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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. 

Redaktion
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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:
Julebazar  
30. november 2019 kl. 13.00-17.00 Gislev Friskole

Julemarked på Nørrevænget  
7. december 2019 kl. 14.30 i cafeen

Børnegudstjeneste og  
dans om byens juletræ  
15. december 2019 – kirken kl. 13.00  
og Torvet kl. 14.00

Julekoncert i Gislev kirke  
15. december 2019 kl. 19.30

60-70’er fest 
24. januar 2020 kl. 18.00-24.00 i Forsamlingshuset

Udgivelsesplan 2019/20

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.

Nr. 34:  Deadline er den 25. oktober 2020, 
udkommer den 15. november 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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Mange tak, til alle der har deltaget, både som publikum og ikke mindst 
som aktive hjælpere, til et eller flere arrangementer i løbet af året. 

I dette fællesskab, kan vi skabe en 
tradition, få en stor viden og byg-
ge videre på vores sammenhold til 
gavn og glæde for den flotte scene 
og vores by.

Det har været dejligt at mærke og 
se denne opbakning. Se, hvordan 
vi kan løfte i flok og ikke mindst at 
opleve, at der er så mange i byen og 
omegnen, der kommer forbi, når 
der sker noget på scenen. Det er 
jo noget af det, som vi kan i Gislev.

Vi er en ny sammensat bestyrelse, 
som skal finde ud af, hvor vi skal 
hen, hvad vi skal bruge Ådalscenen 
til. Hvilke aktiviteter skal vi have, 
skal det være lokalt, hyggeligt og 
intenst fællesskab. Eller skal det 
være stort, pompøst og landsdæk-
kende.

Hver for sig er det sikkert ikke nok, 
tilstrækkeligt eller alt for voldsomt. 
Så vi arbejder på et program til 
2020, der dækker lidt af hver. 

Fremover vil vi meget gerne afhol-
de hyggelige mindre arrangemen-
ter, som lægger op til, at vores by 
og nærmeste omgivelser, får nogle 
hyggelige aftener.
Vi vil også gerne afholde arrange-
menter, der får Ådalscenen til at 
række ud over det midtfynske. Vi vil 
gerne være et kendt kulturcenter. 
Et sted med et godt renommé, hvor 
publikum får gode oplevelser, være 
et kulturcenter der byder velkom-
men, hvor vi behandler vores pub-
likum og kunstnere godt og pro-
fessionelt, så også de vil sige god 
for os andre steder i Danmark.

Det har været et flot og  
spændende år for Ådalscenen.

››  Å D A L S C E N E N

Vi kom godt fra start
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Vi fik afholdt mange mindre ar-
rangementer, og ved hver eneste, 
kunne vi lukke og slukke efter en 
dejlig dag eller aften. 

Disse gav et lille overskud, men det 
der er mere vigtigt er, at vi dæk-
kede bredt og gav mange en dejlig 
oplevelse. Vi spændte også buen 
noget mere. Vores store arrange-
ment Ådalscenen Rock´er i slutnin-
gen af august var en prøve på, hvad 
vi kan. Og vi kan, vi viste det og vi 
beviste det.

Det var et forrygende flot arrange-
ment der klappede. Det fungerede 
godt, vi havde en stor opbakning af 
mennesker, der ville hjælpe. 

Stor opbakning fra flere af de lokale 
håndværkere, dejligt. Uden begge 
dele var og er det ikke muligt at 
lave de store arrangementer. Den 
største udfordring til dette arran-
gement, var vores PR og dermed 

også et lille, alt for lille, antal der 
valgte at købe billet, til denne dag. 
Set i lyset af dette, fortæller vi, at 
det gav et mindre underskud på 
knap 50.000 kr. 

På nuværende tidspunkt, har vi 
dækket størstedelen af det beløb 
ind. Vi har fundet en løsning på 
resten. Det havde været sjovere 
uden denne udfordring, det er 
der ingen tvivl om, men vi tager 
nogle gode erfaringer med i 
den kommende planlægning af 
arrangementer på Ådalscenen.

I bestyrelsen har vi har haft mange 
gode snakke, om hvordan vi kan 
sætte store musikarrangementer 
op på scenen. Vi har snakket øko-
nomi og genre, vi har snakket om 
PR og publikum. Det er der kom-
met mange spændende ideer ud 
af. I kan glæde jer til næste år, med 
både store og små arrangementer 
på Ådalscenen.

Vi er en ny og ukendt scene, der 
skal arbejde meget for at blive 
kendt i kunst og musikkredse - 
kendt blandt musikelskere. 

Det skal nok komme, det er vi sikre 
på. Så snak om os - fortæl den gode 
historie - det er god PR for Ådal-
scenen.

Vi glæder os til at se jer, både foran 
og bagved vores pragtfulde Ådal-
scene i den kommende sæson - 
2020.

Bestyrelsen for Ådalscenen Gislev 
kulturcenter

Pia Storm

Det har været et flot og  
spændende år for Ådalscenen.

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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Julebazar 2019
Gislev Friskole og Børnehuset Solstrålen  

inviterer til årets JULEBAZAR

LØRDAG den 30. november  
fra kl. 13.00-17.00.

I år spiller 3. klasse:  

”Jul med forhindringer”
Som tidligere år er der fiskedam, tombolaer for både børn 
og voksne, amerikansk lotteri, dekorationer, adventskranse, 

mulighed for at købe årets juletræ og gran, cafe med 
æbleskiver, gløgg, kaffe/the, sodavand, mulighed for at bage 

småkager, salg af til-og-fra kort, popcorn, aktiviteter for 
børnene.

Vi takker på forhånd alle vores sponsorer 
for støtte til arrangementet.

Støt vores sponsorer – de støtter os…

Vi håber vi ses 
Gislev Friskole og Børnehus
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 .00 - 20.00
alle dage

Gislev

7
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www.gislev-rejser.dk   •     Tlf. 62 29 12 10    •    Åbningstider: Man - fre 9-17 

Flotte forårsrejser
- lavet med lokal passion

Italienske Perler 
Velkommen til Veneto – en smuk region ud til Adriaterhavet. Du ser 
skønne byer som Venedig og Verona, samt et imponerende vinslot, 
hvor  du skal smage de lækre vine, serveret med en god frokost. 
Du kan vælge at opleve det hele eller slappe af på det gode Hotel 
Sofia, beliggende i centrum af byen og tæt på den skønne strand-
promenade. Inkl. 8 x halvpension, udflugt til Grado, rejseleder m.m.

Bus fra Jylland, Fyn og Sjælland*                   9 dage fra kr. 4.998.

4/4*, 25/4*, 9/5*, 16/5, 23/5.                 Se www.gislev-rejser.dk/itp

Sydfrankrig 
Med udgangspunkt i Nice, der byder på fransk charme, snævre 
stræder og et flot blomstermarked, får du mulighed for at opleve 
nogle af Sydfrankrigs mest berømte byer. Kunstnerbyen St. Paul 
de Vence, Monaco med det flotte fyrsteslot og filmbyen Cannes. 
Vi bor centralt i Nice nær butikker og caféer. Vi besøger bl.a. pave-
byen Avignon samt idylliske Colmar i Alsace. Inkl. rejseleder m.m.

Bus fra Jylland og Fyn

20/3, 3/4.   

    10 dage fra kr. 5.998.

Se www.gislev-rejser.dk/sfr

Normandiet 
Flot rundrejse til Normandiets smukke landskaber, charmerende 
byer og indbydende klinter. Hele området er fyldt med spænden-
de oplevelser og velsmagende calvados. Hver dag byder på nye 
højdepunkter og smukke køreture. På den bevægende udflugt til 
Invasionskysten mærker du virkelig historiens vingesus. Inkl. 
8 x morgenmad, 5 x middag, alle udflugter og rejseleder.

Bus fra Jylland, Fyn og Sjælland*                   9 dage fra kr. 6.398.

4/4*, 11/4, 18/4.                                Se www.gislev-rejser.dk/noms

Sydengland 
Skønne Sydengland byder på et væld af oplevelser. Fra Dovers 
hvide klinter til Cornwall og Lands End – Englands vestligste punkt. 
Gislevs rejseleder tager dig med på spændende udflugter til den 
eksotiske have Trebah Garden og Englands smukkeste by Bath. 
Snyd ikke dig selv for en cream tea med lune scones eller en pint 
på en af de mange pubber. Inkl. 8 x halvpension, rejseleder m.m.

Bus fra Jylland, Fyn og Sjælland                     9 dage fra kr. 7.198.

28/3, 4/4, 9/5.                                  Se www.gislev-rejser.dk/scbs
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At lukke en næsten helt ukendt 
dreng ind i vores ”liv” i en lille uge, 
var på rigtig mange måder en stor 
oplevelse for hele familien.

Sprogbarrieren var den største 
udfordring, men godt at Google 
Translate er opfundet. Dog gav det 
nogle lidt lange pauser, når alt skal 
skrives og besvares på en mobil.

Men i løbet af ugen fandt drenge-
ne hinanden i forskellige spil bl.a. 
Clash Royale, Fortnite og Clash of 
Clans. I mangel af Uno fik vi også 
spillet Spejlæg, så Isabella (lillesø-
ster) kunne være med.

Vi havde kun en enkelt hjemmeaf-
ten i det stramme program, hvor 
vi skulle have dansk mad og lidt 
hygge. Så der blev serveret rød-
spætte med kartofler, persillesovs 
og remouladesovs. Der gled da en 
portion ned. 

Til dessert fik vi romkugler – hvilket 
faktisk ikke lyder særlig lækkert, 
når man på google, skal beskrive 
hvordan de er lavet. 
De 3 familier som alle havde en 
polsk dreng boende, var ude at 
bowle sammen onsdag eftermid-
dag – og det var ikke alle, som 
havde prøvet det før. Vi sluttede 
af med byg-selv-burger og dansk 
slik til dessert.

Udfordrende – fordi man var på 
24/7, og hele tiden skulle tage vare 
på et andet menneske. Spænden-
de – at lære noget om kulturen i et 
andet land, madvaner osv.

Lærerigt – at tilpasse sig en per-
son fra et andet land, som skal ind-
drages i ens hverdag. Christian har 
lært at formulere sig på engelsk, så 
der var størst mulighed for at blive 
forstået. 

Og det at være ”vært”, så man hele 
tiden er på, og skal tage vare på 
sin gæst.

Alt i alt en fed oplevelse, men det 
var også en træt familie, som sag-
de farvel til Bartek – da han skulle 
retur til Polen. Men bussen var dår-
ligt kørt, før Christian savnede sin 
nye ven.

Isabella, Christian, Carina og Klaus

››  V Æ R T S F A M I L I E  I 

Erasmus + ”I am We”
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kl. 14.00



Efter sommerferien er vi startet op 
med familiespejder igen, og der har 
især været fokus på alle de små 
krible-krable dyr der findes om-
kring os. Når vi først får kigge under 
buske og træ samt vendt hver en 
sten, er der flere end vi tror.

Til familiespejder i august, under-
søgte vi, hvor mange små dyr, vi 
kunne finde rundt om spejderhyt-
ten, på to timer. Det blev til en del, 
og en masse forskellige slags. Der 
var flere slags edderkobber, fluer, 
snegle, biller, myrer, stankelben, 
men også en enkel frø, en lille hon-
ningbi, mariehøns og en sommer-
fugl. I alt 31 forskellige dyr.

Med så mange spændende dyr var 
det oplagt, at vi til familiespejder i 
september byggede nogle insekt-
bo, så de mange krible-krable dyr 
har et sted at overvintre. 

Der blev bygget insekthoteller, 
-hytter og -boliger, af bl.a. gamle 
vinkasser, dåser og træstykker. In-
sekthotellerne blev fyldt med gran-
kogler, bark, bambus, mos og andet 
spændende materiale, som vi fandt 
rundt omkring hytten. Det var kun 
fantasien der satte grænser.

››  N Y T  F R A  S P E J D E R N E  I  G I S L E V

Familiespejder

Til familiespejder i oktober var ef-
teråret for alvor sat ind, og arrange-
mentet stod derfor i efteråret tegn. 
Der blev lavet sjove og fantasifulde 
kastanjedyr, efterårslygter og ef-
terårsbilleder med blade og andre 
materialer fra naturen. Vi fik også 
lavet fuglefoderkugler, så der er 
noget lækker til havens fugle, nu 
vi går den kolde tid i møde.

Vi har stadig et par gange tilbage, 
inden det bliver jul. 

Så kunne du og din familie tænke 
jer at prøve kræfter med spejderli-
vet, så holder vi Familiespejder én 
søndag om måneden fra kl. 10-12, 
hvor vi står klar med aktiviteterne.

Vi håber at se rigtig mange.

Vel mødt
Spejderne i Gislev

Datoerne i  
efteråret

17. november 2019  
(Den lille kemispejder)

1. december 2019 
(Juleaktiviteter) 

Det koster 50 kr.  
pr. familie pr. gang.
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 Så er året ved at gå på hæld – og 
for Gislev Musik Festival er årets 
sidste store arrangement afholdt. 
Vi har endnu engang holdt et brag 
af en Oktoberfest, hvor alt gik op i 
en højere enhed. 

Musikken blev atter leveret af Bæ-
sted Band, og man må sige, at de 
forstår at sparke gang i en fest. 
Trods ændring i bandets besæt-
ning, så var der intet at sætte en 
finger på – og da en af festens gæ-
ster ville deltage med et indslag på 
mundharmonika, blev et gammelt 
nummer støvet af og alternative 
toner lød i Forsamlingshusets sal.
Maden stod A.P. Svendsen igen for. 
Og også denne nydes med stort 
velbehag hver eneste gang. 

Vi havde i år satset på ekstra per-
sonale, så festivalens egne folk ikke 
skulle gøre så meget, og det må 
siges at være en succes, for der var 
rum til at nyde festen sammen med 
de af Gislevs borgere, der havde 
valgt at bruge en aften til Oktober-
fest. Atter var der gode gaver til 
uddeling blandt festens deltagere. 

De var sponsoreret af primært lokale 
virksomhedsejere, men også John 
Godtfredsen i Ringe bød ind med 
en gave. Som Musik Festival er vi 
naturligvis rigtig glade for, at netop 
John Godtfredsen stadig eksisterer. 
Rundt omkring i landet lukker mu-
sikforretningerne ned, så det er eks-
tra skønt, at vi stadig kan bryste os af 
at have så god en kontakt, sponsor 
og musikforretning i vores nærhed.

Dette års fest runder den 19. festi-
val af. Det betyder, at sommerens 
Musik Festival bliver nummer 20, 
og det er jo trods alt noget helt 
særligt. Hvordan programmet og 
opsætningen kommer til at blive, 
tales der ivrigt om i bestyrelsen. 
Det skulle gerne blive en fest, der 
skiller sig ud i forhold til de øvrige, 
men samtidig er konceptet klar og 
skal jo ikke ændres alt for meget. 

For Gislev Musik Festival er stadig 
en fest, hvor unge som gamle - 
amatører som øvede kan spille og 
synge for et stort publikum fra en 
stor scene og med professionelle 
hænder til at styre knapperne.

Men året har også budt på foran-
dringer. Revyen er nu tilbage un-
der Forsamlingshuset, hvor stør-
steparten af øvegangene samt alle 
forestillinger afholdes. Det har væ-
ret en spændende periode at have 
Revyen under Festivalens vinger, 
men nu er tiden inde til, at den at-
ter returnerer til udgangspunktet, 
og som Festival ønsker vi, at der 
fortsat er en spændende og mor-
som revy en gang om året, der 
både samler byens indbyggere og 
sætter spot på nationale og lokale 
hændelser. Al mulig god vind frem-
over herfra.

Snart sluttes år 2019 af. Det bety-
der, at der skal være Generalfor-
samling. Denne gang falder den 
den 3. februar 2020 kl. 19.00 og 
afholdes i Ådalhuset. 

Vi håber naturligvis, at der kom-
mer rigtig mange, og også gerne 
nye ansigter, der ønsker at gøre en 
forskel i forhold til Gislev Musik Fe-
stival, da vi allerede på nuværende 
tidspunkt ved, at der er enkelte, der 
ønsker at træde ud efter mange års 
tro tjeneste. 

Samtidig varsler vi, at der den 17. 
februar 2020 kl. 19.00 afholdes 

ekstraordinær generalforsam-
ling samme sted grundet ved-

tægtsændringer.

På festivalens vegne
Charlotte Lintrup

››  G I S L E V  M U S I K F E S T I V A L  F O R E N I N G

Skønne toner, godt humør
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DU BOOKER.
VI SERVICERER.
BILEN BEVARER  
GARANTIEN
Du beholder altid garantien, når vi 
servicerer din bil.

Læs mere 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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At være for Uge 40 var en uge jeg 
har arbejdet med over lang tid. Du 
kaster en masse bolde op i luften 
og håber at gribe dem alle igen… 

At finde værtsfamilier var første 
opgave, og det gik heldigvis let. 
Derefter skulle jeg planlægge da-
genes indhold. Hvad skulle vi lave 
hver dag og hvilke kulturelle ople-
velser skulle vores elever og vores 
gæster have med sig fra Danmark. 

Jeg skulle finde hotel til lærerne og 
arrangere møde på Rådhuset i Rin-
ge. Vi har planlagt, hvad indholdet 
i skoledagene skulle være både for 
resten af skolen men også for vo-
res gæster og værter. Vores kolle-
ger fra udlandet har haft mulighed 
for at overvære undervisning i en 
dansk skole. F.eks. har vi afholdt 
Filosofi på engelsk, da vores itali-
enske partner også har filosofi på 
skemaet, som vi også har.

››  A T  V Æ R E  K O O R D I N A T O R  F O R

Internationalt besøg

Samarbejde på tværs af lande-
grænser er udfordrende – vi har 
alle forskellige opfattelser af, hvad 
der skal ske, og det gælder om at 
finde et fælles ”fodslaw”. Ligele-
des er tidsopfattelsen forskellig 
fra land til land.

I Danmark kommer vi sjældent 
for sent – hvorimod det er mere 
reglen end undtagelsen hos vores 
gæster fra Grækenland og Italien. 
Vi har nogle gange måtte løbe ef-
ter vores bus eller båd. 
Vores gæster havde et ønske om 
også at opleve lidt af København, 
så pludselig skulle jeg også finde 
hostel i København og booke - 
hvad skulle vi opleve i det lille døgn, 
de var i København, og jeg måtte 
også lave om i programmet, som 
også havde indhold hele fredagen. 

Alt i alt – når jeg tænker tilbage 
på ugens forløb, og når jeg nu 
selv skal sige det: Så lykkedes det 
egentlig meget godt med at gribe 
alle boldene igen. Men kors, hvor 
var jeg træt bagefter.

Søndag kl. 9.35 startede min uge. 
Jeg tog toget til lufthavnen og 
”samlede” første hold op: Gæster-
ne fra Grækenland og Rumænien. 
Vi tog sammen toget til Nyborg, 
hvor værtsfamilier stod og tog 
imod os. Oprindeligt havde jeg 
foreslået, at alle ankom nogenlun-
de samtidigt midt på dagen, så jeg 
kunne hente dem alle i Lufthavnen, 
og så kunne de blive modtaget i 
samlet flok i Nyborg. 
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Det viste sig at være umuligt, så 
der var 3 velkomstbesøg i Nyborg; 
først for grækerne og rumænerne, 
så for italienerne og sidste hold fra 
Polen ankom først 21.50.

De græske elever skulle bo sam-
men med lærerne i Midtfyns Ferie-
by, mens de rumænske piger skulle 
hjem hos 3 danske familier. Det var 
en flok meget trætte rumænere, 
da de havde været på farten siden 
lørdag aften.

Maja sørgede for at første hold læ-
rere og de græske elever fik hyg-
gelig aftensmad i cafeteriet og jeg 
sørgede for at køre pendulfart mel-
lem Nyborg og Ringe for at byde 
gæster velkommen. Alt var plan-
lagt. Jeg kunne lige nå at aflevere 
de italienske lærere i Ringe og nå 
tilbage til Nyborg før sidste hold 
ankom og skulle køres til Midtfyns 
Ferieby – lige indtil den italienske 
gruppe IKKE kom af toget i Nyborg, 
men i stedet kørte videre til Lange-
skov. Pludselig skulle jeg have fat i 
en af lærerne og finde ud af, hvor-
dan vi skulle få dem afhentet. De 
fik heldigvis fat i togpersonalet og 
fandt selv ud af at komme tilbage 
til Nyborg med næste tog. Så for-
sinkelsen var ikke så stor, men stor 
nok til at min tidsplan væltede… 
Heldigvis var en af værtsfamilierne 
så søde, at de tilbød at køre de itali-
enske lærere til Ringe, så jeg kunne 
tage imod de polske gæster. Sidste 
hold ankom planmæssigt, men det 
er specielt at tage mod et fremmed 
menneske så sent og så ikke have 
tid til at lære hinanden at kende før 
sengetid.

Mandag morgen kl. 8 startede sko-
ledagen. Nogle elever fra 3. klasse 
var iklædt folkedanserdragter og 
stod i døren og bød velkommen 
med hjemmelavede flag fra Polen, 
Grækenland, Italien, Rumænien og 
Danmark. Vi havde en internatio-
nal morgensang, hvor vi sang en-
gelske sange og der blev budt vel-
kommen. Mandag aften afholdt vi 
international aften og her skulle vi 
officielt opføre vores projektsang 
til I Am We for første gang.

Søren og Maja har skrevet sangen 
– ud fra 15 ord, som vi har holdt 
afstemning over. De 15 ord var de 
15 vigtigste ord i afstemningen 
mellem landene. Vi havde også 
icebreakers for at lære hinanden 
bedre at kende. Vi brugte en del af 
dagen på at øve sangen, så vi var 
klar til opførelsen mandag aften. 
Vi havde planlagt 3 workshops, 
som elever og lærere i de 3 dage 
skulle prøve alle sammen.

Workshop handlede om Global ci-
tizenship – at være en global ver-
densborger.
Workshop handlede om at Demo-
cracy – demokrati og samarbejde.
Workshop var en tur rundt i Gislev, 
hvor de danske elever var værter og 
så skulle der ellers sendes et billede 
tilbage til Steffen, som så skulle ac-
ceptere opgaven som løst før turen 
gik til  næste stop på listen. 
Formålet var at vise vores gæster 
hvor ”stor” – eller lille Gislev er, og 
at vise dem de ”vigtige steder”, 
så hvis I i løbet af de første dage 
af oktober mødte elever, der hop-
pede, så var det elever fra Gislev 
Friskole, der sammen med deres 
gæster skulle sende bevis tilbage 
til skolen.

Kl. 13.00 sluttede første dag og 
derefter var der møde for lærerne, 
mens eleverne og gæsterne be-
søgte hallen og hyggede sig nogle 
timer i fritidsklubben der.

Kl. 18-20 afholdt vi international 
aften - over 100 mødte op. Værts-
familier, gæster, andre elever, støt-
tekreds og tidligere ansatte. Det 
var en hyggelig aften, der startede 
med opførsel af vores projektsang 
og derefter var der en overdådig 
buffet, hvor også vores internatio-
nale gæster bidrog med mad.

Tirsdag var der igen skolegang 
fra kl. 8. Her var der morgensang, 
og derefter så vi skolepræsen-
tationer. Skolerne viste film/Po-
werPoint for hele skolen. Derefter 
havde vi icebreakers – for at lære 
hinanden bedre at kende. Vores 
gæster havde hver især lavet en 
rejseplan over, hvad de gerne ville 
se i Danmark, og den skulle de na-
turligvis fremlægge på engelsk.
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Derefter var der igen workshops 
– de var naturligvis ved en anden 
lærer i dag. Kl. 12 tog vi bussen til 
Egeskov – de sidste måtte løbe for 
at nå den, og her spiste vi vores fro-
kost – inden vi skulle på guidet rund-
tur i 2 grupper på slottet. Vi havde 
en yderst kompetent guide, Rita, fra 
Guideservice Danmark. 
Hun kunne mange gode historier og 
formåede at fange eleverne. Vejret 
var ikke det bedste, så det var en 
kold fornøjelse, men det blev både 
set Dracula, set veteranbilerne og 
gået i trætoppene. 

Det der vakte næsten mest lykke, var 
dog mooncars. Der blev kørt mange 
ture. Kl. 16.45 sendte vi lærerne med 
bus til Ringe og eleverne blev hentet 
af værtsfamilierne. Tirsdag aften var 
der ikke programlagt noget. 

Onsdag var igen en travl dag. Vi 
havde program som de foregående 
dage. Icebreakers, cafétalk omkring 
EU, og hvad EU betyder for de for-
skellige lande. Eleverne besøgte 
den sidste workshop og så skulle vi 
spise frokost tidligere, da vi skulle 
til Rådhuset for at møde 2. vice-
borgmester Anne Møllegaard Mor-
tensen.  Det var en hyggelig time 
vi havde i hendes selskab. Der var 
gaver til alle gæster og ligeledes til 
de danske elever. Hun gav sig tid 
til at sige velkommen personligt til 
alle og efter en præsentation af Fa-
aborg Midtfyn Kommune blev der 
også tid til en snak om skolevæse-
net i de forskellige lande samt om 
det at være politiker, og hvordan 
der blev afholdt valg i de andre lan-
de. Det hele sluttede af med dansk 
hygge med slik og sodavand til alle 
inden vi blev fotograferet sammen 
udenfor rådhuset. Det var en hyg-
gelig eftermiddag. Lidt vanske-
ligheder omkring bussen der ikke 
afgik som forventet, men alle kom 
dog heldigvis hjem. Onsdag aften 

var lærerne inviteret til ”velkomst-
middag” hos mig, så eftermiddagen 
for 2 kolleger og undertegnede gik 
med at lave mad. De græske elever 
og deres værter skulle også opleve 
en dansk familie, så de var inviteret 
hjem til Louise Detlefsen sammen 
med hendes gæster. Vi havde alle 
en hyggelig aften. 

Torsdag var vores store turdag. Vo-
res bus kørte kl. 7.45 og første stop 
var Ringe for at få lærerne med. Vi 
skulle til Odense. Vi havde booket et 
forløb på Fyrtøjet. Vi hørte eventy-
ret ”Elverhøj” og derefter blev alle 
elever og lærere iklædt kostumer og 
så gik vores underviser ellers i gang 
med en fantastisk historie, som på 
magisk vis passede meget godt til 
vores projekt. Det var sjovt og selv 
de største elever synes altid det er 
sjovt at blive klædt ud. Fyrtøjet kan 
bestemt anbefales. 

Vi spiste frokosten på Fyrtøjet før 
vi gik til H.C. Andersens hus, hvor vi 
skulle gå i H. C. Andersens fodspor 
sammen med 2 guider. Det blev en 
hyggelig gåtur rundt i Odenses ga-
der, hvor vi hørte mange ting om H. 
C. Andersen. Efter rundvisningerne 
blev der givet ”fri” til at shoppe lidt 
i Odense inden vi skulle med bus-
sen hjem igen. For første gang var 
alle på mødestedet FØR tid, så vi 
kørte faktisk hjem før end forven-
tet. Torsdag aften var der inviteret 
til ”Farvelfest” hos Louise og alle 
værtsfamilier og gæster mødtes 
et par timer. Lærerne besøgte Fa-
bers Cafe i Ryslinge for at høre Maja 
og Klaus spille og synge. Det blev 
en hyggelig aften. Fredag morgen 
skulle alle gæsterne medbringe ba-
gage, da de tog direkte fra skolen 
til Nyborg. Vi havde morgensang, 
hvor vi sang Mester Jakob på både 
italiensk, rumænsk, dansk, engelsk 
og polsk. Vi fik naturligvis også sun-
get I Am We-sangen sidste gang.

Alle fik udleveret diplomer for at 
have deltaget i ugen. Så skulle der 
ellers danses folkedans i salen. Alle – 
hele skolen og alle vores gæster gik 
march og derefter dansede vi Fæt-
ter Mikkel. 3. klasse var naturligvis 
igen iklædt det tætteste vi kommer 
på en nationaldragt: nemlig folke-
danserdragten. Det var ret sjovt og 
VARMT. 

Så var det tid til at sige farvel. Det 
var helt underligt efter en travl uge, 
at det allerede snart var slut. Vores 
bus kom lidt sent, men vi nåede hel-
digvis toget i Nyborg. Jeg tog med 
til København og sørgede for at 
fredagens program forløb efter pla-
nen. De blev indkvarteret på Danho-
stel på H.C. Andersens Boulevard.  
Med nød og næppe nåede vi vores 
sightseeing med Nettobådene. Vi 
har en lidt anden opfattelse af hvor 
lang tid 5 minutter er – de sidste 
kom noget senere til mødestedet. 
Men heldigvis nåede vi det, og der 
VAR plads til os alle…
Efter kanalrundfarten skulle vi til 
Rundetårn og have en rundvisning 
der. Det var en rigtig spændende 
rundvisning, hvor vi besøgte steder 
i Rundetårn, som jeg ikke har været 
som privatperson.

Efter rundvisningen blev vi opdelt i 
grupper. Der blev oset lidt inden, vi 
skulle have aftensmad sammen på 
en restaurant i København. Kl. 21.30 
tog jeg toget retur til Nyborg. Blev 
knap nok sat i toget før jeg faldt i 
søvn – blev vækket af en kontrollør, 
der ville se billet, og så kæmpede 
jeg ellers med at holde mig vågen 
- så jeg ikke skulle misse stoppet 
i Nyborg. Klokken var over 23 før 
jeg stod i Gislev. Gik direkte i seng 
og må indrømme lørdag og søndag 
blev der sovet og slappet af… En 
dejlig uge var veloverstået. 

Mette Kristensen / Gislev Friskole

Grækenland Rumænien Polen Italien Danmark
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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
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››  H V O R  B L E V  I D A  A F 

Udflytterne
IDA EMILIE SEIDENFADEN 
32 ÅR

Jeg boede lidt udenfor Gislev i 
Herbæk på Åløkkevej. Mine foræl-
dre, Susanna og Peter, bor stadig 
det samme sted.
 
Jeg gik på Gislev Centralskole gen-
nem hele min skolegang fra 0. til 
9. Klasse. (Fra 1993). I indskolingen 
og på mellemtrinnet havde vi Jens 
Verner Andersen som klasselærer. 
Og senere, jeg mener, det var fra 7. 
klasse, havde vi Elsebeth Giessing 
som klasselærer. 

Jeg har prøvet at huske, hvem vi 
ellers havde som lærere og kan 
bl.a. huske, vi gennem skoletiden 
havde Torben og Sigrid Lillemose, 
Ole Mølgård, Lone Østergaard, Elin 
Thygesen, Tommy Nielsen og Mi-
chael Gad.

Efter 9. klasse på Gislev Central-
skole gik jeg i 10. Klasse på Ørbæk 
skole. Efter mit 10. skoleår flyttede 
jeg et år til udlandet, til Brasilien. 
Min far arbejdede der i den periode, 
og jeg valgte derfor at tage ud og 
prøve at bo der det sidste år, han 
var der.

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 har altid haft en stor rejselyst, 
så det var en perfekt mulighed for 
at udleve og udvikle den. Det var et 
spændende år. Jeg gik i skole, lærte 
noget portugisisk og ikke mindst 
en ny kultur at kende. 

Hjemme igen efter et år i Brasilien 
startede jeg på Handelsskolen HHX 
i Svendborg, hvor jeg tog min gym-
nasiale-uddannelse. Jeg valgte en 
international linje, hvor der var ud-
landsrejser indlagt, blandt andet en 
tur til USA, så rejse- og oplevelses-
lysten fulgte mig stadig.
 
Det gjorde sig også gældende efter 
HHX. Jeg havde 2 sabbatår, hvor 
jeg arbejdede og rejste en del. 

Jeg kom både på sprogskole i 
Sydspanien og senere rejste og 
arbejdede jeg i Den Dominikanske 
Republik i to omgange. Efter to år 
fyldt med arbejde, rejser og ople-
velser flyttede jeg fra Gislev. 

Jeg flyttede til Odense for at læse. 
Jeg har læst på Syddansk Universi-
tet, først en Bachelor i International 
Virksomhedskommunikation og 
herefter en kandidat, cand.merc. i 
Styring og Ledelse. Jeg arbejder i 
dag i Svendborg, hos DanPilot, en 
maritim virksomhed, hvor jeg ar-
bejder med kommunikation, logi-
stik og planlægning.
Jeg bor sammen med min kæreste 
Simon i en lejlighed i Odense.

At rejse og komme ud og opleve 
nye lande og kulturer fylder stadig 
meget. Det er livsbekræftende, og 
fylder en op med så meget god 
energi. Det, at være vokset op på 
“landet” i en mindre by, tror jeg 
bestemt har betydning for mig i 
dag. Der skal helst ikke gå for lang 
tid imellem, at jeg kommer ud på 
landet og får lidt luft i håret. Mine 
forældre bor stadig samme sted, så 
jeg kommer ofte forbi på besøg på 
de kanter omkring Gislev. 

Jeg husker opvæksten i Gislev som 
god og triviel på den gode måde, 
hvis man kan sige det. Hverdag 
med skole, venner og sport.
Dengang var der meget aktivitet i 
sportslivet, det var rigtig rart, og 
har også gjort, at jeg stadig i mit 
voksne liv går til sport i fritiden, jeg 
spiller håndbold i Risøhøj i Ringe.

Skolegangen i Gislev foregik i en tid 
uden telefoner, sociale medier osv. 
Så jeg husker, at vi brugte meget 
tid udendørs også i skoletiden. Vi 
brugte udearealerne meget, og det 
var fedt at kunne det.

Klassekammeraterne var aldrig 
længere end en lille cykeltur væk.
Samtidig var det et trygt sted at 
vokse op.

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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››  H V O R  B L E V  T H O M A S  A F 

Udflytterne
THOMAS FOGH

Hvornår kom vi til Gislev?
Min familie kom til Gislev fra Grind-
sted i Midtjylland i august 1981. Jeg 
var 5 år gammel, og da vi havde 
krydset Lillebæltsbroen til Fyn, 
skulle jeg begejstret have udbrudt: 
”Vi kan høre dansk radio herovre!” 

Min far havde fået job i Odense hos 
”Ali Kaffe”, der dengang lå i den høje 
bygning ved Rosengårdscentret.
Vi boede ca. 3 km udenfor Gislev på 
Lamdrupvej 33, lidt længere henne 
end Dongsvej. Min far gjorde me-
get ud af, at vi ikke måtte færdes 
nede ved vejen, da haven grænser 
ned til et skarpt sving. Mener også 
at kunne huske, at der var en grim 
dødelig ulykke i svinget, mens vi 
boede der. Det var et husmands-
sted med staldbygninger og lade 
m.v. Noget helt andet end det par-
celhuskvarter, vi kom fra.

Igennem årene blev huset renove-
ret og meget blev lavet om. En del 
af staldbygningen blev lavet om til 
gildesal med bar, bordtennisbord, 
trommesæt m.m. bedre kendt som 
Gunde Svan’s Bodega. Her holdt vi 
mange gode fester bl.a. min 18-års 
fødselsdag.

Skoletiden – lærere og venner
Min skoletid på Gislev Centralskole 
husker jeg som god. Vi havde Ulla 
Hein som klasselærer i de små klas-
ser og Torben Lillemose i overbyg-
ningen. Jeg var rigtig glad for de 
lærere, som jeg havde. Jeg ved 
ikke, om det altid var gengældt, da 
jeg talte, stort set, uafbrudt. Trods 
det havde jeg min egen fanklub 
med min engelsklærer, Sigrid Lil-
lemose, som det eneste medlem. 
I fritiden var jeg meget sammen 
med min gode ven og nabo Flem-
ming Sørensen (han var den første 
jeg mødte på Fyn!).

Jeg kan ikke nævne min skoletid 
uden at nævne Tommy Hovgaard. 
Jeg var meget interesseret i at 
spille musik. Tommy har betydet 
rigtig meget for mig og mange 
andre. Han åbnede musiklokalet 
i frikvarteret, og han lod os spille 
og øve på alle mulige og umulige 
tidspunkter af ugen.

Gymnasium/Handelsskole/Læretid.
Jeg afsluttede 9. klasse i Gislev og 
gik på Midtfyns Gymnasium i Ringe 
fra 1991-1994. Jeg tror valget faldt 
på gymnasiet, fordi jeg kunne væl-
ge musik som valgfag, og jeg kunne 
udskyde det endelige valg af ret-
ning for en stund.
Efter studentereksamen tog jeg 
den 1-årige Højere Handelseksa-
men fra Svendborg Handelsskole. 
Det var en god oplevelse. Vi kom 
alle fra mange forskellige retnin-
ger, men med ét mål: at give den 
fuld gas i ét år. Vi kan prale med, 
at vi fik landets højeste gennem-
snit i regnskab og økonomistyring 
til eksamen det år - 11,3. Nu stod 
jeg så med 2 afsluttede ungdoms-
uddannelser, og det var skolegang 
nok for nu.

Jeg syntes, at regnskab og økono-
mistyring var spændende og kom i 
lære som kontorelev hos entrepre-
nørfirmaet Hans Jørgensen & Søn 
i Odense. Efter endt læretid blev 
jeg tilbudt en fast stilling. Hurtigt 
herefter købte jeg et rækkehus 
så langt væk fra mor og far som i 
Kværndrup! 

Jobs
Mit økonomi-og regnskabsjob trak 
mig mere og mere over mod stør-
re IT-projekter, programmering og 
optimering af processer m.v. Der 
var en del udstationering i forbin-
delse med projekterne, så jeg var 
ofte på Sjælland, hvor hovedkon-
toret lå. 

Jeg var også begyndt at læse HD 
om aftenen på Uni. Her mødte jeg 
min hustru af første ægteskab, Ma-
rianne, på biblioteket (kan det blive 
mere kedeligt?). I 2002 købte vi 
hus i Indslev-Tårup ved Ejby.
Efter 9 år i samme virksomhed 
skifter jeg i 2004 job. Jeg forlader 
en stilling indenfor IT og økonomi 
(ERP) og får en mere IT-teknisk stil-
ling som IT-konsulent hos Naturgas 
Fyn. Det var spændende at komme 
fra det private over i en kommunal 
virksomhed. NGF var netop blevet 
privatiseret, på papiret.

Kulturen var helt klart anderle-
des, end hvad jeg var vant til fra 
det private. En dejlig arbejdsplads 
med gode kollegaer, som jeg er så 
heldig stadig at se lidt til nu og da.
I 2005 blev jeg endelig færdig 
med min HD i regnskab og økono-
mistyring fra Syddansk Universitet 
i Odense. Det var nogle hårde år 
med studier to aftener om ugen ef-
ter arbejde og skole igen om lørda-
gen. Og så selvfølgelig læsning og 
opgaver alle de andre dage ved si-
den af mit almindelige fuldtidsjob.
Hovedopgaven var lige ved at tage 
livet af mig, da jeg også netop var 
blevet far i januar 2005.
Vi var glade for at bo i det lille sam-
fund i Indslev-Tårup, men da mu-
ligheden for at bygge nyt bød sig, 
slog vi til. Vi havde lige fået vores 
andet barn i 2007, da vi flyttede 
til Aarup i en lejebolig. Året efter 
vi kunne flytte ind i vores nye hus. 
Lækkert at prøve det.

En tidligere kollega hentede mig 
i 2008 til Skandinavisk Motor 
Compagni (SMC/Semler Gruppen) 
til en stilling som forretningskon-
sulent. Jeg lavede bl.a. analyser af 
regnskaber og tog rundt og rådgav 
VW-, Skoda- og Audiforhandlere 
på Fyn og i Jylland om økonomi-
styring, IT, m.m. 
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Når jeg ikke var på forhandlerbe-
søg, arbejdede jeg ofte fra kontoret 
i Brøndby. Det blev til meget tid i 
bilen, så da der bød sig et job hos 
DanFoam/TEMPUR i Aarup, hvor vi 
bor, sagde jeg ja tak. Her arbejder 
jeg stadig som IT-chef nu på 9. år. 

Det er en super god arbejdsplads! 
Mit team har ansvaret for IT på fa-
brikken i Aarup og i vores dattersel-
skaber i udlandet. Det er et meget 
spændende sted med meget inter-
national kontakt. Vi arbejder sam-
men med kollegaer fra det meste af 
verden og får også mulighed for at 
besøge dem.

Musik
Min største fritidsinteresse er mu-
sik. Gennem musikken jeg har mødt 
mange dejlige mennesker og bl.a. 
mine to gamle venner fra Gislev, 
Kim Aagaard og Henrik Thygesen. 
Vi ses stadig og spiller sammen i 
rockband her ca. 30 år efter! 
Desværre øver vi ikke fast da Kim 
flyttede til Sjælland for mange år 
siden. Nu øver vi kun inden et evt. 
job. Jeg savnede at spille i band. 
Kim havde heldigvis en kollega fra 
Fyn, hvis band manglede en trom-
meslager. Jeg klarede ”optagelses-
prøven” og nu har jeg spillet med 
Bad Dog Bobby i over 10 år. Vi øver 
en aften om ugen og er ofte ude 
at spille (I ringer bare) Vi kan som 
regel opleves på Kerteminde Hav-
nefest i august. Vi har også haft for-
nøjelsen af at spille til bryllup for en 
del gamle Gislev og Ryslinge folk. 
Begge bands spillede, da vi holdt 
vores kobberbryllup tilbage i april.

I bandsammenhæng spiller jeg 
trommer. I mit hjemmestudie laver 
jeg hygge-musik på computeren, 
på keyboards og på el-trommer.

Stress
”At klare sig selv, er ikke det samme, 
som at klare sig alene” citat Erik 
Clausen. Mit arbejde har altid bety-
det meget for mig, og jeg har lagt 
rigtig mange kræfter i det, uanset 
hvad jeg har beskæftiget mig med. 
For ca. et år siden blev jeg syge-
meldt med stress.

Jeg har kørt mig selv alt for hårdt i 
mange år. For mange timer på job-
bet og mange timer til det frivillige 
arbejde i den lokale håndboldklub 
og boldklub. Det er meget hårdt for 
mig at acceptere, at min krop ikke 
kan følge med mere.

Stressforløbet har lært mig rigtig 
meget ikke mindst om mig selv. Jeg 
er ved at skabe helt nye strategier/
vaner for, hvordan jeg lever mit liv 
både privat og på arbejdet.

Jeg er tilbage på arbejde på nedsat 
tid og er i bedring. En anden posi-
tiv ting ved forløbet er, at jeg har 
genopdaget, hvor mange dejlige 
mennesker, jeg har omkring mig. 
Familie, venner og kollegaer, der 
støtter og hjælper mig. Jeg er sik-
ker på, at jeg bliver en langt bedre 
og gladere version af mig selv.

Familie m.m.
Jeg bor stadig i Aarup (eller ”dob-
belt A” som jeg kalder det!) sam-
men med Marianne og vores børn 
Sebastian på snart 15 år og Nete-
Marie på 12. Noget, der gør far glad 
og stolt, er, at børnene begge 
spiller musik! 
Aarup har en dejlig stør-
relse. Ikke for stor og 
ikke for lille. Det passer 
lige til en, der kommer 
fra Gislev! Der er nog-
le gode butikker, og 
de gør meget for at 
hjælpe. Min mellemste 
bror, Christian, bor i 
Ullerslev med kone og 
2 drenge, han driver 
eget autoværksted i 
Nr. Lyndelse. 

Min yngste bror, Si-
mon, er IT-guru og bor 
i Taulov med sine 2 vilde 
piger på 4 og 5 år. Mine 
forældre, Gunhild og Bjarne, 
flyttede for mange år siden til 
Fredericia. 

Der bor de stadig  
om vinteren. 

Resten af året bor de i sommerhu-
set ved Vejle fjord. De er nu begge 
pensionister og er heldigvis ved 
godt helbred.

Min opvækst i Gislev husker jeg 
som tryg og god. Jeg tænker, det 
har været medvirkende til at valget 
faldt på Aarup. Marianne er også 
vokset op i et lille lokalsamfund i 
Vestjylland – meget mindre end 
Gislev.

Jeg ser ikke rigtig nogen der bor i 
Gislev længere. De fleste, jeg ken-
der, er flyttet væk. Jeg kommer hel-
ler ikke så meget på Midtfyn læn-
gere, på nær når jeg henter Deep 
Pan Pizza i Ringe! 

Men skulle vi køre igennem Gislev 
og forbi min gamle skole, er det helt 
sikkert, at jeg siger til ungerne: ”Der 
er udklækket mange store hjerner 
derinde!”. Og de slipper heller ikke 
for at høre om de mange sjove øge-
navne fra området: ”Guldsmeden”, 
”Skidtgartneren” og ”Flaskepo-
sten”, kender de alt til.
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Gyselige hoveder kommer til verden ved SuperBrugsen Gislev!

- og sikke dog et stemnings-
fyldt lys de gyselige hoveder 
kan sprede, når de byder vel-
kommen til aftenunderhold-
ning ved og i Gislev Kirke.  

Igen i år med en lidt uhygge-
lig historie fra Mettes skuffe 
fortalt for de yngre generati-

oner, skumringsløb arrange-
ret af spejderne, mens de lidt 
ældre kunne fornøje sig med 
lidt mundgodt ved bålet.

Aften sluttede med en dejlig 
koncert ved Ringe Gospel-
kor, Tøsetoner og en kort 
andagt.

En hyggelig og stemnings-
fuld aften, som igen i år hav-
de trukket mange borgere 
til dette efterhånden traditi-
onsrige fælleskab.

Lise Holten

M U N D G O D T  O G  B Å L

Gislev by Night 2019
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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

Bestyrelsen Ådalscenen Gislev Kulturcenter

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

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

Lej lige netop det antal kontorer du 
har brug for.

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

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

FirmaHuset Fyn
• Kontorfællesskab med andre

• Lej fra 1-15 funktionelle kontorer i 
forskellige størrelser

• Konsulenthjælp til iværksættere
• Netværkskurser i samarbejde med 

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

Her er dit nye kontor: 
Ørbækvej 12, 5854 Gislev

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

måske

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

Fyns billigste kontorlejemål

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

Vanskelig  
træfældning

Stubfræsning

Huse i træer

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

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

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

lende hjemmeside på www.oplevgislev.dk

Vil du med?
Kontakt: Tanja Kromann Clausen
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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.



››  S I D S T E  N Y T

Midtfyns Bueklub

Fyns Mesterskab 3D skydning
4 skytter fra Midtfyns Bueklub var 
den 31. august til FM og Open FM i 
3 D skydning.
FM-resultatet var så godt, som det 
kunne blive, da det blev til guldme-
dalje til alle, i Open FM blev det til 
både guldmedaljer og sølvmedaljer.

Tillykke til Asger med de 2 guld-
medaljer, og ligeledes med guld og 
sølv til Mia, Peder og Lennart.

Nordisk Mesterskab
I sommer deltog Marius fra Midt-
fyns bueklub i de Nordiske Mester-
skaber, der blev afholdt i Aalborg. 
Det var første gang Marius prøvede 
dette, og det blev en stor oplevelse 
ikke så meget, hvad angår resultat, 
men at et stort stævne blev afholdt 
i storm og regn så ingen resultater 
var særlig gode.
Marius deltager ligeledes i fælles-
træning for skytter fra Region Syd, 
som afholdes i Nr. Broby og for 
compound, som Marius skyder er 
det en god kending fra Midtfyn Pa-
trick Laursen, som er træner.

Combat Archery 
Midtfyns Bueklub havde i septem-
ber besøg af repræsentanter fra 
Bueskydning Danmark, som skulle 
vise den nyeste disciplin inden for 
bueskydning, hvor vi skal skyde hin-

Ferieaktiviteter
Midtfyns Bueklub deltager nor-
malt i kommunens ferieaktiviteter 
med Bueskol. 
Her var sommeraktiviteten en fia-
sko, da vi måtte aflyse på grund 
af manglende tilmelding (3), det 
kom som noget af en overraskelse, 
da der sidste gang vi havde som-
meraktivitet, havde overtegnet og 
måtte sige nej til de sidste 4 til-
meldte, da vi kun kunne have 20 
deltagere.

Efterårsaktiviteten var til gengæld 
over al forventning, her havde vi 
besøg af 73, som fordelte sig på 43 
børn og 30 voksne, sammen med 
vores egne 8 instruktører (6 ung-
domsskytter) var der trængsel og 
travlhed i klublokalet. 

Næsten alle prøvede at skyde med 
bue og pil, samt fik fortalt om de for-
skellige buetyper og konkurrencer, 
der findes inden for bueskydning 
- herunder 3D skydning. Vi serve-
rede saft, kaffe, kage og frugt til de 
mange deltagere.

Efter gæsterne var gået kl. 15 var 
der diverse skydning for ungdoms-
skytterne, og om aften var der fæl-
lesspisning med skytter og deres 
forældre - 25 deltog i spisning.

Sidste nyt:
Igen er Midtfyns Bueklub valgt 
blandt de 15 klubber i landet, som 
skal afholde Skole OL-2020, så vi 
håber, at skolerne igen ønsker at 
deltage. Vi har 4 dage, hvor 2 klas-
ser pr. dag kan skyde, så vi kan have 
8 klasser og dermed ca. 160 elever 
med til konkurrencen.

Bent Hvam Pedersen

anden eller hold mod hold. Pilene 
er forsynet med bløde næser, men 
vi havde beskyttelsesmasker på, så 
det ikke kunne give øjenskader.
Instruktionen blev givet af endnu en 
tidligere bueskytte fra Midtfyn Pa-
tricia Andersen, der er blevet ansat 
i forbundet til at rejse rundt til klub-
berne i landet, for at fortælle og vise 
regler og muligheder.

Vores unge skytter synes, det var 
rigtig sjovt at deltage, og vi gamle 
blev unge igen. Fremtiden vil vise, 
om der bliver så stor interesse for 
dette, så der kan laves turneringer.
Midtfyns Bueklub er ved søge fonde 
om tilskud til køb af udstyr.
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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.

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.

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

KØB DINE JULEGAVER 
hos din frisør - Fantastiske 
gaveæsker og gode tilbud. 
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Gislev Hallen åbnede døren for de 
2 til 8-årige torsdag og fredag i 
efterårsferien. 

Det er et nyt tiltag, som vi prøve-
de første gang i den netop afslut-
tede ferie. Vi vil gerne give børn 
og deres forældre mulighed for at 
komme i hallen og få nogle gode 
timer med leg, bevægelse, redska-
ber og sjov.

Dorte Christensen stod for arran-
gementet, og havde også i løbet 
af dagene sørget for nogle vok-
senstyrede aktiviteter. 

I hallen var måtter og redskaber ta-
get frem, og der var mulighed for at 
spille fodbold med en kæmpestor 
bold. Derudover kunne man bruge 
sine kræfter rundt om i hallen med 
andre aktiviteter.

Arrangementet blev vel modtaget, 
og i løbet af de to dage havde vi 
43 børn og deres forældre i Gislev 
Hallen. Arrangementet gentager vi 
i vinterferien. 

Nærmere program følger senere.

Vi vil gerne sige tak til de frivillige, 
som ydede en stor indsats over de 
to dage, hvor ”leg og bevægelse” 
løb af stablen.

Med venlig hilsen 
Gislev Hallens Bestyrelse

››  E F T E R Å R S F E R I E

Gislev Hallen

Mødetider Tågehornet og Byorkestret

Byorkestret
7. november
21. november
12. december

2020
9. januar
23. januar
6. februar
20. februar
5. marts
19. marts

Tågehornet
14. november
5. december
7. december  
- Julemarked
15. december 
- Juletræ på torvet

2020
16. januar
22. januar i Hillerslev
27. februar
26. marts
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Fra uge 43, rykker vi ind i varmen 
i Gislev Hallen. Vejret begynder at 
blive en udfordring for de seje rul-
leskøjteløbere. Det er bare noget 
sjovere at stå på de små hjul, når 
vejret er stille og solen skinner. Der-
for er det blevet muligt for os at 
blive en del af idrætsforeningen og 
nu må vi rulle i hallen hver tirsdag 
fra kl. 17.00-18.00

Kontingentet for at deltage er 350 
kr. - for børn under 11 år, der betaler 
børnekontigent i GIF, er det selvføl-
geligt gratis at være med.
Siden foråret har Lærkes rulleskøj-
teklub været en succes. Der har 
været mange på de små hjul om 
mandagen og før sommerferien 
var vi 21 børn. Det er så skønt med 
glade børn der hygger sig og får 
røde kinder.

Nu hvor vi kommer ind i hallen bli-
ver der mange flere muligheder for 
at lave forskelligt sjov med redska-
ber og musik. Det glæder jeg mig 
til at prøve kræfter med.

››  N Y T  M E D L E M  I  G I F - F A M I L I E N

GIF Rulleskøjteløb

Rulleskøjter på halgulvet er selvføl-
gelig noget, som vi skal passe på, 
så der bliver nogle forholdsregler, 
vi skal have styr på, inden vi be-
gynder. Mere info om det får I, når 
vi mødes i hallen.

Håber at se gamle samt nye glade 
børn, som vil være med til en ti-
mes motion med højt humør og 
røde kinder.

Kærlig hilsen Janne S. Hald

Vi ses tirsdag i kl. 17.00 i GislevHallen!

HELT NYT  
TILTAG
I GISLEVHALLEN

INDENDØRS
TIRSDAG

KL. 17.00 - 18.00
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››  B Ø R N E H A V E N  E V E N T Y R H U S E T

Til vands, til lands og i luften

I Eventyrhuset har vi haft en pe-
riode, hvor vi lavede aktiviteter ud 
fra temaet: til vands, til lands og i 
luften. Vi har arbejdet med alle læ-
replanstemaerne, og vi var kreati-
ve og opfindsomme sammen med 
børnene.

Når vi arbejdede med Natur, udeliv 
og Science blev der lavet aktivite-
ter, hvor vi blandt andet har eks-
perimenteret med at lave vulkaner. 

Børnene var generelt meget op-
taget af processerne og forundret 
over, hvad der kan ske, når man eks. 
blander natron, eddike og frugtfar-
ve sammen, eller når vi laver Mon-
sterslim af kartoffelmel. Vi har også 
været på fisketure for at fange ha-
letudser og i skoven, hvor børnene 
har udforsket naturen.

Når vi har haft krop, sanser og be-
vægelser, har vi været på en digital 
rumrejse med Action Kids, som er 
et aktivt lege og motionsunivers 
for børn, der er fyldt med god mu-
sik til fysiske øvelser. 

Det er en sjov aktivitet i børnehøj-
de, der også giver børnene ord-
tilegnelse af nye spændende ord. 

Når rejsen starter kommer vi f.eks. 
i security, vi bliver vægtløse i rum-
met, vi kommer ind i en meteor-
storm og sidst lander vi i vandet. 

Vi er kreative og haft fokus på det 
finmotoriske, når børnene har lavet 
deres eget akvarie, klippet blæk-
sprutter eller sommerfugle til ud-
smykning.

I forhold til kommunikation og 
sprog sker der sprogtilegnelse ved 
alle aktiviteterne, ligesom der også 
bliver skabt læringsmiljøer med 
demokratiske praksisser, hvor bør-
nene udvikler sig socialt og lærer 
de sociale spilleregler.

Traditionen tro deltog vi til Gislev 
festival i børneskoven med et par 
sange. I relation til emnet var en 
af sangene en rocksang om ænder, 
der børster tænder med en slikke-
pind. Sang skaber fællesskab og 
binder os sammen. 

Det er sundt og skaber glæde, li-
gesom det inkluderer alle om et 
fælles tema. På den måde kom vi 
også omkring læreplanstemaet om 
kultur, æstetik og fællesskab.

Vi synes det er vigtigt at veksle 
mellem aktiviteter, hvor børnene er 
aktivt deltagende, og hvor de både 
lærer nyt og har det sjovt.
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Vi er en folkeoplysende forening, 
der er startet i Ryslinge kommune 
og vi holder i januar, februar og 
marts 2020 højskoledage 

Billedet er af bestyrelsen:
Rækkefølgen er fra venstre:
Kirsten Mathiasen, Kværndrup
Poul Rasmussen, Ryslinge
Ester Jensen, Ryslinge
Johanne Lykkebo, Gislev
Kirsten Bekker, Gislev
Bodil Poulsen, Ryslinge
Åse Rasmussen, Ryslinge
Lis Madsen, Trunderup.

På bestyrelsens vegne
Kirsten Bekker

Kirsten.bekker@mail.dk
Tlf. 21 78 94 27

››  R Y S L I N G E

Ældrehøjskolen

4 fredag-eftermiddage
Fredag d. 24. januar. Fhv. Biskop Kresten Drejergaard 

 - Fortælling om tiden i Schweitz.

Fredag d. 7. februar.  Historiker Christian Friis  
- Berlin historie.

Fredag d. 28. februar. Slotsgartner Peder Bonde
- Årets gang i haven.

Fredag d. 13. marts.
Musikeftermiddag  
med Svindinge Salonorkester 
- Musical melodier mv.

SPÆNDENDE FOREDRAG OG MUSIK. FRA KL. 14.00-16.30

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

ALLE MØDER HOLDES I VALGMENIGHEDENS MØDELOKALE, 
ÅSKOVVEJ 2, 5856 RYSLINGE. 

Pris 60 kr. pr møde inklusive kaffe og kage.
- Se hele programmet på www.aftenskolen.nu
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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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I sidste kirkeblad slap vi vores sogne-
fortælling, da Erik Shested overtog 
Lykkesholmslot efter sin far Christen 
Thomsen Sehested.
Det er tiden efter svenskerkrigen og 
Danmark mistede alle sine besiddel-
ser i Skåne. Herudover led landet 
under de svenske soldaters hærgen. 
Heller ikke Gislev og Ellested sogne 
havde sluppet for plyndringer. Kir-
kesølvet var således forsvundet sam-
men med de svenske soldater og der 
måtte indkøbes nyt. Erik Sehested og 
Margrethe Rammel skænkede derfor 
en ny alterkalk i sølv. Det er den selv-
samme, som vi i dag anvender ved 
altergang. 

Herudover købte Erik Sehested af 
kongen Ellested og Gislev kirkes tien-
de mod at overtage vedligeholdelsen 
af dem. Samtidig erhvervede han sig 
jus patronatus, dvs. retten til at be-
sætte præsteembedet.
Denne ret var dog ikke altid uomtvi-
stelig. Da Broder Brodersen Riisbrigh 
dør i 1674 ønskede sognet at få Hans 
Allesen Bunkeflod til præst. Denne 
havde det sidste års tid været kape-
lan os Riisbrigh.

Erik Sehested ville derimod gerne 
have sin huslære Henrik Henriksen i 
embedet. Sognemændene appellere-
de til kongen og de fik medhold. År-
sagen til at kongen ude videre kunne 
trumfe Erik Sehesteds valg af præst, 
var at finde i jordfordelingen i Gislev. 

Fortællingen om Erik Sehested og Margrethe Rammel fortsat

Sognehistorie fortsat

Store dele af Gislev var krongods og 
når kongen ikke selv gjorde brug af 
sin kaldsret, var kronbønderne hans 
repræsentanter.

Huslærer Henrik Henriksen dør for 
øvrigt få år senere og begraves i Gi-
slev kirke. Erik Sehested kom til at 
mærke de hårde tider efter svensker-
krigen. Det var småt med penge og 
derfor måtte han stifte gæld. 

Om denne Hans Allesen Bunkeflod, 
der blev indsat som provst fortælles 
der, at han blev gift med sin forgæn-
gers enke. Det havde der således al-
tid været tradition for. Om det har 
været lykken for en yngre præst at 
gifte sig med sin forgængers hustru, 
er ikke sikkert. Således fortælles der, 
at der opstod splid mellem den yngre 
præst og enken. 

Det var af økonomisk karakter. Den 
ældre præstekone rottede sig sam-
men med fruen på Lykkesholm Fru 
Margrethe Rammel og sammen 
spredte de et rygte om, at præsten 
havde forført en ung pige ved navn, 
Karen Christensdatter. Det førte til 
en sag for provsteretten, som endte 
med at frikende præsten. Men sagen 
var slet ikke slut. Den forstsatte som 
en sag mellem Fru Rammel og et af 
vidnerne Cort Axelsen fra Frørup.
Han havde beskyldt Fru Rammel for 
at lyve for retten. Og retten gav ham 
medhold.

Desværre lagde uroen sig ikke om 
præsten og han endte med at blive 
afskediget. I kirkebogen står der så-
ledes: 21 oktober 1677: 
Karen Christensdatters datter blev 
begravet. Under far til barnet stod 
der Hr. Hans Allesen i Gislev. Det er 
med sikkerhed skrevet af degnen og 
om denne påstand er sand er uvist.

Dog er det sikkert, at det var med 
urette at Hans Allesen blev afskedi-
get. Eftertiden behandlede ham da 
heller ikke som en præst, der var 
kommet i unåde. Tværtimod blev han 
få år senere udnævnt til Stiftsprovst.

Hans Allesen blev efterfulgt af Jens 
Rasmussen (1678-1681). Han blev 
gift med Broder Riisbrighs datter Bir-
gitte. Det var således førnævnte præ-
steenkes datter, der overtog præste-
gården sammen med den nye præst. 
På denne måde kunne den samme 
præstekoneslægt være i embedet i 
over 100 år.

Jens Rasmussen fik 2 børn med Bir-
gitte og det kom så vidt ikke til stri-
digheder mellem de to.

Man kan synes, det er strengt for 
en ung mand at måtte overtage for-
gængerens ofte aldrende enke, men 
fordelen var ikke alene på enkens 
side. Ordningen var en sikkerhed for 
den unge præst, som derved blev 
økonomisk sikret. 
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kunne herefter finde sig en yngre 
hustru. De økonomiske trængte ti-
der var hårde og derfor overgik Lyk-
kesholm slot i 1715 til Margrethe 
Rammel Wintherfeldt, men allerede 
i 1730 blev det solgt igen til konfe-
rensråd Theodor Adeler, amtmand 
over Nyborg og Trankær amter.

Konferensråd Adeler indstiftede 
blandt andet et legat til fordel for 
Lykkesholmsbønder.

Det har ikke drejet sig om mange 
penge, men det har dog udgjort et 
lille lyspunkt for nogle stakkels fami-
lier. Adeler døde i 1768.

Krigsråd Otto Lindegård købte derfor 
Lykkesholm slot i 1768 for 72.000 
rigsdaler. Dermed holdt slægten Lin-
degaard sit indtog på Lykkesholm, en 
slægt hvis virke har sat sig store spor 
i Gislev og Ellested.

Fortsættelse følger i næste kirkeblad.

Lykkesholm Gods 1951

Tirsdag den 19. november kl. 19.30 i Gislev kirke 
Koncert med Vester Skerninge Sangkor og organist Claus 
Ladekjær Wilson. Koret har til denne koncert valgt at 
synge nogle af de store og kendte korpartier fra Händels 
Messias akkompagneret på orgel. 

Det er altså en Messias uden barokorkester og solister, 
men Halleluja-koret kommer til at stå flot i kirkerummet 
med orgelledsagelse.

Det hele ledes af dirigenten Jakob Hedegaard, der til 
daglig er korets faste dirigent og organist ved Ollerup og 
Kirkeby kirker.  Ved orglet sidder Claus Ladekjær Wilson, 
som er organist ved Fredens kirke i Odense. 

Han akkompagnerer koret til Messias-satserne, og på 
kirkens orgel spiller han et par stykker for orgel solo.

Der er fri entré alle er velkomne

Kor fra Händels Messias og orgel

Herudover må man erindre sig at da-
tidens syn på ægteskab og kærlighed 
ikke var, sådan som det er i dag. I 
dag gifter man sig af kærlighed.

Det gjorde man ikke nødvendigvis 
dengang. Hertil kom at hvis enken 
var oppe i årene, havde hun jo ikke 
så lang levetid tilbage og præsten 
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Nyborg Motetkor 
Synger julen ind i Gislev Kirke
Søndag den 15. december kl. 19.30

Nyborg Motetkor giver julekoncert i 
Gislev Kirke i år. Koret er et blandet 
kor, som har eksisteret i snart 40 år, 
og det er kendetegnet ved en smuk 
korklang. 

Koret ledes af Birgit Nedergaard, der 
også er organist ved Nazarethkirken i 
Ryslinge. 

Tina Christiansen, der er Organist ved 
Ansgars Kirke i Odense, medvirker 
ved orglet og klaveret.

Programmet vil indeholde både nye 
og gamle danske julesange og -sal-
mer, engelske Christmas Carols og 
fællessalmer med publikum.

”White Christmas” og prisvinderju-
lesangen ”Hvad er det, der gør jul 
til noget særligt”, arrangeret af 
Philip Faber, indgår i program-
met sammen med mange an-
dre juleherligheder. 

Alle er velkomne. 

Der er mange måder at komme i 
julestemning på. En af måderne 
er vores årlige julearrangement 
med julegudstjeneste for børn og 
dans om byens juletræ på torvet. 

Vi mødes i kirken kl. 13.00. 
Her vil blive garanteret hyggelig  
julefortælling i børnehøjde. 

Herefter går vi i samlet flok ned 
til byens juletræ på torvet, så vi 
er klar til at danse om juletræet 
kl. 14.00. Tommy og Karen står 
for musikken, imens Tågehornet 
hjælper med at synge for på alle 
de dejlige julesange. 

Bagefter vil der være godteposer 
til børnene og kaffe og æbleskiver 
til de voksne.

Dans om juletræet er arrange-
ret af Gislev erhvervsforening og 
Saajig 

Alle er meget 
velkomne

Børnejule- 
gudstjeneste og dans  

om byens juletræ

Søndag den 15. dec. 
kl. 13.00 i Gislev kirke

Børnejulegudstjeneste

Synger julen ind i Ellested kirke tirsdag den 3. dec. kl. 19.30

Cantarellerne er et lige stemmigt 
primært rytmisk kor, der har 
hjemme i Odense. 

De har eksisteret siden 2011 og 
udsprang oprindeligt af Dalum 
Kirkes Kantori, hvor en stor del 
af Cantarellerne har sunget.

Der vil blive garanteret god jule-
stemning. Deres repertoire spæn-
der vidt lige fra Mozart og Carl 
Nielsen, til Elvis, Coldplay og Sia.

Denne aften skal vi høre et 
ud pluk af deres vinter og jule-
sange. 

 
Der er fri entré og alle er meget velkomne!

Cantarellerne  
- Kærlighed til musikfortolkning Børnejulegudstjeneste
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Vi fejre denne første dag i 2020 med 
en stemningsfuld gudstjeneste. 

Dagens tekst er Fadervor og den giver 
stof til eftertanke. Et nyt år venter for-
ude. Vi er fyldt af håb og planer for alt 
det vi gerne vil nå.

Derfor er det godt at komme herhen 
i kirken og synge” Vær velkommens 
Herrens år”.

I tillid til, at vi har en far i himlen, som 
vi kan forvente os godt af, så kan vi 
hilse det nye år velkommen også selv-
om vi ikke får nået alle vores planer. 

Efter gudstjenesten vil vi traditionen 
tro ønske hinanden et glædeligt nytår 
i bobler og kransekage.

Nytårsdag 
gudstjeneste
Onsdag den 1. januar  
kl. 16.00 i Gislev Kirke

Det er blevet sagt, at Den Danske 
Salmebog er danskernes Bibel nr. to 
- og i udlandet misunder de os vores 
store salmedigtere. 

Den poesibog, som salmebogen ret-
telig er, vil her få en ekstra opmærk-
somhed.

“Rock, Håb og Kærlighed”
yder sit bidrag ved kalejdoskopisk 
at sammenstille danske kernesalmer 
med stærke bibeltekster og klassiske 
rocksange af:
Elvis Presley, Jimmy Hendrix, Cream, 
Deep Purple, George Harrison, 
Rolling Stones og The Beatles.

Det er far og søn, der spiller hen-
holdsvis kirkeorgel og klaver. Musik-
ken klinger således fra begge sider af 
kirken – samtidig! 

Der bliver altså ikke tale om kopiver-
sioner, men et friskt bud på hits fra 
tiden omkring 1970!

Børnejulegudstjeneste

Ved Kurt Bonde Jensen, Maler.
Uddannet ved kunstakademiet i 
Odense, Århus og Athen.
(tegning, maling, billedmosaik  
og ikonmaling)

Et vindue til ikonernes verden, 
hvor der vil være mulighed for at 
male sit eget påskeikon via gamle 
byzantinske teknikker. 

Der vil være en grundig indføring 
i materialelære, farvelære, maler-
teknik, perspektiv, komposition 
og forgyldning med bladguld.

Forløbet strækker sig over 5 gange:
Den 4. feb. - Den 18. feb.
Den 3. marts - Den 17. marts
Den 24. marts / Den 1.april

Det er gratis at deltage og alle er 
velkomne. 
Tilmelding senest den 21 jan. 
2020 til Sognepræst Mette Sau-
erberg på tlf. 29 38 89 88 eller via 
mail: mesa@km.dk 

På grund af begrænset antal 
pladser foregår tilmeldingen via 
først til mølle princippet.

Nytårsdag 
gudstjeneste
Onsdag den 1. januar  
kl. 16.00 i Gislev Kirke

 Bjørn Krog Thesbjerg klaver, Tina Kruse Andersen oplæser, Tore Bjørn Larsen kirkeorgel og Simon Mott Madsen sang.

Rock, Håb & Kærlighed
Søndag den 19. januar kl. 19.30 i Gislev kirke.

En nytårs-
collage af 
sang og 

oplæsning!

En nytårs-
collage af 
sang og 

oplæsning!

Ikonmaling med Kurt

Børnejulegudstjeneste



Fastelavnsgudstjeneste
I Gislev forsamlingshus søndag den 23. feb. kl. 14.00
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Kirkekaffe 
Følgende søndage vil der 
være kirkekaffe i våben- 

huset efter gudstjenesten:

Gislev kirke
Søndag den 1. dec.
Onsdag den 2. jan.
Søndag den 2. feb. 

Ellested kirke
Søndag den 26. jan
Onsdag den 19. feb.

Traditionen tro holder vi faste-
lavnsgudstjeneste for børn og 
barnlige sjæle i forsamlingshuset i 
Gislev. I år har vi inviteret Svøbsk 
består af de to virtuose og velren-
omerede spillemænd Jørgen Dick-
meiss (sølvbeslået rigsspillemand) 
og Maren Hallberg Larsen, der 
også danner par privat. 

De spiller tæt sammenflettet som 
i den traditionelle pardans fra 
hvilken, de har taget deres navn 
og har igennem de sidste 15 år 
finpudset deres empatiske sam-
menspil.  Med flair for det nye og 
kærlighed til det gamle blender de 
den traditionelle spillemandsmu-
sik, egne kompositioner, salmer 
og sange i et personligt og leven-
de udtryk. Svøbsk skaber en for-
tryllende og festlig stemning med 
sjæl og dyb indlevelse ogsøger 
den nære kontakt med publikum.

Svøbsk (alene og med Svøbsk 
Kvartet) har udgivet en stribe al-
bums og spiller et stort antal kon-
certer i klubber, festivaler, kirker, 
biblioteker og skoler hvert år. 

De har turneret i Grønland, Island, 
Færøerne, Canada, Finland, Polen, 
Østrig, Skotland og Tyskland.
Med flair for det nye og kærlighed 
til det gamle blender de den tra-
ditionelle spillemandsmusik, egne 
kompositioner, salmer og sange 
i et personligt og levende udtryk. 
Svøbsk skaber en fortryllende og 
festlig stemning med sjæl og dyb 
indlevelse ogsøger den nære kon-
takt med publikum.

Svøbsk (alene og med Svøbsk 
Kvartet) har udgivet en stribe al-
bums og spiller et stort antal kon-
certer i klubber, festivaler, kirker, 
biblioteker og skoler hvert år. 

Program

Kl. 14.00:  Velkomst og kort fortælling om 
fastelavn ved sognepræst Mette 
Sauerberg

Kl. 14.15:  Sang og dans me Svøbsk

Kl.15.00:  Så skal der slåes katten af tønden. 
Findes kattekonger og kattedron-
ninger. Herefter er menighedsrå-
det vært ved fastelavnsboller og 
kaffe.

Arrangementet er gratis og alle er velkomne.

De har turneret i Grønland, Island, Færø-
erne, Canada, Finland, Polen, Østrig, Skot-
land og Tyskland.

Maren Hallberg: 
Harmonika, skeer og vokal

Jørgen Dickmeiss:
Violin, vokal, mandolin, guitar, 
jødeharpe og mundharmonika

Kyndelmisse
Søndag den 2. feb. kl. 19.00 i Gislev kirke

En stemningsfyldt gudstjeneste fyldt med 
lys og håbefulde salmer og fortællinger.

Efter gudstjenesten vil der blive budt  
på kirkekaffe i våbenhuset.
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Gislev Kirke
Lykkesholmsvej 3, 5854 Gislev
Åbent mandag –lørdag kl. 8-16. 

Ellested Kirke
Ellestedvej 11B, 5853 Ørbæk

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

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

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

Organist
Erik Kempf
Tlf. 22 55 15 92
E-mail: kempferik@hotmail.com

Gislev-Ellested menighedsråd:

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

Næstformand
Jonna Holmhus Sindberg
Tlf. 50 41 46 58

Kontaktperson
Solveig Pedersen
Tlf. 24 41 99 45

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

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
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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.

Kørsel med kirkebilen er gratis og 
betales af kirkekassen.



 

 GISLEV ELLESTED

Søndag den 1. dec. 1.s.i advent kl. 10.30 (kirkekaffe)

Søndag den 8. dec. 2.s.i advent kl. 9.00 ved Simon Langeskov Jylov

Søndag den 15. dec. 3. s. i advent kl. 13.00 Børnejulegudstjeneste

Søndag den 22. dec.  4. s. i advent kl. 10.30

Juleaften den 24. dec. kl. 15.30 kl. 14.00 

Juledag den 25. dec. kl. 10.30

2. juledag den 26. dec. kl. 10.30 på Nørrevænget

Søndag den 29. dec. Julesøndag kl. 10.30

Onsdag den1.jan. Nytårsdag kl. 16.00 (forfriskning i våbenhuset)

Søndag den 5. jan. Hellig 3 k søndag kl. 13.00 ved Mattias Skærved

Søndag den 12. jan. 1.s.e.H.3.k kl. 10.30

Søndag den 19. jan. 2.s.e.H.3.k kl. 10.30

Onsdag den 22. jan. Aftengudstjeneste for konfirmander og forældre  kl. 19.00 i Gislev kirke.

Søndag den 26. jan. 3.s.e.H.3.k  kl. 10.30 (kirkekaffe)

Søndag den 2. feb. s.e.H.3.k og kyndelmisse kl. 19.00 (kirkekaffe)

Søndag den 9. feb. Septuagesima kl. 10.30

Søndag den 16. feb. Seksagesima kl. 9.00 ved Simon Langeskov Jylov

Onsdag den 19.feb. Aftensang i Ellested kirke  kl. 19.00 (kirkekaffe)

Søndag den 23. feb. Fastelavsgudstjeneste kl. 14.00 i forsamlingshuset

Søndag den 1. marts 1.s.i. fasten kl. 10.30
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Tirsdag den 19.nov. kl. 19.30:  Koncert i Gislev kirke med Vester Skerninge 
Sangkor og Organisten Claus Ladekjær Wilson

Tirsdag den 3. dec. kl. 19.30: J ulekoncert i Ellested kirke med Cantarellerne

Søndag den 15. dec. kl. 19.30:  Julekoncert i Gislev kirke med Nyborg Motetkor 

Søndag den 19. jan. Kl. 19.30:  Nytårskoncert i Gislev kirke med Beatsalmer 

Søndag den 23. feb. kl. 14.00:  Fastelavns arrangement og koncert i Gislev forsamlingshus med blandt  
andet Svøbsk duo, er berstår af Maren Hallberg og Jørgen Dickmeiss.

Kommende aktiviteter

Gudstjenester
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1. november 2019 bliver skelsæt-
tende for os alle 

Fra 1. november 2019 overtager 
Ringe Apotek leveringen af al re-
ceptmedicin.

Det betyder for dig, at du fremover 
skal huske, når du bestiller medi-
cin, at leveringen skal ske fra Ringe 
Apotek. Ændringen kører som en 
forsøgsordning frem til 1. novem-
ber 2020.

SuperBrugsen Gislev og Spar Rys-
linge er blevet opsagt af Langeskov 
Apotek, som udleveringssted for 
receptmedicin her fra 1. novem-
ber 2019. Når regnearket kører og 
alle deltaljer om sund- og usund-
forretning – røde eller sorte tal er 
gjort op forsvinder servicen, som 
vi har oplevet mange i brancher 
og især i mange landsbyer lan-
det over. Desværre har regnearket 
desværre ikke alle menneskelige 

faktorer med i kalkulationerne, så 
når servicen forsvinder fra landsby-
erne, fordi befolkningsgrundlaget 
er ubetydeligt i en større kalkula-
tion bliver den borgernære service 
væsentligt forringet - især for de 
svageste i vores samfund. 

Derfor er det dejligt, når vores lo-
kale brugsuddelere, kender deres 
betydning for det lokale borger-
nære service, og hvem forringel-
serne især vil ramme. SuperBrug-
sen i Gislev  har derfor indgået en 
ét-årig forsøgsordning med Ringe 
Apotek og samtidig med den eksi-
sterende aftale mellem Dagli’Brug-
sen Ryslinge og Ringe Apotek vil 
medicinpakker kunne  afhentes i de 
to BRUGSER. 
Denne service er gratis for bru-
gerne, og giver intet plus på bund-
linjen for vores lokale BRUGSER, 
men derimod et minus for Ringe 
Apotek, som det første år betaler 
omkostningerne for denne service.

Denne usædvanlige service gives 
fordi, mange især svagere ellers 
vil blive sat helt uden for og give 
dem en masse problemer i deres 
hverdag. 

TAK, for den menneskelige omsorg 
og forståelse for en forretnings 
betydning for service og sammen-
hængskraft og ikke mindst sam-
fundenes overlevelse i en landsby 
i Danmark. Det er dig, der bestem-
mer om denne borgernære service 
skal fortsætte!

DERFOR skal vores fremtidige me-
dicinkøb og medicinudlevering til 
henholdsvis Gislev og Ryslinge ske 
fra Ringe Apotek – endnu en hand-
ling, som binder Midtfyn endnu 
mere sammen.

Nogen vælger fra, vi andre vælger 
til….

AP. Andersen / ViG-redaktionen

››  E N  S Æ R L I G  N Æ S E  F O R  D E N  

Borgernære service

  
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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– på det kommunale område mel-
lem Smedeager og ned mod søen 

Ting tager tid!  
…men der er interesse for ideen, 
og derfor arbejder Gislev Lokalråd 
videre.

Med udsigt over Istidens smelte-
vandsdal, Børneskoven og Gislev 
By, har Faaborg-Midtfyn kommune 
udlagt et areal på ca. 6 ha til boliger.

Kunne du tænke dig at være en del 
af et bofællesskab midt i naturen 
tæt på landsbyen.

Har du ideer til hvordan det ideelle 
bofællesskab kan opbygges.

Vi har kontakter til boligselskaber 
som ser et potentiale.

Kommunen vil gerne hjælpe med 
en lokalplan og ser ingen proble-
mer deri. Vi er lokale borgere i Gi-
slev Lokalråd, som tror på ideen.

Vi tænker: En varieret beboersam-
mensætning både hvad angår al-
der og livssituation. Det vil give et 
bofællesskab med liv i hverdagen 
og plads til forskellighed.

15 - 18 boliger forventes udbudt 
som både ejer og leje -boliger i 
forskellig størrelse.
Byggeriet skal være vedligeholdel-
sesfrit, bæredygtigt, handicapven-
ligt og til en fornuftig pris.

Den kommende ejergruppe sætter 
selv rammerne for fællesskabets 
udfoldelse i fremtiden. For eksem-
pel organisering af fællesspisning, 
mulighed for selvforsyning, graden 
af økologi m.v.

Vi vil gerne have kontakt med 
muligt interesserede til "Bofæl-
lesskabet Smedeager" i Gislev, da 
en interessegruppe er betingel-
sen for at Boligselskabet, Kom-
munen og vi - kan komme videre 
mod vores mål.

Lokalrådet er nu her for at komme 
et stykke videre i processen, at vi 
gerne vil opfordre alle, som kunne 
have interesse i at være med til at 
bygge et bofællesskab op i Gislev, 
om at kontakte en af ovenstående 
kontaktpersoner. 
Selvom man nu tilmelder sig med 
interesse for projektet, er det ikke 
ensbetydende med, at man har 
bundet sig til noget som helst. – Alt 
er i sin første fase, og interesserede 
skal gerne være med til at definere 
projektet.

Kontakt en af:
Anders P. Andersen
ap.andersen@ga-net.dk 
tlf. 2941 3125
Ole Iglemose Larsen
iglemosegaard@gmail.com
tlf. 6134 8086
Bianca Jensen
bmj.skovgaard@gmail.com
tlf. 2778 9129

AP. Andersen / Gislev Lokalråd

››  B O F Æ L L E S K A B E T  

Smedeager i Gislev
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Med venlig hilsen 
 

Hans Stavnsager                                      Morten Schjøtt 
                                                            Borgmester                             Kommunalbestyrelsesmedlem 

I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi en målsætning om at skabe 
vækst og udvikling i hele kommunen. Vores mål er, at vi i 2030 
er 3.000 flere indbyggere end i dag – og at 1.000 af disse er 
kommet til udenfor de større bosætningsbyer. 
 

En af barriererne for denne udvikling er finansiering – både af 
private boliger og af erhverv. Mange oplever fortsat en stor 
tilbageholdenhed fra den traditionelle finansielle sektor, når det 
handler om at yde lån til investeringer i landdistrikterne. 
 

Derfor vil vi gerne invitere lokalråd, erhvervsdrivende, ildsjæle 
m.fl. til en konference, hvor vi kan drøfte denne problemstilling 
på baggrund af inspiration fra nogle spændende 
oplægsholdere. 
 

Arrangementet er åbent for alle, så hvis I tænker, at der er 
andre fra jeres lokalområde, som har lyst til at deltage, er I 
meget velkomne til at give invitationen videre. 
 
 

Praktiske oplysninger 
Sted:             Administrationsbygningen,  
                       Mellemgade 15, Faaborg.  
Tid:                Lørdag d. 23. november    
                       2019 kl. 10-16 
Tilmelding:   Senest d. 18. november  
                       2019 til Anne Rosenkrantz  
                       på anerl@fmk.dk.  
 
Da der er et begrænset antal pladser, 
kan tilmeldingen blive lukket før. 
 
Deltagelse i seminaret er gratis. 
 

Program: 
10.00  Velkomst og opridsning af problemet ved borgmester Hans Stavnsager. 
 
10.20  Oplæg ved Bjarne Nielsen, repræsentant for Vestervig-projektet:  
 Landsbyfornyelse i Vestervig. Historien, forudsætninger og udfordringer. Spørgsmål og svar.  
  
11.20  Oplæg ved Peter Plant, Torup Ting:     
 Organisering og finansiering af landsbyskabelse.     

Hvordan kan man lave en ny bydel og siden udvikle på den gamle? Spørgsmål og svar.  
 
12.20  Frokost 
 
13.00  Fremtidsværksted i grupper.     
 Hvordan kan vi arbejde med konkrete løsninger i Faaborg-Midtfyn? 
 
14.45  Kaffepause 
 
15.00  Oplæg ved Uffe Madsen, tidligere direktør for Folkesparekassen.   
 En gennemgang af det betimelige i en samfundsbank og tanker om regional/lokal styring af 
 udlån (baseret på Syntesetanken). 
 
15.45 Opsamling og tak for i dag! 
 
 
 
 
15.45  Opsamling og tak for i dag! 
 

Invitation 
Seminar om bosætning og finansiering i landsbyområderne. 

Eksempler, vinkler og idegenerering 



36

VI BYDER OP TIL DANS

Alle arrangementer starter kl. 15:30 og varer cirka 2 timer.
Pris 50,- kr per deltager.

Og med i prisen er en unik "Vi byder op til dans" T-Shirt -

så tilmeld dig/jer nu på www.hjerneskadet.nemtilmeld.dk
og få een på opleveren.

Vi byder alle med funktionsnedsættelser og deres pårørende
til en omgang dans med Elisabeth Dalsgaard og hendes

Rehappy Ballroom Fitness program.

Motion er godt - musik er godt.
Så dans er rigtig godt.

Ringe den 28/11 i
Guldhøj

Floravej 11 i aulaen - 5750 Ringe
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I Faaborg-Mid�yn Kommunes Kultur- og lokalsamfundsudvalg vil vi rig�g gerne høre, hvad der rører sig i 
jeres lokalområde. Kom og mød os og benyt chancen �l at klæde os poli�kere på med viden om jeres lo-
kalområde og jeres ønsker og behov.  

Det er jer, der sæ�er dagsordenen, så vi drø�er de emner, I ønsker - og vi svarer, så godt vi kan på de 
spørgsmål, I har. Man kan deltage i hele mødet eller bare dukke op og aflevere sit budskab. Med andre 
ord; et møde helt på jeres præmisser.  

Vi ser frem �l at møde jer . 

Mange hilsner 

Kultur– og lokalsamfundsudvalget 

 

                      Fortæl os om dit lokalområde  

Mandag den 18. nov. kl. 19.00 �l 21.00  

Ådalshuset, Faaborgvej  19a, 5854 Gislev 
Lokalrådet har arrangeret træffemødet med Kultur- og lokalsamfundsudvalget 
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Gi’ den Gas Gislev
0404 2020 HUSK det nu!

Sæt kryds i kalenderen til årets STØRSTE fest  
i Gislev Hallen, lørdag d. 4. april 2020, hvor  

Posten, Piloten og Pianisten kommer og spiller, 
efter du har indtaget en lækker 2 retters menu.

I år bliver prisen 300,- pr. person 
– HUSK overskuddet går til støtte af Gislev Hallen
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Jeg hedder Lasse og er 11 år gam-
mel og går på Gislev Friskole.
Nede på skolen er jeg med i et 
projekt, der hedder ”I Am We”, 
som er et projekt om medborger-
skab og kulturforståelse. Projek-
tet er et samarbejde mellem lan-
dene Italien, Grækenland, Polen, 
Rumænien og os. Projektet er 
åbent for elever fra 4.-9. klasse, 
der har valgt IU som tilvalgsfag. 
Vi får, udover at arbejde med 
opgaver og emner relateret til 
projektet, også mulighed for at 
søge om, at komme til ét af sam-
arbejdslandene.
Jeg havde meldt mig til at være 
værtsfamilie, da vi i uge 40 fik 
besøg fra alle de deltagende 
lande. Det var en dreng på 13 år 
fra Italien, nærmere betegnet fra 
Sardinien, som jeg var heldig at 
få boende.

Vi hentede ham på stationen i Ny-
borg søndag aften. Der stod vi på 
perronen med flag og skilt med 
hans navn på, så vi kunne give 
ham en god modtagelse.

Da han kom ud af toget, hilste vi 
pænt på hinanden, og viste ham 
ned til vores bil, i noget der ligne-
de definitionen af dansk efterårs-
vejr. Lidt af en kontrast at komme 
fra 30 grader på Sardinien, til 7 
grader samt regn og rusk.

››  G I S L E V  F R I S K O L E

Besøg fra Italien

Vi fandt hurtigt ud af, at det ikke 
var hans engelske sprogkundska-
ber, der var spidskompetencen, 
så vi fik hurtigt installeret ”Goog-
le Translate” på telefonerne og 
så startede debatten, i larmende 
tavshed med tekst fra den ene 
mobil til den anden.

Han skulle med mig i skole hver 
dag og opleve, hvordan det er 
at gå i skole i Danmark. Dernæst 
var vi ude og opleve en masse 
forskellige ting, såsom: Egeskov 
Slot, H.C. Andersens Hus, Odense 
by og besøg på kommunen.
Efter skolen var der også et tæt 
pakket program, da der var inter-
national aften på skolen om man-
dagen, hvor alle familierne med 
en udenlandsk gæst, mødtes og 
fik nogle forskellige retter fra de 
respektives hjemlande.

Tirsdag kom nogle af de andre 
familier med italienere hjem til 
os og spiste smørrebrød. Onsdag 
skulle jeg til håndboldtræning, 
hvor min gæst (Gabriele) skulle 
med for at  se og prøve, hvordan 
det foregik. Det er ikke håndbold, 
som de spiller mest af i Italien.
Torsdag var vi i torsdagscafeen, 
hvorefter vi tog ud til Troels og 
Charlotte og fik kaffe, lidt slik og 
legede en masse.

Fredag morgen tog de til Køben-
havn, hvor de skulle tilbringe hele 
fredagen samt lidt af lørdagen, 
inden de skulle flyve sydover 
igen. Det har været virkelig sjovt 
at have en gæst fra et andet land 
boende. Med Googles hjælp blev 
det lige pludselig muligt at kom-
munikere, til trods for sproglige 
udfordringer. 
Han oplevede vores dagligdag, 
og vi fik spurgt en masse ind til, 
hvordan livet, skolegangen, fri-
tidsinteresser etc. foregik i Ita-
lien. Alt i alt en stor oplevelse, 
som vi rigtig gerne melder os til 
en anden gang igen.
I starten af det nye år går turen 
mod Rumænien, hvor jeg håber, 
at jeg kan være en af de heldige, 
der får lov at komme med.

Venlig hilsen
Lasse Hald - 5. klasse 

Gislev Friskole

Italien
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Efter en fantastisk sommer, bliver 
dagene kortere, og der er mere 
gråvejr på dagene, men årstider-
ne har alle hver deres charme, og 
det bør vi fejre på mange forskel-
lige måder. 

Sidste år havde vi et stort luciaop-
tog, der inddrog alle lokalsamfun-
dene på Ringeegnen og Ringe by. 

Det blev en meget stor succes, 
hvor der var opsamlingspladser 4 
steder rundt i Ringe, hvorfra man 
så gik ind til Centrumpladsen i op-
tog og sang luciasangen.

På Centrumpladsen var der fæl-
lessang og musik, og på denne 
kolde dag var Midtfyns Fritids-
center (som det hed den gang) 
værter med suppe og Brugsen og 
Rynkeby Food med drikkelse. 

Dette blev en dejlig oplevelse, 
som vi gerne vil bygge videre på, 
for at skabe dette sammenhold på 
tværs af lokalsamfund og Ringe, 
således vi er og bliver hinandens 
forudsætninger.

I år bygger vi videre på tværs af 
Ringeegnen, og holder luciaop-
tog i Ryslinge.

Torsdag den 12. december 2019 
kl. 16.30 med opsamling ved Rys-
linge Friskole, videre til Tre Ege 
Skolen, op ad Gråbjergvej og He-
stehavevej til Ryslinge Høj og Ef-
terskole.

Kl. 17.00 vil Helge Andersen Lund 
(Høj- og Efterskoleforstander) 
holde en tale, og vi synger nogle 
fællessange sammen med elever 
fra Høj- og Efterskolen. Vi forven-
ter at slutte omkring kl. 17.30. 

Dagli’Brugsen I Ryslinge er vær-
ter med varm kakao og gløgg, som 
Køkkenet på skolen har varmet.
Der er lagt op til en festlig efter-
middag som forberedelser til julen. 
Vi håber. at rigtig mange har lyst 
til at være med. I må gerne være 
udklædte og havde lys med, også 
selv om det er en lommelygte.

På gensyn fra 
Tine Lorentzen, Jytte Risager, 

Max Ravn og Gunnar Landtved

Torsdag den 12. december 2019 kl. 16.30

››  M I D T F Y N S  S T Ø R S T E

Luciaoptog i Ryslinge
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På generalforsamlingen den 18. 
september 2019 fik vi valgt nogle 
nye ansigter til bestyrelsen. 

Esther, Hanne og Alice havde valgt 
at stoppe efter mange års trofast 
virke. Tak til jer!

Bestyrelsen består nu af: 
Jette Sofie (formand)
Grethe (næstformand)
Else (kasserer), 
Karen (sekretær), 
Ann-Birthe, Reidun, Ketty, 
Marna og Bente samt Inge, som
medarbejderrepræsentant.

Foruden vores boder vil der være 
luciaoptog med elever fra Tre Ege 
Skolen, underholdning af Tågehor-
net samt vores store julelotteri. 

Vi håber at se rigtig mange til en 
hyggelig eftermiddag.

Karen

››  N Ø R R E V Æ N G E T S  V E N N E R 

Der var engang

VORES SIDSTE
ARRANGEMENT I ÅR

- bliver julemarkedet 
den 7. december kl. 14.30 
i cafeen på Nørrevænget.

Nørrevængets Venner · Forårsprogram

Onsdag den 8. januar Nytårskur – frokost kl. 12.00 
(Tilmelding – se annonce i Midtfynsposten).

Søndag den 2. februar Anne og Charlotte 

Onsdag den 19. februar. Fastelavnsfest

Søndag den 1. marts Optimisterne 

Onsdag den 18. marts ”Ørehængere fra dengang farfar var 
ung” Hans Rytter m.m.

Søndag den 5. april Bente og Solveig 

Lørdag den 25. april Forårsfest med Michael Winckler 
(Tilmelding – se annonce i Midtfynsposten).

Onsdag den 13. maj. Karl underholder 

Mandag den 15. juni Grillfest i Pyramiden 
(Tilmelding – se annonce i Midtfynsposten).
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Marken er mejet, høet er høstet og 
inden længe står julen for døren.

Efter en god skolestart i august 
med glade børn i mange størrel-
ser og aldre, er vi nu på Tre Ege 
skolen - Ryslinge afdelingen i fuld 
gang igen med at lære en masse 
spændende på vores skole.

Vi har dog også tid til at feste. 
Onsdag den 25. september blev 
der indbudt til årets høstfest. Hele 
indskolingen 0. - 3. klasse mødte op 
med høstfest humør, i høstfesttøj 
og med dejlig høstmad til fælles-
spisning.

Karen og Tommy spillede igen i år 
op til glad musik i aulaen, hvor der 
blev danset, sunget og hygget.

Som afslutning på det hele blev 
den gode høstfestmad nydt af alle.

En stor tak til Karen og Tommy, for-
di de igen i år ville komme og gøre 
vores høstfest til en herlig oplevel-
se. Tak også til alle forældrene, der 
sammen med deres børn bidrog 
med en masse dejlig høstmad.

››  0 .  -  3 .  K L A S S E 

Høstfest for fuld musik

Inden længe bliver det også jul 
igen her på Ryslinge afdelingen.
Det betyder, at vores Luciapiger 
og -drenge skal i gang med at øve 
til årets Lucia.

Igen i år er det børn fra mellem-
trinnet 4. - 6. klasse der går Lucia. 
Efter forberedelserne, hvor der 
fortælles om Lucia, når alle kjoler 
er vasket og strøget, når sange er 
lært og når trin bliver sat i takt,  

så starter Luciapigerne og-dren-
gene med generalprøve i Eventyr-
huset den 4. december og efterføl-
gende vil der være Luciaoptog på 
Gislev plejehjem (Nørrevænget) 
lørdag den 7. december, Luciaop-
tog her på afdelingen fredag den 
13. december og endelig Lucia-
optog fredag den 20. december 
til vores juleafslut-ning i Ryslinge 
Sognekirke.

Vi ser frem til en god Lucia-tid.

Traditionen tro skal 2.a. spille kryb-
bespil for hele afdelingen, 2.g. på 
Kværndrup afdelingen og deres 
forældre. Krybbespillet opføres 
den 12. og 17. december for store 
og små. 

Inden længe startes der op med at 
øve - og alle børn i 2.a. glæder sig 
til at spille krybbespil på vores nye 
scene i musiklokalet.

Alt i alt en herlig tid her på afdelin-
gen, hvor vi nyder hverdagen og de 
traditioner, som vi sammen har fået 
skabt - og som vi alle ser frem til.

Tre Ege Skolen afd. Ryslinge
Anne & Anne

42



Like os på Facebook
www.facebook.com/gislevsmedie

KØB JULEGAVERNE LOKALT

It’s that easy.

opdage • inspirere • lege

UDENDØRS LEG

LEGETØJ TIL ALLE 

SKALAMODELLER OG
 SAMLEOBJEKTER

SPIL MED MERE

Se den

NYE
kollektion

2017-2018

OE EG JL T

Fredag den 24. januar kl. 18.00 - 24.00

GISLEV FORSAMLINGSHUS 

60-70'er fest

Husk, at sætte kryds i kalenderen!
Gislev Forsamlingshus invitere til 60 - 70’er fest i forsamlingshuset!

Festen er ikke kun for 60-70-årige – alle er velkommen. 
Det er især musikken, som er fra 60-70’erne!

Som vi plejer, er det med medbragt mad. 

Der kommer oplysninger om festen på plakater, der sættes op omkring nytår

Med venlig hilsen - Bestyrelsen for Gislev forsamlingshus
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Vi havde i legestuen besøg af bed-
steforældre. Karen og Tommy stod 
for en del af underholdingen, med 
musik og sanglege. Det er en dag, 
som bedsteforældre og dagpleje-
børn nyder meget. 

Det kræver regntøj og gummistøv-
ler når det bliver efterår, men så er 
vi også klar til en tur i børnesko-
ven. Spande og poser er fyldt med 
grankogler, når vi udforsker de små 
skove.

Som en del af projekt madmod og 
madglæde havde vi i september 
måned fisketema. Der blev kigget 
på havets dyr, sunget om fisk, lavet 
kreative ting, som børnene fik med 
hjem, og børnene kokkerede i køk-
kenet med at lave fiskefrikadeller, 
hvilket faldt i alles smag. Vi er startet 
op på sang- og musikprojekt sam-
men med Christina fra musikskolen. 

Det er noget, der fanger børnenes 
interesse, og det vækker altid glæ-
de med nye sange.

Årets sidste måned går med alt, 
hvad der står i julens tegn. 

Fremstilling af julegaver, julesange, 
juleklip, og mon ikke der bliver en 
lille julefrokost for børnene.

Vi ønsker alle borger i Gislev et 
godt nytår.

Dagplejen i Gislev.

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

I fuld sving efter ferien
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I Gislev bor der mange kreative 
mennesker. To af dem har været 
med til at forskønne Ringe by.

Den 26. oktober var der fernisering 
på Kunstsmed Pia Storms udsmyk-
ning af passagen ved Ringe Bio. 
Kunstværket "Filmruller på Ringe 
Bio".

Kunstværket, som forestiller 4 film-
ruller med udrullet filmstrimler er 
lavet i jern og malet sort.

››  B Æ N K E N  O G  F I L M R U L L E R N E

Passagekunst i Ringe

Fredag den 25. oktober blev kunst-
værket hængt op med kyndig bi-
stand af Tømrermester Frands 
Jeppesen, så det var klar til ferni-
seringen. I forbindelse med ferni-
seringen var der en tur rundt til de 
øvrige kunstværker som byen er 
blevet forskønnet med.

Ved Ringe Station har GuroDesign 
v/Henrik M. Hansen, Sandager la-
vet en bænk af en stor træstamme.

Begge værker er et besøg værd, 
hvis du kommer til Ringe."
 

Med venlig hilsen
Lars Fredslund Hansen - Gislev

TAK!
Vi ønsker her at sige bestyrelsen i GIF rigtig mange tak,  

for den overraskelse vi fik på vores guldbryllupsdag,  
da vi blev æresmedlemmer i foreningen! 

Bodil og Niels Jensen, Sandager
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Gør dit for Sandager genbrugsplads!

Nu er der fjernaflæsning
Alle har fået den nye elektroniske 
måler MULTICAL 21 fra Kamstrup og 
disse målere aflæser Gislev Vand-
værk. Forbruger skal stadig selv 
holde øje med forbruget, selv om 
måleren er fjernaflæst.

Vandmåleren skal altid være nem at 
komme til. Den må ikke være gemt 
i skabe og bag vaskemaskiner m.m. 
- så den ikke kan kontrolleres og 
skiftes.

Stophaner
Gør Vandværket og jer selv en 
stor tjeneste med at vide, hvor je-
res stophane findes, ellers kontakt 
vandværket, så vi finder den, før det 
bliver akut ved f.eks. lækage.

Husk stophaner og måler/ventilbrø-
de må aldrig tildækkes eller dæks-
ler fjernes, hvis det sker, er det på 
forbrugerens regning at finde den 
igen.

Vi kan følge jeres forbrug, og hvis 
der opstår uregelmæssigt forbrug 
ved eventuel lækage eller forsyning 
fra vandværket er uregelmæssig el-
ler ved skift af vandmåler.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

››  G I S L E V  V A N D V Æ R K ! 

Måleraflæsning i 2019
Oplys venligst mobil-
nummer samt e-mail 

adresse på Gislev 
Vandværks hjemmeside,  

så vi nemmere kan  
kontakte jer. 
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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? 



Årets Gislev by Day løb af stablen 
den 10. august 2019. Dette år var 
arrangementet et samarbejde 
mellem GIF, Lokalrådet, Gislev 
Festivalforening, Ådalscenen og 
Gislev Hallen.

I år var der enighed om at arrange-
mentet skulle rykkes ned i områ-
det mellem Ådalscenen og Gislev 
Hallen. Arrangørgruppen havde et 
ønske om at prøve noget nyt, og 
det passede godt med at hallen 
her i 2019 har 30. års jubilæum.

Vi havde fået sammensat et pro-
gram, som blev et godt mix af 
gamle kendinge og nye tiltag. Ve-
teranbilerne fyldte godt op på Cir-
kuspladsen sammen med kræm-
mermarkedet. 
Monicas pølsebiks var også vel-
besøgt. På Ådalscenen holdt Møl-
lekroen til med deres veltillavede 
biksemad, som man kunne nyde 
til et dejligt musikprogram. Hvis 
man kom over til Gislev Hallen var 
der Sundhedshjørnet og udendørs 
spinning med Gislev Cycling. 

››  E N  N Y  V E R S I O N

Gislev by Day

Inde i hallen havde GIF forenings-
marked og på tribunen havde lo-
kalhistorisk arkiv stillet op.
I løbet af dagen havde vi også lot-
teri med fine gevinster skænket af 
vores sponsorer.

Som traditionen byder var det 
også muligt at få en tur i heste-
vogn. Et udvalgt Gislev-hold stil-
lede til fodboldkamp mod Kom-
munalbestyrelsen. Man vil sent 
glemme Borgmesterens shorts. 
Måske var det derfor resultatet 
blev uafgjort.
Borgmesteren havde varmet godt 
op inden fodboldkampen ved at 
være dommer i lagkagekonkur-
rencen sammen med et par andre 
politikere. 
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Der var mange flotte lagkager 
med i konkurrencen, og det var 
tæt løb. Det blev Bodil Jensen fra 
Sandager, der løb med titlen af 
årets bedste kage. Hun vandt en 
præmie, som var skænket af Su-
perBrugsen Gislev.

GIF Fodbold havde slået deres 
medlemsarrangement sammen 
med Gislev by Day. De tog over 
kl. 15.00, og havde hoppeborg, 
vandgynge m.m. på det grønne 
ud for hallen. Samtidig blev der 
på kampbanen afviklet to herre 
senior kampe.

Imens var der nogle, der dækkede 
op inde i hallen til aftenens fælles-
spisning. Vi havde fået 250 tilmel-
dinger, hvilket var helt forrygende. 
Torsdagscafé-teamet lavede mad 
til os alle, og de gjorde en kæmpe 
indsats og lavede dejlig mad. 
Gislev Hallen rundede de 30 år i 
2019, og det blev markeret ved, at 
Hallen bød på den første øl eller 
sodavand. 

Derudover havde Hallen engage-
ret bandet ”Just Play”, som gav os 
et brag af en fest med dans og god 
musik. Fællesspisningen og dans 
sluttede en dejlig dag af i Gislev.

Samtidig skal der lyde en tak til alle 
de mennesker, som var involveret i 
Gislev by Day. Både dem der hjalp, 
og dem der kom og udfyldte ram-
merne. Tak til sponsorer for deres 
store bidrag.

Gislev by Day kommer igen næ-
ste år. I 2020 er det Gislev Hallens 
bestyrelse, som er tovholder på 
arrangementet. Selvfølgelig i sam-
arbejde med alle de andre forenin-
ger og interesserede.

På gruppens vegne
Tanja Kromann Clausen
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Drejersvend Erik Johansen 
fortæller:

"I 1947 kom jeg i lære som drejer 
ved Gislev Drejerforretning. Her i 
2018 er det 71 år siden, og jeg har 
været der lige siden kun afbrudt 
af en periode på 12 måneder fra 
marts 1952, hvor jeg blev indkaldt 
til militæret. Jeg har stadig min 
gang på værkstedet næsten dag-
ligt, men nu kun på hobbybasis.

I min læretid boede jeg hjemme 
ved mine forældre i Herbæk. Ar-
bejdstiden var fra kl. 7 til kl. 17 plus 
lørdag formiddag. Mester Evald 
Pedersen var en meget flink mand, 
men han forlangte, at tingene skul-
le være i orden. Alt arbejde var 
håndarbejde, og på et tidspunkt 
blev der anskaffet en pudsemaski-
ne, men i lang tid fik den lov at stå 
urørt. Først, da der kom en ret stor 
ordre, blev den taget i brug. Det 
var trods alt hurtigere at pudse på 
maskinen end i hånden.

Der var altid 2 lærlinge, når den 
ene var halvfærdig efter 2 år, blev 
der ansat en ny. Læretiden var 4 
år, og i alle årene gik jeg på Teknisk 
Skole i Ringe 2 gange om ugen fra 
kl. 16 til kl. 20. Transporten var altid 
på cykel. Der blev fremstillet rigtig 
mange ting på værkstedet. Hånd-
tag til værktøj, små mælkespande 
og legetøj. 

Der blev drejet mange bordben, 
stoleben, blomstersøjler og man-
ge andre ting som underleveran-
dør til møbelsnedkerierne. En sjov 
ting var en motorpuster, der blev 
fremstillet til Trige Fabrikkerne. En 
motorpuster fulgte med, når Trige 
solgte en motor. 

En anden morsom ting var en lille 
søbøje, der skulle bruges til bord-
kortholder til en fest med Mærsk. 
Der blev fremstillet rokkestole. 
Mester fortalte, at rokkestole var 
noget af det første, han lavede, da 
han startede. 

Dengang i 1913 fik han 12,50 kr. 
for en stol. Nu omkring 1960 fik 
han 4.000 kr. Lige efter krigen, da 
jeg kom i lære, var der kun ansat 
4-5 mand, men i begyndelsen af 
1950’erne kom der gang i hjulene, 
og i 1958 var der ansat 12 mand.

Ved slutningen af læretiden skulle 
jeg lave mit svendestykke, en ry-
gestander. Først lavede jeg teg-
ningen, der skulle godkendes, og 
derefter drejede jeg rygestande-
ren. Den 9. februar 1952 blev den 
godkendt i Odense, og jeg bestod 
med bronzemedalje. 
Min løn husker jeg også tydeligt 7 
kr. om ugen det første år, 14 kr. om 
ugen det andet år, 32 kr. om ugen 
det tredje år og 36 kr. om ugen 
det fjerde år. 

Men det var taksterne dengang. I 
1958 købte Evald Petersen huset 
her på Ørbækvej nr. 9, hvor jeg bor. 
I mange år boede jeg til leje, først 
ovenpå senere i stuen, og i 1995 
købte jeg huset. 

Jeg var så uheldig at blive kørt ned 
i 2003, men inden jeg dårlig var 
kommet mig, blev jeg ringet op af 
Niels Møllebæk, Evald Petersens 
barnebarn. ”Kan du stå på bene-
ne?”, spurgte han. Jeg skal have 
drejet en flagstang, og jeg behøver 
hjælp.

Da Gislev Drejerforretning blev 
solgt spurgte en af mine arbejds-
kammerater mig, om jeg havde 
fået min fyreseddel – ”min fyre-
seddel”, sagde jeg, ”det kan de da 
ikke – jeg er Gislev Drejerforret-
ning”."

››  Å R E T S  J U L E G A V E I D É 

Gislevbogen

Pris 100 kr. 
75 kr. for medlemmer af 
Lokalhistorisk forening

Køb den hos: Else Hviid 
Ravndrupvej 6 - 5854 Gislev 
Tlf. 6229 1626 el. 2982 7818.

Lokalhistorisk arkiv 
Mullerupvej 2 

5772 Kværndrup.
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Hver tirsdag fra kl. 14.30 mødes 
en flok glade seniorer i Gislev 
Hallen til Seniordans.

Vi har et fantastisk godt fælles-
skab - vi hygger os med dans en 
times tid, kaffe og en sang, når vi 
har danset.

Jeg er så heldig at få lov til at lede 
denne dejlige flok dansere, og har 
fået lov til at løfte opgaven videre 
efter Birgit Wiborg, som de fleste 
nok kender.

Jeg er glæder mig hver tirsdag til 
at møde den glade flok, og udfor-
dre dem i dansens verden, som 
har været min verden, det meste 
af mit liv.

Kort fortalt om, hvad seniordans 
er for en størrelse
Seniordans er en konstrueret dan-
seform, som er udviklet specielt 
til, som navnet siger, seniorer. 

Dansene er bygget på mange for-
mer for dans, og er i forhold til den 
oprindelige dans, forenklet - den 
kommer fra forskellige lande, og 
rummer danse med vals og tango, 
salsa, linedance, og folkedanse fra 
forskellige lande, rækkedanse, 
kvadrille og kreds danse. Musik-
ken er svarende til de forskellige 
danse.

Hvert år udgives der nyt dansema-
teriale og musik, så det er ikke kun 
et vist antal danse der arbejdes ud 
fra, der fornyes og udvikles hele 
tiden, hvilket gør det spændende 
at være danseleder og danser.

Så er der hvert år et nytårsbal, 
som har et fast højdepunkt for 
mange, nemlig Les Lanciers, to 
rækkedanse til musikken Ra-
detzky March og Balsirenen af 
Strauss, så vi spænder vidt.

Historien om dansens start I 1971 
starter en ældre dame i Tyskland 
med at undervise ældre menne-
sker.

1974 afholdes det første dansele-
der-kursus i Tyskland. Siden har 
seniordansen vundet indpas i 
Belgien, Holland, Østrig, Schweiz, 
Finland, Sverige, Norge, Brasilien, 
Italien, Frankrig og Danmark.
1984 tager den første dansker på 
kursus i Tyskland. 1985 startes den 
første gruppe i Danmark.

1986 starter de to første danse-
lederkurser i Danmark og Lands-
foreningen Dansk Seniordans ser 
dagens lys.

Jeg kan bestemt anbefale at kom-
me og få en prøvetime eller to i 
Gislev Hallen, Vi har altid plads til 
en mere, man behøver ikke at have 
en dansepartner med, mangler 
der en, danser jeg gerne med. 
Man danser meget sjældent med 
den man starter med, for der er 
mange mix danse, hvor man får 
en ny partner. 

››  G I F  S E N I O R D A N S

Kom og vær med

I Dansk Seniordans findes der ikke 
udtryk som mand og dame, vi er 
røde og blå dansere, og selvom vi 
er startet, kan man sagtens følge 
med på nuværende tidspunkt, for 
der bliver undervist med en ”tør” 
gennemgang, altså uden musik, 
indtil man er klar over indholdet i 
dansen, og så kommer musikken 
på og dansen går derudaf, og gør 
den ikke, så starter vi forfra, og 
man behøver ikke at tænke på, at 
nu er de godt i gang, for de der 
har danset før, får også nye danse, 
så alle står lige, og jeg støtter hele 
vejen igennem dansen, så vi alle 
har noget ud af det.

I dag er der Dansk Seniordans 
over hele landet, og vi er opdelt 
i regioner, og vores hedder, som 
man nok kan regne ud, Region 
Fyn. Vi har en hjemmeside, hvor 
man kan se hvad der rører sig på 
Fyn, hvor der danses, og alle kan 
besøge den på www.seniordans-
fyn.dk

Håber vi ses i Gislev Hallen
Mvh. Kirsten Toft Nielsen

Danseleder

Hver tirsdag fra kl. 14.30 mødes vi i Hallen
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Søndag den 25. august havde Mette 
Sauerberg og Gislev Kirke henlagt 
årets høstgudstjeneste for hele 
provstiet til Ådalscenen i Gislev.

Det var det skønneste vejr.

Der var mødt rigtig mange op, og 
det var et rigtig fint arrangement.

Årets indskrivning til konfirmati-
onsforberedelse var med i "dagens 
program", så der var også mødt 
mange unge op sammen med de-
res forældre.

Lars Fredslund Hansen - Gislev

››  Å D A L S C E N E N  D A N N E R  R A M M E N 

Høstgudstjeneste

Generalforsamling
Onsdag d. 31. januar kl. 14.00 på Nørrevænget

Nyt forslag til vedtægter sendes ud sammen med indkaldelsen. 

Bestyrelsen er vært ved kaffen. Derefter banko til 5 kr. pr. kort.

Med venlig hilsen - Gislev Seniorklub

Dagsorden følger de gamle vedtægter. 
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››  R I N G E  S V Ø M M E H A L

Vandgymnastik
DER ER ENKELTE LEDIGE PLADSER 

I SÆSON-FORÅR 2020.

D
et
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b
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si
n

480 kr. 
(16 gange)

700 kr. 
(Hvis der ønskes træning både torsdag og fredag)

GRATIS PRØVEDAG
I det store bassin torsdag den 5. december eller  

fredag den 6. december 2019 kl. 14.00-15.00
V

ar
m

tv
an

d
s-

 
b

as
si

n

800 kr. 
(16 gange)

Få pladser
(Først til mølle princippet)

ALLE ER VELKOMNE!

DET STORE BASSIN:
Torsdage med start den 2. januar 
kl. 14.00-15.00 og slut den 30. april
Instruktør Karen Rosager 
Tlf. 6262 2199 / 3042 9982

Fredage med start den 3. januar 
kl. 14.00-15.00 og slut den 1. maj
Instruktør Niels Kjær Petersen 
Tlf. 4043 0019

VARMTVANDSBASSIN
Start torsdag den 2. januar  
kl. 15.00-16.00 og slut den 30. april
Instruktør Karen Rosager 
Tlf. 6262 2199 / 3042 9982

Ringe Gymnastikforening 
Vandgymnasterne

 Julehygge
Gislev Seniorklub inviterer alle til en hyggelig 

eftermiddag på ”Nørrevænget”.

Onsdag d. 4. december kl. 14.00.
Der vil være kaffe, kager, godter og musik. Musikken leveres af Ulla og Torben Nikolajsen. 

Der fortælles historie og danses om juletræet. Vi trækker lod om bordpynten.

Pris: 50 kr.
Tilmelding senest d. 25. november til Ruth på tlf. 51 26 58 11 eller Birthe 29 45 01 71

I er meget velkomne!
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Værtsfamiliens og nogle af gæsternes oplevelser under besøg i Gislev uge 40.

Hilsen fra de rumænske piger:

Hello friends! 
We are the girls from Romania - 
Adina, Aura and Diana who had the 
chance to visit Denmark, meet new 
people and experiences. 

For us it was the first time we flew 
with the airplane. We had great 
emotions, but the students and 
teachers made us we feel at home, 
even if we were thousands of miles 
away.

The school was not as we imagined, 
but very welcoming.  
We expected it to be an ordinary 
school like in Romania, but it was a 
school that looked like a very wel-
coming, quiet and cute house. The 
students were nice, kind, smart, 
beautiful and educated.

We lived for one week at home in 
Agnes, Louise and Anna Lena. They 
were very welcoming and nice fa-
milies, just like having sisters!

This experience has shown us, that 
the world is different, but the same 
cheerful, friendly. It was an unfor-
gettable experience that changed 
me as a person and as a student.

I want to continue working on the 
Erasmus project with my friends 
in Denmark and to continue to be 
friends. 

Thank you - students, families,  
teachers from Denmark!!!!

Best regards from
Adina, Aura and Diana

››  V Æ R T S F A M I L I E  I  G I S L E V 

En hilsen fra Rumænien

Rumænien

Værtsfamilies oplevelse
Hele familien har været involveret, og vi har 
haft mange gode snakke om, at vi alle lever 

forskelligt og har forskellige levevilkår…

Og så alligevel har vi de samme tanker og 
følelser. Så har vi også fået talt en masse 

engelsk. 

Hilsener fra Familien Nipgaard
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››  S Å  E R  V I  H E R  –-–  N Æ S T E N  D A !

www.oplevgislev.dk
Der mangler noget endnu, inden 
den er tiptop, men det bygger vi 
op hen ad vejen. Der enkelte af de 
mange, som indtil nu har tilmeldt 
sig, som endnu ikke er helt på plads 
på siden, men det kommer snart.

Vi indkalder alle brugere og inte-
resserede til et ”bruger-møde”, så 
I kan blive fortrolige med, hvordan 
I personligt/erhvervsmæssigt kan 
bruge vores fælles hjemmeside til 
markedsføring og arrangementer.

Herom senere på oplevgislev.dk

Mark Hald / AP. Andersen 
Tanja Kromann Clausen 

Gislevs nye hjemmeside er nu i luften, og vil i løbet af kommende tid afløse gislev.info.

Bliv en del af VIG redaktionen
En dejlig udfordring med kontakt til mange af vores herlige medborgere i Gislev og 
omegn venter dig, hvis du kunne tænke dig at være i teamet omkring Vækst i Gislev.

Et ganske overkommeligt arbejde, centreret omkring udgivelsen af vores kvartals-blad.

Vi kører nu på 7. år og har fået mange rutiner indarbejdet. 

Af hensyn til, at vi kan videreføre Vækst i Gislev ud i fremtiden, føler vi, at det nu er tiden, 
hvor andre introduceres til arbejdet – ikke fordi vi inden for de næste år, ønsker at stoppe 

med vores frivillige arbejde til gavn for sognet.

Arbejdet er blevet meget vanedannende for os, da det er udfordrende, kreativt og ikke 
mindst virkningsfuldt og betydende for lokalsamfundets identitet og sammenhængkraft.

Et særdeles skønt og attraktivt frivilligt arbejde, som er givende for alle.

Kunne du tænke dig at blive en del af vores lille redaktion,  
er du meget velkommen til at kontakte os på:

Ole Bandholm

Tlf. 51 329 329 
bandholm@live.dk

Lars Fredslund Hansen 

Tlf. 4045 8187 
Lars.fredslund.hansen@gmail.com

AP. Andersen

Tlf. 2941 3125 
ap.andersen52@gmail.com
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››  B Ø R N E H A V E N  E V E N T Y R H U S E T 

ØHØJ der er piratfest!
ØHØJ; så var der piratfest i Bør-
nehaven Eventyrhuset i Ryslinge, 
hvor børnehaven var forvandlet til 
et pirat-land. 

I Eventyrhuset har vi tradition for 
at lave tema-fester til vores årlige 
sommerfest. Vi har igen haft en sjov 
og hyggelig sommerfest, hvor der 
denne gang blev inviteret til Pirat-
fest for både børn, forældre og sø-
skende. 

Der var skruet helt op for sørø-
verstemningen med fantastiske 
udklædninger, såsom Pirater med 
klap for øjet, kaptajner med blo-
dige ar og fuldskæg, sværd eller 
træben, og der var også smukke 
og seje pirat piger. 

Festlighederne startede med at 
børnene sang en sørøversang, og 
derefter skulle børnene sammen 

med deres forældre på et vildt 
eventyr på verdenshavene, hvor 
de kunne prøve forskellige sørøver-
aktiviteter. De blev udstyret med et 
skattekort, hvor der var mulighed 
for juvel-gravning, gå planken ud 
og vippe mor eller far af pinden, 
der var ringkast, der var Piratbåde, 
hvor man skulle rede den synkende 
skude, der var fiskedam, hvor man 
kunne fange Pirat fisk på tid. 

I Pirat-boden kunne der efter endt 
sejlads byttes med juvelsten til en 
flødebolle.

Efter sørøverstrabadserne måtte 
fortidens sørøvere ofte 
tygge sig igennem saltet 
fisk på langfarten, men 
vi kunne slutte af med at 
indtage den dejligste buf-
fet, som alle familier havde 
bidraget til. 

Solen formåede at kigge frem, og 
alle små som store havde et par 
eventyrlige timer sammen, med 
masser af ”søforklaringer” og fæl-
lesskab. 

Lone Elmerdahl Pedersen

Pirat sang
Vi er en bande, en mægtig farlig bande 

Sørøverbanden kaldes vi oho
Vi sejler på havet og plyndrer alle skibe

Alt hvad der kommer her forbi
Oh ho ho og en halv flaske rom
Vil du være med så tag og kom
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››  R I S I K O  F O R  T O R D E N 

Sponsorløbet 2019

I år blev det planlagt, at der skulle 
afholdes sponsorløb lørdag den 
15. juni. Det var vejrguderne dog 
ikke enige i, der var stor risiko for 
torden, og det buldrede hele for-
middagen. Hvilket gjorde at vi tog 
en beslutningen om at flytte løbet 
til den 17. august.

På trods af håbet om bedre vejr 
denne dato, så ville vejrguderne, 
at det skulle regne hele formid-
dagen, men så lige før løbet blev 
det tørvejr, stadig gråvejr, men 
dog tørvejr.

At vi flyttede løbet til en anden 
dag, gjorde også, at der kom fær-
re børn, men de børn, som kom, 
gjorde det så godt, at man næsten 
ikke kunne set det på det indsam-
lede beløb. 
Der var et pænt fremmøde af vok-
sende deltager, som også gjorde 
en stor indsats.

I år kunne man som noget nyt 
deltage som hold, så man kunne 
skiftes til at løbe. Det blev taget 
godt imod, og det vil også blive 
en mulighed til næste år.

 Cykelruten - 1220 m

 Løberute (Voksne) - 640 m

 Løberute (Børn) - 430

Til sammen blev der indsamlet 39.729kr.  
Dette flotte beløb skal gå til: 
•  Indkøb af nye stole til Gislev Forsamlingshus

•  Lokalrådets markedsføring af Gislev

•  Indkøb af bord-bænke og projektorer til Gislev Friskole

•  Ungdomsarbejdet i GIF på tværs af afdelingerne 

Til sidst skal der lyder en stor 
tak til alle sponsorer, løbere, 
ryttere - store som små, og 
alle dem der hjalp til før, un-
der og efter løbet. 

Vi glæder os til at se jer alle 
sammen næste år, og håber fle-
re kunne have lyst til at deltage.

Simon Smolsky Larsen
Gislev Lokalråd
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Så er Gislev Revyen atter i gang 
med at blive skrevet. Den mørke 
vintertid ligger for døren og dette 
giver mulighed for, at vi samles og 
lader os inspirere, således vi får 
lavet endnu en fantastisk Gislev 
Revy. 

Der er lidt ændringer i truppen i 
år. Vi har fået Bodil Damgaard og 
Poul Jakobsen med i vores forfat-
tergruppe, så vi håber at kunne 
favne endnu bredere med årets 
tekster. 

Samtidig er vi så heldige, at vi 
har fået nogle ideer til tekster fra 
en lokal i byen, som også har fin-
geren på pulsen, når det gælder 
livet i Gislev. Tommy og Karen står 
naturligvis for musikken, hvilket 
vi er rigtig glade for. 

Rikke Elkjær (Tidl. Sindberg) har 
meldt sig klar på scenen igen og 
vil give den for fuld skrue i 2020. 

Tommy Hansen har valgt at drosle 
lidt ned på arbejdet på scenen og 
vil nu være at finde i kulisserne, 
men mon Tommy kan blive helt 
væk fra rampelyset? 

Det kan vist hverken Tommy eller 
vores kære publikum tåle…

Gislev Revyen har valgt at trække 
sig ud af samarbejdet med Gislev 
Musik Festival grundet nogle 
praktiske årsager. Fremadrettet 
vil Gislev Revyen nu høre under 
Gislev Forsamlingshus, hvilket vi 
glæder os rigtig meget til. 

Det vil åbne for andre mulighe-
der i forhold til at kunne øve i 
Gislev Forsamlingshus igen, da 
øvningen i Ådalhuset ikke var helt 
optimal. Vi kom simpelthen på 
scenen alt for sent, og dette gav 
en masse udfordringer for 
hele opsætningen af 
Gislev Revyen.

Gislev Revyen 2020 
får premiere lørdag 
den 7. marts 2020, 
hvor der traditio-
nen tro, vil blive 
serveret noget 
lækker mad. 

Efter forestillingen vil der være 
fest, hvor Per Larsen spiller op til 
dans med sin gode musik. Tors-
dag den 12. marts 2020 vil der 
også være mulighed for at opleve 
Gislev Revyen. Her vil der efter 
forestillingen blive serveret bol-
ler og lagkage.

Skulle der være nogle, som ger-
ne vil være med til at lave Gislev 
Revy 2020, så er man velkomne 
til at kontakte Louise Gotfredsen 
på tlf. 2225 5477. Vi kan bruge al 
slags hjælp – det kan være til ko-
stumerne, til at lave kulisser eller 

lign. Har du en drøm om at prø-
ve kræfter med at stå på sce-
nen, så finder vi sikkert også 

plads til det. Vi glæder 
os til at præsentere 
Gislev Revy 2020 til 
marts – kom og få et 
godt grin sammen 
med os!

På Gislev 
Revyholdets vegne
Louise Gotfredsen, 

instruktør

››  G I S L E V  R E V Y E N

Så er vi atter i gang!
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- 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

Dans om byens juletræ
Traditionen tro spiller Karen og 
Tommy til dans om byens juletræ 
søndag den 15. december 2019.

Byens sangkor TÅGEHORNET 
synger. Der er børnegudstjeneste 
kl. 13.00 og herefter går vi til jule-
træs-dans på Torvet.

Der vil være dans om  
juletræet kl. 14.00.

Gislev Erhvervsforeningen og SA-
AJIG arrangerer dans om juletræet. 
Der er godteposer til børnene og 
kaffe og æbleskiver til de voksne. 
Lad os fastholde den tradition, hvor 
erhvervsforeningen giver godte-
poser, SuperBrugsen og Andels-
kassen støtter SAAJIG, så det er 
muligt at lave dette arrangement.

Med venlig hilsen
Holger Klausen – SAAJIG
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››  S Æ S O N  2 0 1 9 

Nyt fra Gislev Hallen

I april måned havde arrangørgrup-
pen bag Gi’ den Gas-festen endnu 
en gang arrangeret et brag af en 
fest for alle Gislevs borgere. 
Det blev en rigtig god aften i Gislev 
Hallen – og her i de mørke måneder 
er gruppen endnu en gang i gang 
med at arrangere næste års fest. 
Den afholdes den 4/4 2020, så sæt 
allerede nu kryds i kalenderen. 

Vi har allerede booket musikken, 
som leveres af de 3 gange P. Vi var 
en del, der hørte dem til Ådalssce-
nens lydprøve, og synes de var helt 
forrygende.  Gislev Hallen vil gerne 
byde flere ind i Hallens fællesskab. 
Derfor forsøger vi os med et nyt 
tiltag med leg og bevægelse for 
de mindste (læs mere andetsteds 
i ViG). Arrangementet gentages i 
vinterferien.

I Gislev Hallen har vi mange gode 
sponsorer. I samarbejde med GIF 
Fodbold arrangerer vi den 20/11 
2019 et sponsorarrangement i Hal-
lens cafeteria. 

Vi ønsker at takke vores mange 
gode støtter, som giver os et grund-
lag for at drive Gislev Hallen.

Gislev Hallen runder her i 2019 30 
år, og det blev markeret ved Gi-
slev By Day. Hallen var denne aften 
vært ved den første øl eller vand, og 
havde engageret et band til fælles-
spisningen. Det blev en rigtig god 
fejring.

Gislev Hallen fremstår her 30 år ef-
ter vedligeholdt og indbydende, og 
vi arbejder på at holde den i samme 
gode stand. 

Her er Hans Goldek og Richard 
Kjærgaard helt uvurderlige for os. 
De gør en kæmpe indsats og kan 
via deres store kendskab til Hallen 
holde den i flot stand. 

Det er muligt som privatperson at 
leje Gislev Hallen.

Leje på timebasis: 
250 kroner pr. time.
Leje på døgnbasis: 
5.000 kroner inkl. rengøring.

Ved behov for leje kan hallen boo-
kes via halbooking eller man kan 
kontakte Jørn Flindt Hansen.
Ved andre spørgsmål eller ideer til 
Gislev Hallen kan I kontakte Tanja 
Kromann tlf. 3123 6972.

Bestyrelsen / Tanja K. Clausen.

Gislev Erhvervsforening
Generalforsamling tirsdag den 18. februar 2020. kl. 19.00

I FirmaHuset, Ørbækvej 12, 5854 Gislev.
Alle med et CVR nr. kan være medlem  
af Gislev Erhvervsforening.

Vi arrangerer foredrag og udflugter samt 
sørger for flagallé og julebelysningen 
gennem Gislev by. 
 Bestyrelsen

TILMELDINGSFRIST
Af hensyn til traktementet  

bedes medlemmerne tilmelde sig  
general forsamlingen senest:

torsdag den 13. februar 2020  
til Dorthe Milland på e-mail:  

milland@ga-net.dk

60



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

61



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 Gislev Hallen 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 Birthe Hansen bechhansen@ga-net.dk 6124 5667
 NetNat  netnatgislev-if.dk
 Pilates Marianne Baekgaard pilates@gislev-if.dk 3029  4991
 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 Charlotte Lintrup  charlottelygaard@live.dk 4076 6949
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 2289 5598
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



N O V E M B E R
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

30.  Julebazar kl. 13.00-17.00 på Gislev Friskole

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

3.  Julekoncert i Ellested kirke kl. 19.30  
med Cantarellerne

4.   Julehygge på Nørrevænget kl. 14.00  
– Gislev Seniorklub

5.  Tågehornet øver

7.   Julemarked på Nørrevænget med Luciaoptog og 
Tågehornet

8.  Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 9.00  
ved Simon Langeskov Jylov

8.   Julebanko kl. 14.00 i Gislev Forsamlingshus 
– Veteranforeningen

12.   Luciaoptog for hele Ringeegnen afholdes i Ryslinge i 
år fra kl. 16.30

12.  Byorkesteret øver

15.  Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 13.00 – 
Børnegudstjeneste

15.  Dans om byens juletræ på Torvet kl. 14.00 - SAAJIG

15.  Julekoncert i Gislev kirke kl. 19.30 med Nyborg 
Motetkor

22.  Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

24.  Juleaftensgudstjeneste i Gislev kirke kl. 15.30

25.  Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

26.  Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30 på Nørrevænget

29.  Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30 – julesøndag

J A N U A R  2 0 2 0
1.  Nytårsdag kl. 16.00 - forfriskning i våbenhuset

5.  Hellig 3 konger - Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 13.00 
ved Mattias Skærved

8.  Nytårskur kl. 12.00 – Nørrevængets Venner

12.  Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

19.  Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

19.  Nytårskoncert i Gislev kirke med Beatsalmer

22.  Aftensgudstjeneste for konfirmander og forældre 

24.  Fhv. Biskop Kresten Drejergaard kl 14.00 – 
16.30 – Valgmenighedens mødesal i Ryslinge – 
Ældrehøjskolen i Ryslinge

24.   60-70’er fest Gislev Forsamlingshus kl. 18.00-24.00 – 
Bestyrelsen

31.  Generalforsamling kl. 14.00 på Nørrevænget – Gislev 
Seniorklub

F E B R U A R
2.  Gudstjeneste i Gislev kirke – kyndelmisse kl. 19.00 

med kirkekaffe

2.  Anne og Charlotte – Nørrevængets Venner

3.  Generalforsamling i Gislev Musikfestival Forening kl. 
19.00 i Ådalhuset

7.  Historiker Christian Friis – Berlins historie kl. 14.00-
16.30 – Valgmenighedens mødesal I Ryslinge - 
Ældrehøjskolen i Ryslinge

9.  Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

15.  Vækst i Gislev udkommer

16.  Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 9.00 ved Simon 
Langeskov Jylov

18.  Generalforsamling i Gislev Erhvervsforening kl. 19.00 i 
FirmaHuset

19.  Fastelavnsfest – Nørrevængets Venner

23.  Fastelavnsarrangement og koncert i Gislev 
Forsamlingshus med bl.a. 
Svøbsk duo, som består af Maren Hallberg og Jørgen 
Dickmeiss

24.  Fastelavnsgudstjeneste i Gislev Forsamlingshus  
kl. 14.00

28.   Slotsgartner Peder Bonde – Årets gang i haven  
kl. 14.00-16.30 i Valgmenighedens mødesal i Ryslinge 
– Ældrehøjskolen i Ryslinge

M A R T S
1.  Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

1.  Optimisterne – Nørrevængets Venner

7.  Gislev Revy præmiere med spisning 

12.  Gislev Revy med kaffe og kage 

13.  Musikeftermiddag med Svindinge Salonorkester – 
Musicalmelodier kl. 14.00-16.30 i Valgmenighedens 
mødesal i Ryslinge – Ældrehøjskolen i Ryslinge

18.  ”Ørehængere fra dengang farfar var ung” v. Hans 
Rytter m.m. – Nørrevængets Venner

A P R I L
4.  Gi’ den Gas Gislev i Gislev Hallen – herom senere

5 Bente og Solveig – Nørrevænget Venner

25.   Forårsfest med Michael Winckler – Nørrevængets 
Venner

M A J
13.  Karl underholder – Nørrevængets Venner

15.  Vækst i Gislev udkommer

J U N I 
8.  Gislev Musik Festival kl. 10 – 24

15.  Grillfest i Pyramiden – Nørrevængets Venner

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



Mark & Storm Grafisk A/S

Deadline til næste nummer: DEN 25. JANUAR 2020 


