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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.oplevgislev.dk 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

Charlotte Lintrup
Holmevænget 18, 5854 Gislev
Charlottelygaard@live.dk
tlf. 4076 6949

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

Bemærk:
Fælles generalforsamling
GIF og Gislev Hallen

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

26. august kl. 18-22 i Gislev Hallen

Udgivelsesplan 2020/21

Musik på Ådalscenen koncert

Nr. 34: Deadline er den 25. oktober 2020,

29. august – pladsen åbner kl. 12.00

Planer for anlæggelse af
mindelund på Gislev Kirkegård

udkommer den 15. november 2020.

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

3. september kl. 19.00

Konfirmation

– se tidspunkter i dagspressen, sogn.dk
eller på kirkens facebookside
4. oktober 2020

Nr. 36: Deadline er den 25. april 2021,
udkommer den 15. maj 2021.

Nr. 37: Deadline er den 25. juli 2021
udkommer den 15. august 2021.

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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›› Å D A L S C E N E N

Så kom vi endelig i gang
Efter et kedeligt og meget stille
forår og tidlig sommer, med masser af restriktioner fra staten, er det
nu lykkes at starte op igen.
Vi lagde ud med en arbejdsdag
tirsdag den 30. juni. Alt blev vendt,
fejet og klargjort til dette års opstart. Rigtig godt samarbejde og
højt humør, alle glædede sig til at
komme i gang.

Koncerten sluttede kl. 22.00 på en
efterhånden lidt kølig sommeraften. Vi glæder os til at se jer igen
den 29. august. Sæt X i kalenderen,
hold øje med hjemmesiden, Facebook og Instagram, her kommer
alle vores nyheder.

Billetter til dette arrangement kan
købes på Ticketmaster.
Bestyrelsen for Ådalscenen Gislev
Kulturcenter.

Og endelig - årets første arrangement på Ådalscenen. En flot og
god koncert torsdag den 9. juli.
Madsen uden Madsen lagde ud
med masser af god musik og underholdning. Vejret var med os
endnu engang, og der blev hygget
og nynnet med på alle de gode
gamle og kendte sange.
Koncerten var en sid-ned-koncert,
og de fleste havde selv taget stole
med. På græsset var der afmærkninger, så alle trygt kunne færdes
på pladsen. Også det gik meget
fint, og alle regler blev overholdt.
De 3P´er kom på scenen. Det var
svært at sidde stille til deres medrivende og svingende musik. Og som
pianisten sagde: “Det er underligt
at spille for et meget stillesiddende publikum, men meget dejligt at
være på scenen igen!” Og med et
stort smil: “Især denne scene, Ådalscenen.”
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Flemming Madsen Rupert Dale Marianne Østergaard
Karin Sørensen Anders Johansen Louise Gotfredsen
Pia Storm Line Fauerholm Henrik S. Findsen
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Musik på Ådalscenen 2020
Hør og fest med Sko/Torp, Mek-Pek & The Debitors, Lasse
Helner med Band 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 åbner kl 12:00, og 1. band går på kl 13:00.
I forbindelse med pladsåbning vil Mikkel Juel Hansen dagen
igennem underholde mellem koncerterne + der vil være aktiviteter for børn.
Ved køb af billet ved indgang er billetprisen 295,Børn op til og med 12 år gratis iflg. med voksne.
Endeligt program kommer, så hold øje på:
-

-

Aadalscenen
#ådalscenen

Line Fauerholm

- www.aadalscenen.dk

PLANT ET TRÆ I
BØRNESKOVEN!

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

Lasse Helner og Band
Mek-Pek & The Debitors

Halberg & Friends

sponsor på tryk af denne plakat

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

Aadalscenen

#ådalscenen
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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.

Bodil og Erik, Birgit og Torben,
Lone og Palle, Palle J, Bjarne,
Pia og Søren

Gør dit for Sandager genbrugsplads!
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VÆ K S T I G I S L E V

Ny medredaktør
Charlotte Lintrup er fra dette
nummer blevet ny medredaktør
af Vækst i Gislev.
Vi byder Charlotte velkommen i
vores lille gruppe og glæder os til
det kvindelige islæt i vores ellers
gråhårede mandsdominerede
”lille” verden.
Velkommen til Charlotte!
Lars, Ole og AP

6071 5612

• Autodeko/Lastbiler/Mc
• Design
tekst/logo
• Selvklæbende
Storformat
print
• Bannere
• Facadeskilte
• Pyloner
• Byggepladsskilte
•

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

... fra idé til færdig monteret ... moen-skilte.dk

3 års garanti
på reservedele

FordelsKort
5% i bonus

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

lavet med lokal passion
Nyhed

Hygge i Weserbergland

Oktoberfest i Baunatal

Rigtig godt tilbud - meget inkluderet

Musik og frie drikkevarer

Idyllisk natur, charmerende byer og godt hotel. Glæd dig til
dejlige oplevelser. Forplejningen er hotellets varemærke

Glæd dig til vores hyggelige busrejse til Oktoberfest med
lækker mad, drikkevarer ad libitum og dejlig musik.

• 3 x morgenmad, 3 x middag
• Udflugt til Eventyrbyen Hameln og kurbyen Bad Pyrmont
• Udflugt til Externsteine og Hermannsdenkmal
• Sejltur på Weser og besøg i Caroline Mathildes by Celle

• 3 x morgenmad, 3 x middag
• Udflugt til Wilhelmshôhe og Kassel
• Udflugt til den prægtige middelalderby Fritzlar
• Bryggeribesøg med frokost og smagsprøver

Bus fra Jylland og Fyn 18/9, 8/10.

Bus fra Jylland og Fyn 8/10.

4 dage kr. 2.598
Se www.gislev-rejser.dk/hiw

4 dage kr. 2.998
Se www.gislev-rejser.dk/bau

Nyhed

Julmarked i klippehulerne

Jul i Holland

Nomineret til Hollands bedste

Charmerende, centralt hotel med god forplejning

Besøg julemandens landsby, oplev juleparaden, tag med lift op
til byens top og nyd den vidunderlige udsigt med alle julelysene
og hvis du tør, benytte kælkebanen ned. Godt, centralt hotel.

Samvær, hygge og ægte julestemning. Glæd dig til dejlige
dage med gode udflugter til bl.a. Amsterdam med masser af
julelys og pynt og Naarden, den stjerneformede befæstning.

• Udflugt til Maastricht og chokoladeoutlet i Aachen
• 4 x morgenmad, 4 x middag
• Levende musik 2 aftener

• Enkeltværelser uden tillæg, begrænset antal
• 4 x morgenmad, 3 x middag, 1 x kaffe og kage
• Julemiddag juleaften med sange, knas og gaver

Bus fra Jylland og Fyn 15/11, 19/11.

Bus fra Jylland og Fyn 22/12.

5 dage kr. 3.698
Se www.gislev-rejser.dk/fhoj

Start rejsen på www.gislev-rejser.dk
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5 dage kr. 4.798
Se www.gislev-rejser.dk/holj

•

Tlf. 62 29 12 10

•

Man - fre 10 - 15

›› N Y T F R A S P E J D E R N E

Sankt Hans i Gislev
I år blev Sankt Hans lidt anderledes,
end det plejer. På grund af Coronavirus kunne vi ikke holde Sankt
Hans med pandekager, snobrød,
popcorn, det muntre køkken og
forskellige andre aktiviteter.
Vi synes dog stadig, der skulle
være et bål, og grenbunken var da
også vokset i løbet af juni måned.
Så vi samlede bålet, fandt en heks,
og kl. 20 satte vi traditionen tro
ild til hele gøgemøget.
På trods af at det var et mere afdæmpet arrangement, end det
plejer, var der alligevel mødt en
del op for at nyde bålet.
Vi glæder os allerede til næste år,
hvor vi håber at kunne lave Sankt
Hans aften lidt mere, som vi plejer.
Familiespejder
Som så mange andre foreninger
måtte vi lukke ned for vores aktiviteter i marts måned.

Heldigvis nåede vi at holde fastelavn med udklædning, fastelavnsris, klippeklisteropgaver og tøndeslagning.
Efter en hård kamp med tønden
fik vi kåret en kattedronning. Efter
sommerferien starter vi op med familiespejder igen.

Vi har en masse spændende aktiviteter parat, bl.a. et pølseløb vi
ikke nåede i foråret. Så kunne du
og din familie tænke jer at prøve
kræfter med spejderlivet, så holder vi Familiespejder én søndag
om måneden fra kl. 10.00-12.00,
hvor vi står klar med aktiviteterne.

Datoerne i
efteråret er:
23. august 2020
20. september 2020
18. oktober 2020
15. november 2020
29. november 2020

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

Vi håber at se rigtig mange efter
sommerferien.
Vel mødt
Spejderne i Gislev
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til er tirsdag den
18.
august.
by.
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aldersklasser
erperophold
Gunnar
Landtved
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Ved Korinth station er der mulighed for at handle.
station, Kaj
- 5600
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11.15 ankomst
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Vi glæder os til at se jer alle til en dejlig formiddag i det fynske.

Kærlig hilsen
Velkomstambassadørerne på Mit Midtfyn

Faaborg.
11.15
ankomst Faaborg
13.00 afgang Faaborg
13.30 ankomst Korinth station
Undervejs vil der være stop ved
Katterød, Lucienhøj og i
Faaborg.

*) Mit Midtfyn dækker Lokalrådsområderne: Gestelev-Heden-Vantinge, Gislev, Hillerslev, Krarup-Espe, Kværndrup, Ringe, Rudme og Ryslinge.

*) Mit Midtfyn dækker Lokalrådsområderne: Gestelev-Heden-Vantinge, Gislev, Hillerslev, Krarup-Espe, Kværndrup, Ringe, Rudme og Ryslinge.

n dækker Lokalrådsområderne: Gestelev-Heden-Vantinge, Gislev, Hillerslev, Krarup-Espe, Kværndrup, Ringe, Rudme og Ryslinge.
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ALTID FULD
FABRIKSGARANTI
Vi reparerer og servicerer din bil efter bilfabrikkens
forskrifter og anvender reservedele, der tilsvarer
kvaliteten af bilens originale reservedele.

DIN BILPARTNER GISLEV
Gislev Autohandel
Bygmestervej 1 . 5854 Gislev
62291057 . www.gislevautohandel.dk
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›› M E D L E M S B I D R A G

Gislev forsamlingshus
Medlemsbidraget er for 2020 det
samme som tidligere – 100 kr. pr.
husstand. Eventuelle yderligere
indbetalinger indgår som bidrag
til vedligeholdelse af huset.

Bestyrelsen består fremover af:
Formand:	Poul Kirkeskov Pedersen
Næstformand:	Ejner Nielsen

Indbetales på konto:

Sekretær:	Birthe Sørensen,

5961 – 8400879

Else Larsen,
Carsten Jensen,
Klaus Sørensen,
Niels Jensen,
Villy Clausen
Poul Jakobsen.

eller hos:

Poul Kirkeskov Pedersen,
Skelvænget 4, 5854 Gislev.

Vi har afholdt generalforsamling – noget forsinket på grund af
COVID-19.
Der var mødt 18 op. Forsamlingen
drøftede det faldende medlemstal.
Måske er det en forkert måde, vi har
opkrævet på de senere år.
Der kom forslag om, at bestyrelsen skulle sælge medlemskort fra
Brugsens parkeringsplads og ved
60’er festen. Det vil bestyrelsen arbejde videre med.
Jørgen Jørgensen, der har været
kasserer i en del år, ønskede ikke
at genopstille.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Suppleanter:	Per Hansen
Benny Pedersen
Kasserer:

Krestine Høgh (Udenfor bestyrelsen)

Priser og vilkår for benyttelse af Gislev Forsamlingshus
Leje
Store sal
Lille sal
Køkken i forbindelse med store eller lille sal
Store og lille sal inkl. køkken
Skovstuen inkl. køkken

1.950
1.500
600
3.200
2.150

Ungdomsfester
Store sal inkl. køkken

4.000 kr.

Almindelig rengøring efter brug er inkluderet i lejen.

Borde udlånt fra huset pr. stk.
Stole udlånt fra huset pr. stk.
Alle priser er inkl. moms.
NB: Ved korte arrangementer kan rabat aftales.
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kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

20 kr.
8 kr.

›› E V E N T Y R H U S E T

Tre Ege Skolen
Masser af udeliv og højt til loftet under Coronakrisen
Trods overskriften har der ingen
kriser været i vores børnehus tværtimod.
I den seneste tid er uderummet blevet en stor del af vores hverdag.
Og vi har omdannet nærmest alt
til udepædagogik.
Vi har brugt naturen til at udvikle
og lære igennem. Vi har kunnet
følge med i udviklingen fra fx kartoflen blev lagt, og til den begyndte
at spire.

Der har været mange sjove processer, som børnene begejstret har
kunnet følge med i. En anderledes
hverdag har også bragt børnegrupper endnu tættere sammen,
og venskaber har blomstret.
Alt i alt har den nye hverdag skabt
grobund for relationer og nye måder at være i børnehave på.
Vi og børnene har på mange måder
selv fået skabt en positiv og dejlig
hverdag i Eventyrhuset.
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›› H V O R B L E V K A R I N A A F

Udflytterne
KARINA OLSEN
Jeg er vokset op sammen med min
storebror Thomas lige bag ved kirken i Gislev i præstegårdsforpagterboligen. Min far, Knud Erik Olsen, havde forpagtet gården efter
min farfar.

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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Når jeg tænker tilbage på tiden
der, er det jo næsten som at se en
gammel Morten Korchfilm. Min farmor boede fortsat på gården og
hjalp til med at passe hus, have
og os andre, så længe hun havde
kræfter til det. Til sidst var det nu
nok mest på det mundtlige plan,
hun styrede tropperne. Men der
var altid nogen hjemme, også når
min mor, Margit, var på arbejde i
Gislev børnehave, og min far var i
marken. Som familie hjalp vi alle
til på gården.

Som store børn var flere af vores
skolekammerater også med, når
der for eksempel skulle høstes og
køres halm og hø ind. Selvfølgelig
i små baller.
Det var hårdt, men hyggeligt og
gav et dejligt sammenhold. Jeg
havde mulighed for at have hest
hjemme, og nogle af mine veninder havde deres heste stående på
gården og hjalp til, når der var brug
for det.
Jeg startede på Gislev Central
skole i 1980. Jeg havde fru Lunde
som klasselærer i de første år og
siden fru Thygesen. Efter folke
skolen gik jeg på Midtfyns gymnasium og blev student i 1994.
Jeg startede på sygeplejeskolen i
Svendborg i 1995 og blev færdig
som sygeplejerske i 1999.

Arbejdsmæssigt blev jeg ansat i
Gudme kommune som hjemmesygeplejerske, da jeg i 1999 blev
færdig med min uddannelse.
I 2001 blev jeg ansat i Nyborg kommune, først som hjemmesygeplejerske, siden med forebyggende
hjemmebesøg og et par år som
visitator til hjemmehjælp.
Nu er jeg i afdelingen Sundhed og
Forebyggelse, hvor jeg arbejder
med forebyggende hjemmebesøg
og er rygestoprådgiver.

Mens jeg læste til sygeplejerske,
boede jeg et par år i Ørbæk hos
min kæreste. Vi flyttede siden til
en lejlighed i "Huset" i Svindinge,
hvor jeg så igen kom til at bo bag
ved kirken. For min første rigtige
sygeplejerskeløn købte jeg mig en
hest, som jeg fik opstaldet i Holme
i Gislev og siden i Sandager. Så
kontakten med Gislev var fortsat
på daglig basis.
I 2000 flyttede jeg til Refsvindinge.
Denne gang kom jeg ikke til at bo
bag ved kirken, men dog på samme vej som kirken, og her bor jeg
stadig.

I Refsvindinge fik jeg mulighed for
igen at have heste hjemme, og så
var der igen gang i arbejdet med
Morten Korchballerne om sommeren. Jeg har nu ikke længere selv
heste, men rider stadig lidt i weekenderne. Jeg har altid redet en del
i Lykkesholmskoven og kommer
der fortsat meget ofte, men nu i
løbesko. Det er en dejlig skov, og
her møder jeg også flere fra Gislev,
der går tur i de skønne omgivelser.
Jeg har to fantastiske børn. En
dreng, Martin, der er født i 2000
og en pige, Marlene, der er født i
2002.

Jeg synes jo ikke rigtigt, jeg har
forladt Gislev. Min mor og storebror bor der fortsat, og jeg går
også stadig til frisør i Gislev ved
Dorthes Modeklip, hvor vi som store børn nærmest red ind i salonen
for at få en slikkepind.
Jeg deltager i nogle af de fester
og arrangementer, der afholdes i
Gislev, og jeg kommer hvert eneste år i Gislev Kirke til jul. (Lige
med undtagelse af den gang, hvor
kalkmalerierne blev renoveret, og
kirken var lukket).
Her møder jeg heldigvis også ofte
andre fra Gislev, der er "hjemme"
til jul. Det, synes jeg, er super hyggeligt.

›› 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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›› H V O R B L E V J O A C H I M A F

Udflytterne
LYKKE SØRENSEN
Den 15. januar 1989 var jeg så heldig at blive født på min fødselsdag.
En lille tyk klump kom til verden på
Svendborg sygehus en tidlig morgen lidt over kl. 06. Hurtigt skiftede
jeg farve og blev gul og grøn som et
trafiklys, og med gulsot lå jeg der i
nogle dage. Men jeg var så heldig, at
det var min mor, der fødte mig, og
hun elskede mig heldigvis alligevel
nok til, at hun tog mig med hjem til
Mosevej nr. 6. Jeg kom hjem til en
storesøster, som var en anelse ældre end mig, 9 år ældre helt præcis.

Hun var ikke helt færdig med at lege
med dukker viste det sig, og jeg blev
ret hurtigt hendes og venindernes
allerkæreste legetøj og påklædningsdukke. Det har de sidenhen
ikke været kede af at fortælle mig
om, hvilket en lille dreng jo syntes
var fantastisk at blive mindet om
igen og igen. Min søster var god ved
både mig og min lillebror. I det store
og hele i hvert fald.
Min mor, Anette - eller i daglig tale
”Nette”, var dagplejer i vores eget
hjem. Min far, Henfred, kørte lastbil
ved AN-bilerne i Ringe.

Jeg blev passet derhjemme i dagpleje hos min egen mor, hvilket man
typisk ville forbinde med noget, der
indebærer visse fordele. Men det var
altså ikke tilfældet for mit vedkommende. Nu skal det jo ikke lyde af
vanrøgt, men det skulle i hvert fald
ikke hedde sig, at jeg blev forfordelt.
Det var en god tid. Jeg har gennem
hele min opvækst, og indtil jeg flyttede hjemmefra, haft en stor indsigt
i, hvordan livet i den kommunale
dagpleje er, og hvordan de arbejder. Det har også været dejligt, at
der altid var nogen hjemme, når
man kom hjem fra skole.
Jeg har mødt rigtig mange dagplejebørn og også lært flere af dem
godt at kende, efter de har været
passet hos min mor. Det var søde
børn, og jeg har altid været imponeret over den enorme udvikling,
de gennemgik på den forholdsvis
’korte’ periode, de var hos min mor.
De ankom som små kødklumper,
der altid tudbrølede, og fløj videre
ud i livet som selvstændige og karismatiske små personer. Der har
været mange sjove øjeblikke med
dem. Samt duften af ble. Den glemmer jeg da i hvert fald aldrig.
Jeg husker særligt med glæde tilbage på de rigtigt mange timer, jeg
som lille dreng tilbragte i førerhuset, når jeg var med min far i hans
lastbil. Han kørte med entreprenørmaterialer som sand, sten, grus, asfalt osv.
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Mine forældre har altid været det
mest konstante i min ellers lidt flyvske og til tider spontane tilværelse.
Deres lange tid på arbejdsmarkedet
er ved at synge på sidste vers nu.
Så jeg glæder mig til, at de forhåbentligt også får mere tid til at være
sammen med mig og min familie.
Mor er jo særligt god med børn, og
far er ekstremt god til havehold.

Det er noget, jeg sidenhen har fortrudt, og det har da nok begrænset mine muligheder for at vælge
retninger i livet, som afspejler de
ønsker, jeg af og til har for mit arbejdsliv. Der havde det nok været
klogere at høre lidt bedre efter i
skolen. Selvfølgeligt kan man altid
efteruddanne sig, men når først
toget ruller, og man er begyndt at
tjene penge, så stopper man ikke
bare lige op og napper 3-4 år på
SU. Min folkeskoletid er i bund og
grund historien om en usikker buttet dreng, der for alt i verden ville
undgå at blive drillet. I den alder
var jeg ikke klogere, end at jeg var
sikker på, at hvis blot jeg lavede en
masse fis og ballade i skolen andre
kunne grine af på min bekostning,
så blev jeg ikke selv drillet. Det siges, at dem, som udstiller og driller
andre børn, er dem, som har det
værst med sig selv i virkeligheden.
Det kan jeg godt skrive under på.
Hver gang nogen nævnte, at man
var ”tyk” eller ”fed”, så var det som
et koldt gys igennem hele kroppen.
Det gjorde næsten fysisk ondt. Det
var min mission i hele min ungdom
at afværge de to ord.

Folkeskoletiden er nok ikke den del
af livet, jeg har de bedste minder
fra. Det startede alt sammen meget godt, men endte nok ærligt talt
mest af alt med at være en sparsom
fornøjelse for både mine lærers og
mit eget vedkommende. Indtil 4.-5.
kl. var jeg dygtig og rigtig godt med.
Men så gik det da op i hat og briller.

Så jeg har også drillet andre, for så
gik det jo ikke udover mig selv. Jeg
husker ikke, at jeg decideret mobbede andre, det var heller aldrig
hensigten. Hensigten var bare at
flytte fokus, så det ikke var mig selv,
der blev drillet. Det er jeg ked af den
dag i dag. Men børn er børn, og jeg
var bare ikke klogere end det.

Det bedste var, når vi skulle i grusgraven og læsses med materialerne. Det var jo stort. Og der var kæmpestore maskiner over det hele. Min
far var en dygtig chauffør.
Det har andre også fortalt mig sidenhen. En dygtig (dengang) formand, som jeg ikke vil nævne ved
navn, men som har en bror, der har
en entreprenørvirksomhed her i
byen, fortalte mig engang, at han
var den bedste til at bakke med
kærre, han havde set. Det gjorde
mig stolt. Nok mere end jeg var klar
over, for jeg husker det da tydeligt
endnu. Set i bakspejlet så har de
ture med min far nok været med
til at lægge grundstenene for mit
arbejdsliv i dag.

Jeg håber, at skolebørn i dag, med
det øgede fokus der er på netop
mobning og trivsel, bliver klædt på
til at være gode imod hinanden og
træffe bedre og mere inkluderende
beslutninger, end både vi børn og
lærerne i min skoletid gjorde. Det
siger jeg ikke for at pege fingre ad
nogen, men det var bare en anden
tid. Selvfølgeligt har der også været
mange gode tider nede på Centralskolen, som den jo hed dengang.
Det var en god klasse, jeg gik i. Jeg
gik der til og med 8. kl. Lærerne kunne jeg også godt lide. Jeg tror også,
at de for det meste kunne lide mig.
Men jeg husker særligt Ole Mølgaard. En stor og god mand. Ham havde vi alle enormt meget respekt for.
Han kunne virkelig tumle klassen.
Jeg vil gerne sende alle mine lærere
fra folkeskolen en varm tanke og et
stort “Tak!”. I prøvede sgu’.
Jeg tog derfra på efterskole i 9. kl. En
lille smuttur på næsten 4 timer i tog.
Hele vejen til Nr. Nissum i det vestjyske. Et ophold på en efterskole, der
havde fokus på ”En sundere livsstil”.
Det var fantastisk. Men jeg måtte
her bittert erkende - igennem en
masse teoretisk læring om kalorier
og om, hvad motion kan gøre for én,
at min mor faktisk havde haft ret i, at
hvidt brød med tandsmør og PlayStation nok ikke var særligt sundt.
Det gav også en masse værktøjer
med i rygsækken og selvfølgeligt
nogle gode venskaber. Sjovt var det
også, at Nr. Nissum busserne faktisk
i et eller andet omfang har eller havde et slags samarbejde med Gislev
Rejser. Så man så næsten dagligt
busserne deroppe omkring, som
jeg igennem hele mit liv hjemme i
Gislev havde set og kørt med. De
lignede på en prik. Bare med andet
navn. Og uden ”Filt”, der hilste med
et peacetegn, bag rattet.
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Da jeg kom hjem fra efterskole,
brugte jeg noget tid på at beslutte mig helt fast til, hvad jeg ville.
Jeg startede på handelsskole i
Svendborg, og lidt efter var jeg
på grundforløb som murer. Ingen
af de to fangede mig rigtig, hvilket
indledte en længerevarende ”ferie” hjemme på Mosevej, hvor min
far ramlede og larmede unødvendigt meget hver morgen, når han
jo altså skulle afsted på job. Det
hændte jo da, at jeg heller ikke rigtigt var kommet helt ud af sengen
heller, når han så igen kom hjem
fra arbejde.
Efter små 3 måneders ”ferie” var
stemningen ligeså anspændt som i
Mellemøsten. ”Man kan da ikke bare
ligge der og fise husleje af hele dagen!”- Den gik ikke længere. Ferien
var slut. Jeg var nær besvimet af
begejstring, da han fortalte, at han
havde fundet et job som fejedreng
til mig hos den lokale entreprenør,
som han tidligere havde kørt lastbil
for. Men det var da til at overskue
de fem timer om ugen.
Den gik så heller ikke længe… 2 uger
efter startede jeg, efter vedvarende
insisteren fra min far, som arbejdsdreng på 37 timer hos entreprenør
Hans H. Pedersen. En mand jeg stadigt den dag i dag er stor beundrer
af, og som jeg nok i bund og grund
skylder en kæmpe tak.
Han var helt enig med min far i, at
vi unge mennesker skulle ud og
arbejde. Jeg kom sidenhen i lære
og blev uddannet anlægsstruktør i
2009. Det var et rigtigt godt sted
at arbejde. Et godt sted at lære og
med nogle dygtige kollegaer.
Kulturen hos HHP indbød til, at man
selv tog ansvar og var med til at
løse opgaverne aktivt. Jeg husker
særligt engang, da vi kloakerede
på Ringe Kostskole en gravemester
og jeg. Vi havde holdt pause, og
da vi så genoptog arbejdet, hoppede jeg ned i min rende igen. Han
havde læst tegninger i pausen, og
jeg havde spillet Facebook på min
mobiltelefon.
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Der stod jeg og manglede materialer til næste arbejdsgang, og han
råbte bare ud ad vinduet: ”Så tag
og set dig lidt ind i arbejdet og kig
på de tegninger.” Det lærte jeg fra
den dag af. Tak, Per S. Jeg bruger
stadig mine erfaringer fra dengang
i mit daglige arbejde dagen i dag,
og jeg er glad for, at jeg blev oplært
i så godt et firma. Tak til HHP og
gamle kollegaer, der læser med.

Så det var lidt op ad bakke at være
i gang med en uddannelse, hvor
halvdelen af den handler om samarbejde med netop arkitekter og
ingeniører. Den anden halvdel gik
med at tegne i 3D tegneprogram.
På trods af, at det også var en meget spændende tid med en masse
nye gode venner og bekendte, så
valgte jeg at droppe ud lige inden
afslutningen af 3. semester.

Efter nogle år med bopæl i 3 forskellige lejligheder i Gislev og én
i et hus i Kværndrup, flyttede jeg
til Odense med en god kammerat i
2015. Jeg havde fået et spændende
arbejde i Arkil Rail, som førte mig
rundt i hele landet, så det var også
en periode, hvor man ikke havde så
meget fri. Når man arbejder som
jernbaneentreprenør, så arbejder
man jo alle steder i landet, hvor der
kører tog.
Det foregår for det meste også på
tidspunkter, hvor indgrebene i infrastrukturen ikke påvirker pendlerne eller dem, der er meget afhængige af den, alt for meget. Det
vil sige ferieperioder, helligdage og
ofte om natten også. Det var 2 fantastiske men hårde år, hvor man arbejdede alt for meget og gik alt for
meget i byen i forhold til, hvor lidt
man havde fri. Vi blev enige om at
slå op, min kammerat og jeg, og jeg
valgte at rejse til Aarhus og prøve
noget helt nyt.

En solskinsdag, da en større entreprenør var i gang med et anlægsarbejde lige nedenfor vores vinduer,
gik det op for mig som lyn fra en
klar himmel, at det var det, som de
arbejdede med dernede, at jeg jo
ene og alene brændte for. Gravemaskiner, dozere og lastbiler. På
ingen måder for lastfordelinger,
energikrav eller forskellige former
for bæredygtige isoleringsmaterialer. Mandagen efter startede
jeg hos min gamle chef i Arkil som
projektassistent og flyttede hjem til
Gislev igen. Et smut hjem til mor
og far igen, igen. Det var nok ikke
lige den største sejr i livet, men jeg
havde savnet dem. Til gengæld var
det med en følelse af, at man havde
truffet en beslutning, der føltes helt
rigtig nede i maven.

Jeg gav mig i kast med en videregående uddannelse som bygningskonstruktør, fordi nogen bildte mig
ind, at det da lige var noget for mig.
Jeg startede på SU for første gang i
livet i en alder af 27 år og arbejdede
hele min fritid væk som servicemedarbejder i Silvan. For omme i
Aarhus koster studielejligheder på
50 m2 intet mindre end 7.500 kr.
om måneden plus forbrug. Og der
var langt hjem til mors aftensmad.
Jeg var faktisk ellers meget god til
at spille bygningskonstruktør, men
er der noget, jeg altid har haft svært
ved, så er det at leve mig ind i arkitekters til tider flyvske tanker og
idéer, hvilket nok mest siger noget
om mig, men stadigvæk.

Ved juletid i 2018 blev jeg tilbudt et
formandsjob af entreprenørfirmaet
Barslund A/S i deres jyske afdeling,
som ligger i Viby syd for Aarhus. Et
stort firma, som jeg længe havde
haft et godt øje til. Det skulle selvfølgelig prøves af, på trods af at det
indebar 3 timer om dagen i bil til og
fra Aarhus. Det var en spændende
tid, hvor man fik prøvet sig selv af i
en anden stor virksomhed med en
helt anden struktur og organisation.
Jeg lærte en masse om mig selv i
denne forholdsvis korte ansættelse
på kun 9 måneder, som bød på 3 anlægsprojekter i det midtjyske. Vigtigst af alt, så lærte jeg, at den tvivl,
jeg havde haft på egne evner, havde
været spild af tid. Det ene projekt
var et motorvejsprojekt for Vejdirektoratet ved Skejby. Da projektet
var gennemført og afleveret, kunne
jeg mærke på mig selv, at jeg faktisk
havde opnået, hvad jeg ville dér.

Det var faktisk dét, jeg altid havde drømt om, siden jeg startede i
lære. At være formand på et motorvejsprojekt for Vejdirektoratet.
Jeg havde bare ikke drømt om, at
jobbet skulle tage al min vågne tid
og gøre det så vanskeligt at være
noget for andre, både familie og
venner. Det er et arbejde jo bare
aldrig værd.
I dag er jeg tilbage på Fyn, hvor jeg
bor med min kæreste og hendes
to børn på 4 og 6. Jeg købte en
lejlighed i Odense, da min far atter
igen mente, at ferieopholdet efter
returen fra Aarhus måtte slutte. Vi
er dog her under Corona-krisen
blevet enige om, at vi ønsker os et
større sted. Et sted på landet med
plads til dyr og måske min egen
gravemaskine.
Fordi sådan en jo er rar at have.
Hvor man ikke kan høre Ramasjang
i hele huset, når der er tændt for det
på en regnvejrsdag. Faktisk har vi
netop lige fundet drømmehuset, og
i skrivende stund er vi ved at have
handlen på plads. Begge har vi selv
en masse dejlige minder fra vores
barndom med tanke på den frihed
og plads, der var på vores bedsteforældres gårde. Mine bedsteforældre havde ”Tornehavegård”.
(Den, der ligger inden Egedal, på
modsatte side af vejen). Dér har jeg
brugt rigtig mange timer i staldene,
på værkstedet og i den kæmpestore have. Så det vil vi også gerne give
videre til vores børn.
Arbejdsmæssigt så er jeg tilbage
og arbejder med jernbane som
formand i anlægsafdelingen i et
hollandsk firma, der hedder Strukton Rail A/S. Jeg arbejder primært
på Sjælland og Fyn og varetager
anlægsdelen af de projekter, vi har
her. Lige nu er vi i gang på Ringsted
St. med at gøre denne klar til Femern forbindelsen. Et arbejde jeg
er rigtigt glad for og med nogle af
de mest kompetente mennesker i
branchen omkring mig. Samtidig
er det et sted, hvor man får lov at
udvikle sig og får mulighed for at
prøve sig selv af.

Når jeg tænker tilbage på min opvækst hjemme i Gislev, så er det
med en rar fornemmelse og med
en masse gode minder. Gislev er et
rart og trygt sted at vokse op. Det
er minder om kælkebakken oppe
ved Vagn bonde, hvor man altid
endte i et krat og fik skrammer. Det
er utallige timer i og ved hallen og
nok 2 eller 3 slikposer fra Richard
og Doriths cafeteria, når man havde
været til fodboldtræning. Øl i massevis på Gislev Kro, hvor man altid
skulle høre på: ”I skulle have oplevet
70´erne her på Gislev Kro.
De kom fra nær og fjern, der var
satme gang i den.” Alle de timer jeg
tilbragte i området omkring Mosevej sammen med min bedste ven
Kenneth oppe fra mælkemanden.
Vi var uadskillelige, da vi voksede
op, og boede næsten dør om dør.
Han er stadig min bedste ven i dag,
og han har stor andel i størstedelen
af minderne fra barndommen. Der
er heldigvis så mange gode minder fra ungdommen i Gislev, at det
kunne blive en lang historie alene
om det. Jeg tror hellere, at jeg vil
fremhæve de enkelte mennesker
og personer, der bor i byen.
Det er i bund og grund dem, der står
stærkest i min erindring. Når man
bor og vokser op i Gislev, så kender
man altså stort set hele byen efter
en årrække.

Man ved i hvert fald næsten, hvem
alle er. Men det er jo også en by, hvor
folk både flytter til og fra. Jeg må
da i hvert fald sande, at jeg langt fra
kender alle længere, når jeg bevæger mig ned i Brugsen under mine
besøg i Gislev.
Mine forældre bor stadig i byen, og
jeg har også rigtigt gode venner,
som bor der endnu. Så jeg er ofte
”hjemme” i Gislev. Og ”Hjemme, er
jo dér, hvor hjertet er”, siger man.
Hvis ikke før, så ses vi i hvert fald til
Gislev Festival. Den skal I værne om.
Det er et fantastisk arrangement, og
jeg vil opfordre alle både indbyggere og fraflyttere til at komme og
støtte. Der er stærke lokale kræfter
på spil i Gislev. Men uden støtte og
opbakning er de jo ingenting. Jeg
kommer i hvert fald.
Jeg vil gerne benytte lejligheden
til at sende en hilsen til alle dem,
som husker mig fra min barndom
og opvækst i Gislev, for så husker
jeg med garanti også jer. Alt det
bedste herfra og til Gislev som lokalsamfund også.
Tusind tak til alle, fordi at I ville læse
med.
Venlig hilsen
Joachim Lykke Sørensen
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Jens Erik Olsen · Slipager 9 · 5854 Gislev · Tlf. 20 70 34 64 · www.gislevvarmeservice.dk

gislevvarmeservice@ga-net.dk · www.readytoburn.dk
gislevvarmeservice@ga-net.dk · www.readytoburn.dk
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25 ÅRS JUBILÆUM
NOVEMBERUDSTILLING 2020
Trunderup Friskole

Trunderupgade 5, 5772 Kværndrup

Lørdag den 31. oktober - kl. 13.00 - 18.00
Søndag den 1. november - kl. 13.00 - 17.00
www.novemberudstillingen.dk - Se mere på side 40-43.
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m ås ke

Fyns billigste kontorlejemål
Fordelagtig husleje - priseksempel:

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

FirmaHuset Fyn
Kontorfællesskab med andre

•

Lej fra 1-15 funktionelle kontorer i
forskellige størrelser

•

Konsulenthjælp til iværksættere

•

Lave priser - hør mere tlf. 62 29 12 10

•

Netværkskurser i samarbejde med
kommunen

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

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

Vanskelig
træfældning
Stubfræsning
Huse i træer
Beskæring

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

Akupunkter & Massage

Fjellerup Private Pasningsordning
Her giv
es Tr
Omsorg yghed, Nærvæ
, Ros og
r,
Kram.

Lars Nielsen
Massor@ga-net.dk

Søndervangen 7

·

5854 Gislev

·

Kontakt
hannewest@live.dk
Tlf. 2577 2007

www.privatpasningsordningfjellerup.dk

GISLEV

PIZZA & GRILL
Faaborgvej 2 · 5854 Gislev

Absolut Bogføring
v. Flemming D. Madsen
fld.madsen@gmail.com

Søndervangen 38 · Tlf.: 51 901 705
DK 5854 Gislev CVR.: 33 16 90 35

ÅBEN:
Mandag

17.00 - 20.00

Tirsdag til Lørdag 16.30 - 20.30
Søndag

16.30 - 20.00

Medlem af cereda.dk

Tlf. 6067 6255
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›› N Y T F R A

Nørrevængets Venner
Som tidligere lovet skal vi nok lade
jungletrommerne lyde og sætte opslag op. Vi håber, at vores generalforsamling onsdag den 16. september 2020 kl. 17.00 kan gennemføres.
Det samme gælder efterårsfesten
med Michael Winckler lørdag den
31. oktober kl. 14.30.

(Hold øje med Midtfyns Posten).
På glædeligt gensyn
Bedste hilsner fra hele
Bestyrelsen / Karen.

Hjertestartere i Gislev

Desværre er der ikke så meget nyt
fra Nørrevængets Venner.
Vi må stadig ikke lave arrangementer i cafeen på Nørrevænget, men
vi er klar med et program, så snart
der åbnes. Måske sker det fra dette
skrives, og inden Vækst i Gislev udkommer.
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›› B Y E N S B I L . D K

Mangler du en bil?
TILGÆNGELIGHED
Er bilen, som du ønsker at booke, ledig, kan du booke og afhente inden for få minutter.

I Gislev er blevet til i et samarbejde
mellem Faaborg-Midtfyn Boligforening, Gislev lokalråd og SuperBrugsen Gislev. Bilen har fået fast plads
ved Gislev SuperBrugs.
Bilen kan bruges af alle enten som
helt alm. lejebil, eller for dem, som
kun sjældent har brug for en ekstra
bil.
Man kan også vælge at blive medlem af ByensBil.dk. Et medlemsskab koster 300 kr. om året og som
medlem får man nogle fordele:

BILGARANTI
Du er altid sikret, at du har en bil
på en af stampladserne i din by.
(Dette kræver dog, at du kender
dit behov 3 dage før). I de fleste
tilfælde kan vi gøre det hurtigere
end 3 dage, så kontakt os endelig,
også hvis du har et akut behov
for bil.
BOOKING
Du booker selv bil direkte i bilens
kalender.
BOOKINGSPERIODE
Du kan booke bil fra perioder på
½ time og op.
RABAT
Du sparer 0,30 dkk pr kilometer, du
kører i forhold til ikke medlemmer.

– Spar
BookBook
– Kør– –Kør
Spar

RABAT
Du får op til 3 timers rabat på
bookingsperioder over 5 timer.
FAKTURA
Samlet faktura bliver udsendt pr.
mail en gang pr. måned.
ByensBil ApS er et mindre selskab,
som har til formål at øge mobilitets-mulighederne i de mindre
samfund i Danmark - samtidig med
at vi skåner miljøet. Jo mere vi dele,
jo mindre CO2 udledning.
1 delebil sparer miljøet for produktionen af mindst 3 biler. (Nogle studier viser helt op til 12 biler)
Delebiler er oftest mere miljøvenlige (små nyere biler).
Delebilister kører typisk færre
kilometer og øger fokus på nødvendigheden af at ændre adfærd i
forhold til miljøet.
ByensBil.dk
Arne Vestergaard Andersen

Book – Kør – Spar
Book – Kør – Spar

Delebiler centralt placeret rundt i Danmark, primært i
Jylland og på Fyn
Delebiler centralt placeret rundt i Danmark, primært i Delebiler
centralt placeret rundt i Danmark, primært i
Det billige og bæredygtige
Jylland og på Fyn
Bilerne kan bruges som Jylland
alm. lejebiler.
og på Fyn
alternativ til egen bil.
Du
kan
også
vælge
at
blive
medlem
af
ByensBil.dk.
Bilerne kan bruges som alm. lejebiler.
Bilerne kan bruges som alm. lejebiler.
Sådan
gør
du:
Du kan også vælge at blive medlem af ByensBil.dk.
Du
kan også vælge at blive medlem af ByensBil.dk.
Medlemsfordele:

Book
Medlemsfordele:
På www.byensbil.dk

Nem og hurtig adgang tilMedlemsfordele:
bil/ekstra bil,
for
kun
300,om
året.
Køradgang til bil/ekstra bil,
• Nem og hurtig
• Nem og hurtig adgang til bil/ekstra bil,
• Du booker selv via et personligt login på nettet.
for kun
300,om året.
Brug tilsendte
kode
til nøgleboksen
ved bilen.
for kun 300,- om året.
Man betaler kun for sit forbrug, og kan
• Du booker selv via et personligt login•på nettet.
•
Du booker selv via et personligt login på nettet.
Spar
booke bil fra en ½ time af gangen.
• Man betaler kun for sit forbrug, og kan
•
Fra 2,60 kr. pr. km inkl. brændstof. • Lavere pris. Man betaler kun for sit forbrug, og kan
booke bil fra en ½ time af gangen.
booke bil fra en ½ time af gangen.
Timepris 10 kr. - dog max 80 kr. pr. dag. • Bilgaranti. Læs mere på vores hjemmeside.
• Lavere pris.
• Lavere pris.
• Ingen bekymringer
om sommer/vinterdæk,
• Bilgaranti. Læs mere på vores hjemmeside.
• Bilgaranti. Læs mere på vores hjemmeside.
service, værkstedsregninger, banklån, osv.
• Ingen bekymringer om sommer/vinterdæk,
• Ingen bekymringer om sommer/vinterdæk,
Kontakt:
service, værkstedsregninger, banklån, osv.
service, værkstedsregninger,
banklån,
osv.
*Ønsker du en bil i din by så kontakt os via www.ByensBil.dk
www.byensbil.dk
*Ønsker du en bil i din by så kontakt os via www.ByensBil.dk
*Ønsker du en bil i info@byensbil.dk
din by så kontakt os via www.ByensBil.dk
Tlf: 4283 6940 ByensBil.dk
•

Så nemt er det!

ByensBil.dk

ByensBil.dk
ByensBil.dk

ByensBil.dk
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›› M I D T P Å F Y N

Kirkehøjskolen i Ryslinge

Kirkehøjskolens formål
er gennem foredrag,
fortælling og samtale at
tilbyde oplysninger og
skabe forkelig debat om
kristendom, kirke og tro.

Programmet
efterår 2020

Den 22. september kl.19.00
Ryslinge Valgmenigheds Mødesal
Åskovvej 2, 5856 Ryslinge

Knud Bjarne Gjesing

Hans Stavnsager

Historiker og litteraturforsker

Borgmester, FMK

Ingemann

Tolkiens ”Ringenes herre”

B. S. Ingemann er fortsat én af de
mest elskede salmedigtere med
sange som ”I østen stiger solen op”
og ”Lysets engel går med glans”.
Men Ingemann skrev meget andet
end salmer, bl.a. gysernoveller og
skrifter om menneskets genfødsel
efter den fysisk død.

Ringenes herre er bortset fra Biblen den mest læste bog verden over
gennem de seneste 50 år.

- Religiøsitet og nyreligiøsitet

Hans samlede værker udgør faktisk
41 bind, og han foregriber tanker,
der også gør sig gældende i vor
egen tids nyreligiøsitet. Blandt
præster og teologer har han ikke
altid været lige velset. I sin alderdom nægtede Grundtvig ligefrem
at anerkende sin gamle ven som
kristen.
Hvad handler Ingemanns forfatterskab egentligt om – og hvorfor er
han kættersk?

Aaskovvej 2,
5856 Ryslinge.
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Den 20. oktober kl.19.00
Sdr. Nærå Kirke
Kirkevej 9, 5792 Årslev

- Om kampen mellem godt og ondt

Men værket er kun en del af det univers, som JRR Tolkien skabt igennem et langt liv.
I foredraget kommer Hans Stavnsager ind på de temaer, der stadig
fascinerer læsere i alle aldre over
hele verden, og den indvirkning,
som Tolkien stadig har på underholdningsindustrien og kulturlivet.
Samtidig beretter han om inspirationen til værkerne, som spænder fra den oldnordiske mytologi
til den katolske kirke. Og endelig
genfortæller han en række af de
legender, som for Tolkien selv var
det helt centrale element i hans forfatterskab.

Den 3. november kl. 19.00
Ryslinge Valgmenigheds Mødesal
Åskovvej 2, 5856 Ryslinge

Den 24. november kl. 19.00
Ryslinge Valgmenigheds Mødesal
Åskovvej 2, 5856 Ryslinge

Anders Petersen

Ruth Brik Christensen

Lektor i sociologi ved Ålborg Uni.

Pædagog og diakon

Præstationssamfundet

Kaffe og kage

- Stress, angst og depression

- mellem krudt og kugler

Vi er blandt verdens lykkeligste
folk, men alligevel florerer stress,
angst og depression i bedste velgående. Særligt de unge er hårdt
ramt, viser undersøgelser gang på
gang.

Som leder af KFUMs Soldaterhjem
har Ruth været med de danske
soldater i Irak, Libanon og Afghanistan. Foredraget giver en anderledes vinkel på Danmarks militære
engagement i verdens brændpunkter. KFUMs Soldaterhjem er et civilt
fristed fra den militære hverdag,
hvilket giver mange gode oplevelser med soldaterne.

De er pylrede og forkælede,
råber nogen, mens andre mener, at
de unge psykologiserer alt alting.
Jeg mener, at de unge er ramt af
præstationssamfundet, som sætter dem under voldsomt pres.
Et pres, der vel og mærke ikke kun
er forbeholdt de unge, men som
mærkes i store dele af befolkningen. Hvordan skal vi forstå dette,
og hvad kan vi eventuelt gøre ved
det? Det handler dette foredrag om.
– Anders Petersen har forsket i psykiske lidelser som samfundsfænomen. Ud over en lang række artikler,
har han skrevet bogen Præstationssamfundet og redigeret Diagnoser
(med Svend Brinkmann).

En af Ruths vigtigste opgaver har
været at skabe rum for menneskelighed med soldaternes glæder
og sorger med lyttende ører. Desuden bagte hun tonsvis af kager,
og bryggede spandevis af kaffe og
skabte et hjem, hvor soldaterne altid kunne komme og slappe af fra
krigen.
Det kristne værdigrundlag er bærende element på KFUMs Soldaterhjem, og værdierne får en særlig
dimension, når livet og døden kommer tættere på soldaterne.

Kirkehøjskolen
midt på Fyn
Højskolen er en
uafhængig forening
med en bestyrelse, der
består af friville fra
Midtfyns provsti.
Bestyrelsen vælges
på den årlige general
forsamling, der afholdes
i forbindelse med
foredraget den
22. september.
Gennem 30 år har
højskolen arrangeret
foredrag med
økonomisk støtte
fra de lokale
menighedsråd.

Pris pr. foredrag
inkl. kaffe/te:

kr. 60,Alle er velkomne
Følg os på Facebook
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›› G I F - G Y M N A S T I K O G D A N S

Opråb – efterlysning
Gislev IF Gymnastik og Dans er i gang med at planlægge kommende sæson.
Vi kan allerede nu se, at hvis vi
på sigt skal have voksne trænere
(gerne i alderen 25+) på holdene de
kommende sæsoner, så er det nu,
vi skal have nye kræfter ind.
Så går du med en spirende trænerdrøm i maven, så er det nu, at du
skal melde dig som hjælper.
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Du får mulighed for at blive lært
op i trænerrollen og bliver tilbudt
kurser, så du er klædt godt på til
opgaven.

måtte nedlægge hold pga. mangel
på trænere. Vi mangler trænere til
alle børneholdene.

Du kommer ikke til at stå alene med
ansvaret i hvert fald i kommende
sæson. Hvis der ikke kommer nye
kræfter ind NU, så risikerer vi at

Kontakt Bjørn tlf. 4075 0958
Vi håber, at vi ses!
Gislev IF Gymnastik og Dans

September - Oktober - November

Gislev & Ellested
Sogne

Årgang 70

Nr. 4 - 2020

Provst Johan Henrik Colding
(1799-1844) fortsat…

I sidste blad skrev jeg om Provst Coldings virke som formand i fattigdoms
kommissionen. Men dette var jo langt fra det eneste, der optog ham.
Også skolevæsenet havde Provst Coldings bevågenhed.
Allerede i 1805 indførte han klassedeling i skolerne – dog afbrudt af spansk
indkvartering i forbindelse med Napoleonskrigene. I nogle år havde et
”Opdragelsesinstitut” under ledelse
af cand.theol. Drejer hjemme i præstegården; dets formål var at give de
særligt begavede børn en videre uddannelse end den som skolerne på
dette tidspunkt formåede.
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Provst Colding var blandt andet også
formand for skolekommissionen og
han havde derfor store ambitioner på
skolevæsenets vegne. Han krævede
således, at medlemmerne tog deres
opgave alvorligt, hvad enten det drejede sig om tilsyn med bygningerne
eller skolernes daglige liv. Forsømte
forældre at sende deres børn i skole, blev de idømt mulkt, hvilket er et
gammeldags ord for bøde. Det samme skete for gårdmænd, der holdt
deres tjenestedrenge fra skolen. Om
en af disse gårdmænd skriver Colding
i sin protokol: ”Da han bor tæt ved
skolen og er en formuende mand, så
burde han ikke tage et fattigt barn i
sin tjeneste alene for at have slid af
det som kreaturet, og da han trodsigt
har erklæret, at han ikke vil lade drengen søge skolen, så er det indlysende
at denne forseelse vokser i henseende
til brøde, da den hidrører alene fra
gerrighed og trodsig modvilje.

Han idømmes hermed en fordoblet
mulkt af 4 sk. daglig for 16 dage, i alt
4 mark”.
I Coldings tid var der hele tre skoler
i Gislev-Ellested pastorat. Lærerne var
henholdsvis Lærer Henriksen som var
lærer i Gislev, lærer Trolle i Sandager
og lærer Ventzel i Ellested.
Også kirkebøgerne bærer præg af
Provst Coldings undertiden barske humor, idet han ikke er sen til at knytte
en kommentar til som f.eks. ”Han var
en brav og ærlig mand, uagtet han
var hestepranger”, ”var en driftig og
arbejdsom mand, der dyrkede sin jord
uden plov med sin egen spade ved
gravning”, ” han var et stille, gudfrygtigt sind med nogen hang til religiøs
melankoli”, ”hun var i mange år jordmoder her i sognet, men ueksamineret og lidet bedre end slet ingen”.
Fødselshjælpen i sognet var på dette
tidspunkt ringe og mange børn som
mødre døde ved fødslen på grund af
fødselshjælpens uduelighed; om dette
skriver han blandt andet i 1811: ”Den
16 april fødte husmand Peder Jeppesens kone i Holme et dødfødt barn;
fødselshjælperske var første husmand
C.C.s hustru, som ganske uvidende
før har været uheldig og en gang sat
under tiltale, men som der nok efter

sædvane ej kom noget ud af, thi hun
praktiserer endnu, når nogen er så enfoldig at tage hende; da denne kjælding (ja, det skriver han faktisk, den
gode provst Colding) gjorde det alt
for galt, hentede de L.P.s kone, som
er noget bedre forfaren”.
En anden gang skriver han: ”Jordmoderen dels tumlede dels forsømte den
fødende i fire dage. Det er en ulykke,
at sognet ingen eksamineret jordmoder har, men må hjælpe sig med en
ulærd fusker i kunsten; forestilling
desangående er ved lejlighed blevet
gjort af præsten, med hidtil uden
nytte”.
På dette tidpunkt blev der udstedt
ikke så få love fra ministerierne. Faktisk var det så mange at Colding med
rette kunne skrive: ”Mange strenge
love, der er givet i en alvorligere tidsalder end den nærværende, er nu blevet forældede og som sådanne ikke
længere anses for passende for vore
tider, og derfor hverken efterleves eller overholdes af dem, der er sat til at
våge over dem. Ingen bryder sig om
dem, ikke engang i retsdomme; det er
som om var de aldrig til; man undser
sig ved ligefrem at kalde dem tilbage
og afskaffe dem, men man lader dem
stå til unyttig fyld, som så meget andet i vores lovkodeks.”

I 1810 udgik en forordning med forslag til oprettelse af et distriktsselskab
for patriotisk virksomhed. Det blev
sat i verden af en række præster og
herremænd, som ville sikre udvikling,
arbejdskraft og arbejdspladser på Fyn.
Selskabet blev oprettet i skyggen af
Napoleonskrigene, i kølvandet på
Københavns bombardement, flådens
ran – og få år før seneste statsbankerot. Der er altså tale om en tid, hvor
landets stabilitet og infrastruktur var
under hårdt pres.
Målet med stiftelsen af
Patriotisk Selskab var:
1:	At fremme oplysning og
sædelighed.
2:	Fædrelandssind og borgersind.
3:	Vindskibelighed
(dvs. stræbsomhed og nidkærhed),
især ved at indføre arbejdsøvelser
i skolerne og forøge husflid.
4: Havedyrkning
5: Agerbrug.

Provst Colding har disse kommentarer
til biskoppens skrivelse: 
”Skrydere vil tage anledning af planen
til at blæse vældigen i basunen, og at
kagle over æg, som de ej engang har
fået færdige!”.
Tiden frembragte mange pudsige ideer som f.eks. forslag til oprettelse af
”bespisningsanstalter efter den Rumfordske metode”.
Det drejede sig om færdiglavede retter, som skulle uddeles ikke blot til
dem under fattigvæsenet, men også
til husmænd, indsiddere og daglejere,
hvorved disse kunne spare omkostningen og umagen ved selv at lave
deres spise!”

Med disse bespisningsanstalter skulle
efter ophavsmandens tanke, forbindes bagerier og ølbryggerier for fattige og mindre bemidlede. I 1839
udnævntes provst Colding til konsistorialråd som tak for hans stor
indsats i provstiet; titlen dækkede
oprindeligt over medlemmer af universitetets styrelse, men med tiden
var det blevet en ærestitel uden reelt
indhold. I 1937 sattes en mindesten
på provst Coldings grav af sognets
beboer; så længe levede mindet om
denne bemærkelsesværdige præst.
Fortsættes i næste kirkebladet.
Mette Sauerberg
Sognepræst i Gislev-Ellested pastorat

Kirkegårdsvandring
Torsdag den 3. september kl. 19.00 vil der være mulighed for at komme
med på en lille kirkegårdsvandring på Gislev kirkegård.
Graver John Lykkedal vil denne aften tage os med en tur
rundt på kirkegården. Her vil han blandt andet fortælle,
hvorledes den kommende skovkirkegård/mindelund forhåbentligt kommer til at tage sig ud.
Planen om at anlægge en mere natur præget kirkegård har
ligget i støbeskeen hos John og menighedsrådet nogle år
og nu har vi endelig fået udarbejdet en færdig plan, som
vi glæder os til at inddrage sognets beboer i. Projektet er
stort og det kommer til at tage mange år, før vi nærmer os
det færdige resultat, men gradvist vil der ske forandringer
på plænen bag ved kapellet, som bliver det primære sted for
anlæggelse af skovkirkegården/mindelunden.
De fleste mennesker forbinder måske kirkegården med et
fredfyldt sted, hvor tiden står stille, fordi her mindes vi dem
vi har mistet. De færreste tænker over, at kirkegården er lige
så meget underlagt skiftenden tider, som det liv der leves er.

I dag omkranser små hække gravstederne, men går vi hundrede år tilbage i tiden ville det mest almindelige have været
jerngitre. Samtidig er der en stigende tendens til at flere og
flere vælger de traditionelle gravsteder fra til fordel for mere
enkle og mindre gravsteder.
For nogle handler det om, at det er praktisk, at der ikke er et
gravsted at holde. For andre er det tanken om, at det sidste
hvilested bliver enkelt og naturligt. Jordpåkastelses ordene
rummer både den kristne forkyndelse om genopstandelse,
men også naturens iboende cyklus. Af jord er du kommet –
til jord skal du blive- af jorden skal du genopstå. Præcist som
naturen hvert efterår og vinter forgår, men når forårs tide
kommer, vil hver blomst og blad skyde på ny.
Hvordan man får mere natur og rum ind på kirkegården vil
graver John Lykkedal Pedersen fortælle meget mere om.
Vi mødes ved kirken kl. 19.00.
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Efterårskoncert
Halfdan Rasmussen-sange med Ryslinge Sangkor
Tirsdag den 6. oktober giver Ryslinge Sangkor efterårskoncert
i Gislev Kirke kl. 19.30. Koret ledes af Jens Reinholdt.
I programmet indgår der 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 årstiden samt fællessalmer og orgelmusik.
Alle er meget velkomne

Høstgudstjeneste

DEN 30. AUGUST KL. 11.00 PÅ ÅDALS SCENEN
Sidste år holdt vi for første gang vores årlige
høstgudstjeneste på Ådalscenen.
Det blev en stor succes. Kommende
konfirmander og deres forældre
mødte op til gudstjeneste og indskrivning. Ligesom mange fra byen
havde fundet plads foran scenen.
Vi har i mange år inviteret FDF Brass
Band og byens kor ”Tågehornet”
til at medvirke. Det vil også være
tilfældet i år.

Sidste år var der mange der benyt
tede sig af at holde picnic i de grønne
omgivelser. I år har vi allieret os med
Ådalscenen som vil stå for salg af lidt
at spise og drikke, så der vil være rig
mulighed for at blive siddende og
nyde de skønne omgivelser
Husk at medbringe stole, tæpper
eller lignende til at sidde på.

Konfirmandindskrivning den 30. august efter
høstgudstjenesten ved Ådalscenen.
Der vil være indskrivning til konfirmationsforberedelse efter høstgudstjenesten den 30.august.

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

Undervisning vil igen i år være torsdag og lørdag og foregå i konfirmandstuen ved Gislev præstegård.
Torsdags hold:

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

Er der spørgsmål til indskrivning eller konfirmandundervisningen er man velkommentil at skrive eller
ringe på: Tlf. 29 38 89 88 Mail: mesa@km.dk
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Mange konfirmandhilsener - Sognepræst Mette Sauerberg

Lørdags hold:
For alle der går på Gislev
Friskole, 4kløverskolen
i Ørbæk, Nordagerskolen
i Ringe eller på Trunderup
Friskole.
Vi mødes en lørdag om
måneden i tidsrummet
kl. 9.00-12.00.
Følgende lørdage vil
der være undervisning
i 2020/2021:
Lørdag den 12. september
Lørdag den 24. oktober
Lørdag den 14. november
Lørdag den 12. december
Lørdag den 9. januar
Lørdag den 13. februar
Lørdag den 6. marts
Lørdag den 17. april

Luthers Nøgle

Konfirmation

Vil du være hjælper/frivillig til Luthers nøgle
onsdag d. 30. september?

Søndag den 4 oktober vil dette
års konfirmander langt om længe blive konfirmeret.
Jeg tror, håber og beder til, at
det bliver en glædelig og festlig
dag, hvor vi forhåbentligt kan
få lov til at holde konfirmation
og fest sådan som vi plejer.
I skrivende stund er der stadig
mange regler, vi skal overholde
mht. afstand. Blandt andet skal
vi holde 2 meters afstand, når vi
synger. Dette betyder, at vi på
nuværende tidspunkt ikke kan
fylde kirken helt op.

Vi skal bruge et godt hold af mennesker, der har lyst til at gøre en tidsrejse
til middelalderen.
Det sker onsdag d. 30/9 hvor Vantinge
kirke, den gamle skole, forsamlingshuset, og markerne omkring kirken kommer til at danne ramme for det 7. spil
om ”Luthers Nøgle” på Midtfyn.
Hvis du har tid og lyst, så skal du sammen med præster fra hele Midtfyns
provsti, være med til at gøre tidsrejsen
for årets konfirmander troværdig.
Vi har i styregruppen skaffet kostumer, rollebeskrivelser og rekvisitter. På
spildagen vil der være kaffe på kanden og rundstykke fra morgenstunden, frokost og forventninger om en
udbytterig dag, både for næsten 400
konfirmander, provstiets præster og
frivillige/hjælpere.

Deltagelse som frivillig kræver at
du har tid til at medvirke:
Onsdag d. 30 september fra kl. 8.00
til ca. 15.30 samt 1 time tirsdag d. 29
september enten eftermiddag eller aften ved Vantinge kirke, afhængig af
hvilken rolle du skal have.
Når rollerne er fordelt, får I tidspunkt
for instruktion for jeres gruppe/roller.
Tirsdag eftermiddag/aften gives der en
nødvendig instruktion før spillet kan
gå i gang. Instruktionen vil tage 30-60
minutter.
Tilmelding sker ved at sende en mail,
med navn til Simon Jylov på
SIJY@km.dk. kan også kontaktes på
tlf: 92 43 25 25.
Tilmelding senest 7. september,
og gerne før!

Derfor har jeg ikke sat tidspunkter på selve konfirmationsdagen endnu, da jeg ikke ved
om vi er nødt til at dele os i to
eller tre hold. Reglerne ændrer
sig jo nærmest fra dag til dag.
Når vi nærmer os vil jeg melde
tidspunkter ud. Et vil jeg dog
love og det er at I nok skal blive
konfirmeret ☺

I Gislev kirke konfirmeres
den 4. okt. 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
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Sogneudflugt 2020
Søndag den 6. september

Kirkekoncert
––

MED

––

Doppler Duo

Dette års sogneudflugt går til det nordlige Fyn, hvor vi blandt andet skal
besøge Bogense kirke og spise frokost på Bogense hotel.
Glade og forhåbentlig mætte fortsætter vi til Ditlevsdal bissonfarm i Morud.
Efter vort besøg på Ditlevsdal bissonfarm vender vi atter hjem. Tidspunkt
for hjemkomst er ca. 18-tiden. Ligesom de forrige år vil der være gudstjeneste i Gislev kirke forud for udflugten.
Gudstjenesten begynder kl. 10.00 og varer en god halv time.
Herefter vil der være afgang med bus fra kirkepladsen kl. 11.00.

Tilmelding kan ske til
Margit Olsen - Tlf. 22 18 04 45
Pris: 150 kr.
Vi gør opmærksom på at tilmelding foregår efter først til mølle princippet.

Torsdag den 5. nov.
gæster Doppler Duo
Gislev kirke ved en
aftenkoncert kl. 19.30.
Doppler Duo består af Tina
Christiansen, orgel og Monica
Schmidt Andersen, blokfløjte.
Tina og Monica er konservatorieuddannede musikere og de er begge solistuddannede på deres instrumenter.
Både Tina og Monica har givet utallige
koncerter i Danmark og i udlandet.
Tina er til daglig ansat som organist
ved Ansgars kirke i Odense og Monica
spiller i flere faste ensembler, hvori der
indgår blokfløjter.
Ved koncerten i Gislev anvendes både
orgel, cembalo og klaver, samt forskellige typer af blokfløjter.
Alle er velkomne til en forrygende
musikalsk oplevelse.
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ADRESSER
Gislev Kirke
Lykkesholmsvej 3, 5854 Gislev
Åbent mandag –lørdag kl. 8-16.
Ellested Kirke
Ellestedvej 11B, 5853 Ørbæk

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

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

Næstformand
Jonna Holmhus Sindberg
Tlf. 50 41 46 58

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

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

Gislev graverkontor
Tlf. 62 29 10 28
E-mail: gkirke@mail.dk
(Graverkontoret er lukket mandag)
Organist
Erik Kempf
Tlf. 22 55 15 92
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 6 sept. 13. s.e.trin.

kl. 10.00 Herefter sogneudflugt

Søndag den 13. sept. 14.s.e.trin.

kl. 10.30

ELLESTED

Onsdag den 9. sept. Aftensang i Ellested kirke		

kl. 19.00

Søndag den 20 sept. 15.s.e.trin.

kl. 10.30

Søndag den 27. sept. 16.s.e.trin.

kl. 9.00

Søndag den 4. okt. 17. s.e.trin. konfirmation

Se tidspunkter i dagspressen, sogn.dk og på kirkens facebookside

Søndag den 11. okt. 18.s.e.trin.

kl. 10.30

Søndag den 18. okt. 19.s.e.trin.

kl. 9.00

Onsdag den 21. okt. Aftensang i Ellested kirke		
Søndag den 25. okt. 20 s.e.trin.

kl. 10.30

Søndag den 1. nov. Alle helgens dag

kl. 19.00

Søndag den 15. nov. 22 s.e.trin.

kl. 10.30

kl. 19.00

kl. 16.00

Søndag den 8. nov. 22 s.e.trin. kl. 9.00
Søndag den 22. nov. 23 s.e.trin.

kl. 10.00

Søndag den 29. nov. 1.s. i advent

kl. 10.30

Der skal tages forbehold for ændringer i gudstjenestelisten. Dette hænger sammen med, at der per 1. september
indsættes en ny sognepræst i Kværndrup. Vedkommende vil være den primære til at afløse mig, når jeg holder fri.
Da vedkommende endnu ikke er tiltrådt har jeg ikke haft mulighed for at planlægge mine fridage.
Evt. ændringer vil blive annonceret i Midtfyns Posten, på sogn.dk eller kirkens facebookside: Gislev-Ellested kirke.

Kommende aktiviteter
Torsdag den 3. sept. Kl. 19.00: 	Kirkegårdsvandring med graver
John Lykkedal som vil fortælle om de nye planer vedrørende

Søndag den 6. sept. kl. 11.00:	Sogneudflugt med afgang fra kirkepladsen - Husk tilmelding
Tirsdag den 6. okt.

Koncert med Ryslinge sangkor i Gislev kirke

Torsdag den 5. nov.

Koncert med Doppler Duo (orgel og blokfløjte) i Gislev kirke

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

anlæggelse af en mindelund på Gislev kirkegård.

›› D E N S T O R E T R A N S P O R T

Med ekspresfart til Kina
Onsdag den 23. juli 2020 fik Gislev besøg af en kæmpe støbeform til vindmøllevinger.
Det er jo nok ikke mange borgere
i Gislev, som ikke har opdaget, at
rundkørslen er blevet gravet op
så kæmpekøretøjet kunne komme
forbi rundkørslen, eller rettere sagt
køre lige igennem.
Støbeformen er bygget hos Dencam i Kirkeby og skulle transporteres fra Kirkeby til Nyborg, for
derefter at blive sejlet til Aalborg
og efter sigende så videre til Kina.
Selve støbeformen er 83 meter
lang, og hele køretøjet målte 93
meter i længden.
Selvom klokken var blevet over
23.00 onsdag aften, var der mødt
flere hundrede mennesker op for
at opleve dette meget specielle
køretøj, så det er jo nok det største arrangement i Gislev til dato
i 2020.
Køretøjet kørte meget langsomt,
nærmest i gå-tempo fra rundkørslen og op til SuperBrugsen, hvor
der ikke var meget plads rundt i
svinget.
Et ret imponerende køretøj.
Med venlig hilsen
Lars Fredslund Hansen.
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Let’s Furnish the World Better

w w w.four.de sign
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›› G I S L E V S E N I O R K L U B

Tur til Guldhøj i Ringe
Gislev Seniorklub meddeler, at
enkelte arrangementer muligvis
flyttes fra cafeen på Nørrevænget
til andre steder i byen pga. Corona
restriktionerne.
Dette oplyses ved tilmeldingen.
Se vores tilbud i Vækst i Gislev nr.
32 - desuden dette arrangement:
Tirsdag den 3. november:
Tur til Guldhøj, Ringe
Afgang fra kirkepladsen i Gislev i
egne biler kl. 10.00. Rundvisning
med Helene Jakobsen.
Derefter kaffe i cafeen.

BRÆNDE
Vi udlejer
ligeledes
trailere store
og små
lukkede samt
maskintrailere!

SAND

Her følger et billede af vores nuværende bestyrelse:
Per Hansen er nyvalgt formand. Øvrige er Ruth Madsen,
Gerda Jørgensen, Birthe Jørgensen, Poul Andersen,
Sonja Jørgensen og Carsten Lykke Jensen.
Mulighed for en rask travetur
omkring Ringe sø.
Betal 20 kr. til Sonja.

TRÆPILLER

FLIS

Giv også 20 kr. hvis du kører med
andre.

Bestyrelsen

STEN

LV TRANSPORT LEVERER:
- lige til døren i små og lidt større portioner.

GRUS
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.

Ap s
LV Transport
.
Ørbækvej 70

5854 Gislev

Tlf: 40 68 17 84
Lvtransporten@gmail.com
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›› T R E E G E S K O L E N S 2 . K L A S S E

En anderledes hverdag
To dage om ugen flyttede vi skolen udenfor i have, skov, strand
og gade.
Der arbejdede børnene i deres
Udeskolebøger med forskellige
faglige opgaver - såsom digte,
selvlavede fagtekster om planter
og måleopgaver.
Klassen var kreativ - og alle arbejdede med fedtsten, de snittede,
og samtidig var der bevægelse
på programmet med ordklasse
stafetter.
Der var gåture efter kort med de
fire verdenshjørner påtrykt, der
viste sig at være rigtig nyttige for
at kunne finde rundt i Ryslinge,
hvor børnene kunne vise deres
hjem frem.
Anne Rye og
Anne Buch Nielsen
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alle dage

7.00 -20.00
Gislev
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›› K O N C E R T I G I S L E V

Grønnere Grøn

Solen skinnede fra en næsten blå
himmel. Luften var lun, og vinden
havde lagt sig for en stund. På
græsset lå tæpper bredt ud, og
rundt omkring stod festivalstole. I
en stor balje var der kolde øl.
Katten, der for en stund havde
slikket sol i stortrommen, havde
fundet et andet sted med mere ro.
Scenen var sat til eftermiddagens
Grønnere Grøn koncert. Og præcis
kl. 16.00 lørdag den 25. juli 2020
gik det københavnske band AICK
på i baghaven på Grønneparken
8 hos Line Lund Jensens
mor, Lena.
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Line, der til hverdag bor i Odense,
havde søgt om at være en af de
100 danskere, der kunne vinde en
de mange hjemmekoncerter, Grøn
Koncert havde stablet på benene,
når nu årets Grøn Koncerter var
lukket ned pga. Covid-19. Og 9
dage før koncerterne skulle afholdes landet over, blev hun ringet
op af NOVA, der kunne fortælle, at
hun var en af de heldige.

Og nu sad hun der så – omgivet af
venner og familie i mors baghave
– og lyttede til tonerne fra AICK.
Bandet, der til daglig slår sine folder i København, var i Gislev for at
give den første af deres to Grønnere Grøn Koncerter.

Et af de 100 up-coming bands,
der skulle være en del af Grønnere Grøn konceptet ville spille for
hende. Hun skulle blot fortælle,
hvilken genre hun godt
kunne lide.

En god blanding af pop, rock og
elektrisk musik, som havde en
drømmeagtig undertone.

Et 5-mand-stort orkester og egen
lydmand spredte sød musik og
god energi i solen.

Mor, Lena, havde kontaktet
Refsvindinge Bryggeri for at høre,
om de ville sponsere drikkevarer til
dagens arrangement, og det ville
de gerne. 120 flasker Røde Mor og
Ale no.16 var bragt til huse, så både
øl og musik var gratis til de små 50
gæster, Line havde fået mulighed
for at invitere.
Grøn Koncert er arrangeret af Muskelsvindfonden, og netop derfor
står lige netop disse koncerter landet over Lines hjerte nær. Line har
nemlig selv muskelsvind. I år ville
have været hendes eget 10. års jubilæum til koncerterne, så det var
selvfølgelig helt særligt, det blev
holdt i privaten, men også ærgerligt, der ikke blev en rigtig Grøn
Koncert, alle kunne få glæde af.
For, siger Line, det er trods alt lidt
noget andet!

Næste stop på turen var Sakskøbing. I radioen kunne man høre
NOVA, der fulgte vinderne landet
over. Om Line nåede at blive ringet
op vides ikke.
Men en ting er sikkert: Line Lund
Jensen kan sammen med venner,
familie og de nærmeste naboer
se tilbage på en smuk solskinseftermiddag med dejlig musik,
da Grønnere Grøn gav koncert i
Gislev.
ViG-redaktionen
Charlotte Lintrup

Små 40 minutter senere var det
hele slut. AICK stillede gladelig
op til billeder, snak og autografer.
Solen, der havde strålet så smukt,
mens musikken spillede, var så
småt ved at glide bag ved skyerne.
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›› K L A R ! P A R A T !

Gymnastikstart i GIF
Se mere i
”VÆKST I GISLEV”
ELLER PÅ
WWW.GISLEV-IF.DK

SÆSONSTART UGE 37 MED MINDRE ANDET ER ANFØRT EFTER HOLDET
Sted: Gislev Hallen
Mandage:

9.00 - 10.00	
Pilates: Marianne Baekgaard
Start: 7./9. til jul Pris 400 kr. – 4./1. – 15./3. Pris: 450 kr.
10.00 - 11.30

Tæppecurling/Bowls: Niels, Hans og Willy starter uge 38

17.00 - 18.00

Forældre/barn (barnet er under 3 år): Mette og Susanne
– i samarbejde m/RGF – vi er i Gislev Hallen hele sæsonen.

Tirsdage:

14.30 - 15.30	Seniordans: Kirsten starter uge 38

Onsdage:

9.30 - 11.30	Multimotion 60+: Bodil, Birgit, Hans, Niels, Kirsten,

		 Willy starter uge 38
Torsdage:

16.00 - 17.00

Krudtugler (3 - 6 år): Mette, Frederikke, Ida, Signe, Jonas, Isabella

17.15 - 18.30	Badutspringerne (bhkl. - 3. kl)
18.45 - 20.30

S
 upermix (4. kl. - ?): Bjørn, Claus, Steen, Katrine

Sted: Gislev Forsamlingshus
Tirsdage:

9.00 - 21.30

Squaredance: Torben starter uge 38

SÆSONSTART OG COVID-19:
•

Føler du dig sløj, så meld afbud til træning.

•

Respekter og efterlev de specifikke anvisninger fra din forening og instruktør.

•

Hold 2 meters afstand og undgå fysisk kontakt med andre deltagere.

•
•
•

Ankom omklædt til træningen og forlad træningsfaciliteten straks efter træning.
Husk god hygiejne før, under og efter træning.

Hjælp gerne til ved rengøring og afspritning af redskaber.
Tilmelding skal ske på www.gislev-if.dk – vælg online-tilmelding.
Husk derefter at betale til foreningen. Pris for holdene kan ses på Conventus.
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Nogle af holdene har en facebookgruppe, hvor der kommer til at stå
oplysninger. Søg om medlemskab i
den gruppe, der passer til jeres hold:

Krudtuglerne:
Vi tilbyder at afhente børnene, der
går på Krudtuglerne i Børnehuset kl.
15.30 om torsdagen. Første træning
skal forældre SELV aflevere. Tilmelding på sedlen i børnehus, og så afhenter hjælpetrænerne fra uge 38.

Opvisning:
I Gislev Hallen (for alle hold)
lørdag den 20. marts 2021 – som
tidligere år i samarbejde med
Ryslinge GF, i Ringe Hallen for
badutspringerne og supermix
søndag den 21. marts 2021.

Forældre/barn – vi fortsætter
samarbejdet med Ryslinge GF:
Vi samarbejder igen med Ryslinge GF omkring forældre/barnholdet. Vi træner HELE sæsonen i
Gislev Hallen. Tilmelding sker i enten Ryslinge eller Gislev – alt efter
hvor I hører til.

Nærmere informationer senere.
Husk, at når du har meldt dig til
gymnastik, så deltager du naturligvis også i evt. ekstra træning
og opvisning.

Vigtige datoer:
Der er ikke træning i efterårsferie
(uge 42), juleferie (50-53) og vinterferien (uge 7)

Priser:
Forældrebarn: 550 kr. inkl. trøje
Børnehold: 675 kr. inkl. dragt
Square dance: 650 kr.
Seniordans: 375 kr.
Multimotion: 375 kr.
Seniordans og multimotion: 650 kr.

Vil du også være
flyvende online?

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

FauerWeb

Gislev GIF Gymnastik og
Ryslinge Gymnastikforening
– Forældre/barn,
Gislev GIF Gymnastik
Krudtugler
Gislev GIF Gymnastik
Badutspringer
Gislev GIF Gymnastik
Supermix
Der kommer også sedler op i hallen på opslagstavlen. Vi bruger
Conventus og give beskeder gennem dette system.

Vel mødt til en ny sæson med
mange sjove oplevelser
GIF Gymnastik og Dans












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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›› R I N G E S V Ø M M E H A L

Vandgymnastik

VARMTVANDSBASSIN
Torsdag
Start den 3. september 2020
fra kl. 15.00 – 16.00
Slut den 22. april
Ringe Gymnastikforening
Vandgymnasterne

Det store
bassin

Fredage:
Start den 4. september 2020
kl. 14.00 – 15.00
Slut den 23. april.
Instruktør – kommer senere.

SÆSON 2020 / 2021

900 kr. (30 gange)

Varmtvandsbassin

DET STORE BASSIN:
Torsdage
Start den 3. september 2020
Kl. 14.00 – 15.00
Slut den 22. april 2021

1500 kr. (30 gange)

F Ø R ST T I L M Ø L L E - A L L E E R V E L KO M N E !
Yderligere henvendelse evt. kørsel: Sekretær Finn Hviid
Ravndrupvej 6 – 5854 Gislev – tlf. 8111 3003 / 6229 /1626

INDMELDELSE

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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›› T R E E G E S K O L E N

Gensynsglæde
Efter en for mange lang nedlukning af vores skole, så er vi alle nu vendt
tilbage til vores skolegang på Tre Ege Skolen, afd. Ryslinge.
En skolegang og -dag der dog er
meget anderledes, end den vi forlod den 12. marts. Der ligger et meget stort stykke arbejde bag, at vi
alle nu har kunne starte i skole igen.
Efter de givne retningslinjer så bliver alle klasser undervist i mindre
hold fordelt rundt omkring på skolens inde - og udeområder, og der
er flere voksne pr. klasse.
Hver klasse har lært at vaske hænder på “den rigtige måde”, der er
blevet undervist i og arbejdet med
Corona og de ting, som vi ikke må
og skal gøre anderledes lige nu.
Børnene har lavet plakater med
Coronaregler, håndvask og hvordan vi lige nu kan være sammen
på nye måder. Disse plakater er
ophængt rundt omkring på skolen
til inspiration og som gode ting at
huske på.

Hver morgen starter dagen ved
skolens mange indgange, hvor
hver klasse møder ind til håndvask,
inden de går ind på skolen.
Skoledagen starter, når hænderne
er rene, har fået creme, og man har
fundet sin plads i god afstand til de
andre i klassen.
Flere af skolensklasser synger morgensang - eller en sang i løbet af
dagen. Derefter påbegyndes dagens arbejde i de mindre grupper
ude og inde.
Der lægges meget undervisning
og sociale oplevelser i naturen.
Her laves der forskellige aktiviteter, der både styrker den faglige
læring, men også det sociale samvær børnene imellem i deres små
leg/læringsgrupper.

Det være sig kreative aktiviteter
som bål og snobrød, faglige stafetter og lege, på opdagelse i naturen
og endelig arbejde i børnenes forskellige bøger.
Børnene har taget rigtig godt imod
deres lige nu meget anderledes
skolegang. Flere mødte i skole med
en stor bekymring for at blive syg
og til trods for det så har de været
rigtig gode til, at adoptere alt det
nye.
Vi begyndte at se en hverdag med
rutiner, der tog form - og som børnene stille og roligt kunne finde
tryghed i. Vi fik en anderledes men
genkendelig hverdag, hvor vi opdagede mange gode tiltag - tiltag
som ikke var i vores hverdag før,
og som vi er meget opmærk-som
på at få med ind i det nye skoleår.
Anne Rye og
Anne Buch Nielsen

MIDTFYNS BUEKLUB
Midtfyns Bueklub har udnyttet den tvungne coronapause
til at færdiggøre renovering af de indendørs lokaler:

Her er der med tilskud fra Kommunens
pulje for energibesparelse udført isolering af alle vægge, malet og opsat solcelleudluftning.

Træningen efter sommerferien er startet
i uge 31, og for nye, der ønsker at prøve
bueskydning, er der mulighed for at prøve
kunsten at skyde med bue og pil fra uge 33.

Bestyrelsen

Træningen er hver mandag og onsdag fra kl. 18.00 for børn og unge og voksne fra kl. 19.30.
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›› N O V E M B E R U D S T I L L I N G E N I T R U N D E R U P

Fejre 25 års jubilæum
Novemberudstillingen har 25 års
jubilæumsudstilling, den 31. oktober 2020
Udstillingsideen blev udklækket en
hed sommerdag i august måned
1995 i et lille kulturudvalg bestående af Aage Rasmussen, Klaus
Skovgaard og undertegnede på
Trunderup Friskole.
Igennem en forudgående årrække
var friskolens historiske selvforståelse som en folkeoplysende størrelse langsomt udhulet. Dels var
der vigende tilslutning til traditionel
foredragsvirksomhed, og dels blev
foredragsholdere mere og mere
professionaliserede, hvilket smittede af på honorarets størrelse.
Friskolen havde nogle rammer, som
kunne udfyldes med fællesskab i en
ny forståelse. På mødet blev der lagt
en ide frem om, at skolen kunne invitere lokale kunstnere til at mødes og
lave en stor udstilling den 2. weekend i november. Der blev spurgt ind
til behovet i egen forældrekreds, der
talte et par virkelig dygtige kunstnere, og feedbacken var positiv!

– Gnisten blussede op i os alle tre
i kulturudvalget, og i løbet af forbavsende kort tid blev der fastlagt
nogle retningslinjer, som senere er
let tilpassede, men aldrig radikalt
ændret. Der er ingen censur på udstillingen, og udstillerne skal ikke
betale for at deltage.
Udstillerne må sælge billeder, skulpturer, kort og kunsthåndværk m.v.
under udstillingen, men billeder og
skulpturer, der er taget med for at
udgøre udstillingen, må ikke nedtages, før udstillingen er lukket.
Udstillingen er til for udstillernes og
publikums skyld, og udstillere og
publikum må ikke opleve at være
en del af et PR fremstød for særinteresser i arrangørgruppen.
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Der annonceres efter billed- og
skulpturkunstnere samt kunsthåndværkere, ligesom repræsentanter
fra institutionsverdenen (billedskoler, børnehaver og/eller skoler) inviteres til at deltage i udstillingen i en
turnusordning. (Denne hensigt viste sig dog hurtigt at aflive sig selv,
fordi udstillingens opsætnings- og
nedtagelsestidspunkter
hverken
passede ind i skole- og institutionsverdenens undervisningsplaner
eller arbejdstid).
Da de første par udstillinger var lykkeligt overstået, og vi skiltes med et
optimistisk ”Vi ses igen til næste år”,
blev udstillingens domænenavn
www.novemberudstilling.dk købt
og dens økonomi udskilt.
Udstillingen havde indtil da fået lidt
starthjælp fra igangsætterne. Da
det viste sig, at udstillingen kunne opnå støtte fra fonde og tillige
ganske kortvarigt fik en kommunal
underskudsgaranti osv., var det bydende vigtigt, at der ikke kunne drages tvivl om dens uafhængighed.

Den ruller afsted år efter år med udvisning af stor spare- og offervilje,
og alligevel bliver der både udarbejdet flotte plakater og lavet mindre
anskaffelser til at opfylde specifikke
behov - alt sammen for at skabe en
bedre udstilling og bedre udstillingsfaciliteter.
En del af denne forudsætning skaffes til veje via salg i cafeen, der
bemandes af frivillige. En pause
i cafeen lige midt i udstillingens
hjerte smitter den besøgende med
udstillingens stemning og er altid
en garanti for god snak og mange
udvekslinger af hilsener.
Kunsten fik lyd, da der opstod behov
for fornyelse i udstillingen. Musikalske indslag blev i løbet af de første
år repræsenteret og har lige siden
medvirket til at helstøbe oplevelsen
af, at man tager del i en kulturel højtidelighed. Sådan føles det i hvert
fald ofte, når udstillingens stille og
simrende væsen bevæges af toner,
sang og vibrationer i en helhed, der
smukt klæder hinanden.
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I min impulsivitet nåede jeg ikke at
tænke så meget over, om jeg rent
faktisk havde noget at udstille, men
det skulle jeg nok klare inden da. Det
var ikke første gang, at impulsiviteten trak mig ind i nye spændende
projekter. Og dette skulle vise sig
at få en meget stor betydning for
min fremtid.

Udstillingen står i dag som dengang
på 3 ben: kunstnere, Trunderup Bylaug og Trunderup Friskole, som i god
indbyrdes samarbejde og forståelse
udvikler og fornyer sig fra år til år. I
løbet af de første få år nåede udstillingen mere end at 3-doble antallet
af udstillere. Fra og med år 2002 har
der været mulighed for publikum til
at kunne stemme på et værk fra udstillingen, som via en helt fantastisk
flot gestus fra Den Faberske Fond
har kunnet købes af den vindende
kunstner og skænkes til en institution. Den glæde har jeg deltaget i
flere gange, og det er et særkende
for Novemberudstillingen, at dens
kunst i dag kan ses hænge eller stå,
hvor mange mennesker færdes, og
vidne om udstillingens kreative kraft.
Det er en særdeles smuk, usædvanlig og anerkendelsesværdig profil at
vise udadtil.
I 2008 blev der udskrevet en logokonkurrence. Den nåede langt
omkring, men kun et par forslag lå
inden for den ret stramme beskrivelse, som konkurrencegrundlaget
udgjorde. En ung pige fra Vejle
vandt til sin egen store overraskelse,
og med hendes fortolkning var der
sikret et genkendeligt billede, der
fremover kunne illustrere forståelsen af Novemberudstillingen - præcist som et logos formål er.
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Samarbejdet med frivillige i Trunderup Bylaug og Trunderup Friskole
kører gnidningsløst og er med til at
løfte udstillingen, så den år efter år
opstår som en ny og forventningsskabende begivenhed.
Udstillere og frivillige spiser sammen lørdag aften i udstillingsweekenden, der holdes udvalgsmøder i
fritiden hen over året, hvor opgaver
uddelegeres, hvor forventninger og
forslag prøves af og afstemmes samarbejde med et fremadrettet
sigte, når det er bedst.
Jeg beundrer den kreative flid, udtryksmangfoldighed og skaberevne, der breder sig ud over os, hvad
enten man er udstiller, arrangør/
frivillig eller publikum. Endnu engang hjertelig tillykke med jubilæet.
Gunnar Bundgaard
Hvordan er det at være udstiller på
Novemberudstillingen?
Birgitte Busk som var med fra starten fortæller:
For 25 år siden arbejdede jeg på
Trunderup Friskole. I den forbindelse hørte jeg om det nye tiltag
med en udstillingsweekend for lokale kunstnere, kunsthåndværkere
og hobbyfolk. Min første tanke var:
Jeg skal være med!

Det første år var begejstringen ikke
til at tage fejl af. Det var, som om der
sneg sig en ny stemning i friskolens
område og forvandlede lokalerne til
én stor fælles legeplads for børn og
voksne i to dage. Kunstnerne blev
udfordret og publikum aktiveret:
”Årets Værk” med publikumsafstemning, ameri-kansk lotteri med dansk
kunstnerstøv, den folkelige lagkagedyst, som blev ædt op af kunstnerisk seriøsitet, kunststafetten, der til
tider var plaget af manglende fart,
kunstauktionen, de små ups’ere, det
uhøjtidelige, det underfundige og
de upolerede diskussioner ved evalueringerne. Der er ingen tvivl om, at
trygheden og fællesskabet er det essentielle for både nye og mere erfarne udstillere. Novemberudstillingen
fylder 25 år pga. de frivillige kræfter,
der hvert år sørger for invitationer
og de fysiske rammer. Kunstnerne
ville ikke tilmelde sig år efter år, hvis
ikke en stabil og engageret arbejdsgruppe hvert år lægger rigtig mange timer i planlægning, optimering,
invitationer, PR og bearbejdning af
kunstnernes evaluering.
Novemberudstillingen har for mig
betydet en enorm udvikling i forholdet til valget af min udtryksform
og udviklingen af mine trådmalerier
samt min tryghed i at udstille mine
værker i andre sammenhænge. Jeg
har været med næsten alle årene,
og har jeg ikke været udstiller, så
har jeg været gæst.
Pia Storm som er kunstsmed og bor
i Gislev fortæller, at når man har en
spirende kunstner gemt i maven eller har arbejdet med kunsten igennem lang tid, så er Novemberudstillingen på Trunderup Friskole et
godt sted at vise det kreative og
kunstneriske frem.

hvor man bl.a. finder netop dét rum,
som vil passe til de kunstværker,
man vil have med på udstillingen.
Det er godt tænkt og guld værd.
Åbningen af udstillingen er unik og
ikke mindst festlig i form af taler og
div. underholdning.
Det emmer af interesseret publikum
overalt, de venter spændt på kaffen
og de traditionelle lækre lagkager i
Caféen.

Det er trygge rammer og oftest ret
godt besøgt. Der er mange, der har
sin debut her.
De første gange kan det være svært
og angstfremkaldende, for det er
jo ens hjerteblod, der vises frem.
Men her er der plads til alle udstillere - både nybegyndere og ”gamle
etablerede”.
Der er mange nye, der får en hjælpende hånd, så den kunst, de producerer, kommer til at tage sig bedst ud.
Men her har du også mulighed for
at få indflydelse.
Traditioner er til for at blive, de kan
blive lidt slidte, og der er måske en
god grund til at ændre lidt på formen hen ad vejen.

Novemberudstillingen
formår
at forny sig. Det har kunstnerne
god mulighed for at være med
til. Hvert år er der evaluering for
de udstillende kunstnere, hvor
ideer, kritik og ros har frit spil.
Jeg glæder mig til at være med på
jubilæumsudstillingen.
Birthe Banke, som maler akrylmalerier i glade farver, fortæller:
Jeg har i flere år med glæde deltaget i “Novemberudstillingen”.
Ordet ‘glæde’ favner og betyder
rigtig mange ting for mig. Her er et
fællesskab, og man mærker med
det samme, at man er velkommen, og alle hjælper hinanden.
Kunstnerne inviteres til en informationsaften på skolen ca. 3-4 uger før,

Salg af lotteri med flotte præmier
fra os udstillere bliver hurtigt udsolgt - til trods for 2-3 skænkede
kunstværker fra hver udstiller. Der
afholdes desuden hvert år en publikumsafstemning om “Årets Værk”
Det er frivilligt, om kunstnerne vil
tilmelde et værk.
Dét er et stort tilløbsstykke. 25 års
jubilæet kan kun skyldes de utroligt
mange, faste frivillige hjælpere samt
tovholderne, som år efter år knokler med planlægning, indkaldelse,
omrokeringer af inventaret samt
tålmodigheden med os ‘kunstnere’,
der vælter ind fredag aften og ikke
mindst forlader bygningerne om
søndagen efter evalueringsmøde
for deltagerne.
Kæmpe ROS til alle implicerede og
ikke mindst tak for lån af skolens lokaler. Jeg kommer selvfølgelig igen
til jubilæet og håber, at der fortsat
vil blive arrangeret Novemberudstilling.
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›› W W W . O P L E V G I S L E V. D K

Vores hjemmeside
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

Tågehornet og Gislev Byorkester
Vi øver torsdage kl. 19.00 i Ådalhuset.

Byorkestret
20. august
3. september
17. september
1. oktober

15. oktober
5. november
19. november
3. december

Vi spiller den 28. august på Musikstationen
i Ringe. Den 11. september skal vi spille i
Gislev Forsamlingshus og den 26. februar
2021 i Årslev Musikforening.
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Tågehornet:
27. august
24. september
29. oktober
26. november
Vi synger til høstgudstjenesten på Ådal
scenen 30. august og til julearrangementet
på Nørrevænget 5. december 2020.

Tommy

Tlf. 6229 1226 - 6019 2126
Online Booking www.dorthesmodklip.dk
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Husk Tilmelding
48
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›› K A L D E R A L L E B A N K O - E N T U S I A S T E R

Banko vender tilbage
Hej alle og andet godtfolk!
Vores bankosæson sluttede jo noget brat i marts måned, og mange
har sikkert savnet den ugentlige
banko-aften.

Som situationen er i
skrivende stund, satser
vi på at starte op igen

ONSDAG
DEN 19. AUGUST 2020

Vi håber, at I alle vil hjælpe os med
at følge gældende retningslinier, så
vi kan passe på hinanden.
Vi glæder os til at se jer igen!
Hilsen Veteranforeningen
Ejner Nielsen

 ST
ORT U
DVAL
G 
FISKARS CLASSIC

HAVEREDSKABER
ROEHAKKE
EL. KULTIVATOR

179,FR IT VA LG

HAVESPA
EL. GRAVEGDE
REB

359,F R IT V A L G

Like os på Facebook
www.facebook.com/gislevsmedie
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›› G I S L E V H A L L E N I N D B Y D E R T I L

Chris MacDonald fordrag
28/10 2020 kl. 19.00 i
Gislev Hallen
Billetpris 230 kroner

Vi er virkelig glade og stolte over
at kunne præsentere et helt nyt
inspirerende og humoristisk foredrag med Chris MacDonald
Vi lever i en tid, hvor du nemt
får det indtryk, at det hele er lidt
op ad bakke! Men der er faktisk
rigtig god grund til optimisme! Det
kræver blot at vi bliver enige om,
at der er nogle enkelte helt fundamentale ting i vores liv, som ikke er
til forhandling!
Ikke til forhandling
På denne superunderholdende og
inspirerende aften vil Chris med sin
unikke evne til at kombinere humor,
inspiration, og solid videnskab, stille skarpt på netop de fundamentale behov som ikke er til forhandling,
hvis vi vil øge sandsynligheden for
motivation og trivsel. To ord og
koncepter som ikke må ende med
at blive sat i skammekrogen.

En aften med masser af latter
Aftenen er fyldt med inspiration og
tankevækkende viden.
Alt sammen leveret med glimt i øjet
og bunkevis af den solide videnskab og gode humor, som er blevet
Chris´ varemærke!
Vi udsteder lattergaranti og lover,
at du går fra aftenen med inspiration og masser af stof til eftertanke.

Chris MacDonald
Chris MacDonald er uddannet human fysiolog og samtidig en af
landets mest erfarne foredragsholdere, der som en af de få konstant
udvikler sine foredrag med nyt indhold og nye formidlingsteknikker.
Med en billet i hånden får du derfor en fantastisk cocktail af både
underholdning i verdensklasse og
masser af videnskabeligt input fra
øverste hylde.

Billetter kan købes ved henvendelse til Tanja Kromann
tlf. 3123 6972 eller tanjakromann@gmail.com

LOPPEMARKED PÅ ENGDRAGET I GISLEV
DEN 16. AUGUST 2020 KL. 10.00-15.00
Vejen er fyldt op med loppesager – kom og gør en god handel.
Pølser, øl, vand, kaffe og kage kan købes.
Musikalsk underholdning ved Charlotte og Anne.
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• GI’ DEN GAS 2020 •

JULEFROKOST

JULEFROKOST I GISLEV
21.
NOVEMBER
2020

KL. 18.00

GISLEV
HALLEN

Festen hvor vi hylder frivilligheden, fællesskabet og livet i og omkring
GISLEVhallen. Festens overskud går til støtte af GISLEVhallen.
Under festen bliver der udloddet flotte præmier i et amerikansk lotteri.
Kan du samle et bord med 20 personer er den ene billet gratis.
Billetsalget starter den 15. august – se mere på
oplevgislev.dk og på facebook.com/gidengas2020.

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

Tina Christiansen
Ørbækvej 18 - Gislev
Tlf.: 40.59.42.58 www.privatpasningsordninggislev.dk
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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 Kromann 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
Per Hansen
bechhansen@ga-net.dk
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
6124 5667
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.
		
		
		
		
1. suppl.
2. suppl.

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

ap.andersen@ga-net.dk
iglemosegaard@gmail.com
bmj.skovgaard@gmail.com
winnietangp@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
2731 4920
2256 1695
2089 7990
6154 3233
2040 5969
2481 8965

TELEFONLISTE INSTITUTIONER
Tina's Private Pasningsordning
Fjellerup Private Pasningsordning
Den Kommunale 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
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AKTIVITETSKALENDER 2020
AUGUST

OKTOBER

16.	Loppemarked på Engdraget kl. 10.00-15.00

1.	Gislev Byorkester øver

16.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

4.	Konfirmation – se tidspunkter i dagspressen,
sogn.dk og på kirkens facebookside

19.	Bankospil i Gislev Forsamlingshus begynder
formentligt - Veteranforeningen
20.	Gislev Byorkester øver

6.	Koncert i Gislev kirke med Ryslinge sangkor

23.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

8.	Fortælling om vandretur på Caminoen –
Nørrevænget – Gislev Seniorklub

23.	Familiespejder

11.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

26. 	Gislev IF og Gislev Hallen fælles generalforsamling
kl. 18.00-22.00 i Gislev Hallen

15.	Gislev Byorkester øver

27.	Tågehornet øver

18.	Familiespejder

27.	Historiske køretøjer v. Kildegaards Auto kl. 18.30 –
hvis muligt pga. Corona

20.	Kirkehøjskole – se program andet sted i bladet

28.	Gislev Byorkester spiller på Musikstationen i Ringe

25.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

29.	Musik på Ådalscenen – pladsen åbner kl. 12.00

29.	Tågehornet øver

30.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

31.	Michael Winckler underholder kl. 14.30–16.30
– Nørrevængets Venner – hvis muligt
pga. Corona – hold øje med Midtfyns Posten

30. 	Tågehornet synger til høstgudstjeneste på
Ådalscenen

SEPTEMBER
3.	Gislev Byorkester øver
3.	Kirkegårdsvandring med graver John Lykkedal, som
vil fortælle om de nye planer vedrørende anlæggelse
af en mindelund på Gislev kirkegård
6.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 9.30
– herefter sogneudflugt afg. kl. 10.30 – tilmelding

18.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 9.00

21.	Ostebord på Nørrevænget – Gislev Seniorklub

31. 	Novemberudstilling på Trunderup Friskole	

NOVEMBER
1.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 19.00
– Alle helgens dag
3.	Gislev Seniorklub tur til Guldhøj, Ringe
– afg. fra kirkepladsen kl. 10.00
3.	Kirkehøjskole – se program andet sted i bladet

11.	65-årsfest – Gislev Seniorklub

5.	Gislev Byorkester øver

11.	Gislev Byorkesteret spiller i Gislev Forsamlingshus

5.	koncert i Gislev kirke med Doppler Duo
(orgel og blokfløjte)

14.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30
15.	Svampetur kl. 10.00 fra Gislev kirke
– Gislev Seniorklub

15.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

16.	Generalforsamling Nørrevængets Venner
kl. 17.00 hvis muligt pga. Corona-regler

19.	Gislev Byorkester øver

17.	Gislev Byorkester øver
20.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30
20.	Familiespejder
22.	Kirkehøjskole – se program andet sted i bladet
- Kirkehøjskolen midt på Fyn afholder også
generalforsamling den 22. september
24.	Tågehornet øver
27.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 9.00

15.	Familiespejder
19.	Revysange kl. 14.30 på Nørrevænget
– Gislev Seniorklub
21.	Gi den Gas Fest 2020 – nu Julefrokost
– mere info senere!
22.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 9.00
24.	Kirkehøjskole – se program andet sted i bladet
26.	Tågehornet øver
29.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30
29.	Familiespejder

Gudstjenester: Der skal tages forbehold for ændringer i gudstjenestelisten. Se Kirkebladet!
Evt. ændringer vil blive annonceret i Midtfyns Posten, på sogn.dk eller kirkens facebookside:
Gislev-Ellested kirke.

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.
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Deadline til næste nummer: DEN 25. OKTOBER
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