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

Vækst i Gislev
Det er vigtigt, at vi tager ansvar for vores lokalområde
Synlighed, positiv omtale i medier og VÆKST i Gislev
har klart gjort, at der lægges mærke til vores by. Det har
skærpet den lokalpolitiske opmærksomhed på betydningen af vigtigheden af VORES mindre bysamfunds
potentialer, som bosætningsområde.
Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden støtter op om det
lokale, det støtter op om os
- og i fællesskab bliver vi stærkere!
VÆKST i Gislev (ViG) indeholder informationssider fra
lokale foreninger/afdelinger, institutioner, borgere samt
annoncer og virksomhedsprofiler. Herudover telefonlister for foreninger og institutioner samt en aktivitetskalender for de kommende måneder. Vi tilstræber at
samle alle kalenderaktiviteter for Gislev sogn i denne
kalender. Kirkebladet for Gislev & Ellested Sogne indgår
som indstik i VÆKST i Gislev.
Det er gratis at komme med indlæg til informationssiderne. Virksomheder i Gislev sogn og Fjellerup har
mulighed for mod betaling at indrykke annoncer og
virksomhedsprofiler, se nedenfor.
VÆKST i Gislev hustandsomdeles af frivillige i Gislev
Sogn og Fjellerup by. VÆKST i Gislev kan også læses på
www.gislev.info

Indlevering af tekst og billeder til bladet
Alt materiale skal være redaktionen i hænde senest på deadline-datoen. Hvis deadline overskrides har vi desværre ikke mulighed for at få stoffet
med i det planlagte nummer.
Der kan dog træffes særlige aftaler med ViG-redaktionen. Materialet skal sendes elektronisk til:
vaekstigislev@gmail.com 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

(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.

Du kan altid læse Vækst i Gislev på www.gislev.info og
skrive til vaekstigislev@gmail.com eller ap.andersen@ga-net.dk
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Redaktionen:
Lars Fredslund Hansen
Bystævnevej 2, 5854 Gislev
lars.fredslund.hansen@gmail.com
tlf. 4045 8187

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

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

Bemærk:
Spil og Spis – FMK-Musikskolen

Den 26. februar 2020 kl. 17.00 på Gislev Friskole

DM i E-Cycling

Den 7. marts 2020 i Gislev Hallen

Premiere på Gislev Revyen 2020

Den 7. marts 2020 kl. 17:30.

Gymnastikopvisning og Dans
Den 14. marts 2020 kl. 12.30 i Gislev Hallen

Gi' den Gas-fest!

Udgivelsesplan 2019/20
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.

Nr. 35: Deadline er den 25. januar 2021,
udkommer den 15. februar 2021.

Den 4. april kl. 18.00 i Gislev Hallen.

Affaldsindsamling

Den 26. april 2020 kl. 10.00 start ved forsamlingshuset

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

Helside

185 * 260 mm el. 210 * 297 mm

4.200 kr.

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

2.500 kr

Kvart side

90 *125 mm

En ottendedel side
90 * 60 mm 

1.600 kr.

1.100 kr.

Annoncepriserne er for 4 gange,
dog kan annonceteksten ændres.
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›› G I S L E V L O K A L R Å D

Vi arbejder for dig!
Gislev Lokalråd arbejder for Gislev sogn både lokalt og kommunalt! - så vi er til for jer og valgt
af jer – det sker på vores årsmøder – hvert år i marts måned.
Lokalrådet har mange spændende
udfordringer, men det er hele tiden
nødvendigt at prioritere opgaverne. Nedenstående kommer nogle
korte indlæg om, hvad vi for tiden
har prioriteret at lægge kræfterne i.
Kommunikation
Vi er sognets talerør og initiativtager til diverse forhold, som kan
være til gavn for alle i sognet. Vi er
meget lydhøre, så sig endelig frem,
når I møder os!
Vi forsøger på bedste vis at nå så
mange som muligt i vores sogn. Vi
skriver i www.oplevgislev.dk., på
facebook: 5854 Gislev og Gislev Lokalråd og her i Vækst i Gislev. Ved
særlige begivenheder sætter vi opslag i skabet ved SuperBrugsen.
Men vi ved, at dette ikke er nok hvordan kan Lokalrådet nå endnu
længere ud, så vi kan samle endnu
flere i vores fælles arbejde til gavn
for Gislev sogn.
- Gode ideer er meget velkomne – vi
ønsker jeres hjælp!
Byforskønnelse
Når dette nummer af Vækst i Gislev
udkommer, har der været afholdt et
møde for alle interesserede i Gislev
sogn. Primært har vi fokuseret på
alle beboere lang hovedvejen gennem byen, men øvrige, som ønskede at være med, var naturligvis
velkommen.
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Der mødt ca. 35 idérige folk frem, så
vi fik mange ideer med, som vi i et
samlet forslag kan overgive til FMK,
som må tage opgaven op. Det bliver
en længere proces pga. økonomi,
hovedvej/Vejdirektoratet og FMK.

Årsmøde
Vær med til at sætte retningen for
kommende år. – Kom til Lokalrådets
årsmøde onsdag den 11. marts 2020
kl. 19 i Gislev Hallens Cafeteria.
– Se særskilt opslag!

Men det er dejligt at høre fra jer,
der bor langs hovedvejen, at der er
stor enighed om en større trafiksikkerhed: Hastigheds sænkende foranstaltning, fortov og cykelsti hele
vejen dvs. i forskellige niveauer i forhold til selve vejen. Markant adskillelse af bløde trafikanter fra bilvejen.
En tydeligere sammenhængende
by, hvor lette og smukke træer kan
plantes og evt. med afvekslende
plantekummer.

Bofælleskaber
Arbejdet med bofællesskaber i
Smedeager, som vi tidligere har
skrevet om i Vækst, går naturligvis
videre. Pt. har vi 8 interesserede både lokale og udefra.

Byen er mørk og derfor vil forskellige lysarrangementer igennem byen
måske være med til at sætte fokus
og opmærksomhed på byens kvaliteter. Det kunne også være kunst
i forskellige varianter, som kunne
passe til temaet, hvad vil vi gerne
kendes på.

Næste step vil være et møde, hvor
alle interesserede kan høre om bofællesskaber af forskellige typer,
betydningen af eget engagement,
økonomi, lejeboliger/ejerboliger/
andelsforeninger etc.
Pt. arbejder vi i Vores Midtfyn med tre
fællesskaber: Bofællesskabet Smedeager i Gislev, Fuglegaardsparken
i Ringe og enten Gestelev gamle
skole eller Vantinge gamle skole. I
vil naturligvis høre nærmere med en
invitation her i foråret.

Byforskønnelse
af hovedgaden i Gislev

Vores Midtfyn
Vores Midtfyn er kommet til verden i et nært samarbejde mellem
alle lokalrådene omkring Ringe og
Byforum Ringe. Dvs. sige områder
som dækkes af Hillerslev Lokalråd,
Krarup-Espe Lokalråd, Heden-Vantinge- Gestelev Lokalråd, Rudme
Lokalråd, Kværndrup Lokalråd, Gislev Lokalråd, Ryslinge Lokalråd og
Byforum Ringe.
Vi arbejder ud fra devisen: Hvad
der er godt for Ringe er godt for
oplandet og hvad der er godt for
oplandet er er godt for Ringe.
Det er vigtigt, at vi taler om fælles udvikling af områder, som også
indbefatter vores mange landsbyer
i FMK og ikke kun Årslev/Nr. Lyndelse grænsende til Odense med
fremtidens forstad, Faaborg by/
havn og Ringe bymidte – det store landbrugsland, som kitter disse
byer sammen, er lige så attraktive,
men byder bare på andre kvaliteter.
Skal vi lykkes med 3000 nye borgere i 2030, skal vi bruge alle kvaliteter og ressourcer i alle områder
af vores kommune. Det er en vigtig
pointe for arbejdet i Vores Midtfyn.

Borgerbudget
Borgerbudget blev indført i 2016 af
FMK, som gerne ville se, hvordan
borgerne ville anvende 500.000
kr. årligt til borgervalgte projekter.
Opgaven blev uddelegeret til lokale styregrupper, som skulle forestå
hele processen omkring uddelingen
af midlerne.
Det var først og fremmest i en forsøgsperiode på 4 år.
Processen var fri, men tilrettelagt af
en eller flere styregrupper. Informationer skulle nå ud til alle borgere og
styregrupperne valgte selv, hvordan den demokratiske afgørelse
om, hvem der skulle modtage støtte
til projekter skulle foregå og efter
hvilke kriterier der kunne søges.
Det er nu i sidste år i forsøgsperioden. Vores Midtfyn har i år valgt at
lægge vægt på det lokale engagement i de demokratiske processer.
Flere og flere foreninger erkender,
at det er mere end vanskeligt at rekruttere folk til bestyrelsesarbejde.
Det kan der være mange forskellige
grunde til.

Styregruppe i Vores Midtfyn har i år
valgt, at sætte samtalen fri i Vores
Midtfyn for at åbne op for alle vores
talenter og hele potentialeregisteret.
I løbet af foråret vil Lokalrådet invitere til samtalemiddage med en
afslutning i Gislev Hallen for alle i
Gislev. Her skulle vi gerne være nået
frem til en række projekter, som vi
kan søge midler til i Borgerbudgettet. Den sidste og endelige afgørelse om projekterne vil ske ved en
stor samtalemiddag for hele Vores
Midtfyn i oktober/november 2020.
Vi holder 4 samtalemiddage for udvalgte borgere i Gislev (ikke de sædvanlige toneangivende eller kendte
formænd) – det bliver spændende,
om du bliver en af de udvalgte, men
sker det ikke, kan du komme til den
store fælles samtalemiddag.
Glæd dig til en anden dagsorden.
Gislev Lokalråd
Styregruppen for Vores Midtfyn
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Tømrerfirmaet 2HByg er startet i 2006 og er et mindre firma, hvor mester altid
er med i byggefasen. Udfører alle former for tømrer- og snedkerarbejde bl.a.:
Ombygninger – døre og vinduer – termoruder – tage – køkken – bad – garderober
– lofter – gulve – efterisolering – nye gavlbeklædninger – indretning af 1. sal m.m.
v/ Henning Hansen

CVR.

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

29 29 30 58

Alt inden for tage og
tagkonstruktioner

Vi har to byggegrunde lige midt i Gislev by!

Alt inden for
Snedkerarbejde

Vi bygger også huse helt fra grunden

Så kontakt mester selv når du har en opgave der skal udføres.
Ørbækvej 45, 5854 Gislev · tlf. 20 32 45 56 · 2hbyg@ga-net.dk · www.2hbyg.dk
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Program for Ådalscenen 2020
1. maj kl. 17 Alsang
14. maj kl. 19 Torsdags lydprøve, Årslev Harmoni Orkester,
Nyborg Jernbane orkester og Fåborg Blæserne
11. juni Torsdags lydprøve, Fynbo Koret
20. juni Lasse & Mathilde, Two men and a dog
27. Juni kl. 15 H.C. Andersen paraden og Åh Abe
9. juli

Torsdags lydprøve, endnu ikke fastlagt

15. aug. Åben by Day, Gislev, med underholdning
på Ådalscenen om aftenen.
22. aug. Folkedans.
29. aug. Musik på Ådalscenen. Sko/Torp,
Halberg & Friends, Mek Pek & The Debitors.
10. sep. Torsdags lydprøve, endnu ikke fastlagt.

Vi glæder os meget og byder velkommen til Ådalscenen 2020. Efter en
vintersæson, er vi klar med et spændende program, med en herlig blanding af underholdning.
Nogle arrangementer er gratis, Torsdags lydprøverne koster 50,- og de
større koncerter/arrangementer har individuelle entré / billet priser.
Følg med på vores ådalscenen.dk og Facebook Aadalscenen, der vil
løbende blive lagt informationer og priser på kommende arrangementer.

FauerWeb

Der vil du også finde nyheder fra Ådalscenen.
Ådalscenen Gislev Kulturcenter.

Fåborgvej 19A, 5854 Gislev - ticketmaster.dk - aadalscenen.dk

Aadalscenen

#ådalscenen
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REJSER FOR ALLE

- Lavet med lokal passion
Nyhed

Kombiner storbyferie i Rom med Syditaliens charme

Kroatisk Skærgårdsferie

Rom og Sorrento

Kønne kystbyer og krystalklart hav

Kvalitetsrejse med stort indhold

Nyhed til det skønne Dalmatien, hvor hyggelige palmeklædte
havnepromenader og spændende historie indbyder til dejlige
ferieminder. Gode restauranter, imponerende bygningsværker
og flotte seværdigheder opleves i Kejserbyen Split, charmerende
Trogir og historiske Sibenik. Inklusiv 7 x morgenmad, 7 x middag, udflugter til Sibenik, Split samt Primosten og Trogir m.m.

3 overnatninger i hovedstaden Rom giver god tid til at opleve de
store attraktioner som Peterskirken, Pantheon, Forum Romanum,
Den Spanske Trappe, Trevifontænen mv. De sidste 4 overnatninger nydes ved Napolibugten. Her kan du nyde Sorrentohalvøen
med en af verdens smukkeste kyststrækninger og en imponerende natur. Inklusiv 7 x halvpension, 2 byrundture i Rom m.m.

Fly fra Aalborg og Odense

Fly fra Aalborg og Odense

5/7, 12/7, 19/7, 26/7, 2/8, 9/8, 16/8.

13/4, 4/5, 18/5, 1/6, 29/6, 20/7, 7/9, 21/9, 5/10, 12/10.

8 dage kun kr. 6.998
Se www.gislev-rejser.dk/ksf

8 dage kun kr. 8.998
Se www.gislev-rejser.dk/ross

Nyhed

Nyhed

Krk - Den Gyldne Ø

Alsace og Rhinen

Spændende nyhed til solrige Kroatien

Smukke landskaber, livsglæde og hyggelige byer

Velkommen til den skønne gyldne Ø, Krk, en vidunderlig perle i
Kvarnerbugten omgivet af krystalklart vand. Vi bor hele 6 nætter på
dejligt hotel med gode faciliteter nær den lille fiskerlandsby Njivice.
Mulighed for skønne udflugter til bl.a. naboøen Cres med de farverige huse og den hyggelige havn samt til Plitvice Nationalpark med
maleriske søer og vandfald. Inklusiv 9 x halvpension m.m.
Bus fra Jylland, Fyn og Sjælland*

Bus fra Jylland, Fyn og Sjælland*
16/5, 27/6*, 18/7, 29/8, 5/9*, 12/9, 19/9, 26/9*, 10/10.
7 dage fra kr. 4.698 *Ud- og hjemrejse fra Sjælland via Rødby.

17/4, 1/5, 8/5, 15/5, 22/5, 11/9*, 18/9, 25/9, 2/10, 9/10.

10 dage fra kr. 5.298
Se www.gislev-rejser.dk/krk

Start rejsen på www.gislev-rejser.dk
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Skøn kombination af blomstrende Alsace med hyggelige byer
samt en berømt vinture og vinbyen Rüdesheim med den festlige gade Drosselgasse og de mange vinmarker på skråningerne af Rhinen. Oplev bl.a. Strasbourg, Colmar, flot køretur på
vinruten, Rüdesheim i Rhindalen og skøn sejltur på Rhinen.
Inklusiv 6 x halvpension, 1 vinsmagning i Alsace m.m.

Se www.gislev-rejser.dk/alr

•

Tlf. 62 29 12 10

•

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

›› L Ø R D A G D . 1 4 . M A R T S 2 0 2 0

Gymnastik og Dans
Vi inviterer til Gymnastik– og danse
opvisning i Gislev Hallen
Vi starter med fælles indmarch kl.
12.30. Det nærmere program udleveres ved indgangen.
Vi får besøg af 4 gæstehold udover
hold fra hhv. Gislev og Ryslinge. Det
er 3 hold fra Ringe Gymna-tikforening: 4.-5. klasse, Junior Mix, Ynglinge Mix og GU72.

Her registrerer I, hvor mange I kommer og indbetaler pengene for det
antal I kommer.
Hvis I har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Ann Kirstine
Jørgensen på mail:
stinep24@hotmail.com.

Tilmelding og betaling skal ske senest den 4. marts 2020. Gymnaster
og dansere, der skal på gulvet kommer gratis ind.
Vi glæder os—Vel Mødt!
Gislev IF Gymnastik og Ryslinge
Gymnastikforening

Som de andre år er der mulighed
for at slutte dagen af med fællesspisning i hallen.
Dette gælder ALLE - både aktive
og publikum både fra Gislev og
Ryslinge, samt alle andre interesserede. Gruppen bag torsdagscafeen
i Gislev har tilbudt igen at lave mad.
I år bliver menuen:
Italienskinspireret svinefilet, citronesdragon-marineret kyllingefilet, 2
salater og ovnbagte kartofler.
Pris for dette er: Voksne 75,- kr.
Børn: 40,- kr. (fra 2-12år).
Vi regner med at spise omkring
17.45-18.00 (afhængig af det endelige program).
Vi er nødt til at vide hvor mange
der gerne vil deltage i fællesspisning, og derfor skal i melde jer til
på: http://OnReg.com/4878

Entre for
opvisningen:
For voksne kr. 40,(over 12 år)
For børn 3-12 år
kr. 10,0-2 år er gratis
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Musik på Ådalscenen 2020
Hør og fest med Sko/Torp, Mek-Pek & The Debitors
og Halberg & Friends d. 29. august.
Her byder Ådalscenen Gislev Kulturcenter
på en eftermiddag / aften med fuld blæs på!

KONFERENCIER

Danny Fobian

En fest med masser af musik, god lyd, mad og drikke og
plads til alle.

Sko/Torp

Præsenteret af den hurtigt snakkende og underholdende
Danny Fobian, som vi alle sammen kender fra Radio
Diablo.
Pladsen åbler kl 12:00, og 1. band går på kl 13:00.
Der vil være underholdning på pladsen fra kl. 12:00, og
resten af dagen / aftenen med Mikkel Juel Hansen +
der vil også være aktiviteter for børn.
Ved køb af billet efter d. 1. juli eller ved indgang er billetprisen 295,- uden mad og drikke. Børn op til og med 12
år gratis iflg. med voksne.
Endeligt program kommer, så hold øje på
#ådalscenen og på aadalscenen.dk!

Aadalscenen
PLANT ET TRÆ I
BØRNESKOVEN!

FauerWeb Online Marketing
v/ Line Fauerholm

For hver solgt billet støtter
vi med 5,- til at plante træer
i Ådalens Børneskov.

Mek-Pek & The Debitors

Halberg & Friends

Fåborgvej 19A, 5854 Gislev - ticketmaster.dk - aadalscenen.dk
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Aadalscenen

#ådalscenen

”Lokalrødderne” i Gislev – afholder i samarbejde med Danmarks
Naturfredningsforening, affaldsindsamling i vores lokale sogn.
Vi mødes på Gislev Forsamlingshus' parkeringsplads kl.10, hvor der
udleveres affaldssække og tildeles ruter.
”Lokalrødderne”
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Kontakt:

Holger Clausen
Ole Iglemose Larsen

tlf. 61 11 40 98
tlf. 61 34 80 86

E-mail: holger.clausen@ga-net.dk
E-mail: iglemosegaard@gmail.com

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

Familiespejder
I november havde vi et lidt anderledes familiespejderarrangement,
hvor vi kastede os ud i en masse
små og sjove forsøg.
Så det var med til at finde den indre kemispejder frem. Vi fik lavet
slim, mindre bagepulverbomber,
fik rosiner til at danse og lavede på
bedste spejdermanér, vores eget
kompas ved hjælp af nål og magnet. Derimod fløj vores tændstikraketter desværre ikke så langt. Så
er det godt, at raketter af teposer
er lettere at få til at lette.
Juleafslutningen blev holdt den
1. december, hvor vi julehyggede
mens vi lavede juledekorationer og
julepynt. Blandt andet blev der lavet
nogle rigtig fine rensdyr til at hænge
på køleskabet. Her i januar startede
vi op med familiespejder igen. I det
triste, våde og mørke vintervejr, er
der ikke meget ved at være ude.

Datoerne i
efteråret
23. februar 2020
22. marts 2020
19. april 2020
17. maj 2020
14. juni 2020
Derfor stod første familiespejder i
det nye år på indendørs aktiviteter
i form af brætspil og musikinstrumenter, som vi selv lavede.
Forårets program vil bl.a. byde på
fastelavnsløb, mad over bål, planter og meget andet. Familiespejder
er for hele familien, børn, forældre
og bedste
forældre. Der vil være
aktiviteter både til de små børn og
de lidt større.

Alle søndage er fra
kl. 10.00-12.00.
Det koster 50 kr. pr.
familie pr. gang.

Vi glæder os til at åbne dørene og
byde velkommen til nogle spændende arrangementer.
Vel mødt Spejderne i Gislev
Ravndrupvej 5A

Mødetider Tågehornet og Byorkestret
Byorkestret
6. februar
20. februar
26. februar 
19. marts
2. april

23. april
24. april 
7. maj
4. juni
6. juni 

 Spis og Spil på Friskolen for musikskolen
 Koncert i ”Årslev Musikforening”
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Tågehornet
13. februar
26. februar 
26. marts
16. april
30. april

1. maj 
28. maj
6. juni 

 Gislev Festival
 Alsang kl. 17.00 på Ådalscenen
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›› H V O R B L E V P E T E R A F

Udflytterne
PETER SMITH-SIVERTSEN

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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I 2010 var jeg på sejltur i Øhavet
med en gammel seminariekammerat. Efter at have besøgt et par
øer over et par dage, gik jeg i land
på Avernakø og blev der yderligere et par dage for at besøge min
onkel og fætter.
Nu 10 år efter bor jeg på 7. år i øens
gamle præstegård med min kæreste Laura, som er opvokset på øen,
og mine to døtre Liv og Lilli på hhv.
2 og 5 år. Mødet med Avernakø var
specielt på flere måder end det, at
jeg mødte Laura.
Jeg havde stort set ikke været på
Fyn siden min familie og jeg flyttede derfra til Esbjerg i 1991.

Enkelte gange var vi vist på besøg
hos Lone og Peter Østergaard i Gislev, mens jeg stadig var en stor
skoledreng.
Det jeg husker fra mine dage på
Avernakø, og som jeg tit fortæller, når jeg bliver spurgt, hvor jeg
kommer fra, var følelsen af at være
vendt hjem.
Godt nok var det ikke Gislev, jeg
var vendt hjem til, og folk undres
pga. mit jysk/fynske dialekt, men
i min barndom kom vi meget til
Faaborg, hvor vi havde familie, og
der var noget meget anderledes
og velkendt ved naturen og lyset
der end den, som jeg i anden del
af min barndom oplevede i Vestjylland.

Jeg har på en gammel Nokia telefon et sted, et lille videoklip fra
en cykeltur rundt på øen, hvor jeg
prøvede at fange stemningen, for
det stod meget tydeligt for mig, at
noget mindede mig om min barndom, selvom jeg dengang faktisk
aldrig før havde været på øen.
Jeg voksede op på Søndervangen
24 i Gislev, som for mig var et rent
paradis med haven ud mod marken, eller var det en eng og åen
længere bagved.
Der var også en lille granskov,
hvor jeg sammen med bror Henrik tilbragte mange timer. I dette
efterår kørte jeg igennem Gislev
og ned ad Søndervangen på vej
til København for at vise min datter mit barndomshjem. Jeg kørte
dog for langt og måtte bakke fra
indgangen til det grønne område,
hvor fodboldbanen lå.

Men sjovt var det at se huset. Næsten som jeg huskede det. Ellers
har jeg ikke været i Gislev i mange
år, dog med undtagelse af en enkelt familiefest i forsamlingshuset
nogle år tilbage.
Jeg gik på Centralskolen indtil 5.
klasse, hvor jeg først havde fru
Lunde som dansklærer og fru
Jensen til Matematik. Hvem jeg ellers havde, husker jeg ikke. Siden
havde jeg Mogens Dalsgaard som
klasselærer, lige inden vi flyttede.
Mogens fik jeg sidenhen som tillidsmand i et job på et opholdssted på Avernakø.
Han huskede dog kun min storebror. Mine ældre søskende Merete
og Henrik, som begge i dag bor
med deres familier på sjælland,
gik også på skolen. Min tre yngre
søstre Pernille, Rebecca og Benedicte bor alle i København.

INDMELDELSE

Mine forældre bor stadig i Esbjerg, hvor én er pensioneret og
én fortsat arbejder.
Jeg selv arbejder, som lærer på
Enghaveskolen i Faaborg, og jeg
nyder livet som færgependler
sammen med min to små piger.
Min tidlige barndom i Gislev står
meget klart for mig, og er uden
tvivl en medvirkende årsag til, at
jeg har bosat mig på landet.
Desuden synes jeg, at det er så
hyggeligt, at jeg nu kan se, at mine
små piger får samme mulighed i
deres barndom, for at komme tæt
på naturen og lege frit og uforstyrret.

Find os på
Facebook og
Instagram

hver mandag og torsdag
Fra 16.00 Til 18.00

Gislev Fitness klub v/Lars Kaagaard Kristensen · Ørbækvej 10 · 5854 Gislev
Tlf: 20 20 72 60 · lkk@gislev-fk.dk
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›› H V O R B L E V S U S A N A F

Udflytterne
SUSAN MIE HANSEN 48 ÅR.
Jeg læser meget gerne bladet
”Vækst i Gislev”, som min far altid
husker at give mig et eksemplar af,
når han har været rundt og beriget
diverse postkasser i 5854 med den
nyeste udgave.
Gislev er min barndoms by; dér hvor
jeg blev født, og dér hvor jeg voksede op.
Hver gang jeg kommer til beretningerne fra alle ”udflytterne”, kommer jeg med et smil til at tænke på
Kim Larsens sang: ”Åh de smukke
unge mennesker”. Den beskriver
jo så smukt, hvad netop disse beretninger handler om… Hvor fløj de
egentlig hen???
Jeg har dog aldrig betragtet Gislev
som et ”gudsforladt sted”, og kom
ej heller ”flyvende med storken”.
Jeg blev født i 1971. Mine forældre
var/er Hanne og Jørgen Jørgensen.
Jeg voksede op sammen med min
storebror Klaus Ole Jørgensen på
gården Højvang på Råstrupvej, som
mine forældre købte i 1967, hvor de
flyttede til Fyn fra Langeland.
Her havde vi en meget tryg opvækst, hvor vi ikke blev passet i
”digitale vuggestuer”, men hjemme
på gården, hvor begge vores forældre arbejdede (og Klaus & jeg for
øvrigt også…) Her lærte jeg rigtig
mange ting, som jeg har taget med
mig i livet.
Det var måske ikke altid lige fedt
at skulle hjælpe til på gården, men
vi lærte at løfte i flok, og alle store
som små bidrog med det man kunne. Jeg lærte, at intet kom af sig
selv; man måtte arbejde for det. Det
er en lærdom, som har hjulpet mig
rigtig mange gange i livet.
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Jeg begyndte på Gislev Centralskole i 1978, hvor Elly stod klar til
at tage imod alle os små poder.
Det var dengang man under ingen
omstændigheder måtte lære noget
som helst med tal og bogstaver i
børnehaveklassen. Det var jo aldrig
gået i dag…
I 1. klasse fik vi Kirsten Agerholm
og Fru Jensen. To virkelig dygtige
lærere af den nye og den gamle
skole. Det var et fantastisk lærerteam, hvor læring virkelig var i højsædet. Senere fulgte Fru Lunde,
Fru Thygesen, Hr. Jensen (eller
bare Jensen), Hr. og Fru Hein, og
mange flere. Sjovt at tænke tilbage
på, men der var faktisk en del lærere
sidst i 70-erne og 80-erne, som vi
stadig var på Hr, Fru og efternavn
med. Jeg må endelig ikke glemme
Tommy, selvom jeg ikke har udviklet de store musikalske talenter, så
var det bestemt ikke hans skyld.
I 9. og 10. klasse tog jeg på Bernstorffsminde efterskole, hvor gymnastikken virkelig var i højsædet.
Jeg havde dyrket gymnastik fra jeg
var helt lille, så det var en fantastisk
mulighed for at kunne dyrke min
hobby hver dag og mærke fællesskabet, som er enormt stort sådan
et sted.
Min drøm var at blive konditor. Jeg
ville lave overflødighedshorn, bryllupskager og andre lækre sager,
så jeg startede på Svendborg Levnedsmiddelskole. Her kom vi igennem alle levnedsmiddelfag: kok,
tjener, bager, slagter osv. Det var
et spændende og lærerigt år, men
også et år, hvor jeg blev klar over,
at det ikke var den vej jeg skulle.
Mine interesser var mere med handel og økonomi. Jeg tog derfor en
Højere Handelseksamen (som det
hed dengang) på Svendborg Handelsskole.

Jeg blev HH-student i 1993 og fik
derefter læreplads som kontorelev hos smykkefirmaet Aagaard i
Svendborg. Dér fandt jeg ud af, at
det var regnskab og økonomi, der
skulle være min vej frem.
Jeg læste derfor til merkonom i Intern- og ekstern-regnskabsvæsen
og fortsatte i Aagaards økonomiafdeling efter endt læretid.
Samtidig med, at jeg startede i
lære, flyttede jeg hjemmefra. Jeg
fandt en lejlighed i Svendborg og
følte, at nu startede mit voksenliv
for alvor, som ”det smukke unge
menneske”.
Jeg havde også lyst til at rejse. Jeg
var derfor væk fra mit arbejde hos
Aagaard i 3,5 måned og drog sammen med min kæreste til Australien,
hvor vi købte en bil.
Det var en van med både køkken og
soveplads. Vi tilbagelagde 22.000
km, hvor vi fik en masse fantastiske oplevelser i et land, der er så
forskelligt fra vores. De har et dyreliv og en natur, der er så meget
anderledes end det, som vi har i
Danmark. Vi blev mødt af de mest
hjælpsomme mennesker, man kan
forestille sig.
Australiere kører gerne en omvej på
flere hundrede km, blot for at hjælpe turister på afveje eller med en bil
der er brudt sammen. De smiler og
hilser på alle. Vi kan lære meget af
deres åbenhed!

Det er også utrolig skægt at opleve,
at når man møder andre danskere,
når man er så langt væk, så føler
man sig lidt hjemme sammen med
dem, og finder hurtigt ud af, at verden er lille, og at man tit har fælles
bekendte, selvom man ikke kender
hinanden i forvejen.
Det er også sjovt at tænke på, at
vi var så langt væk uden kontakt
med omverdenen, da mobiltelefoner dengang ikke var alle mands
eje. Den eneste kontakt vi havde til
Danmark var, når vi ringede hjem
fra en telefonboks!
Efter vores rundrejse i Australien
blev vi gift i 1998, og jeg kom til at
hedde Hansen i stedet for Jørgensen. Vi købte en gård i Tommerup
på Fyn. Gården var økologisk drevet, og det fortsatte vi med. Det var
en meget anderledes måde at drive
landbrug på, end jeg var vant til. Det
var meget lærerigt og krævede en
stor arbejdsindsats ved siden af mit
fuldtidsarbejde.
I 1999 fik vi Sofie og i 2001 fik vi
Nicolai. Vi er senere blevet skilt, og
jeg flyttede sammen med børnene
til en lejlighed i Tommerup. Et par år
efter købte jeg det hus, hvor jeg nu
bor sammen med Sofie og Nicolai.
Her har jeg virkelig haft brug for min
barndoms læring, når hus og have
skal holdes og vedligeholdes. Dér
er det rart, at jeg som barn lærte at
bruge både værktøj, malerpensler
og haveredskaber.
Det har været rigtig godt for os alle
4, at vi alle sammen stadig har bopæl i Tommerup og ikke mindst, at
vi har bevaret et rigtig godt venskab, hvor det har været meget vigtigt for os, at vores børn skulle have
det godt, selvom deres forældre
ikke længere bor under samme tag.

I 2003 startede jeg i regnskabsafdelingen hos Plum i Assens, som i dag
hedder KiiltoClean. Jeg arbejder
dér på 17. år og har fundet min rette
hylde. Jeg arbejder primært med
lønninger, HR og økonomi generelt.
Her er jeg super glad for at være.
Virksomheden er hele tiden i vækst,
og der kommer hele tiden nye udfordringer til. Jeg har nogle skønne kollegaer, og glæder mig til at komme
på arbejde hver eneste dag.
Jeg har heldigvis stadig familie og
venner tilbage i Gislev, så jeg kommer der ofte. Min bror Klaus og hans
kone har overtaget vores fødehjem,
og driver nu gården videre. To af
deres 3 børn bor stadig i Gislev. Vi
mistede desværre vores mor alt for
tidligt i 2008, men vores far lever
heldigvis i bedste velgående, og
bor stadig i Gislev. Klaus og jeg
har altid været beriget med et sæt
”ekstra” forældre. Det var vores
nærmeste naboer Kirsten og Karl
Jensen, som vi kom rigtig meget
hos som børn. Vi har stadig rigtig
stor glæde af at have Kirsten som
vores ”reservemor”.
Det gjorde mig utrolig ondt, da
man for år tilbage valgte at lukke
Gislev Centralskole. Hvorfor lukke
og ødelægge byen på den måde,
tænkte jeg! Et par år senere valgte
Gislev Rejser at flytte deres domicil
til Ringe. Hvorfor nu det?
Det har jo altid ligget i Gislev. Som
ung gjorde jeg rent i deres turistbusser i 4 år som supplement til min
SU. Gislev kunne da ikke undvære
én så vigtig virksomhed! Heldigvis
kan jeg jo se, at der er et fantastisk
sammenhold i Gislev, og har man
ikke skolen, Gislev Rejser mm, så
finder man noget andet at være
fælles om (Ådalscenen, nytårsfester i forsamlingshuset, loppemarked mm).

Det er så dejligt at se, at Gislev ikke
bare står i forfald. Jeg deltager selv
i nogle af Gislevs arrangementer, og
møder altid nogen fra ”dengang”
(skolen mm.). Det er altså virkelig
skægt at gense gamle bekendtskaber, som jeg ikke har set siden, at jeg
forlod Gislev for snart 30 år siden.
Jeg prøver selv at være med til at
skabe disse fællesskaber her i Tommerup. Derfor er jeg en aktiv del af
Tommerup Skoles Støtteforening,
selvom jeg ikke længere har børn
på skolen. Vi arbejder både for skolen og for aktiviteter i byen generelt.
Dér har jeg et rigtig godt forbillede
fra min barndomsby Gislev. Fællesskab og sammenhold kan man ikke
få for meget af.
Sofie og Nicolai er nu 20 og 18 år
gamle. Sofie blev STX student sidste år, og arbejder nu som lærervikar på hendes gamle skole i sit
første sabbatår. Nicolai er i disse år
godt i gang med at tage sin HTXeksamen.
Derfor er der nu også en anden tid
til mig selv, hvor de ”pludselig” er
blevet voksne. Udover mit arbejde i
støtteforeningen er der også tid til,
at jeg kan dyrke min nye interesse
for dans (salsa og bachata). Det
giver mig en masse positiv energi
og motion på en sjov måde. Der er
også tid til at holde formen ved lige
med løb.
Nu er det mig der kan se på mine
børn, som snart bliver ”Udflytterne”. ”Åh de smukke unge mennesker - pludselig er de stukket af”.
Nu er det dem, der skal finde deres
rette vej i livet og opleve verden på
deres måde.
Livet byder på både op- og nedture. Jeg glæder mig over hver eneste
dag i mit liv, og over det livet indtil videre har bragt mig. Ingen ved,
hvad morgendagen bringer, det er
det spændende ved livet, og jeg
glæder mig.
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Service og reparation
af alle bilmærker!
• Forsikringsskader
• Klargøring til syn
• Serviceeftersyn
• Alt i autoruder og stenslag
• Alt i dæk
Lej en bil mens din egen er på værksted

Bevar din

fabriksgaranti

3 års garanti
på reservedele

FordelsKort
5% i bonus

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

Følg os på Facebook og
Instagram og se
tilbud – nyheder – smart
hår mm.

Mandag lukket
Tirsdag/Onsdag 9.00-17.30
Torsdag 9.00 - 14.00
Fredag 9.00-19.00
Lørdag 8.30-13.00

OBS..

Nyt tlf. nr.
60192126
18

Kommentered

Alsang på Ådalscenen
I anledning af 75-året for Danmarks befrielse
afholdes Alsang ved Ådalscenen 1. maj kl. 17.00
Medbring gerne sanghæftet fra sidste år.

FauerWeb

Alle er velkomne!

Fåborgvej 19A, 5854 Gislev - ticketmaster.dk - aadalscenen.dk

Aadalscenen

#ådalscenen
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Torsdags lydprøve med Årslev Harmoniorkester,
Nyborg Jernbane orkester og Fåborg Blæserne
Oplev eller genoplev succesen, fra sidste år, den 14. maj 2020 kl. 19.00.
Årslev Harmoniorkester kommer tilbage med masser af livsglad, populær og
energisk musik, til en herlig torsdag aften på Ådalscenen.
Denne gang bliver de mange på scenen, da orkesteret gennem mange år har
samarbejder med Fåborg Blæserne og Nyborg Jernbane Orkester, alle har
tilkendegivet at de ikke vil lade denne mulighed gå fra sig, så de stiller talrigt op.
De regner med at blive omkring 55 musikere på scenen.
Der bliver 2 dirigenter til at holde styr på musikken, Ib Roland fra Årslev Harmoni
Orkester og Nyborg Jernbaneorkester samt Jan Ågård fra Fåborg Blæserne.
Bestyrelsen Ådalscenen Gislev Kulturcenter.
FauerWeb

Alle er velkomne!

Fåborgvej 19A, 5854 Gislev - ticketmaster.dk - aadalscenen.dk
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Aadalscenen

#ådalscenen

›› S Å E R V I H E R !

www.oplevgislev.dk
Gislevs nye flotte hjemmeside er i luften, og her finder du alle byens arrangementer.
Derudover rummer siden mange
oplysninger omkring byen og dens
borgere.
Hvis du har gode ideer til noget,
som du gerne vil læse mere om på
hjemmesiden, er du velkommen til
at kontakte Mark Hald eller Tanja
Kromann i den forbindelse.
Kontakt os ligeledes, hvis du har
problemer med at bruge siden.
Adresserne står på hjemmesiden.
Venlig hilsen
Tanja Kromann Clausen

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 8. 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

Lars Fredslund Hansen

AP. Andersen

Tlf. 51 329 329

Tlf. 4045 8187

Tlf. 2941 3125

bandholm@live.dk

Lars.fredslund.hansen@gmail.com

ap.andersen52@gmail.com
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Fyns billigste kontorlejemål
Fordelagtig husleje - priseksempel:

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

FirmaHuset Fyn
Kontorfællesskab med andre

•

Lej fra 1-15 funktionelle kontorer i
forskellige størrelser

•

Konsulenthjælp til iværksættere

•

Lave priser - hør mere tlf. 62 29 12 10

•

Netværkskurser i samarbejde med
kommunen

FirmaHuset Fyn, Gislev Rejsers tidligere
hovedkontor, er meget mere end en
arbejdsplads. Her bliver du en del af
et firmafællesskab med mulighed for
sparring, ideudvikling og socialt samvær.
Kontorfaciliteterne består af mødelokale
med projektor, Wi-fi, frokoststue, toilet,
badefaciliteter, depotrum, gårdhave og
parkering.
Lej lige netop det antal kontorer du
har brug for.

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

Vanskelig
træfældning
Stubfræsning
Huse i træer
Beskæring

Tlf. 22 50 70 38 · Sandagervej 6, 5854 Gislev
www.hmhansen.dk · Info@hmhansen.dk
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Hvad mon der
venter os?
-Det siges at:
HUMØRPIGERNE OG SEKSERNE
er genopstået!
I kan godt begynde at glæde jer!

KLINIK FOR

Akupunkter & Massage

Lars Nielsen
Massor@ga-net.dk

Søndervangen 7

·

5854 Gislev

·

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

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

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

Tlf. 2577 2007

www.privatpasningsordningfjellerup.dk
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›› S I D E N S I D S T

Nørrevængets Venner
Tak for den store opbakning til
vores arrangementer. Vores forårsprogram kan ses i forrige nummer af Vækst i Gislev.
Stor tak til alle vores
sponsorer til julemarkedet:

I Nørrevængets venner havde vi et
hyggeligt julearrangement den 7.
december. Der blev solgt forskellige juleting.
Tre Ege Skolens store luciakor kom
og gik luciaoptog og underholdt
med julesange. Det var så flot.
Tusind tak til Tre Ege Skolen.
Bagefter underholdt Tågehornet
også med julesange, så der var en
dejlig julestemning.
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Julemanden delte slik ud, og der
blev solgt æbleskiver og kaffe/te.
Vi sluttede af med det store julelotteri, hvor der var sponsoreret
rigtig mange flotte præmier.
Kæmpe tak til alle sponsorer.
Den 8. januar havde vi traditionen
tro NYTÅRSKUR. En festlig og hyggelig dag med fint pyntet bord, sildemad, smørrebrød, ostemad og
til slut kransekage og kaffe. Vi var
104 glade mennesker forsamlet.

Superbrugsen Gislev
Gislev/Frørup Smedie
Gislev Rejser
Ørbæk Apotek
Dorthes Modeklip
H.H.Pedersen v. Morten Pedersen
Flindt Hansen
Michelle Gordon
Erik Kildegaard
Four Design
Hårgalleriet
Mini Claus
Bentes Bageri
Blomsterhaven Ryslinge
Ryslinge Krukkemarked
Ryslinge Forsamlingshus
Fodplejer Mette Bruun
Smel Sandager
Revisorgården Gislev
Fruens Blomster Ørbæk
Anders P. Johansen
Fjellerup Cykelforretning
Gultved Auto, Trædrejeren
Hilsen Karen

års erfaring og produktudvikling hvilket betyder,
at funktioner anlægsprincipper, software m.v. er
gennemtestet ned til mindste detalje.
Alle komponenter lige fra kedel til styring er udviklet og produceret i Danmark hvilket sikre en
meget høj og gennemgående kvalitet.

tegreret e

Woody RT
dard kom
det under
minimal v

RTB – 100som
% Dansk
produceret
træpillefyr Certifi
Anlægget er konstrueret
enDin
kompakt
instalkøreskole på Midtfyn!
lations- og brugervenlig kedelenhed
med alle
Teoriadresse: Hestehavevej 21, Ryslinge.
funktioner indbygger i en og samme enhed.
Woody RTB er produceret med baggrund i mange
års erfaring og produktudvikling hvilket betyder,
at funktioner anlægsprincipper, software m.v. er
gennemtestet ned til mindste detalje.

Alle komponenter lige fra kedel til styring er udviklet og produceret i Danmark hvilket sikre en
meget høj og gennemgående kvalitet.
Anlægget er konstrueret som en kompakt installations- og brugervenlig kedelenhed med alle
funktioner indbygger i en og samme enhed.

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

Certificeret RTB installatør

Husk - Energit
ilskud
Jeg sørger

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

Husk - Energit
il

Jeg sørger indiv
idu
beregning og a
nsøgnin
energitilskud.

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

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

gislevvarmeservice@ga-net.dk · www

HUSK AT BOOKE I GOD TID
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
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›› M U S I K S K O L E N

Spil og spis
Kom til Spil og Spis koncert på
Gislev Friskole onsdag den 26.
februar 2020
Så er det tid til SPIL og SPIS koncert
på Gislev Friskole.
Fra kl. 17.00-18.30 spiller elever fra
musikskolen og fra Gislev Friskole.
I år kan man opleve de helt nye
blæserklasser fra Gislev Friskole.
Fra Musikskolen deltager klarinetorkester, juniorbigband og rytmisk band. Så der bliver meget at
høre på.
Ca. kl. 18.30 – 19.30 er der som sædvanligt fællesspisning, som musikskolens lokale støttekreds bistået af
gæve folk fra Gislev, står for.

Pris for fællesspisning
Voksne: 50 kr.

Kaffe - te/kage er gratis.
(vi har brug form, at forældre vil bage en bradepandekage til kaffen.
Få en gratis spisebillet - giv venligst besked til Pia)
Støttekredsen sælger øl og vand for 10 og 5 kr.
Historiker Christian Friis - Berlin historie.

HUSK SERVISE OG BESTIK. DRIKKEVARER KAN KØBES.
Tilmelding til denne middag foregår
til Pia Normann Jensen fra Musikskolens lokale støttekreds på flg.
mail: pnj@fmk.dk senest den 24.
februar.
Med angivelse af antal børn og
voksne. Der er mulighed for
MobilePay på tlf.: 2579 2179

›› D Y R E I N T E R N A T E T

Husdyrenes Vel
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 kattepension.

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

www.husdyrenesvel.dk
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Børn: 30 kr.

Efter en storslået middag er der
fællessang og underholdning ved
Tågehornet og Gislev Byorkester.
Menu: Græsk farsbrød med kartofter og salater

GIF Badminton B&U
GRATIS resten af sæsonen
Træningstid og -sted: mandag kl. 19-20 i GISLEVhallen.
Sæson til og med marts.
Trænere: Johnny Hansen og Heide Munk
Alle børn og unge (skolealder) der har lyst til at prøve kræfter med badminton, får her et
enestående tilbud. Kom og vær med - resten af denne sæson.
Træningen tilrettelægges, så opvarmningen indeholder spillets forskellige elementer,
efterfulgt af forskellige tekniske øvelser og naturligvis spiller vi også kamp.
Du kan sagtens låne en ketsjer, så det skal du ikke tænke på nu.

Vil du vide mere?

Kom ned i hallen mandag kl. 19
Hjemmeside: www.gislev-if.dk
eMail: badminton@gislev-if.dk
mTlf.: 3113 1902

Er du vores nye kasserer?

I Gislev Idrætsforening søger vi et
supermenneske:
Den næste KASSERER

Gislev Idrætsforening er paraplyen over hele områdets
sports- og idrætsliv. Vores tilbud er mange, med fokus
på især breddeidrætten. Vi er stolte af, at vores
foreningsstruktur gør det muligt, med meget kort
beslutningsvej, at igangsætte nye tiltag, både
sportslige og kulturelle.
Du vil blive en del af hovedbestyrelsen, som består af
formand, kasserer og næstformand.
Personen til posten skal opstilling
og vælges på den ordinære
generalforsamling, torsdag d. 19.
marts kl. 19-20.30.

Vi søger:
• En der er god med tal og regnskab.
• En der kan holde styr på medlemssystem.
• En der sørger for indberetninger til kommune.
• En m/k der har lyst til at være en central del af
idrætten i Gislevområdet, med godt humør, en
vis grad af fleksibilitet, og frivillighedens glade
tilgang.

Er det dig vi søger? Så kontakt vores formand:
Heide Munk, mTlf: 3113 1902 eller eMail: formand@gislev-if.dk
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›› I N F O R M A T I O N T I L F O R B R U G E R E

Vandværket - Februar
Gislev Vandværk er et andelsselskab stiftet 22. august 1933, der
ejes og drives af forbrugerne. Vandet pumpes op fra 3 boringer, der
er placeret ved sportspladsen bag
ved vandværket. Boringerne giver
rigeligt med vand til at dække vandværkets behov.Boringerne er ført
op over terræn for at sikre dem mod
overfladevand.
Der blev bygget et helt nyt værk i
2005, det fremstår som et meget
moderne værk med 2 ens lukkede
filtre. Vandet pumpes ind foroven
og ud forneden, herefter over i rentvandstanken, som indeholder 250
m3. Herfra pumpes af udpumpningspumperne, 2 højtryk med 6
bar og 3 lavtryk med 3 bar.
Alt dette foregår helt uberørt af
menneskehænder. Alt overvåges
24 timer i døgnet af firmaet Hansen
og Pedersen som også har bygget
værket for os, de kan følge værkets
drift på computer og gribe ind, hvis
der er driftsforstyrrelser.

For at sikre forsyningen på de 3
vandværker under strømsvigt, bliver der etableret en generator på
Gislev Vandværk i 2020, som så kan
levere vand til de andre vandværker.
Brandhaner bruges ikke mere, da
beredskabet bruger tankvogne, der
hentes vand i 1 brandhane. I 2018 har
vi fjernet brandhaner, nu er der kun 1
tilbage på Faaborgvej 6, 4 er malet
blå og virker som skyllehaner, der
bruges af vores håndværker efter
ledningsarbejde.
Der er etableret flere sektionsbrønde på ledningsnettet, der har vi nu
8, hvor vi har målere i hver brønd,
så vi kan følge forbruget i områder.
Nu vil vi finde ud af, hvor der er
svind, der må vi skifte anboringer i
disse områder.

I 2019 fik vi en ny forbruger, nu er
der 965 forbrugere tilsluttet Gislev
Vandværk
På vandværkets hjemmeside finder
du også ledningsplan med angivelse af stophaner Under information
søg ledningsplan.
Hvem har ansvaret
Her kan du se, hvor vandværkets
ansvar for ledningsnettet slutter,
og hvor forbrugerens ansvar for
vandinstallationen begynder.
Den store skillelinje er skellet.
Alle anlæg og komponenter uden
for skellet, er vandværkets ansvar.
Mens anlæg og komponenter inden
for skel er forbrugernes ansvar. Dog
er vandmålerne, uanset hvor de er
placeret, vandværkets ansvar.

Ledningsnettet
Vor forsyningssikkerhed er sikret
ved et samarbejde mellem Kværndrup, Ryslinge og Gislev vandværker med en sammenkobling i Gultved.
Vi kan åbne og lukke med en sms
besked i tilfælde af svigt på et af
vandværkerne, så forbrugerne ikke
kommer til at mangle vand.
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Vandværkets ansvar

Dit ansvar

Med ansvar menes etablering og
almindelig udskiftning og kontrol.
Ved ledningsarbejde
Når der er ledningsarbejde i dit område, får du en SMS besked, hvis du
er tilmeldt.
Der kan forekomme brunt vand og
partikler fra vandrør, når vandet har
været afbrudt, lad vandet løbe til
det er klart igen, husk at rense filter i alle vandhaner måske trænger
filterne også for afkalkning, da der
er meget kalk i vandet.
Manglende
rensning/afkalkning
kan være årsag til lavere vandtryk
i jeres vandhaner.
Elektroniske målere
Målerne vil blive aflæst af vandværket.
Kend din vandmåler
Se brugervejledning på
Vandværks hjemmeside.

Vandets hårdhed
Af hensyn til dosering af vaskepulver til vaske- og opvaskemaskiner
kan det oplyses, at hårdhed på vandet er mellem 17 og 18.
Vandværket har de sidste par år
modtaget forespørgsler om vi ikke
kunne gøre noget ved alt det, kalk,
der er i vandet. Der er mulighed for
at sætte en kalkspalter på vandværket, den fjerner ikke kalk og ændre
ikke på smagen, men kan:
Reducere vaskepulver, da det ellers
kan sætte sig i tøjet. For meget opvaskemiddel i din opvaskemaskine
kan opleves ved, at det sætter sig på
opvasken. Ved brug af taps evt. halver disse.
Du vil også opleve at du skal bruge
mindre shampoo - håndsæbe for ellers vil du opleve at det tager længere tid at skylle det ud - væk.

Gislev

Vandanalyser
Vandværket er underlagt tilsyn fra
Faaborg-Midtfyn Kommune. Der
findes love og regler for, hvilke prøver og analyser der skal tages.
Der udtages prøver til vandanalyser
fra såvel boringer, vandværk og ledningsnet flere gange i løbet af året,
resultatet af de analyserede prøver
har alle været under den tilladte
grænseværdi.
Der er strenge krav til drikkevandets
kvalitet, alle resultater kan altid ses
på Vandværkets hjemmeside.

Rengøring af f.eks. elkedel - fyld den
med koldt vand, så varmelegemet
er dækket, lad det stå og blødgøre
kalken, hvorefter man kan anvende
en opvaskebørste til at fjerne det
løsnede kalk, gentag behandling
flere gange indtil varmelegemet
skinner igen, da det ikke er kemikalier der længere bruges.
Hvis din bundprop i f.eks. håndvasken er ramt af kalk, så fyld vasken
med lidt vand og lad proppen stå i
blød, hvorefter du kan anvende en
svamp til at fjerne gammelt kalk.
Det samme gælder for perlatoren
i din vandhane - lad den stå i blød i

et glas vand, hvorefter du kan bruge
børste til at gøre den ren.
Rengøring af fliserne i f.eks. badet,
her bruger du bare vandet fra din
bruser og en svamp, til at fjerne
kalken
Husk at et kalkknuser anlæg ikke
gør rent for dig, men gør din rengøring lettere.
Vi har ansøgt Faaborg-Midtfyn
Kommune om lov at opsætte et
sådan anlæg, det må vi gerne men
- men - men! Forbud mod at kalkknuseren betales over vandværkets
økonomi, da den ikke er nødvendig
for vandforsyningen.
Pengene til kalkknuser skal komme
fra anden finansiering, der ikke involverer vandværkets økonomi,
hvordan gør man det?
Vandspild - en dyr fornøjelse
Der skal altid findes en plomberet
vandmåler på en ejendom, afregningsmåleren stilles til rådighed af
vandforsyningen og forbliver vandforsyningens ejendom.
Ejeren er over for vandforsyningen
forpligtiget til at erstatte en afregningsmåler, hvis den er bortkommet
eller er blevet beskadiget, f.eks. ved
vold, brand frost m.v. ifølge vandværkets regulativ. Ejeren har pligt
til at holde øje med vandforbruget,
husk man hæfter selv for vandspild
fra utætte ledninger fra skæl og
frem til huset. Ejer har selv ansvaret
for ledning fra skel, og at vandmåler
er placeret så den kan aflæses og
skiftes uden besvær.

29

Vandet fra Gislev Vandværk koster
i 2020 uden afgifter og moms 4,50
kr. pr. kubikmeter til vandværket +
afgifter og moms i alt 13,59 kr.
Gislev vandværk har uændrede priser i 2020.
Herudover kommer der afledningsafgift på kr. 49,25 inkl. moms, denne
pris er uændret i 2020.
Vandspild på ledningsnet: hovedledning, forsyningsledning og stikledning her er det Vandværket, der
må tage tabet, det var i 2019 på
17.147m3 eller 12,01 % af den udpumpede mængde en stigning i forhold
til 2018, det betyder at vandværket
skal betale 18.307 kr. i afgift af svind,
der er over 10 %. Her må vi alle være
med til at betale, så anmeld til vandværket, hvis der formodes at være
utætheder. Der er 2 fl. Vin, hvis en
utæthed anmeldes.
SMS varsling
SMS Service: tilmelding inkl.
E-mail adresse

Brandhaner
Det er Kommunens Beredskabet,
der har betalt for fjernelse af alle
brandhaner, der er kun 1 tilbage
på Faaborgvej. Der skal gøres opmærksom på at brandhanen kun
må bruges til brandslukning af
brandvæsenet. Skyllehaner må kun
bruges til udskylning af ledningsnettet. Misbrug er strafbart og anmeldes til politiet.
Opgaver i 2020
Afsluttes etableringen af fjernaflæsning for elektroniske målere
med netforbindelse. Skifte defekte
anboringer og stophaner til ventilbrønde. Lækagesøgning gennem
fjernaflæsning/sektionsbrønde
Vandværket
Gislev Vandværk - tlf. 6229 1121
Holmevej 4 - 5854 Gislev E mail:
gislevvand-kontor@gislevvand.dk
I finder os på www.gislevvand.dk

Se vandværkets hjemmeside og tilmelddig. Indtast det mobilnummer
eller E-mailadresse, du ønsker at
tilføje eller afmelde.

Se vor hjemmeside
Her finder du navne på vandværkets bestyrelse, kasserer og tilsynsførende.

Bestyrelsen håber denne orientering kan hjælpe forbrugerne i det
daglige, så vi kan bevare et godt og
velfungerende vandværk med tæt
kontakt til forbrugerne. I er altid velkommen til at kontakte os, hvis der
er spørgsmål. Vedtægter - takstblad – årsregnskab – vandregulativ
– vandprøver kan ses på hjemmesiden eller bestilles ved formand eller
kasserer.
Generalforsamling afholdes hvert
år i marts. Datoen offentliggøres i
en lokal avis (f.eks. Vækst i Gislev
ca.15. februar) og på gislevvand.dk
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

GISLEV VANDVÆRK
Afholder generalforsamling

Torsdag den 12. marts 2020 kl. 19.00 i Gislev Hallen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning

8. V
 alg af revisorer og revisorsuppleanter
På valg: Hans Mikkelsen
Suppleant: Preben Hansen
9. Eventuelt

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Budget for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. V
 alg af medlemmer og suppleanter til
bestyrelsen
På valg: Jørn Flindt Hansen (modtager genvalg)
Claus Milland (modtager genvalg)
Suppleant: H
 enning Andersen
Klaus Jørgensen
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Af hensyn til traktement bedes medlemmerne tilmelde sig til generalforsamlingen
senest mandag den 7. marts 2020 til:
Holger Klausen på tlf. 6111 4098 eller
E-mail: holger.klausen@ga-net.dk
Bestyrelsen

Marts - April - Maj

Gislev & Ellested
Sogne

Årgang 70

Nr. 2 - 2020

Lykkesholm Gods 1961

Sognehistorie fortsat
Jeg vil tage tråden op, hvor vi slap i
sidste kirkeblad. Krigsgråd Otto Lindegård køber i 1768 Lykkesholms slot.
Denne slægt kommer til at sætte sit
præg på Gislev og Ellested på mange
punkter.

Ottos søn, justitsråd Salomon erhvervede sig i 1787 Eskelund og i 1796
overtog han Lykkesholm efter sin far.
Salomon iværksatte en større renovering af slottet, hvilket har været tiltrængt. Men det var ikke kun slottet,
der fik et ansigtsløft. De omkringliggende byer Gislev og Ellested nød
godt af den nye Lindegård slægt, der
på mange områder forskønnede området.
I 1788 blev stavnsbåndet ophævet.
Til fordel for ikke blot bondestanden,
men også på længere sigt herremændene. Salomon Lindegaard var
i pagt med de nye tid og besad et
vist mål af fremsyn.Det nye teglværk,
der blev opført tæt ved Gamle Mølle,
forsynede Lykkesholm med mursten
til at opfører hele den nordre længe.
Ligesom der blev i istandsat i stalde
og hovedhus. Ellested kirke blev i
den forbindelse også renoveret og
der blev rettet op på ældre slægteres
forsømmelse af kirken.
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Men hvordan stod det egentlig til på
præstegården i denne tid.
Jo Magister Jens Faber blev i 1681
kaldet til præst i Gislev. Forud for sit
virke i Gislev var han ansat som rektor i Faaborg. Da han blev præst i Gislev blev han traditionen tro gift med
sin forgængers enke, Birgitte med
hvem han fik 10 børn. Hun døde
desværre i en alder af bare 39 år al-

der. Samme år giftede Jens Faber sig
igen. Nu med en meget yngre kvinde
på kun 17 år ved navn Anna Sophie
Jakobsdatter. Hun var datter af borgmesteren i Faaborg og ud af en anset
slægt. Jens Faber stod familien meget
nær, blandt andet på grund af hans
tidligere virke som rektor i Faaborg,
men også slægtsmæssigt.
Derfor måtte der i forbindelse med
brylluppet løses kongebrev, hvori
der blev givet dispensation for slægtskabet mellem brudeparret. Anna
Sophie Jakobsdatter overlevede sin
mand med 30 år – og sammen fik de
8 børn.
Jens Faber var en meget anset præst
og blev i 1704 provst over Gudmeherred, som det hed dengang. Men han
var af den grund bestemt ikke kedelig. Han forfattede adskillige lejlighedsdigte i tidens svulstige stil, heraf
en del til herskabet på Lykkesholm
med hvem han havde en tæt forbindelse. Jens Fabers tid var en tid i efterdønningerne fra svenskerkrigene. Det
viste sig blandt andet ved, at man forsøgte at komme den vaklende moral
blandt sognebørnene til livs.
Der blev for eksempel udstedt forbud
mod at afholde trolovelsesfester på
søndage før gudstjenesten. Begrundelse: ”At gæsterne ikke skulle komme drukne i kirken”. Selvom man synes, at dette måtte være indlysende,
var det faktisk nødvendigt at indprente sognebørnene. Således måtte
Samuel Jacobsen fra Gislev i 1713 stå
offentligt skrifte i kirken, fordi han
ved sin trolovelsesfest havde været så
fuld at han havde kastet op i kirken.

Offentligt skriftemål i kirken blev ellers mest brugt i forbindelse med
utroskab og i tilfælde hvor småbørn
var døde som følge af vanrøgt.
Da Jens Faber døde i 1719 trådte
Claus Hansen Kiembler til. Han havde
allerede i 1717 fået skrifteligt løfte af
fruen på Lykkesholm på, at han kunne ovetage Gislev efter Provst Faber.
Forud for sit virke i Gislev havde han
været præst i Trondhjem i Norge.
Der fortælles ikke meget om denne
præst. På denne tid havde pietistiske
strømninger et godt tag i det danske
kongerige. Men det synes at være
gået sporløst hen over Gislev. Claus
Hansen Kiembler nævner ikke denne
nye fromhedsbølge med et eneste
ord. Pietisme betyder fromhed og
bevægelsens mål var at vække den
enkelte kristne til personlig tro, der
var ligesom to kraftcentre i Danmark.
Et i Sønderjylland og et i København.
Tiden her midt i 1700-tallet var en
tid, hvor individet for alvor trådte
frem og skilte sig ud fra flokken.

Det førte til grundlæggelsen af de
første Danske missionsselskaber,
hvoraf det ene rettede sit blik mod
den danske koloni i Indien Trankebar og det andet med Hans Egede
i spidsen mod Grønland. Men som
jeg nævnt før synes alt dette at være
gået sporløst hen over Gislev.
I 1730 blev det atter tid til præsteskift. Denne gang var det præsten fra
Ryslinge Poul Rasmussen Haagerup.
Siden 1717 havde han været præst
i Ryslinge, hvor han traditionen tro
blev gift med forgængerens enke.
Da det mere givtige embede i GislevEllested blev ledig flyttede han hertil.
Han var ikke ud af præsteslægt, men
kom fra ret fattige kår i Fåborg. Han
kom sent i skole, men ved en visitats
i Fåborg skole blev Biskop Kingo opmærksom på den begavede dreng
og med biskoppens støtte blev han
sat til at studere.

I 1750 blev han udnævnt til provst
for Gudme Herred og fik i 1753 sin
søn Jens til personlig kapellan.

Nicoline Dorothea Hviid er født på Glorup, fordi hendes far var den daværende forpagter.

Herudover blev der i hans tid oprettet to skoler i pastoratet. Byggeriet
og driften af skolerne blev finansieret
af den daværende ejer af Lykkesholm
etatsråd Adeler. Poul Rasmussen
Haagerup dør i en alder af 69 år og
hans efterkommer til embedet bliver
i 1757 Villads Krebs.

Desværre fik Villads Krebs ingen børn
i nogle af hans ægteskaber og der var
derfor ingen arvinger ved hans død i
1799. Til gengæld oprettede han et
legat for værdigt trængende i pastoratet. Et legat som eksisterede helt op
til pastor Predstrups tid. Med disse ord
vil jeg runde fortællingen af. Vi er i begyndelsen af 1800-tallet og Napoleons
krigene banker på nede i Europa.

Han er kaldet af Etatsråd Adeler, ejer
af Lykkesholm og ved samme lejlighed blev han gift med Dorothea Madsdatter Beaufin den 20 januar 1757.
Der nævnes, at der måske er en forbindelse mellem disse to ting, men så vidt
jeg kan læse mig frem til, har Dorothea
ingen forbindelse til Lykkesholmslægten. Da hun dør i 1781 gifter Villads
Krebs sig atter i 1785 med endnu en
Dorothea.

Det er urolige tider. Den franske revolutions blodige spor har sat tanker
om individ og samfund i gang hos
både de nederste som de øverste i
samfundet.
Fortsættelse følger i næste kirkeblad.

Fastelavnsgudstjeneste i
Gislev forsamlingshus

Søndag den 23. feb. kl. 14.00
Traditionen tro holder vi fastelavnsgudstjeneste for børn og barnlige
sjæle i forsamlingshuset i Gislev.

traditionelle spillemandsmusik, egne
kompositioner, salmer og sange i et
personligt og levende udtryk.

I år har vi inviteret Svøbsk består af
de to virtuose og velrenomerede spillemænd Jørgen Dickmeiss (sølvbeslået rigsspillemand) og Maren Hallberg
Larsen, der også danner par privat.

Svøbsk skaber en fortryllende og
festlig stemning med sjæl og dyb
indlevelse og søger den nære kontakt med publikum.

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 sammenspil.
Med flair for det nye og kærlighed til det gamle blender de den

Svøbsk (alene og med Svøbsk
Kvartet) har udgivet en stribe albums
og spiller et stort antal koncerter i
klubber, festivaler, kirker, biblioteker
og skoler hvert år.
De har turneret i Grønland, Island,
Færøerne, Canada, Finland, Polen,
Østrig, Skotland og Tyskland.

Program
Kl. 14.00:
Velkomst og kort fortælling
om fastelavn ved sognepræst
Mette Sauerberg
Kl. 14.15:
Sang og dans med Svøbsk
Kl.15.00:
Så skal der slåes katten af tønden.
Findes kattekonger og kattedronninger.
Herefter er menighedsrådet vært
ved fastelavnsboller og kaffe.
Arrangementet er gratis og
alle er velkomne.
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Forår Sangaften
Den 12. marts kl. 19.30 i konfirmandstuen
Denne aften skal vi synge forårssange fra højskolesangbogen.
Den første halvdel af aftenen er tilrettelagt af Sognepræst Mette Sauerberg, organist Erik Kempf og kirkesanger Karen Brusch.

Minikonfirmander
Kære alle børn der går i
3. klasse og bor i Gislev
eller Ellested sogne
Kunne du tænke dig at være minikonfirmand? Så kom og vær med,
når vi starter et nyt hold op her i
Gislev kirke. Vi skal lege, synge, tegne, høre bibelhistorie og gå på opdagelse i kirken. Vi skal også være
med til at forberede en børnegudstjeneste, hvor alle de børn, der vil,
kan deltage. Hver gang spiser vi lidt
eftermiddagsmad sammen.
Formålet med forløbet er at gøre
børnene fortrolige med kirken – og
det, der foregår i kirken. På børnehøjde får de indblik i den kristne
tradition, som den udfoldes i bibelfortællinger og kirkehøjtider, og i,
hvordan det kristne liv kan udleves
i praksis. Børnene kommer til at
medvirke ved en børnegudstjeneste
vi holder Bededag fredag den 8 maj
i Ellested kirke.
Her er forældre, søskende og bedsteforældre også meget velkomne
til at deltage. Efter gudstjenestem
vil der blive budt på kaffe og kage
i våbenhuset og der uddeles diplomer til minikonfirmanderne.
Første gang er
tirsdag den 3. marts
kl. 14.30 til kl. 16.00.
Vi mødes i konfirmandstuen ved Gislev præstegård. Hvis du har lyst til
at være med, vil jeg bede dine forældre om at sende en mail med dit
navn og kontaktoplysninger til dine
forældre til mesa@km.dk

4

Mange hilsener Mette Sauerberg,
Sognepræst i Gislev-Ellested.

Efter kaffen vil der være ønskekoncert.
Vi slutter cirka kl. 21.30-

Arrangementet er gratis og alle er
meget velkomne
Husk det er muligt at benytte sig af
kirkebilen til og fra arrangementet.
Den kan bestilles dagen i forvejen.

Forårskoncert
Ryslinge Sangkor synger Halfdan Rasmussen-sange
Tirsdag den 31. marts Gislev Kirke kl. 19.30.

I programmet indgår der især en række herlige Halfdan Rasmussen-sange
med musik af Mogens Jermiin-Nissen.
Teksterne stammer fra de populære
Tosserier, der udkom i årene 19511956. Arrangementerne for kor og
klaver er udarbejdet af dirigenten,
Jens Reinholdt.

På programmet er også sange, der
passer til forårstiden samt fællessalmer og orgelmusik.
Koret ledes af Jens Reinholdt.
Alle er velkomne.

Sommer Sangaften
Den 28. maj kl. 19.30 i konfirmandstuen
Denne aften skal vi synge sommersange fra højskolesangbogen.
Den første halvdel af aftenen er tilrettelagt af Sognepræst Mette Sauerberg, organist Erik Kempf og kirkesanger Karen Brusch.
Efter kaffen vil der være ønskekoncert.
Vi slutter cirka kl. 21.30-

Arrangementet er gratis og alle er
meget velkomne
Husk det er muligt at benytte sig af
kirkebilen til og fra arrangementet.
Den kan bestilles dagen i forvejen.

2020

Årets

Konfirmander
I Gislev kirke konfirmeres
den 3. maj følgende:
Julie Bodekær Rundebøll
Lasse Malling Madsen
Mathias Pedersen
Magnus Valdemar Sørensen
Mikkel Alexander Aagaard Jørgensen
Luckas Svensson Philipsen
Emil Hvolbøl Grønquist
Niklas F.S.Rasmussen
Simon F.S.Rasmussen
Gustav Brix Munk
Christa Moseholm Petersen
Almine Sauerberg
Claus Niels Jørgensen
Kristoffer H. Secher Hansen
Christian Andersen
Pernille Kristine Zobbe Kristensen
Jimmi Groen Hansen

GREEN BOOK

Filmaften i konfirmandstuen ved
Gislev præstegård den 15. april kl. 19.00
Anmelderne siger: ”Modsætninger mødes i klog
dramakomedie, der udstiller racismen i USA og lader
Viggo Mortensen brillerer i en sjældent morsom rolle.
En film der taler ind i vores tid om et emne som ikke
burde være aktuelt, men desværre er det.”

Titlen Green Book synes at være harmløs, idet grøn er håbets
farve. Men Green Book er den folkelige forkortelse for The
Negro Motorist Green Book, som var titlen på en rejseguide,
der blev udgivet fra 1936 til 1966 i USA. Den var en service
til sorte medborgere fra middelklassen, der ønskede at rejse
rundt i staterne i bil. I guiden stod der, hvor de kunne bo, spise
og more sig uden at møde for megen chikane fra de hvide.
Særligt i det raceopdelte Syden kunne det være et nødvendigt
redskab til at komme helskindet hjem.
Filmen er baseret på en autentisk fortælling fra 60érne, hvor
den hårdtslående og frække dørmand Tony Lip fra New York
lader sig hyre som chauffør og bodyguard for dr. Don Shirley.
Tony Lip tror først, at doktoren er læge, men han finder ud
af at Shirley har en doktorgrad i psykologi og musik og er en
berømt pianist. Tony bliver hyret af Shirley til at ledsage ham
rundt en turne i Syden. Tony er uforstående over for Shirleys
ide med at turnerer i Syden. Hvem vil dog firvilligt gå gennem
så mange ydmygelser, som der uden tvivl vil vente dr. Shirley
i Syden. Tony er selv tilbøjelig til at være fyldt af fordomme
over for den farvede del af befolkningen.
Han er italiensk-amerikansk familiefar med kontakt til
mafiaen. Det er blandt andet dem han arbejder for, når han
om aftenen står som dørmand på en af deres klubber. Men da
den klub han arbejder for lukker på grund af renovering, ser
han ingen anden udvej end at takke ja til Dr. Shirleys tilbud.
Det bliver en lang rejse for det umage par, der ikke just er på
bølgelængde. Men som tiden går viser det sig, at vi mennesker
er meget mere ens end vi går og tror. Efter filmen vil der blive
budt på kaffe og forhåbentlig en god snak om filmen.

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

Arrangmentet er gratis og alle er meget velkomne.

Oscar:
Best Motion Picture of the Year
Best Original Screenplay
Best Performance by a Supporting Role

Golden Globes
Best Screenplay - Motion Picture
Best Motion Picture
Best Performance by a Supporting Role

Gislev kirke
Søndag den 15. marts
Søndag den 12. april
Søndag den 31. maj

Ellested kirke
Onsdag den 25. marts
Palmesøndag den 5. april
Fredag Bededag den 8. maj
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Menighedsrådsvalg 2020
Orienteringsmøde til menighedsrådsvalg den 12. maj kl. 18.30
i konfirmandstuen ved Gislev præstegård
I år er der valg til menighedsrådet. Det er et vigtigt valg.
For dem der stiller op til menighedsrådet,
er dem er har noget på hjertet, når det
kommer til lokalsamfundet.
Vi har for længst bevæget os bort fra en
middelalderlig tankegang, hvor kirke og
lokalsamfund stort set ikke kommer hinanden ved.
Kirken er i dag i høj grad menighedens
kirke. Den er til for sin menighed. Både for
dem der kommer tit til gudstjeneste, og
dem der kommer, når lejligheden byder
sig. Derfor er det heller ikke uvæsentligt, at
der sidder repræsentanter for de to sogne
i menighedsrådet. På den måde kan man
sikre sig, at kirken bliver ved med at være
forankret i lokalsamfundet.
Gislev-Ellested kirker har gennem årene taget initiativ til en del arrangementer som
også har gavnet fællesskabet i Gislev og
Ellested.
Af nogle kan nævnes:
Fastelavnsgudstjeneste i forsamlingshuset
Høstgudstjeneste på Ådalscenen Gislev
By Night med græskarudskæring, skumringsløb og koncert i Kirken Børnejulegudstjeneste forud for juletræsarrangement på torvet
Sogneudflugt
Herudover foregår der et væld af andre
aktiviteter som koncerter, foredrag, sangaftener, filmaftener, konfirmander, minikonfirmand, kirkekaffe og kursus i maling
af ikoner. Vi har en bred vifte af aktiviteter
også selvom vores pastorat på nuværende
tidspunkt kun er på 2353 indbyggere.

Menighedsrådsmøder
Gislev-Ellested menighedsråd
Møderne foregår i konfirmand
stuen ved præstegården i Gislev.
Tidspunkt kl. 18.30

Alt dette er takket være kirkens personale og et engageret menighedsråd, der
ser det om deres opgave, at sørge for at
kirkerne vedbliver at være forankret i lokalsamfundet.
Da nogle fra menighedsrådet har meddelt, at de på grund af alder ønsker at
træde ud, har vi brug for nye medlemmer.
Jeg kan som information nævne, at den
næste menighedsråds periode begynder
advent 2020 og slutter advent 2024.
Vi holder menighedsrådsmøder cirka seks
gange om året. Et menighedsråd består af
formand, næstformand, kontaktperson,
Sekretær, kasser og formænd for vores to
udvalg: Kirkeudvalg og præstegårdsudvalg. Herudover er der en medarbejderrepræsentant for personalet og en kirkeværge for hver kirke.
På et menighedsrådsmøde vil der typisk
blive drøftet alt fra vedligeholdelse af
bygninger til kommende aktiviteter.
Et af de projekter der vil komme til fylde
meget det næste stykke tid, vil være etablering af skovkirkegård på Gislev kirkegård. I skrivende stund er projektet sendt
til høring.
Der vil være orienteringsmøde til menighedsrådsvalg den 12. maj kl. 18.30 i konfirmandstuen ved Gislev præstegård og
alle er meget velkomne.
På vegne af Gislev-Ellested menighedsråd
Sognepræst Mette Sauerberg

Følgende datoer er der
menighedsrådsmøder i 2020
Onsdag den 11.marts
Tirsdag den 12. maj
Orienteringsmøde til
menighedsrådsvalg 2020
Tirsdag den 18. august
Tirsdag den 15. september
Valgforsamling hvor menigheds
rådets medlemmer vælges.
På dette møde opstilles kandidater til den næste menighedsrådsperiode. Der gennemføres
en skriftlig afstemning om de
opstillede kandidater. Resultatet
af afstemningen afgør, hvem
der er valgt til menighedsrådet.
Onsdag den 7 oktober
Ændret mødetid kl. 17.00
Alle møderne er offentlige
og man er meget
velkommen til at deltage

Friluftsgudstjeneste i Sdr. Nærå
2. pinsedag kl. 14.00 - 1. Juni 2020

I år danner præstegårdshaven ved Sdr. Nærå
præstegård en smuk ramme for den traditionsrige
friluftsgudstjeneste 2. pinsedag for hele Midtfyn.
Til gudstjenesten deltager både et folkekor og
forskellige musikere. Efter gudstjenesten indbydes
der til samvær i det grønne – stole, tæpper og
kaffekurv medbringes selv. Gudstjenesten afholdes
i haven på kirkevej 20,5792 Årslev, Sdr. Nærå.
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Enhver der kunne være interesseret i at være
med i folkekoret er velkommen.
Tilmelding er senest d. 19/5 til korets dirigent
Ulla Poulsen på tlf.: 20 32 01 52 eller
mail: Up1955@gmail.com.
Folkekoret øver torsdag d. 28/5 kl. 19.00-21.00
i kirkeladen i Sdr. Nærå, Kirkevej 20.

ADRESSER
Gislev Kirke
Lykkesholmsvej 3, 5854 Gislev
Åbent mandag –lørdag kl. 8-16.
Ellested Kirke
Ellestedvej 11B, 5853 Ørbæk

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

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

Næstformand
Jonna Holmhus Sindberg
Tlf. 50 41 46 58

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

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

Gislev graverkontor
Tlf. 62 29 10 28
E-mail: gkirke@mail.dk
(Graverkontoret er lukket mandag)
Organist
Erik Kempf
Tlf. 22 55 15 92
E-mail: kempferik@hotmail.com
Kirkebilen Taxi 4x27 Odense kører til
alle arrangementer og gudstjenester i
Gislev og Ellested sogne.
Den kan bestilles på tlf. 62 62 22 60
eller 40 16 24 99.
Man skal dog ringe senest dagen før
arrangementet eller gudstjenesten.

Kontaktperson
Solveig Pedersen
Tlf. 24 41 99 45

Kirkeværge i Gislev sogn
Jørgen Jørgensen
Smedager 22, 5854 Gislev
Tlf. 40 30 13 24
Kirkeværge i Ellested sogn
Ulla Sjøgren Jørgensen
Ellebækvej 4, 5853 Ørbæk
Tlf. 41 58 17 25
E-mail adresse til Gislev sogn:
7768@sogn.dk
E-mail adresse til Ellested sogn:
7769@sogn.dk

Kørsel med kirkebilen er gratis og
betales af kirkekassen.
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Gudstjenester

GISLEV

Søndag den 1. marts 1.s. i fasten

kl. 10.30

Søndag den 8 marts 2.s. i fasten

kl. 9.00 ved Simon Langeskov Jylov

Søndag den 15. marts 3.s. i fasten

kl. 10.30 (kirkekaffe)

Søndag den 22 marts Midfaste

kl. 9.00 ved Simon Langeskov Jylov

Onsdag den 25 marts Aftensang i Ellested kirke

ELLESTED

kl. 19.00 (Kirkekaffe)

Søndag den 29. marts Marias bebudelsesdag

kl. 10.30

Onsdag den 1. april forårssang i Gislev kirke

kl. 19.00

Søndag den 5. april Palmesøndag børnegudstjeneste i Ellested kirke

kl. 10.30 (Kirkekaffe)

Torsdag den 9. april Skærtorsdag

kl. 19.00

Fredag den 10.april Langfredag

kl. 10.30

Søndag den 12. april Påskedag

kl. 10.30 (kirkekaffe)

Mandag den 13. april 2. Påskedag.

Gudstjenesten er flyttet til Nørrevænget og er åben for alle

Søndag den 19. april 1.s.e.påske

kl. 10.30

Søndag den 26. april 2.s.e. påske

kl. 9.00 ved Simon Langeskov Jylov

Søndag den 3. maj 3.s.e.påske. Konfirmation

kl. 10.00

Fredag den 8. maj Bededag minikonfirmandaflutning

kl. 10.30 (Kirkekaffe)

Søndag den 10. maj 4.s.e.påske

kl. 10.30

Søndag den 17. maj 5.s.e.påske

kl. 10.30

Torsdag dem 21. maj Kristi Himmelfartsdag

kl. 10.30

Søndag den 24. maj 6.s.e.påske

kl. 10.30

Søndag den 31. maj Pinsedag

kl. 10.30 (kirkekaffe

Kommende aktiviteter
Torsdag den 12. marts kl. 19.30:	Sangaften i konfirmandstuen
ved Gislev præstegård

Onsdag den 15. april kl. 19.00:	Filmaften i konformandstuen
ved Gislev præstegård. Vi viser Green Book.
Torsdag den 28. maj kl. 19.30:	Sangaften i konfirmandstuen
ved Gislev præstegård

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

Tirsdag den 31 marts kl. 19.30:	Koncert med Ryslinge sangkor

Let’s Furnish the World Better

w w w.four.de sign
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›› G I S L E V I F ’ S

LOPPEMARKED 2020
Som sædvanlig 2. weekend i maj.
Så er der igen gang i planlægningen af loppemarkedet.
Lørdag den 9. maj 2020 samler vi
ind – i hele Gislev gl. sogn.
For at undgå misforståelser omkring afhentningen - må effekter,
som sættes ud til vejen, gerne
være markeret med teksten ”GIFloppemarked”.

Hvis du vil hjælpe ved indsamlingen og evt. opstilling, mødes vi
ved Gislev Hallen lørdag kl. 9.00.
Søndag den 10. maj kl. 10.00 åbnes dørene til loppemarkedet, som
foregår i Gislev Hallen. - Entre 20 kr.
Vi håber igen i år, at vi kan blive
mindst 50 frivillige, som vil hjælpe
til ved salget af de indsamlede effekter. Vil du gerne hjælpe, men
ikke blevet spurgt – så ring til Ole
Larsen tlf. 6134 8086.

Har du ting, som vi må få til loppemarkedet og helst skal fjernes
inden maj, kan der laves aftale om
afhentning ved:
Ole Jensen tlf.42 96 87 30
Håber at se dig, husk overskuddet
går til ungdomsarbejdet i Idrætsforeningen.
– overskuddet i 2019 var på ikke
mindre end 68.021 Kr.
Gislev IF
Loppemarkedsudvalget

Gør dit for Sandager genbrugsplads!
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G I S L E V B Y D AY 2 0 2 0

Den 15. august 2020
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Hvis du gerne vil bidrage eller har ideer, så kontakt
Tanja Kromann på: tkc@nyborg.dk.
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Ekstraordinær
Generalforsamling

Den 2. marts 2020 kl. 19.00 i Ådalhuset (snurretoppen)
Forslag til vedtægtsændringer
§1

Ændring af foreningens navn
• Gammelt navn - Ådalscenen KULTURCENTER Gislev
• Nyt navn Ådalscenen Gislev Kulturcenter

§ 2.1

Gammel tekst

	Foreningen er en driftsforening for ”Ådalscenen KULTURCENTER Gislev”, som
udfører sin virksomhed for Gislev lokalråd og jf. nedenstående vedtægter.
• F
 orslag til ny tekst
Foreningen Ådalscenen Gislev Kulturcenter driver sin virksomhed jfr. nedenstående vedtægter.
§ 2.2	Gammel tekst
Foreningens formål er på almennyttigt grundlag at drive Ådalscenen, samt de
tilhørende bygninger og arealer, der driftes af Gislev Lokalråd, herunder fælleshuset med det foreløbige navn ”Snurretoppen” jf. Brugsaftale af 13.12.2017
 orslag til ny tekst
F
Foreningens formål er at forestå kulturelle aktiviteter til gavn for udvikling og
bevaring af lokalsamfundet.
Foreningen driver Ådalscenen, samt de tilhørende arealer og materiel jf. samarbejdsafta-le med Gislev Lokalråd.
Jf. § 7.0 Fastsættelse af kontingent for 2020 - forslag fra bestyrelsen:
1. S
 tøttemedlemsskab 100 kr.
Aktivt medlemskab med adgang til alle torsdags-arrangementer 200 kr.
Bestyrelsen for Ådalscenen Gislev Kulturcenter
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Ordinær Generalforsamling
Den 2. marts 2020 kl. 19.30 i Ådalhuset (snurretoppen)
Følgende dagsorden:
1.

Valg af dirigent

9.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

2.

Valg af referent og 2 stemmetællere

10.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelse

3.	Aflæggelse af beretninger fra bestyrelsen/
udvalg

11.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

12.

Eventuelt

4.	Fremlæggelse af det reviderede regnskab til
godkendelse

Indkomne forslag skal være formanden i hænde
senest 14 dage inden generalforsamlingen.

5.

Bestyrelsen ønsker tilmelding til generalforsamlingerne med hensyn til et let traktement.

Forslag fra bestyrelsen

6.	Fremlæggelse af budget for indeværende
regnskabsår
7.

Indkomne forslag fra medlemmer

På Facebook ådalscenen eller e-mail aadalscenen@
gmail.com, senest den 24. februar.

8.

Fastlæggelse af kontingent

Bestyrelsen for Ådalscenen Gislev Kulturcenter

Gislev Friskole og Børnehuset Solstrålen takker alle sponsorer
for hjælpen til den veloverståede Julebazar 2019
Dorthes Modeklip
JS Multi
Tinas Dagpleje
Kildegaards Auto
SuperBrugsen
Gislev Fitnesscenter
Hansted Live
Flindt El
Revisorgården
Torsdagscafeen
Four Design
Hårgalleriet
Michell Gordon Hairdesign
Gislev Autohandel
HHP
Klinik for Akupunktur og Massage
Det røde lyn
Mini Claus
Gislev Smedjen
Fodplejer Mette Bruhn
Fyns Bygningsservice
Tag- og Facaderens
Gislev Autoteknik
Mette Kristensen
2HByg
Gislev-Holme Murer
Christian Pedersen
Møn Skilte
Madsen´s Haveservice
Kennel Digebjerggaard

Emil og Milles mormor
Hair by us
Gislev Idrætsforening
Planson Europe
Proff Rengøring
AxEl Pedersen
Rasmus´ kinesiske sponsor
Grohe
Ørbæk Apotek
Ørbæk Mosteri
Fruens Blomster
Asger og Anne Marie Juhl
Refsvindinge Bryggeri
Årslev Dyrlægerne
Bent Jensen
Shangri La
Smell
Energi Fyn
Bentes Bageri
Landbrugsskolen
Stine Laybourn
Elkær Maskiner
Gudme Slagter
AV Form
3F Østfyn
Cafe Fabers
Ella Pedersen
Pizzaria Ryslinge
Dagmar Vester
Slagerpigerne Stenstrup

Frørup Andelskasse
Netto Svendborg
Sørens Køreskole
Lene Christensen
Rene Massør
HE Træfældning
OK Benzin
Gislev Rejser
Midtfynsposten
Nybolig Ringe
Tandlægerne Søren Nandrup
Land og Fritid
Multiflower
Loop
Midtfyns Tandklinik
Garvergaardens smykker
Butik Kamille
Stubs Bageri
Lykkes Cykler og Scooter
Ringe Tandlægehus
Salon Junice
Hairstyle
Inge´s Frisørsalon
Kiropraktorhuset Ringe
Decofarver
Gluds cafe
Stjernefoto
Tandlægerne Bergmann
Pizza Palermo
Midtfyns Bilsyn

Trent Basar
Bossa Noga
Dyreklinikken
Matas
Oles Olie
Nima
Punkt 1 / Expert
Skoringen
Øjenkrogen
Outdoor
Danske Bank
Ringe Apotek
Afrodite
Profil Optik
Butik 32
Midtfyns Fotocenter
Hot House
Bygma
Belkov
Fodklinik v/Susanne Phillip
Danbolig
EDC Channe Broholm
Home
Vinoble
Frisør Vivi Bak
Bog og Idé
Midtfyns Bremse og Kobling
Skolemælk
MANGE TAK!
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›› V E L K O M M E N T I L

Gislev hallen 2020
Vi er stolte over, at kunne byde jer indenfor i Gislev Hallen til disse spændende arrangementer i de
kommende måneder.
NERF 16/2
NERF er et spændende nyt tiltag for
Gislev Hallen. Vi omdanner hallen til
en kæmpe bane, hvor store og små
kan kæmpe med hinanden.
NERF er for alle aldersgrupper, og
man skal blot medbringe sit eget
våben. Der kan købes drikkelse og
andre forfriskninger.

Leg og Bevægelse 13/ 2 & 14/2
Leg og bevægelse fortsætter igen i
vinterferien – og er fortsættelsen på
succesen fra efterårsferien. Hallen
er åbent torsdag og fredag i ferien
for de 2-8 årige.
Der vil være forskellige aktiviteter, bl.a. skattejagt, ansigtsmaling
og kæmpefodbold. Der kan købes
drikkelse og andre forfriskninger.

Gi’ den Gas-Fest 4/4
Gislev Hallen slår dørene op til årets
største fest. Årets Gi’ den Gas-fest
foregår i år den 4/4 2020.
I år har vi booket Posten, Piloten og
Pianisten. Spisetid leverer en lækker
menu, og hallen er pyntet op til en
forrygende aften.
Der er åbent i baren, og vi står klar
til at byde jer velkommen til en forrygende fest.
Billetter kan købes på nettet eller i
Hårgalleriet.
Entre: 300 kroner pr. person.
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Han krydrer det hele med anekdoter i en fortællende koncertform.
Dørene åbner kl. 18.15, og der kan
købes billetter på billetfix.dk.
Der kan købes drikkelse og snacks.

Arrangementet starter kl. 12.30.
Entre: 50 kr. pr. person.

Lasse Helvig – Musikalsk Fortælling om Kim Larsen 19/2
Lasse Helvig gæster Gislev Hallens
Cafeteria og underholder os med
alle de kendte Kim Larsen-sange.

Entre: 2
 0 kroner for børn og
10 kroner for voksne.

Entre. 125 kroner pr. person.
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Gi’ den Gas-fest Lørdag den 4/4 2020 kl. 18.00
Musik: Posten, Piloten og Pianisten
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GISLEVhallen.
Senere serveres der hotdogs som natmad.

Oksetykkam m. kalvesauce
Stegt blomkål m. gammelknas, bagte løg,
Kartofler vendt i persillepuré m. cherrytomat,
saltede græskarkerner & kørvel Gule beder m.
radiser & løvstikke
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Samler du et helt bord (minimum 20 personer) så får du den ene billet gratis.
Leveret af SPISETID
GISLEVhallen: Skolevej 9, 5854 Gislev Kontakt: +45 29 43 80 93 eller mail@haargalleriet-gislev.dk - place2book.com
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GISLEVhallen: Skolevej 9, 5854 Gislev Kontakt: +45 29 43 80 93 eller mail@haargalleriet-gislev.dk - place2book.com

@GiDenGas2020
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›› S T O R E N Y H E D E R

DM i E-Cycling i Gislev
Danmarks Cykle Union, DCU havde den 30. oktober inviteret
til introduktion af E-cykling i Idrættens Hus i Brøndby.
Direktøren for DCU, Jens-Erik
Majlund bød velkommen og informerede om, at der var truffet beslutning om, at man fra DCU´s side
ville gå ind i E-cykling, samt at der i
det kommende år ville blive afholdt
danmarksmesterskaber i denne disciplin.
Årsagen skal findes i, at det er blevet velkendt, at flere og flere vælger
at træne off-season på hjemmetrænere, og da flere af disse efterhånden er kommet ned i nogle priser,
som gør dem til at anskaffe til rimelige penge, ja så er antallet også
naturligt vokset.
At der så samtidigt er konstateret,
at de virtuelle platforme tilbyder et
fint konkurrenceelement sammen
med træningen, det gør jo så produktet mere interessant, og der er
således sket en kæmpe udvikling
inden for E-sport segmentet og således også inden for E-cykling.
Ansvarlig for dagens arrangement
i forbindelse med DCU´s E-cykling
var, Rasmus B. Rasmussen som
fortalte, at der til dagens event var
tilmeldt ikke mindre end 169 online deltagere, som sammen med
specielt inviterede gæster fra TV2
Sporten og folk fra DCU´s egne
rækker, skulle prøvekøre det første
liveevent på en ca. 14 kilometer lang
Zwift rute.
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I kølvandet på dette skyder der
nu også e-cykelklubber op. Der
har de seneste år været et kæmpe
netværk via Facebookgrupper og
her igennem opstået et helt unikt
fællesskab.
Gislev Cycling igen på det helt
store Danmarkskort.
Vi er lykkes med at trække endnu
en stor ting til byen.
DCU (Danmarks Cykle Union) er jo
tilbage i november gået i E-sport.
DCU og E-sport…?
Jo det kan man godt. Det kræver
i bund og grund bare en cykel, en
hometrainer, internetopkobling og
en skærm.
Mange motionister har i dag sendt
den traditionelle hometrainer-rulle
på pension og erstattet den med en
'direct drive'-model, hvor baghjulet fjernes, så cyklen spændes fast
i hometraineren. Det giver en øget
komfort i kørslen – og ikke mindst
et markant lavere støjniveau.
I dag findes der en masse platforme, der giver mulighed for finde
ruter fra det meste af verden på
sin pc hjemme i stuen.
Nu da det er kommet ind under
DCU, skal der jo også være et DM
og dette finder sted den 7. marts
2020 her i Gislev.

Hvorfor Gislev?
Tilbage i 2015 var vi first movers.
Her fik vi ideen, der må kunne laves
noget socialt, henover de her platforme. Derfor afholdte vi uofficielt
DM i 2015 og 2016.
Nogle af de store platforme, der
bruges her er Zwift og Bkool, men
ved dette første officielle DM bliver
det desværre kun Bkool der køres.
Nu er det så tid til det første officielle DM i e-sports cykling. Dette
bliver et samarbejde mellem DCU,
e-CKD (e-Cykel Klub Danmark) og
Gislev Cycling. Det bliver en event,
der løber over hele dagen den 7.
marts. Med flere løb henover dagen
og en masse andet cykelnørderi.
Selve DM skal være, som ved alle
andre DM´s, det kræver man kvalificere sig. Dette sker ved en række
løb, som DCU har arrangeret henover de sidste måneder. Her har
man samtidig også skulle uploade
data fra forskellige tests, alt dette
for at sikre, at der ikke er snyd med
resultater. Her har de 32 bedste
kvalificeret sig til DM.
Afvikling i Gislev Hallen
Der vil blive lavet et DM-område.
Her vil der være plads til 16 cykler pr. race. Her skal ryttere kun
medbringe egen cykel, resten af
udstyret stiller DCU og Gislev Cycling med.

Alt det tekniske omkring afvikling af 2 semifinaler og 1 finale,
her vil det været e-CKD der støtter op.
De har igennem flere år stået bag
ved netværket Bkool-Dansk brugergruppe, og her igennem har de
fået en masse erfaringer omkring
afvikling af løb.

For at det sociale også fremhæves
ved denne event, vil der også være
et område, som vi kalder open-race.
Her vil det være muligt for brugere
af Bkool og Zwift at tilmelde sig og
så komme med eget udstyr. Der vil
henover dag, ind imellem DM-løb,
være løb/open-races. Der vil også
være udstillere af forskelligt cykel/
cykel-relateret udstyr i hallen.

Derfor vil vi jo rigtig gerne have en
masse tilskuere i hallen.
Vores håb er også, at vi lykkes med
at få TV til at dække dette i et eller andet omfang, da der i sporten
har været god dækning af opstart
af e-cykling.
Hilsen Johnny Hansen

Hjertestartere i Gislev
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Senere serveres der hotdogs som natmad.
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citrontimian

Brød & rørt smør
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Stegt blomkål m. gammelknas, bagte løg,

saltede græskarkerner & kørvel Gule beder m.
GISLEVhallen: Skolevej 9, 5854 Gislev Kontakt: +45 29 43 80 93 eller mail@haargalleriet-gislev.dk - place2book.com
@GiDenGas2020

Få EN GRATIS BILLET!
Samler du et helt bord (minimum 20 personer) så får du den ene billet gratis.

æbler, havtorn, grov sennep & tallerkensmækker
Grønne salater m. tyttebær & sprøde kerner
Leveret af SPISETID

GISLEVhallen: Skolevej 9, 5854 Gislev Kontakt: +45 29 43 80 93 eller mail@haargalleriet-gislev.dk - place2book.com

@GiDenGas2020
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›› A D V A R S E L !

Fare for at more sig
Der er voldsom fare for at more
sig i år til Gislev Revyen.
Et superflot manuskript er ved at
blive til en skøn forestilling, som
vi alle på holdet er meget glade
for at være en del af. Revyen
handler nemlig ligeså meget om
det fællesskab, som vi får opbygget i løbet af vinteren, imens vi
skaber Gislev Revyen. Et fællesskab, hvor alle er velkomne.
Gislev Revyen omhandler i år
blandt andet fællesskabet i Gislev, hvilket til tider kræver sin
mand/kvinde at nå at være med
i. Desuden har året budt på flere
lokale begivenheder, som vi tager
under kærlig behandling.
Byhaven er blevet gennemrenoveret – hvorfor mon? - Hvordan
er det at være mand, når der skal
laves mad i torsdagscafeen? - Ja,
det er aldrig kedeligt i Gislev!
Vi glæder os rigtig meget til at
præsentere dette års Gislev Revy.
Der er premiere lørdag den 7.
marts kl. 17.30 i Gislev forsamlingshus.
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Her vil der blive serveret lækker
mad fra Ryslinge Forsamlingshus
og efter forestillingen spiller Per
Larsen op til god dans. Prisen for
hele aftenen er 250 kr.
Billetbestilling kan afgives til Poul
Jakobsen på tlf. 4157 1484.
Torsdag den 12. marts vil der være
en ekstra forestilling, hvor der bliver serveret boller og lagkage efter forestillingen.

Prisen for dette arrangement er
100 kr.
Vi håber I er klar på en skøn Gislev
Revy – vi glæder os rigtig meget
til at give publikum en festlig aften i Gislev Forsamlingshus!
wPå Gislev
Revyholdets vegne
Louise Gotfredsen, instruktør

Gislev Forsamlingshus præsenterer:
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Premiere lørdag den 7. marts 2020 klokken 17.30 (inkl. spisning)
Revystart klokken 19.30 (billetter kan købes v/ indgangen for 100 kroner)
Billetbestilling
senest den 28. februar!!

250 in
kl.
forret lækker
, bu
og kaf ffet
fe

Forestilling torsdag den 12. marts 2020 klokken 18.30
100 kr. i
nkl.
kaffe, bo
ller
og kage
.

Billetbestilling hos
Poul Jakobsen på tlf.: 41571484
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Absolut Bogføring
v. Flemming D. Madsen
ld.madsen@gmail.com
Søndervangen 38 Tlf.: 51 901 705
DK 5854 Gislev CVR.: 33 16 90 35
Medlem af cereda.dk

Vil du også være
flyvende online?

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

FauerWeb

ONLINE MARKETING BUREAU

- Digital konceptudvikling
- Identitetsdesign
- Hjemmeside / webshop løsninger
- SoMe strategi
FauerWeb, Bygmestervej 6, 5854 Gislev - 28 67 59 25 - fauerweb.dk
mailto@fauerweb.dk - søg også fauerweb på de sociale medier :)
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›› N Y T F R A G I S L E V F O R S A M L I N G S H U S

60-70’er festen
Den 24. januar afholdt forsamlingshuset 60-70’er fest.
Det var igen en stor succes med
104 glade gæster. Der var god
musik fra Thomas Johansen og
mange på dansegulvet hele aftenen. Der var også stemning for, at
der holdes en lignende fest næste
år. Så sæt blot kryds i kalenderen
den 29. januar 2021.
Der er generalforsamling i foreningen Gislev forsamlingshus mandag den 30.3.2020. Dagsorden
ifølge vedtægterne – se annoncen
andet sted i dette nummer af ViG.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Pinsefest

DER BLIVER IKKE AFHOLDT PINSEFEST I GISLEV I ÅR
Pinsefestudvalget har besluttet, at der i 2020 ikke bliver arrangeret pinsefest. Beslutningen er taget på baggrund af alle de fine arrangementer vores by byder på.
Med venlig hilsen Pinsefestudvalget / Susi Kyhn
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Generalforsamling
Gislev Forsamlingshus
Mandag den 30. marts 2020 kl. 19.30
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens fremlægning af
regnskab
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6. Valg af bestyrelse*
7. V
 alg af 2 suppleanter til
bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Valg af 1 revisorsuppleant

4. D
 et kommende års budget ved
formanden

Eventuelt

5. Indkomne forslag (skal
indgives skriftligt til
formanden senest 10 dage før
generalforsamlingen)

* På valg er:
Carsten Jensen, Birthe Sørensen,
Jørgen Jørgensen, Klaus Sørensen
og Ejner Nielsen

Erhvervsafdelingen...
hvad kan jeg hjælpe
med?

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

Sportsvænget 2 · 5871 Frørup · Tlf. 65 43 25 50
post@froerupandelskasse.dk · www.froerupandelskasse.dk
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›› A L T G O D T F R A H E L E V E R D E N

AFS Interkultur Fyn
En interkulturel eftermiddag
med AFS i Gislev forsamlingshus
I mere end 15 år har Gislev Forsamlingshus sat rammerne for
AFS Interkultur Fyns arrangement
’Alt godt fra hele verden’. I år fandt
begivenheden sted søndag den 19.
januar.
Her mødtes alle foreningens udvekslingsstudenter på Fyn, deres
værtsfamilier, kontaktpersoner og
foreningens resterende frivillige.

Alle de unge havde forberedt en
ret fra deres hjemland, sådan så
alle gæsterne kunne få en smagsprøve fra de forskellige lande.
Maden er nemlig en hel særlig del
af at bo i et andet land, og det er en
af de måder, hvorpå udvekslingsstudenterne kan dele ud af deres
egen kultur.
Under maden var der snak og gode
historier gæsterne imellem. Her
kunne både værtsfamilier og udvekslingsstudenter nyde at være
samlet og dele de små finurlige
oplevelser, som kulturudveksling
giver. Når man er på udveksling,
møder man nemlig ligesindede for
hele verden, og på denne måde
dannes ofte venskaber for livet.
Efter maden underholdt udvekslingsstudenterne med musik og
dans. I år bød showet på både et
italiensk boyband og en fælles optræden med ’margarina-dansen’.

Vi inviterede også de unge, der er
på udveksling i Viborg og Holbæk,
men som en del af deres udvekslingshold er på en uges ’miniudveksling’ på Fyn.
I år husede forsamlingshuset omkring 60 mennesker fordelt på 10
nationaliteter.
Der deltog unge fra Belgien, Hong
Kong, Japan, Argentina, Indien,
Indonesien, Colombia, Brasilien,
Thailand, Spanien, og Italien.
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Hvad er AFS
Interkultur?
AFS Interkultur er Danmarks
ældste og største udvekslingsorganisation for unge.
Organisationen blev startet
af frivillige fra et ambulanceførerkorps efter 2. verdenskrig og arbejder for fred gennem interkulturel forståelse.
I Danmark har AFS eksisteret
siden 1957.
Foreningen er frivillig-baseret og non-profit, og vi er i
Danmark delt ud på 30 lokalforeninger. Verden over
eksisterer AFS i 55 lande,
og hvert år sendes omkring
13.000 unge mennesker på
udveksling. Dette sker både
igennem et ét-årigt-skoleprogram for 15-18-årige, og
et frivilligt arbejdsophold for
18+årige.

At være værtsfamilie
Når man er værtsfamilie, får man
en ny søn/datter og en alle tiders
chance for at opleve en anden kultur på helt tæt hold. Samtidig får
man også et nyt perspektiv på sin
egen kultur og de ting, som man
tager for givet. Ofte er det en relation, der varer for livet.
Selv har jeg stadig kontakt med
den familie, jeg boede hos på
New Zealand for 15 år siden. Jeg
har både besøgt dem og haft besøg af dem i Danmark siden. Som
værtssøster har jeg også rejst ud
for at besøge mine to amerikanske
brødre og min thailandske søster.
For tiden er jeg værtsmor for Lorenzo fra Italien, og jeg glædes
over, at min familie nu er blevet
endnu et internationalt familiemedlem rigere. Traditioner, som jul
og fødselsdage, er ekstra fornøjelige med en udvekslingsstudent.

At være på udveksling
Med lidt hjælp til det danske har
Lorenzo skrevet om sin oplevelse
som udvekslingsstudent i Danmark:

Der er noget særligt over at vække
nogen med fødselsdagssang og
brunsviger, når de slet ikke forventer
det. Til jul var især sang og dans om
juletræ, risalamande med mandelgave og ”nu er det jul igen” igennem
hele huset en succes i min familie.

”Hej, jeg er Lorenzo og jeg er en
sytten år gammel udvekslingsstudent. Jeg kommer fra Italien, men
nu bor jeg her i Danmark hos en
dansk familie. Men sidste år var
jeg ikke her; jeg var i Italien, og
jeg skulle tage en af de vigtigste
beslutninger i mit liv. Nu ved jeg,
at det var det bedste valg.

Andre sjove udfordringer kan
være at lære den unge at cykle, at
klæde sig på til vinter, eller at prøve at forklare, hvorfor det hedder
halvtreds og tres, men ikke halvfirs
og firs, og hvorfor man så i al verden siger ”halvfjerdsindstyvende”.
At lære dansk er nemlig også en
central del af opholdet, og er en af
de store udfordringer for mange
af de unge.

Min dagligdag er anderledes fra
den jeg har i Italien, mest fordi
kulturerne er forskellige. Jeg har
opdaget mange af forskellene siden den dag jeg kom, og jeg finder
nye hver dag. Men alligevel er jeg
blevet en del af lokalsamfundet.
En vigtig del af oplevelsen er
værtsfamilien. Det er en frivillig
familie, der vælger at have en teenager fra et andet land boende for

Bliv værtsfamilie...


... frivillig eller tag på udveksling

Hvis du er interesseret i at høre mere om at være værtsfamilie,
udvekslingsstudent eller frivillig, så kontakt formanden for
Fyn lokalforening Benthe Johansson på e-mail minka@adr.dk
eller tlf. 2481 8533.

Du kan også læse mere på www.afs.dk.

at lære noget fra en anden kultur.
Min værtsfamilie er god ved mig,
og det er jeg taknemmelig for.
Derfor prøver jeg altid at dele min
kultur med dem. Jeg elsker at lave
mad, så jeg laver en masse italiensk mad til dem.
Det er ikke let at få venner, der
snakker et anderledes sprog, især
når de snakker et sprog, du ikke
forstår, i en gruppe. Hvis du ikke
kan snakke det sprog så godt, så
kan du ikke tale med dem uden at
spørge dem, om de vil snakke engelsk. De første gange er det rigtigt svært at lære mine klassekammerater at kende, men efter noget
tid kender jeg dem mere.
En anden vigtig del er de andre
studerende i værtslandet, der er
i den samme situation som mig.
Sommetider kan jeg mødes med
dem, så jeg kan dele oplevelser
med dem.
Den positive ting er, at alle kommer
fra anderledes kulturer og har en
anderledes oplevelse.
Denne oplevelse ændrer kursen
af mit liv; den hjælper mig med at
være åben for andre kulturer og
muligheder. Jeg vil altid huske,
hvad jeg lærte og hvem jeg mødte,
specielt hvem der støttede mig og
hjalp mig med at vokse til hvem
jeg er nu.”
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Sæt Gislev på verdenskortet
Lorenzo er nu halvvejs igennem
sin oplevelse som udvekslingsstudent og rejser tilbage til Italien til
juni. Men hver sommer modtager
vi nye udvekslingsstudenter, der
skal være på Fyn i et helt skoleår.
Vi mangler løbende nye værtsfamilier, der har mod på at opleve en
anden kultur på helt tæt hold, og
få en ny søn/datter.
Før afrejse gør de forventningsfulde unge sig nemlig mange tanker
om, hvordan et år i Danmark mon
bliver, og hvem deres nye familie
er. Det kan blive dig!
Det kræver ikke nogen bestemt
familiesammensætning at blive
værtsfamilie, og man behøver heller ikke tale engelsk, da udvekslingsstudenterne under opholdet
lærer dansk.
Den unge integrerer sig i det lokale liv, går i skole, får fritidsinteresser og venner.

Ved at blive værtsfamilie og introducere en ung til din egen familiekultur, kan du være med til at
sætte Gislev på verdenskortet og
få udvidet din egen horisont.

Trods at vi i år ingen udvekslingsstudenter havde i Gislev, satte forsamlingshuset som altid en god
ramme om et af vores bedste arrangementer.

Hvis du ikke vil være værtsfamilie,
men stadig er interesseret i foreningens arbejde, kan du blive frivillig
på andre måder, f.eks. som kontaktperson for en udvekslingsstudent.
Eller måske kender du en ung, der
gerne selv vil på udveksling.

Måske mødes vi til ’Alt godt fra
verden’ næste år, og smager på
retter, som din nye søn/datter har
forberedt.
Af Kathrine Jørgensen,
AFS Interkultur Fyn

Gislev Veteranforening
Vores generalforsamling afholdes
fredag den 21. februar 2020 kl. 19.30 i Skovstuen.
I december afholdt vi vores julebanko med et flot fremmøde på 172 personer.
I den forbindelse vil vi gerne takke alle midtfynske erhvervsdrivende for de mange fine gevinster!

Foreningens 50-års jubilæum blev markeret ved det første bankospil i november. Vi
forærede et nylonnet til alle vore bankospillere, og denne aften havde vi dobbelt op
på gevinster, så de r var en del, som slæbte gode gevinster med hjem.

Hilsen Fmd. Ejner Nielsen

50

FN’s 17 Verdensmål...
 ...og alle delmålene


Desværre en nødvendig udfordring til os ALLE!
Det gælder mig – det gælder dig – det
gælder din nabo!
Ja, det gælder os alle på kloden.
Hvor langt er du?
– Du har måske allerede ændret vaner?
Hvad tænker du, at vi kan gøre i
fællesskab lige netop i Gislev.
Giv Gislev Lokalråd input til en
inspirationsaften om Verdensmålene.
Gode input sendes til:
ap.andersen@ga-net.dk
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›› H I S T O R I S K E K Ø R E T Ø J E R I G I S L E V

130 køretøjer fra hele fyn


28. Maj, 18. Juni og 27. August

Bodil og Erik Kildegaard åbner
også i år deres værksted for at
vi kan samles om HISTORISKE
KØRETØJER.



Kom og vær med til nogle hyggelige aftener, det er for alle med eller
uden køretøj.
Vi glæder os til at se jer.

Det er blevet noget der samler
folk fra hele fyn, der har været op
til 130 køretøjer på en aften, så
sæt kryds i kalenderen.
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Bodil og Erik, Birgit og Torben,
Lone og Palle, Palle J, Bjarne

›› G I S L E V S E N I O R K L U B

”Barnepige I Kongehuset”
Torsdag den 12. marts 2020
kl. 14.00 på Nørrevænget
”Barnepige i kongehuset”
med Ann-Alicia Thunbo Ilskov.
Vi fortsætter den kongelige linje!
Ann-Alicia har været barnepige for
børnene hos kronprins Fredrik og
prins Joachim.
Pris med kaffebord: 60 kr.
Tilmelding hos Sonja tlf. 6229 1615
eller Carsten tlf. 4026 6597
senest 4. marts.

›› G I S L E V S E N I O R K L U B

Tur til Guldhøj, Ringe
Tirsdag den 7. april 2020
Tur til Guldhøj, Ringe.
Afgang fra kirkepladsen i egne biler
kl. 10.00.
Rundvisning v. Helene Jakobsen.
Derefter kaffe i cafeen.
Mulighed for en rask tur omkring
Ringe Sø før vi kører tilbage.
Betal 20 kr. til Sonja.
Giv også 20 kr. hvis du kører med
andre.
Bestyrelsen i Gislev Seniorklub
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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

Sprog, leg og læringsmiljøer
Landsbyordningen Tre Ege skolen afd. Ryslinge

”Vi lærer sprog” er et forskningsprojekt, som er indgået i et samarbejde med 13 kommuner. Et projekt
der er finansieret af Børn, Uddannelse og Ligestilling. Projektet
bygger på dansk og international
forskning.

Det betyder, at vi i perioder på ca.
3 uger fx har fokus på 6 ord og enkelte tal. Disse ord inddrages i børnenes hverdag, så naturligt som
muligt. Der tænkes læringsmiljøer,
hvor vi b.la. har fokus på at komme
omkring måle ordene, så børnene
flere gange i løbet af dagen møder
ordene, både i legen, via billeder
og ikke mindst i dialogen med de
voksne. Rundt om i huset sidder
der billeder af de måleord, som vi
har fokus på. Dette for at børnene
hele tiden møder ordet og på den
måde får det set og hørt mange
gange i løbet af dagen.

Det er oprindeligt målrettet til
vuggestuebørn, og derfor bruger
vi det til de mindste børn i børnehaven. Vi har særligt fokus på de
børn, som er sprogligt udfordret.

De voksne skal sørge for at ordene
er tilgængelige, og at børnene hører ordene i fx de rette kontekster,
så de samtidig får en forståelse for
ordets betydning.

I Eventyrhuset er vi pr. 1 januar
gået i gang med et spændende
projekt omkring sprog. Vi er
indgået i et tæt samarbejde med
vores tale/høre-faglige konsulent
Laila Grønning og fået udleveret
et meget fint materiale, som hedder ”Vi lærer sprog”.

Via dette projekt rammer vi forhåbentligt spot on, og giver disse
børn en ekstra god forudsætning
for at tilegne sig sprog, og på den
måde i langt højere grad give dem
gode forudsætninger videre i fx
skolelivet.
I Eventyrhuset har vi valgt at
gribe det an helt lavpraktisk, for
netop at tilgodese særligt børnene, forældrene og ikke mindst
personalegruppen.
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Formålet med projektet er, at børn
tilegner sig sprog og på den måde
får skabt gode relationer, og ikke
mindst får en forståelse for den verden, som de er omgivet af.
Det er en meget lærerig proces for
alle i huset, og der er ingen tvivl om,
at det på sigt skaber god mening
for både børn og voksne. Vi glæder
os meget til at følge og ikke mindst
evaluerer projektet.
Dejligt at arbejde så konkret med
sprog, uden det bliver firkantet.
Men netop arbejde med sprog i
børnehøjde, så det udvikler og skaber værdi for dem, som det handler
om, nemlig børnene.
Mette G Jørgensen
Koordinator

Murer Søges

Vi søger en faglært Murer med
tiltrædelse hurtigst muligt.

Jobbet kræver man kan arbejde
selvstændigt og effektivt.

Du får egen bil og gode kollegaer,
som du i samråd med, planlægger
og udføre de daglige
arbejdsopgaver.
Vi udfører alt fra små
forsikringsskader til nybyggeri.

Du velkommen til at kontakte os
på tlf 22 88 56 12.
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›› K U L T U R M Ø D E T

Fremmed i dag, ven i morgen
Med en dejlig december bag os og en god start på det nye år, så er
vi på Tre Ege Skolen i Ryslinge ved
at gøre os klar til emneuge i uge 6.
Emneugen omhandler kulturmødet, da vi på afdelingen er så heldige at have børn med 6 forskellige
nationaliteter.
Det være sig Chilenere, Thaier,
Danskere, Nepalesere, Kurdere og
Tyrkere.
Målet med emneugen er at undervise i den internationale dimension.
At børnene får kendskab til forskellige måder at leve på, forskellige
traditioner og trosretninger, at de
bliver klogere på forskellige levevis, mærkedage og endelig prøver
at smage mad fra de forskellige
lande.
Ugen vil være bygget op over
værksteder, som børnene på tværs
af klasser og alder skal rundt og
besøge - og arbejde i fra mandag
til torsdag.
Fredag har vi fælles arrangement
for hele skolen, hvor vi skal ud på
et stort orienteringsløb med poster
fra de forskellige værksteder.
Som opstart på 2020 har vores
5. og 6. klasse haft besøg af Poul
Erik Rasmussen, der har tilbragt sin
barndom på Godhavn børnehjem.
6. klasse har i historie haft et forløb om netop Godhavn - og 5.
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klasse var så interesseret, så de fik
også lov til at deltage. Det var et
meget spændende og tankevækkende foredrag. Poul Eriks fortælling overraskede børnene, og
de var meget optaget under hele
foredraget. De undrede sig meget
over - og flere kunne næsten ikke
forstå, at man behandlede børnene
på børnehjemmet så forfærdeligt.

Poul Erik - der har fortalt sin historie mange gange, var rigtig god til
at fortælle på børnenes niveau.
En oplevelse der gav perspektiv i
eget liv - hvor til flere børn efterfølgende gav udtryk for, at de nu
er ret heldige børn!
Anne Rye

Årsmøde GIF
Arbejdsstrømper

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

Fodboldafdelingen i GIF

Fodboldafdelingen i Gislev Idrætsforening afholder Årsmøde i Gislev Hallens Cafeteria

Onsdag den 4. marts 2020 kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde en uge før.

Efter årsmødet vil afdelingen byde på kaffe og boller.

ARBEJDSSTRØMPER

68% BOMULD, 30% POLYMIDE, 2% CONDURA

STR.39/42 ELLER 43/46

3-PAR

101,F R IT V A L G

Like os på Facebook
www.facebook.com/gislevsmedie
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BRÆNDE

SAND

TRÆPILLER

FLIS

STEN

GRUS

LV TRANSPORT LEVERER:
Grus, sten, flis, sand, brændsel og meget mere
- lige til døren i små og lidt større portioner.
Vi kører i små biler og kan komme
ind uden at ødelægge noget.
Har du brug for maskinarbejde med knæklæsser m/fører klarer vi også det
med Kubota 280: Udstyr overfaldsgrab, skovl, gafler, fejekost
m/opsamler og slagleklipper evt til folde.
Vi ud

lejer

l i ge

lede

s t ra

i l e re

s t o re o g s m å l u k

Ap s
LV Transport
.
Ørbækvej 70
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5854 Gislev

e
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sa
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mt

a

t ra
skin

i l e re !

Tlf: 40 68 17 84
Lvtransporten@gmail.com

Årsmøde 2020
Mandag den 2. marts kl. 19.00
i GISLEVhallens cafeteria

Med nedenstående dagsorden jf. vedtægterne:
1. Valg af mindst 2 stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af revideret regnskab

Har du forslag, som
du mener, at vi skal
have drøftet på
Årsmødet, skal du
indsende det skriftligt
til formanden senest
den 9. marts 2020.

5. Forslag til planer for det kommende år
6. Valg af formand
7. Valg af rådsmedlemmer i henhold til vedtægterne
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Behandling af indkomne forslag
11. Eventuelt
Gislev Lokalråd
Formand: AP. Andersen
Søndervangen 24 – 5854 Gislev
E-mail: ap.andersen@ga-net.dk
eller tlf. 2941 3125

Se vedtægterne på www.gislev.info - under ”Fritid og Kultur” eller kontakt formaden
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›› G I S L E V L O K A L R Å D

Arbejder på sagen!
Gislev set fra luften
- her er plads til flere!
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alle dage

7.00 -20.00
Gislev
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TELEFONLISTE FORENINGER
Forening
v/
E-mail
Gislev Antenneforening
Jan Christiansen
formand@ga-net.dk
Gislev Erhvervsforening
Dorthe Milland
milland@ga-net.dk
Gislev Forsamlingshus
Poul Kirkeskov Pedersen
gislev.forsamlingshus@gmail.com
Gislev Hallen
Tanja Komann Clausen
tkc@nyborg.dk
Gislev Idrætsforening
fmd. Heide Munk
formand@gislev-if.dk
Kasserer
Jytte Johansen
kasserer@gislev-if.dk
Badminton
Heide Munk
badminton@gislev-if.dk
Bordtennis
Lars Hedegaard
bordtennis@gislev-if.dk
BorgerBiblioteket Gislev		
bb@gislev-if.dk
Cafeteriet i Gislev Hallen
Mona Bønløkke
ghc@gislev-if.dk
Cycling + Spinning
Johnny Hansen
cycling@gislev-if.dk
Fodbold
Lars Bie Hansen
lbh@bdo.dk
GIF Fritidsklub
Heide Munk
fritid@gislev-if.dk
GIF Udvikling
FIF-udvalg
fif@gislev-if.dk
Gislev MGP		
kontakt@gislevmgp.dk
Gymnastik og dans
Bjørn Pedersen
gymnastik@gislev-if.dk
Hockey
Winnie Raasmussen
hockey@gislev-if.dk
Hundevenner
Hanne Rohmann
hunde@gislev-if.dk
Krocket
Birthe Hansen
bechhansen@ga-net.dk
NetNat		
netnatgislev-if.dk
Pilates
Marianne Baekgaard
pilates@gislev-if.dk
Torsdags Cafeen i GISLEVhallen		
tc@gislev-if.dk
Gislev Jagtforening
Mortens Pedersen
mp@hhpedersen.dk
Gislev L´hombreklub
Thormod Larsen		
Gislev Musik Festival
Anne Rye
anne511z@fmkskole.dk
Gislev Revy
Louise V. Gotfredsen
louise@vinge.dk
Gislev Seniorklub
Carsten L. Jensen
carstengislev@gmail.com
Gislev Vandværk
Holger Klausen
holger.klausen@ga-net.dk
Gislev Veteranforening
Ejner Nielsen
anstalten_gislev@hotmail.com
Laundrup Mark Egnsspilsforening
Charlotte Lintrup
charlottelygaard@live.dk
Lokalhistorisk Forening (Gislev området) Otto Jørgensen
ottojoe@5750.dk

Telefon
5241 9659
4088 5219
4021 1297
3123 6972
3113 1902
2486 9819
3113 1902
2047 6817
5237 0229
2890 0860
2075 1229
3113 1902
3113 1902
4075 0958
2028 5707
2280 5016
6174 2331
3029 4991
4070 8020
6229 1497
2297 2409
2225 5477
4026 6597
6229 1719
5238 4090
4076 6949
2575 1722

MC-klub Kaffekværnen
Midtfyns Bueklub
Nørrevængets venner
SAAJIG
Sandager Beboerforening
Sandager Kodriverlaug
Spejderne (gruppeleder)
Ådalscenen Gislev Kulturcenter

Thomas Lindberg
Karen Birgit Laursen
Karen H. Nielsen
Holger Klausen
Henrik Møller Hansen
Frands Jeppesen
Christina Rasmussen
Anders Johansen

meldgaard@sydfynsmail.dk
kbplaursen@hotmail.com
karenhn@ga-net.dk
holger.klausen@ga-net.dk
h.m.hansen@hotmail.com
frandstomrer@firma.tele.dk
gislevspejderne@gmail.com
anders@gislevautohandel.dk

2025 5287
2289 5598
6229 2028
6229 1719
2250 7038
2071 1267
2343 9993
2022 4057

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

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

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

2941 3125
6229 1386
5329 3072
2098 9745
2256 1695
2089 7990
6154 3233
2040 5969
2481 8965

TELEFONLISTE INSTITUTIONER
Tina's Private Pasningsordning
Fjellerup Private Pasningsordning
Den Kommunal Dagpleje
Gislev Friskole
Souschef
Solstrålen og Klubben
		
Tre Ege Skolen
		
		
Børnehaven Eventyrhuset:
SFO Kålormen, SFO2 Kålsommerfuglen
Børnehuset Børnehaven Oasen:
SFO Slottet, SFO2 Juniorslottet
Gislev Fritid
Gislev Ungdomsklub
GISLEVhallen
Gislev Menighedsråd
		
Plejecenter Nørrevænget
FMK - Musikskolen

Tina M. Christiansen
Hanne West Lægteskov
Dagplejen FMK
Skoleleder Maja Kvist
Mette Greve Kristensen
Troels Juul Hansen
Fmd. Louise Hjortsø
Skoleleder Hanne Rygaard, Ryslinge
Afd.l. Rys. Louise Mindegaard
Afd.l. Kvæ Morten Weisz Ejlsmark

tina@ppogislev.dk
hannewest@live.dk
dagpleje@faaborgmidtfyn.dk
skoleleder@gislevfriskole.dk
mgk@gislevfriskole.dk
tjh@gislevfriskole.dk
lhjortsoe@gmail.com
haryg@faaborgmidtfyn.dk
louim@fmk.dk
mejls@faaborgmidtfyn.dk

4059 4258
5140 9423
7253 4300
6229 1292
3153 9969
4047 1888
2098 9745
7253 4031
7253 4041
7253 4033

Afd.led. Vibeke Jensen

vje@fmk.dk

7253 4671

Afd.led. Vibeke Jensen
vje@fmk.dk
Heide Munk
fritid@gislev-if.dk
Leder Søren Peder Birch Jensen
soerj@faaborgmidtfyn.dk
Fmd. Tanja Kromann Clausen
tanjakromann@gmail.com
Fmd. Palle Lundsfryd Nyborg
Sognepræst Mette Sauerberg
mesa@km.dk
Leder Merete Jørgensen		
afd.led. Palle Larsen
pal@faaborgmidtfyn.dk

7253 4671
3113 1902
7253 8341
3123 6972
6229 1032
7253 5271
2481 8965

AKTIVITETSKALENDER 2020
FEBRUAR

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
20.	Byorkesteret øver
21.	Gislev Veteranforening – generalforsamling kl. 19.30
i Skovstuen/Forsamlingshuset
23.	Fastelavnsarrangement og koncert i Gislev
Forsamlingshus med bl.a. Svøbsk duo, som består af
Maren Hallberg og Jørgen Dickmeiss
23. 	Familiespejder kl. 10.00-12.00 i spejderhytten på
Ravndrupvej
24.	Fastelavnsgudstjeneste i Gislev Forsamlingshus kl. 14.00
26.	Spil og Spis koncert på Gislev Friskole
kl. 17.00 - Musikskolen
28. 	Slotsgartner Peder Bonde – Årets gang i haven kl
14-16.30 i Valgmenighedens mødesal i Ryslinge –
Ældrehøjskolen i Ryslinge

MARTS

1.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30
1.	Optimisterne – Nørrevængets Venner
2.	Generalforsamlinger i Bestyrelsen for Ådalscenen
Gislev Kulturcenter kl. 19.00
4.	Årsmøde i GIF-fodbold kl. 19.00
i Gislev Hallens cafeteria
7.	DM i e-cykling i Gislev Hallen
7.	Gislev Revy præmiere med spisning
kl. 17.30 i Forsamlingshuset
8.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 9.00
ved Simon Langeskov Jylov
11. Årsmøde i Gislev lokalråd kl. 19.00
i Gislev Hallens Cafeteria
12.	Barnepige i kongehuser kl. 14 på Nørrevænget
– Gislev Seniorklub
12.	Gislev Revy med kaffe og kage kl. 18.30
12.	Gislev Vandværk kl 19.00 i Gislev Hallens Cafeteria
12. 	Sangaften i konfirmandstuen i Gislev kl. 19.30
13.	Musikeftermiddag med Svindinge Salonorkester –
Musicalmelodier kl. 14.00-16.30 i Valgmenighedens
mødesal i Ryslinge – Ældrehøjskolen i Ryslinge
13.	Generalforsamling i Gislev Antenneforening kl. 19.00 i
Gislev Hallens cafeteria
14.	Gymnastik- og danseopvisning i Gislev Hallen kl.
12.30 – GIF og RGF
15.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30 og kirkekaffe
18.	”Ørehængere fra dengang farfar var ung”
v. Hans Rytter m.m. – Nørrevængets Venner
19.	GIF-generalforsamling kl 19.00 i Gislev Hallens
cafeteria
19.	Byorkesteret øver
22.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 9.00
ved Simon Langeskov Jylov
22.	Familiespejder kl. 10.00-12.00 i spejderhytten på
Ravndrupvej
26.	Tågehornet øver
29.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30
30.	Generalforsamling i foreningen Gislev
Forsamlingshus kl. 19.30 i Forsamlingshuset
31.	Gislev kirke – koncert med Ryslinge sangkor kl. 19.30

APRIL

1.	Forårssang i Gislev kirke kl. 19.00
2.	Byorkesteret øver
4.	Gi’ den Gas Fest i Gislev Hallen kl. 18.00
5	Bente og Solveig – Nørrevænget Venner
7.	Tur til Guldhøj i Ringe kl. 10.00 - privatkørsel
9.	Skærtorsdag - Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 19.00
10.	Langfredag - Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30
12.	Påskedag - Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30
13.	2. Påskedag - Gudstjeneste på Nørrevænget
15.	Filmaften (Green Book) i konfirmandstuen
i Gislev kl. 19.00
16.	Tågehornet øver
19.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30.
19.	Familiespejder kl. 10.00-12.00 i spejderhytten på
Ravndrupvej
23.	Byorkesteret øver
25. 	Forårsfest med Michael Winckler – Nørrevængets
Venner
26.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 9.00 ved Simon
Langeskov Jylov
30.	Tågehornet øver

MAJ

1.	Alsang på Ådalscenen
3.	Konfirmation i Gislev kirke kl. 10.00
7.	Byorkesteret øver
9. 	Indsamling af effekter til GIF-loppemarked
10.	GIF-loppemarked kl. 10.00 i Gislev Hallen
10.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30
13.	Karl underholder – Nørrevængets Venner
14.	Lydprøve på Ådalscenen kl. 19.00
17.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30
17.	Familiespejder kl. 10.00-12.00 i spejderhytten på
Ravndrupvej
21.	Kristi Himmelfartsdag
- Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30
24.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30
26. 	Affaldsindsamling i Gislev sogn kl. 10.00 ved
Forsamlingshuset
28.	Sangaften i konfirmandstuen i Gislev kl. 19.30
28.	Historiske køretøjer v. Kildegaards Auto kl. 18.30
28.	Tågehornet øver
31.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30 og kirkekaffe

JUNI

4.	Byorkesteret øver
6.	Gislev Musik Festival på Ådalscenen kl. 10.00-24.00
8.	Gislev Musik Festival kl. 10.00–24.00
14.	Familiespejder kl. 10.00-12.00 i spejderhytten på
Ravndrupvej
15.	Grillfest i Pyramiden – Nørrevængets Venner
18.	Historiske køretøjer v. Kildegaards Auto kl. 18.30

AUGUST

15.	Gislev by Day 2020 – herom senere
27.	Historiske køretøjer v. Kildegaards Auto kl. 18.30
29.	Musik på Ådalscenen
– pladsen åbner kl. 12.00 med musik fra kl. 13.00

Deadline til næste nummer: DEN 25. APRIL 2020

Mark & Storm Grafisk A/S

