt.

AP. Andersen / ViG-redaktionen

Seniorværkstedet 
i Ringe - Industrivej 10 – 
5750 Ringe

Kontaktperson: 

John Lademann
Tlf. 2530 2313
john.lademann@gmail.com

Åbningstider  
ALLE UGER
Tirsdag kl. 9.00 – 14.00 
Onsdag kl. 9.00 – 14.00 
Torsdag  kl. 9.00 – 14.00
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P R E S S E M E D D E L E L S E 
Ryslingedagen 2019

Ryslingedagen, hvor de lokale foreninger og kulturlivet 
viser, hvad de kan byde på.

Lørdag den 7. september 2019  
fra kl. 10.00-15.00 ved Ryslingehallen

Ryslingedagen udspringer af frivillig fredag og idrætsfestivallen.

For 7. år inviteres alle de frivillige foreninger og kulturlivet i Ryslinge, Lørup, Fjellerup 
og omegn til nogle hyggelige timer i hinandens selskab, hvor vi vil præsentere vores 
foreninger og vise, hvad Ryslinge kan byde på. Ryslingedagen er gratis. Mad og drikke 
kan købes til rimelige priser.

Program Byder bl.a. på:
Kl. 10.00:   Ryslingedagen åbner med gratis morgenbord,  

og vi synger Ryslinge sangen.

Kl. 10.00: Skydes halvmaraton i gang og 

Kl. 11.00: 4,85 og 10 km. 

Kl. 11.45: børneløbet rundt om pladsen er gratis og begynder 

Yderligere oplysninger: Niels Bak tlf. 6267 2625/2922 3046 eller niels.r.bak@gmail.com

Cafe Faber kommer og Fabriksladen står for de musikalske indslag. 
Bakkelund stiller op med hønseskidningskonkurrence og ponytræk.  
Der er kagekonkurrence - kagerne kan købes og nydes til kaffen bagefter.

MAS har udklædning og sjove hatte, billedskolen har aktiviteter for børn, og der er 
legetøjsloppemarked (standen er gratis) Multi-banen er åben, der kommer ca. 30 flotte 
veteranbiler, og meget meget mere. Der er der mange af standene, der har forskellige 
konkurrencer, og som noget nyt vil der være billedlotteri og bankospil rundt om i 
standene

Kl. 14:45 offentliggøres vinderen af dagens konkurrencer - (undtagen banko, der 
offentliggøres løbende). Ryslingehallen inviterer til fællesspisning om aftenen, hvor vi bl.a. 
fejrer det nye fritidscenter.

Så vi byder på noget for både store og små drenge og piger.

Vi glæder os til at se dig/jer.

Følg os på F.B. https://www.facebook.com/RyslingeDagen 

Yderligere information Erling Clausenecl@outlook.dk  
eller Diana Fjeldstad diana@insman.dk tlf. 2388 1301

(I tilfælde af regn flytter vi ind i hallen.)
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Interesserede kan henvende sig til enten: 

Peder Jørgensen - Præsident 
Tlf. 4085 1372 eller mail:pederogjette@mail.dk

Holger Klausen - Kasserer 
Tlf. 6229 1719 eller mail: holger.klausen@ga-net.dk

- Digital konceptudvikling
- Identitetsdesign
- Hjemmeside / webshop løsninger
- SoMe strategi

Vil du også være 
flyvende online?

FauerWeb, Bygmestervej 6, 5854 Gislev - 28 67 59 25 - fauerweb.dk
mailto@fauerweb.dk - søg også fauerweb på de sociale medier :)

Line hjælper med: Grafisk design, hjemmesider, 
mail, facebook, Instagram, LinkedIn, Google o.m.a

FauerWeb
O N L I N E   M A R K E T I N G   B U R E A U

 
 

 
 

 

 
 

 
      

 

››  S A A J I G

Efterlysning
Sammenslutningen af aktive Ju-
letræsrejsere i Gislev (SAAJIG) – 
søger medlemmer til bestyrelsen 
i sammenslutningen, der har eksi-
steret i 37 år.

Bestyrelsen i sammenslutningen 
er på nuværende tidspunkt på 10 
personer og alderssammensæt-
ningen spænder fra 45 til 86 år – så 
alle, der har lyst eller måske kender 
nogle, der vil være med til at be-
vare traditionen med juletræet på 
byens torv – så meld jer.
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››  K L A R !  P A R A T ! 

Gymnastikstart!

 Sted: Gislev Forsamlingshus

GYMNASTIKSTAT I GIF!

M
an

d
ag

e Kl. 10.00 - 11.00 Tæppecurling/Bowls:  
Niels og Hans STARTER uge 38

Kl. 17.00-18.00 Forældre/barn (barnet er under 3 år):  
Mette og Susannet

Ti
rs

d
ag

e: Kl. 14.30 - 15.30 Seniordans: Kirsten

Kl. 19.00-21.30 Squaredance: Torben 

O
ns

d
ag

e:

Kl. 9.30 - 11.30 Multimotion 60+: Bodil, Birgit, Hans,  
Niels, Kirsten, Willy STARTER uge 38

To
rs

d
ag

e:

Kl. 10.30-11.30 Pilates: Merrith

Kl. 16.00-17.00
Krudtugler (3 - 6 år):  
Mette, Henriette, Maja, Louise, Frederikke,  
Ida, Lasse og Gustav

Kl. 17.15-18.30 Badutspringerne (bhkl. - 3. kl): 
Bjørn, Henriette, Morten, Maia, Freja

Kl. 18.30-20.15  Supermix (4. kl. - ?):  
Bjørn, Claus, Steen, Frederikke

Sæsonstart uge 37 med mindre 
andet er anført efter holdet.

Krudtuglerne:
I kommende sæson kan vi igen til-
byde at afhente børnene, der går 
på Krudtuglerne i Solstrålen kl. 
15.30 om torsdagen. 

Første træning skal forældre SELV 
aflevere. Tilmelding på sedlen i bør-
nehaven og så afhenter hjælpetræ-
nerne fra uge 38.

Forældre/barn – vi fortsætter sam-
arbejdet med Ryslinge GF:
Som de sidste år fortsætter vi sam-
arbejdet omkring forældre/barn-
holdet med Ryslinge GF. 

Vi træner dog i år HELE sæsonen i 
Gislev hallen. Tilmelding sker i en-
ten Ryslinge eller Gislev – alt efter 
hvor I hører til.

Vigtige datoer:
Der er ikke træning i efterårsferie 
(uge 42), juleferie (50-1) og vinter-
ferien (uge 7).

Opvisning: i Gislev Hallen (for alle 
hold) lørdag den 14. marts 2020 – 
som tidligere år i samarbejde med 
Ryslinge GF, i Ringe Hallen for ba-
dutspringerne og supermix søn-
dag den 15. marts 2020. Nærmere 
informationer senere. Husk, at når 
du har meldt dig til gymnastik, så 
deltager du naturligvis også i evt. 
ekstra træning og opvisning.
Ekstra træning søndag den 23. fe-
bruar 2020 for Badutspringerne 
fra kl. 9.00-12.00 og Supermix fra 
kl. 13.00-16.00.

Træning ændret i uge 11: I uge 11 er 
der teater på friskolen om torsda-
gen og derfor er træningen for BA-
DUTSPRINGERNE og SUPERMIX 
flyttet til TIRSDAG – samme tider 
som om torsdagen. Krudtuglerne 
er aflyst i uge 11 - 2020.

Tilmelding skal ske på: www.gislev-if.dk Vælg online-tilmelding. 
 

Husk derefter at betale til foreningen.  
Pris for holdene kan ses på Conventus.

Nogle af holdene har en facebookgruppe, hvor der kommer til at stå 
oplysninger.  Søg om medlemskab i den gruppe, der passer til jeres hold: 
GIF Gymnastik og Ryslinge Gymnastikforening – Forældre/barn, 
GIF Krudtugler, GIF Gymnastik - GIF Badutspringer og GIF Supermix

Der kommer også sedler op på opslagstavlen i hallen. 
Vi vil afprøve Conventus og give beskeder gennem dette system.

Se mere i ”Vækst i Gislev” eller på www.gislev-if.dk

Vel mødt til en ny sæson med mange sjove oplevelser
GIF Gymnastik og Dans
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Ørbækvej 10, 5854 gislev

Hygge · Mad · Musik

Take AWAY
NYe EJERE

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

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

Arbejder på sagen!
Gør Smedeager ekstra attraktiv  
og tilgængelig for bofællesskaber
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v/ Henning Hansen

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

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

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

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

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

Vi har to byggegrunde lige midt i Gislev by!

CVR. 29 29 30 58

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

tagkonstruktioner
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T E L E F O N L I S T E  F O R E N I N G E R
Forening v/ E-mail Telefon
Gislev Antenneforening Jan Christiansen formand@ga-net.dk 5241 9659
Gislev Erhvervsforening Dorthe Milland milland@ga-net.dk 4088 5219
Gislev Forsamlingshus Poul Kirkeskov Pedersen gislev.forsamlingshus@gmail.com 4021 1297
Gislev Hallen Tanja Komann Clausen tkc@nyborg.dk 3123 6972
Gislev Idrætsforening fmd. Heide Munk formand@gislev-if.dk 3113 1902
 Kasserer Jytte Johansen kasserer@gislev-if.dk 2486 9819
 Badminton Heide Munk badminton@gislev-if.dk 3113 1902
 Bordtennis Lars Hedegaard bordtennis@gislev-if.dk 2047 6817
 BorgerBiblioteket Gislev  bb@gislev-if.dk
 Cafeteriet i GISLEVhallen Mona Bønløkke ghc@gislev-if.dk 5237 0229
 Cycling + Spinning Johnny Hansen cycling@gislev-if.dk 2890 0860
 Fodbold Lars Bie Hansen lbh@bdo.dk 2075 1229
 GIF Fritidsklub Heide Munk fritid@gislev-if.dk 3113 1902
 GIF Udvikling FIF-udvalg fif@gislev-if.dk
 Gislev MGP  kontakt@gislevmgp.dk 3113 1902
 Gymnastik og dans Bjørn Pedersen gymnastik@gislev-if.dk 4075 0958
 Hockey Winnie Raasmussen hockey@gislev-if.dk 2028 5707
 Hundevenner Hanne Rohmann hunde@gislev-if.dk 2280 5016
 Krocket Ruth Madsen krocket@gislev-if.dk 5126 5811
 NetNat  netnatgislev-if.dk
 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 4070 8020
Gislev L´hombreklub Thormod Larsen  6229 1497
Gislev Musik Festival Anne Rye anne511z@fmkskole.dk 2297 2409
Gislev Revy Louise V. Gotfredsen louise@vinge.dk 2225 5477
Gislev Seniorklub Carsten L. Jensen carstengislev@gmail.com 4026 6597
Gislev Vandværk Holger Klausen holger.klausen@ga-net.dk 6229 1719
Gislev Veteranforening Ejner Nielsen anstalten_gislev@hotmail.com 5238 4090
Laundrup Mark Egnsspilsforening Tommy H. Nielsen  musikvaerkstedet@ga-net.dk 6229 2028
Lokalhistorisk Forening (Gislev området) Otto Jørgensen ottojoe@5750.dk 2575 1722

MC-klub Kaffekværnen Thomas Lindberg meldgaard@sydfynsmail.dk 2025 5287
Midtfyns Bueklub Karen Birgit Laursen kbplaursen@hotmail.com 2343 9993
Nørrevængets venner Else Hviid finn.hviid@ga-net.dk 6229 1626
SAAJIG Holger Klausen holger.klausen@ga-net.dk 6229 1719
Sandager Beboerforening Henrik Møller Hansen h.m.hansen@hotmail.com 2250 7038
Sandager Kodriverlaug Frands Jeppesen frandstomrer@firma.tele.dk 2071 1267
Spejderne (gruppeleder) Christina Rasmussen gislevspejderne@gmail.com 2343 9993
Ådalscenen KULTURCENTER Gislev Anders Johansen anders@gislevautohandel.dk 2022 4057

Gislev Lokalråd: 
- fmd.  A.P. Andersen ap.andersen@ga-net.dk 2941 3125
- kasserer Ole Iglemose Larsen iglemosegaard@gmail.com 6229 1386
- n.fmd. Bianca Jensen bmj.skovgaard@gmail.com 5329 3072
- sekretær Louise Hjortsø lhjortsoe@gmail.com 2098 9745
  Mark Hald hald2911@gmailcom 2256 1695
  Lise Holten liseholten@mail.tele.dk 2089 7990
  Simon Smolsky Larsen simon-smolsky@live.dk 6154 3233
1. suppl.  Henrik S. Findsen henrik@findsen.dk 2040 5969
2. suppl.  Jørgen Jensen jbj.lykkes@gmail.dk 2481 8965

T E L E F O N L I S T E  I N S T I T U T I O N E R
Tina's Private Pasningsordning Tina M. Christiansen tina@ppogislev.dk 4059 4258
Fjellerup Private Pasningsordning Hanne West Lægteskov hannewest@live.dk 5140 9423
Den Kommunal Dagpleje  Dagplejen FMK dagpleje@faaborgmidtfyn.dk 7253 4300
Gislev Friskole Skoleleder Maja Kvist skoleleder@gislevfriskole.dk 6229 1292
 Souschef Mette Greve Kristensen mgk@gislevfriskole.dk 3153 9969
 Solstrålen og Klubben  Troels Juul Hansen tjh@gislevfriskole.dk 4047 1888
  Fmd. Louise Hjortsø lhjortsoe@gmail.com 2098 9745
Tre Ege Skolen  Skoleleder Hanne Rygaard, Ryslinge haryg@faaborgmidtfyn.dk 7253 4031
  Afd.l. Rys. Louise Mindegaard louim@fmk.dk 7253 4041
  Afd.l. Kvæ Morten Weisz Ejlsmark mejls@faaborgmidtfyn.dk 7253 4033
Børnehaven Eventyrhuset:
SFO Kålormen, SFO2 Kålsommerfuglen Afd.led. Vibeke Jensen vje@fmk.dk 7253 4671
Børnehuset Børnehaven Oasen:
SFO Slottet, SFO2 Juniorslottet Afd.led. Vibeke Jensen vje@fmk.dk 7253 4671
Gislev Fritid Heide Munk fritid@gislev-if.dk 3113 1902
Gislev Ungdomsklub Leder Søren Peder Birch Jensen soerj@faaborgmidtfyn.dk 7253 8341
GISLEVhallen Fmd. Tanja Kromann Clausen tanjakromann@gmail.com 3123 6972
Gislev Menighedsråd Fmd. Palle Lundsfryd Nyborg
  Sognepræst Mette Sauerberg mesa@km.dk 6229 1032
Plejecenter Nørrevænget Leder Merete Jørgensen  7253 5271
FMK - Musikskolen afd.led. Palle Larsen pal@faaborgmidtfyn.dk 2481 8965



A U G U S T
15.   Historiske køretøjer i Gislev kl. 19.00 

– Kildegaards Auto, Håndværkevej

15.  Byorkesteret øver

17.  Musik i Skoven – Ådalscenen

18.  Gudstjeneste i Gislev Kirke kl. 10.30 – kirkekaffe

19.  Træningsskydning kl. 18.00-21.00 – Gislev Jagtforening

21.  Nørrevængets Venner arrangerer

24.  Præmieskydning kl. 9.00-15.00 – Gislev Jagtforening

25.  Familiespejder kl. 10.00-12.00 i og ved  
Spejderhytten på Ravndrupvej

25.  Høstgudstjeneste på Ådalscenen kl. 11.00 med FDF 
Brass Band og Tågehornet – indskrivning af nye 
konfirmander efter gudstjenesten

30.  Efterårsfest i Gislev Forsamlingshus  
– Gislev Seniorklub

31.   Ådalscenen Rock’er - stor koncert med bl.a.  
”På Slaget 12” og flere andre bands 

S E P T E M B E R 
1.  Gudstjeneste i Gislev Kirke kl. 10.30 

1.  Nørrevængets Venner arrangerer

5.  Byorkesteret øver

7.   Ryslingedagen – arrangement - åbent for alle

8.  Gudstjeneste i Gislev Kirke kl. 10.30

10.  Tågehornet øver

11.  Aftensang i Ellested kirke kl. 19.00 
- Tema høst og Kirkekaffe

12.  Tågehornet øver

15.  Gudstjeneste i Gislev Kirke kl. 9.45 og herefter 
 Sommerudflugt – menighedsrådet arrangerer – 
HUSK tilmelding!

18.  Nørrevængets Venner arrangerer

18.  Kim Larsen Gudstjeneste kl. 19.00 m. Kværndrup 
kirkes kort og organist Lykke Dahl Chetronoch

19.  Svampetur til Svanninge Bakker – Gislev Seniorklub

22.  Familiespejder kl. 10.00-12.00 i og ved Spejderhytten 
på Ravndrupvej 

21.  MudMusic Sommer Tour på Ådalscenen

22.  Familiespejder kl. 10.00-12.00 i og ved Spejderhytten 
på Ravndrupvej

22.  Gudstjeneste i Gislev Kirke kl. 9.00  
ved Simon Langeskov Jylov

29.  Gudstjeneste i Gislev Kirke kl. 9.00

30.   International aften på Gislev Friskole  
kl. 18.00-20.30 for alle interesserede

O K T O B E R
3.  Byorkesteret øver

5.  Oktoberfest – Gislev Musikfestival forening

6.  Gudstjeneste i Gislev Kirke kl. 10.30 med kirkekaffe

6.  Nørrevængets Venner arrangerer

8.   Kirkehøjskole – se program andet sted her i ViG

10.  Gislev Seniorklub  
– Svampetur til Svanninge Bjerge kl. 10.00

10.  Tågehornet øver

13.  Gudstjeneste i Gislev Kirke kl. 10.30

16.  Nørrevængets Venner arrangerer

17.  Byorkesteret øver

20.  Familiespejder kl. 10.00-12.00 i og ved Spejderhytten 
på Ravndrupvej

22.  Kirkehøjskole – Se program andet sted her i ViG

25.  Gislev by Night: Græskarskæring, skumringsløb, bål, 
koncert og aftenandagt  - Program hænges op i byen.

N O V E M B E R
3.  Nørrevængets Venner arrangerer

3.  Allehelgensdag – Gislev kirke kl. 19.00  
.ed violinisten Mette Gothardt Rasmussen 
- Stemningsfyldt gudstjeneste, hvor vi mindes  
dem vi igennem tiden har måtte sige farvel til. 
Der vil blive budt på kirkekaffe efter gudstjenesterne.

5.  Kirkehøjskole – se program andet sted her i ViG

7.  Gislev Seniorklub – foredrag kl. 14 med Ruth 
Espersen fra det kongelige køkken 

7.  Byorkesteret øver

10.  Gudstjeneste i Gislev Kirke kl. 10.30

13.  Nørrevængets Venner arrangerer

14.  Sangaften i konfirmandstuen ved Gislev Præstegård

14.  Tågehornet øver

17.  Familiespejder kl. 10.00-12.00 i og ved Spejderhytten 
på Ravndrupvej

19.  Koncert i Gislev kirke kl. 19.30 med Vester Skerninge 
Sangkor og organist Claus Ladekjær Wilson

19.  Kirkehøjskole – se program andet sted her i ViG

21.  Byorkesteret øver

24.  Gudstjeneste i Gislev Kirke kl. 10.30  
– Sidste søndag i kirkeåret

D E C E M B E R
1.  Familiespejder kl. 10.00-12.00 i og ved Spejderhytten 

på Ravndrupvej

1. Gudstjeneste i Gislev Kirke kl. 10.30 med kirkekaffe

5. Tågehornet øver

7.   Julemarked på Nørrevænget med Luciaoptog og 
Tågehornet

12. Byorkesteret øver
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