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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
Præstevænget 40, 5800 Nyborg
charlottelygaard@live.dk
tlf. 4076 6949

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

Bemærk:
Børnegudstjeneste og
dans om byens juletræ

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

Den 13. december kl. 13 i kirken og kl. 14 på Torvet

Udgivelsesplan 2020/21

Julekoncert i Gislev kirke

Nr. 35: Deadline er den 25. januar 2021,

Den 20. december kl. 16

Generalforsamling
– Gislev Seniorklub

udkommer den 15. februar 2021.

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

Den 3. februar kl. 14 i Gislev Hallens Cafeteria

Ældrehøjskole - Fra Bondedreng
til vicestatsminister

Den 3. februar kl. 14 i Valgmenighedens mødelokale

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

Nr. 38: Deadline er den 25. oktober 2021,
udkommer den 15. november 2021.

Ældrehøjskole
- Onkel Vilhelms historie

Den 12. februar kl. 14 i Valgmenighedens mødelokale

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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›› L O K A L S T Ø T T E !

Som at vinde i LOTTO
En meget overraskende opringning fra en ældre dame i Svendborg ved navn Inger Marie Nøhr,
gav lige pludselig nye muligheder for Ådalscenen efter et noget
træls Covid-19 år.
Inger Marie Nøhr er de sidste 40 år
jævnligt kommet til Gislev, da hun
er kæreste med Jørgen Pedersen
på Degnemarken. De har begge
fulgt byggeriet af Ådalscenen og
deltaget i diverse arrangementer
på scenen. Inger Marie mente, at
det havde været et vanskeligt år
for Ådalscenen pga. covid-19.
Derfor syntes hun, at det ville være
godt at betænke scenen med en
donation på 200.000 kr., så dem
omkring Ådalscenen, trods de
manglende indtægter, kunne arbejde videre med nogle af deres ideer.
Vi blev derfor enige om, at donationen skulle gå til bygning af en
serveringspavillon, inddækning af
depotet under den lille faste scene
samt et beløb til uforudsete projekter og hændelser.
Vi er alle omkring Ådalscenen
umådeligt stolte af denne graciøse
donation – det er svært at sige en
stor nok tak til Inger Marie Nøhr –
men vi bruger vores lungers fulde
kraft: ”TAK”.
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Et lille kuriosum til historien er, at
Inger Marie Nøhr desværre ikke
er så godt gående, og når hun
er i Gislev, og hun og Jørgen er
i Brugsen for at handle, er vejen
frem og tilbage noget lang, hvis
der ikke indlægges en mindre
pause.

Henning Birkemose har fremstillet
og doneret bænken, og hans bror
Uffe har lavet fastgørelsesbeslagene. Park og Vej i FMK er med på
ideen og har lovet at hjælpe med
,at bænken bliver sat op på Torvet.

Derfor nævnte Inger Marie, da vi
underskrev aftalen om hendes
donation, om der mon ikke kunne
blive råd til en bænk ved springvandet på Torvet.

Bænken er lavet i Keruing. Træ,
som blev benyttet til havemøbler
og indkøbt af Hennings far og farfar. Som Henning skriver:
Forventer jeg de værste “spændinger" er væk, da træet har ligget
på lager i ca. 50 år.

Ønsket er allerede langt i processen.

Ådalscenens Byggeudvalg m.fl.

2020... et stille år på Ådalscenen,
men nu skruer vi op for lyden!
Alle vores sjove ideer, spændende tiltag og masser af planlagte aktiviteter på vores smukke Ådalscene, blev stoppet af Covid-19 og de restriktioner der fulgte med den.
Lige nu er vi i gang med at planlægge 2021. Nogle at de aftaler vi havde planlagt og aftalt i 2020, kan
vi se frem til i 2021. Så glæd jer!
Programmet, som vi sætter sammen til næste år, er knapt færdigt endnu. Lige så snart de sidste
aftaler er på plads, kan du se det på hjemmesiden. Alle nuværende medlemmer af Ådalscenen, vil få
tilsendt programmet pr. mail. Det vil også komme med i næste udgave af VÆKST.
På glædeligt gensyn på Ådalscenen i 2021.

Line Fauerholm

Bestyrelsen
Endeligt program kommer, så hold øje på:

Aadalscenen
#ådalscenen
- www.aadalscenen.dk

Fåborgvej 19A, 5854 Gislev - aadalscenen.dk

Aadalscenen

#ådalscenen
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›› H V A D S K E R D E R !

Ny hjemmeside!
Velkommen til
MitMidtfyn.dk

MitMidtfyn.dk

288465 Mit Midtfyn Postkort.indd 1

02.11.2020 08.16

Til dig, som er nysgerrig på Midtfyn og gerne vil gå på opdagelse
og læse mere om vores skønne egn.
Til dig, som vil følge med i hvad der sker af spændende
arrangementer i de enkelte lokalområder, eller
Til dig, som vil have de seneste nyheder fra mit Midtfyn

Indsend DINE ’Nyheder’ og ’Det sker’

Du kan selv indsende relevante nyheder og arrangementer, som
hører til og finder sted på Midtfyn.
På den måde er du med til at sikre, at både udefrakommende som
lokalboende nemt kan få indblik i hvad der sker af spændende
ting i området hen over året.

God fornøjelse med MitMidtfyn.dk

kontakt@mitmidtfyn.dk
Heden • Vantinge • Gestelev
Gislev • Sandager
Hillerslev • Højrup • Sallinge • Nybølle
Krarup • Espe
Kværndrup • Trunderup
Ringe • Sødinge
Rudme • Herringe
Ryslinge • Fjellerup • Lørup

- stedet som samler og skaber fællesskab for hele Midtfyn.
Skabt med opbakning fra lokalrådene, handels- og erhvervslivet på Midtfyn
288465 Mit Midtfyn Postkort.indd 2
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›› K L A R – P A R A T

Gymnastikstart 2020
Sidste års sæson sluttede noget
brat, og helt op til opstarten i uge
37 var der tvivl om, hvordan vi skulle forholde os. Blev det overhovedet muligt at starte op?
Ville der komme nogle gymnaster?
Heldigvis er sæsonen startet.
Efter en langsom start er også
krudtuglerne blevet et ”rigtigt”
hold. Vi indkøbte sprit, handsker og
rengøringsmidler, aftalte hvordan vi
skulle forholde os i forhold til aflevering og afhentning, lagde pauser
ind mellem holdene, så alt kan blive
aftørret, inden næste hold kommer
ind i hallen. Sidder der nogen og får
lyst til at være med i fællesskabet,
så mød op i Gislev Hallen:
Mandag fra 17-18.00 er der forældre-barn fra 1-3 år i samarbejde
med Ryslinge Gymnastikforening.

Torsdag fra 16.00 - 17.00 er der
krudtuglerne – for børn i børne
havealderen. Vi afhenter gymnaster i Gislev Friskole og Børnehus
ca. 15.35. Forældre skal således kun
selv hente i hallen kl. 17.00.

bliver nødvendigt -og jeres børn
kan meget mere, end I tror.

Hvis du sidder og tænker: Vores
barn kan ikke være alene til gymnastik – så overvej det endnu en gang.
Vi er en del trænere, så vi har også
tid og plads til at trøste, hvis det

Torsdag fra 18.45-20.30 er der Supermix fra 4. klasse og op.

Torsdag fra 17.15 - 18.30 er der Badutspringere fra børnehaveklasse
-3.
klasse.

Gymnastiske hilsner
Gislev IF Gymnastik og Dans

LIMITED
EDITION
175 ML

Søndervangen 5 - 5854 Gislev - Tlf: 29 43 80 93 - www.hårgalleriet-gislev.dk
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SKØNNE REJSER
i 2021

Irlands Herligheder

Fortryllende Færøerne

Livsglæde, flot natur og gode hoteller

Oplevelsesrig rejse til de unikke øer

Vi bor 4 nætter på Kee’s Hotel, med underholdning flere aftener
samt 2 nætter i Belfast. Oplev bl.a. Slieve League, tweedbyen
Ardara, vikingebyen Donegal og byrundtur i skønne Belfast.

Du bor på Færøernes bedste hotel med panoramaudsigt over
havet. Oplev bl.a. besøg hos Kongsbonden i Kirkjubøur hvor du
hører om traditionerne samt en skøn byrundtur i Tórshavn.

• Udflugter til Ardara, Donegal og Londonderry
• 6 x Irish Breakfast, 5 x middag
• Underholdning på hotellet flere aftener

• Udflugter til bl.a Tjørnuvik og vandfaldet Múlafossur
• 4 x morgenmad, 3 x frokost, 1 x velkomstmiddag
• Akustisk F’ljód i færøsk hjem med kaffe/kage

Fly fra Aalborg og København* 5/4, 19/4, 25/4.

Fly fra Billund* og København 1/4, 8/4*, 22/4*.

7 dage fra kr. 6.998*
Se www.gislev-rejser.dk/irh

5 dage kr. 7.198
Se www.gislev-rejser.dk/fars

Forår i Sydholland

Svalbard - Et arktisk vintereventyr

Skønne forårsdage i charmerende Valkenburg

Rejs med Gislev på jagt efter nordlyset
Du vil undervejs opleve den arktiske natur når vi med hundeslæde drager mod horisonten. Vi besøger også Svalbard
museum, Camp Barentz, Longyearbyen og Gruve 3.

Kom foråret i møde i det kønne Sydholland. Vi bor midt i den
hyggelige by, Valkenburg. Glæd dig bl.a. til at opleve blomsterparken, Keukenhof hvor de smukke løgblomster står i fuldt flor.
• Udflugt til Maastricht og Gemeentegrotterne (ekskl. entré)
• 4 x morgenmad, 4 x middag
• Udflugt til blomsterparken Keukenhof (ekskl. entré)
Bus fra Jylland og Fyn 1/4, 5/4, 9/4, 13/4, 17/4, 21/4.

Fly fra Billund 31/1, 7/2.

5 dage kr. 4.098
Se www.gislev-rejser.dk/fho

6 dage kr. 13.998
Se www.gislev-rejser.dk/sva

Start rejsen på www.gislev-rejser.dk

8

• Besøg hos dansk kennel efterfulgt af hundslædesafari
• 5 x morgenmad, 3 x middag, nordlysaften inkl. middag
• Dejligt hotel med udsøgt forplejning

•

Tlf. 62 29 12 10

•

Man - fre 10 - 16

›› G I S L E V I F

En svær Corona-tid
Netop som vi skulle til at starte op
på udendørssæsonen 2020, kom
Coronaen, og holdene måtte vente med træning og opstart med
kampe indtil begyndelsen af juni
måned.
Det blev en svær opstart for vores
ungdomshold. Ungdomsspillerne
for årgangene U13 og U14 var
svære at få i gang igen. Vi havde,
da indendørssæsonen stoppede
i februar 2020, et U14 hold, der
kunne stille et elleve-mandshold,
men ved ”genstarten” i juni var
halvdelen af holdet væk.
Selvom vi forsøgte et holdsamarbejde med Kværndrup, stod
det klart, at vi i efteråret 2020
ikke kunne stille et U14 hold. U13
holdet var klar til kamp, men her
stødte vi problemer med aflyste
kampe, mest fordi holdets modstandere ikke kunne stille hold i
den tilmeldte række.
Konsekvensen heraf blev, at nogle
spillere stoppede med fodbold,
når der ikke var kampe eller skiftede til andre klubber.

De tilbageværende spillere træner nu med vores U12 hold. Det
har også været vanskeligt at få de
mindste årgange til at starte op
med fodbold igen.
Vi har trænere, der ihærdigt har
forsøgt at holde spillerne i gang,
men det er vanskeligt. På landsplan er der lavet en undersøgelse,
der viser, at 30% af landets fodboldspillere er stoppet med fodboldspillet i 2020!
Der er heldigvis også hold i fodboldafdelingen, der er kommet
helskindet igennem udendørssæsonen 2020 på trods af Covid-19.
På børnesiden har vi et U12 hold,
og på den ældre side har vi et
superveteranhold og lige midt
imellem to herreseniorhold, som
har kørt efterårssæsonen 2020
igennem.
Fodboldafdelingens bestyrelse
har på de seneste bestyrelsesmøder drøftet fremtiden for fodbolden i Gislev. Det er bestyrelsens
klare opfattelse, at der skal kunne
tilbydes fodbold i Gislev.

Det er besluttet, at vi ved sæsonstart 2021 med hjælp fra DBU-FYNkonsulent vil forsøge at få gang i
de mindste årgange. Men vi kunne
også rigtig godt tænke os at få
gang i ”ungt oldboyshold” igen.
På kvindesiden har vi tidligere
kunnet stille et ”ottemandshold”,
det kunne være rigtig godt, hvis
der kunne startes et sådant hold
igen – måske med opstart som
fodbold fitness.
Til sidst en forbrugeroplysning.
Faaborg-Midtfyn Kommune er i
øjeblikket ved at opsætte et nyt
lysanlæg på Gislev Stadion.
Dette lysanlæg placeres på
”kampbanen”. Dette sker, fordi
en kommunal medarbejder har
fundet ud af, at en vandboring i
fjerneste hjørne af ”træningsbanen”, skal hegnes inde. Denne indhegning vil tage et hjørne af træningsbanen, hvorefter banen ikke
længere kan bruges til kampe.

Fodboldbestyrelsen i Gislev IF
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GISLEV

PIZZA & GRILL
Faaborgvej 2 · 5854 Gislev
ÅBEN:
Mandag

17.00 - 20.00

Tirsdag til Lørdag

16.30 - 20.30

Søndag

16.30 - 20.00

Tlf. 6067 6255

Fjellerup Private Pasningsordning
Her giv
es Tr
Omsorg yghed, Nærvæ
, Ros og
r,
Kram.
Kontakt
hannewest@live.dk
www.privatpasningsordningfjellerup.dk
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Vanskelig
træfældning
Stubfræsning
Huse i træer
Beskæring

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

KLINIK FOR

Akupunkter & Massage

Lars Nielsen
Massor@ga-net.dk

Søndervangen 7

·

5854 Gislev

·

Tlf. 2577 2007

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.

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

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

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
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›› M O R G E N V Æ R K S T E D E T

Gislev børnehus
Gislev Friskole og børnehus tilbyder mange lærerige, sjove og
spændende aktiviteter til børnene
i børnehaven. Disse aktiviteter er
i gang i børnenes dagligdag, hvor
også traditioner, højtider og årstider spiller ind. Et af de mange
tilbud er MORGENVÆRKSTEDET.
Her tilbydes de morgenfriske børn
et værksted fra kl. 7.30 – 9.00, hvor
der er fokus på sprog og finmotorik. Vi arbejder anerkendende og
imødekommende og skaber gode,
lærerige og sjove øjeblikke med
gode rammer for udvikling.
Hvad laver man så i sådan et værksted?
Vi giver børnene mulighed for at
udvikle deres sprog og finmotorik
gennem bøger, sprogarbejde og
kreative aktiviteter samt støtter
deres nysgerrighed i forhold til
tegn, tal, symboler og bogstaver.

Sprog:
I 3-5-årsalderen udvikler sproget
sig hastigt, børn lærer nye ord
dagligt, og deres sætninger bliver
længere. Samtidig begynder børnene at lege med ordene. En god
sprogudvikling gør det nemmere
at lære at læse samt at fokusere på
andre ting, der skal læres. Ligeledes er sproget nøglen til at skabe
gode relationer og venskaber.
Gennem rim og remser er der en
god vej til at lære at huske ord, når
ordene er kombineret med rytme.
Vi vil bruge bøger og kort, så børnene visuelt kan se ordet f.eks. hus
– mus eller nål -ål. De samme kort
kan anvendes til vendespil.
Forholdsord er en vigtig brik i
sprogudviklingen.
Forholdsord
fortæller, hvor ting og personer er i
forhold til hinanden. Når man leger
med andre børn, er forholdsord en
vigtig brik, da det ellers kan skabe
uvenskab. F.eks. hvis lille Lise skal
gå ind i legehuset, men bliver ved
med at gå om bag ved legehuset.
Vi har en lille, rød kuffert med dukkerne Emil og Ida (fra Lønneberg).
Kufferten indeholder ud over dukkerne også kort og bolde. Dette
materiale giver mulighed for at
lege forholdsordene ind på flere
forskellige måder.
Læsning er ligeledes en vigtig brik,
og en bog kan læses mange gange
med fokus på forskellige punkter.
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Her kommer ordforråd, lydlig opmærksomhed, skriftsprogskoncepter og narrativer ind. Ordforrådet styrker vi ved at spørge ind til,
hvad f.eks. 4 udvalgte ord betyder,
måske har ordet mere end en betydning. Vi har fokus på læseretningen, at vi læser fra venstre mod
højre og oppefra og ned. Ud fra
billeder kan der snakkes om årstider, former, tal, omgivelser (hvor
foregår historien) og ansigtsudtryk (følelser).
Det kan være sammensatte ord,
forholdsord, farver m.m. Bogen
kan læses hver dag over en uge, og
derefter kan børnene genfortælle
den evt. med hjælp fra billederne.
I legen med børnene er der fokus
på, at nogle børn har brug for ledetråde. Hvis man spørger, hvad
farve en appelsin har, og barnet
tøver, kan man spørge, om den er
blå eller orange.

Vi er lydhøre over for den interesse, børnene viser, når der stilles
spørgsmål. Væggene i børnehaven
fortæller, hvad vi er i gang med.
Lige nu hænger der rim og remser.
Ligesom børnenes kunst (finmotorikken) pryder børnehaven.
Finmotorik:
Børns finmotoriske evner bliver
styrket hele tiden og udvikles ved
dagligdags ting som at spise med
bestik, tage tøj af og på (knappe,
lyne), dække bord og rydde op.
Det kræver en god finmotorik at styre en blyant. Pincetgrebet er svært
at mestre, men er en vigtig milepæl
i udviklingen til håndkontrol og derved at kunne styre en blyant. Det
er en vigtig brik i skoleparathed at
kunne mestre denne kunst, da skrivehastigheden følger med her.
Finmotorikken styrkes ligeledes
ved at klippe, tegne, male, og lege
med perler. I morgenværkstedet
styrker vi finmotorikken og skaber
meget fin kunst. Vi har f.eks. haft
om mariehønen.

Her læste vi en lille planche om mariehønen med billeder, der visuelt
støttede de skrevne ord om mariehønen. Vi klippede en mariehøne i
pap. Vi tegnede en mariehøne og
malede den bagefter med maling.
Her i efteråret har vi klippet halloween-græskar og spøgelser. Der
er klippet æbler og pærer, og det
hele har pyntet i børnehaven.
Vi leger med perler på plader og
snor. Der fremstilles mange smukke halskæder og armbånd.

Der bliver snakket om farver og
størrelser samt bliver brugt tid på
at udvælge perlerne. Der bliver
klip-pet, og her følger vi ofte årstider, traditioner m.m.
Vi vil klippe former og lave figurer
af dem. Hvordan ser en trekant ud?
Er en rund og en cirkel ens?
Ja, ideer er der mange af, og børnene efterspørger også de emner,
vi har haft. Børn elsker gentagelser, og det er der også plads til.

Læs meget mere om vores skole og børnehave på www.gislevfri.dk

– Spar
BookBook
– Kør– –Kør
Spar

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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Udflytterne
HEA JUNG KLÆSTRUP

Lone Østergaard
Her fortsætter serien om de
mange børn/unge, der efter
opvæksten i Gislev har bosat
sig andre steder i Verden.
Læserne er meget velkomne
til at foreslå kommende
bidrags ydere til disse artikler.
I kan henvende jer til mig på
tlf. 5132 8935 eller på mail:
pl.oestergaard@gmail.com
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Jeg er gul uden på og hvid indeni.
Jeg har tendens til sort humor, kan
lide at spise grønt og så banker mit
røde hjerte til venstre for midten.
Jeg er mig. Et mix af arv og miljø,
men mest af alt af kærlighed. Kærlighed fra mine biologiske familie i
Korea og fra min mor (Karen Haugaard) og min far (Tommy Hovgaard), som tog imod mig i Danmark.
Jeg blev født som Hae Jung Park
den 26. december 1981 i Masan,
men da den motordrevne stork
landede i Kastrup i april 1982, blev
jeg til Hea Jung Haugaard Nielsen.
I august i år valgte jeg
dog at ændre
mit navn til Hea
Jung Klæstrup,
da min mand,
Søren, og jeg
sagde ja til
hinanden omgivet af alle
dem, vi holder
allermest af.

Mine forældre og jeg flyttede til
Holmevænget 15, da jeg var 5 år.
Et lille, trygt hjørne af Gislev med
udsigt til både Centralskolen, fritidsklubben, hallen og Andesøen.
Jeg var glad for at gå i folkeskole
og fulgtes hver morgen med mine
to veninder, Carina Vandel og Tina
Jensen, som boede på samme vej.
I klasselokalet holdt Fru Thygesen,
Anne Lise Davidsen og Ole Mølgaard styr på tropperne, og efter
skoletid legede jeg med mine venner i Fristedet. I flere år spillede
jeg fodbold, og om end jeg ikke
kunne drible med bolden,
var træningen og
kampene ugentlige højdepunkter
pga. et stærkt
fællesskab og
højt
humør
selv i nederlagets stund.

Andre særlige barndomsminder
kan kædes sammen med min tid
på Midtfyns Amatørscene og de
mange koncerter med klassebandet ”Tyggegummibanden”.
Da jeg var 14 år, tog jeg på Faxehus
Efterskole og året efter på Smededal Efterskole. Det var to år,
hvor jeg ikke så meget til Gislev,
da turen fra Sjælland til Fyn inkluderede en færgetur og adskillige
transportskift, og hvor en weekend i København på mange måder
virkede mere tiltrækkende. Hjem
til Gislev kom jeg dog igen, og det
blev en dejlig base med plads til
hygge og fester i mine tre år på
Midtfyns Gymnasium.
Samtidig var jeg så heldig, at Carsten Olsen gav mig mulighed for
at arbejde i Gislev Ungdomsklub
og også præsenterede mig for
Folkeoplysningsudvalgets Ungdomspulje (LUP), som jeg engagerede mig i sammen med andre
unge fra Ryslinge Kommune.
Et arbejde som på mange måder
har været med til at lægge fundamentet for mit videre arbejdsliv.
Knap havde tømmermændene fra
et utal af studenterfester samt
Midtfyns- og Roskilde festivalerne dog lagt sig, før min veninde
ringede og fortalte om en lejlighed på Nørrebro i København,
hvor jeg var så heldig at kunne bo
i køkkenet. Og hvad mere kunne
jeg ønske mig? Udsigt direkte til
Assistents Kirkegård og en armslængde fra køleskabet til sengen.
Jeg var solgt og har lige siden boet
i København med undtagelse af et
halvt år på Brandbjerg Højskole og
en backpackerrejse rundt i Mellem- og Sydamerika.
I dag er køkkenværelset skiftet ud
med en taglejlighed i Københavns
nordvestkvarter, men det er med
glæde, at jeg tænker tilbage på de
utallige bofællesskaber og lejeboliger, som jeg siden 2001 i kortere
eller længere perioder har kaldt
mit hjem rundt omkring i Københavns brokvarterer.

Restaurationsbranchen var en stor
del af mine 20’ere, da jeg arbejdede som tjener på forskellige af
byens (dengang) trendy restauranter og barer. Det betød lange
arbejdsdage og festlige nætter
samt en afbrudt uddannelse på
Roskilde Universitet efter blot et
semester, men samtidig også en
masse fantastiske bekendtskaber,
hvoraf flere udviklede sig til stærke venskaber, der stadig varer ved.
I 2009 dimitterede jeg som international/interkulturel socialrådgiver. Oprindelig havde jeg forestillet mig, at jeg skulle lave socialt
arbejde på den anden side af jorden, men efter et halvt års praktik i
Dansk Røde Kors som professionel
repræsentant for uledsagede mindreårige asylansøgere, tabte jeg
mit hjerte til de mange skæbner,
hvis stemmer oftest ikke eksisterede uden for asylcentrenes mure.
Der var, og er desværre stadig,
masser af socialfaglige problematikker lige rundt om hjørnet.

Det rødbedefarvede pas blev derfor i skuffen, og jeg købte i stedet
for et månedskort til S-toget, da
jeg gik direkte fra studierne til et
job i Børne- og Familieafdelingen
i Herlev. Det var et meget lærerigt,
men også opslidende år, og de socialrådgivere, som hver dag tager
sig af forvaltningsarbejdet med
udsatte børn og unge samt deres
familier, har min dybeste respekt.
Personligt kunne jeg mærke, at jeg
skulle noget andet.
I 2010 sagde jeg derfor ja-tak til en
helt nyoprettet projektstilling som
elevcoach på Handelsskolen Niels
Brocks erhvervsuddannelser. Mit
eneste kendskab til Niels Brocks
var deres gymnasier på flotte beliggenheder rundt omkring i indre
København samt deres reklamer
med unge businessmænd og
kvinder. Det var derfor lidt af en
overraskelse, da jeg mødte op til
en forfalden industribygning med
nedslidte etager og en betongård
fyldt med unge mænd i store dynejakker og høje kasketter samt

15

piger med fuld makeup og bamsestøvler. Da jeg stak hovedet ind på
lærerværelset, blev jeg forvekslet
med en elev og vist ud igen. Lidt
bedre gik det i gården, måske fordi
de unge troede, at jeg var Ali på 16
års nye kæreste.

Kort fortalt var teamets og dermed mit formål at styrke børn og
unges modstandskraft mod radikalisering og social kontrol. Midlet var at styrke fagprofessionelles
arbejde med demokrati og medborgerskab, kritisk tænkning og
kontroversielle emner.
Jeg har sjældent arbejdet sammen med så mange kompetente
og energiske mennesker, hvilket
var både inspirerende og lærerigt. Livet som konsulent var dog
på mange måder også ensomt og
betød lange togture med forberedelse i stillekupéen og arbejdsaftener på hoteller i Jylland.

Mine år som elevcoach styrkede
min tro på, at alle unge har noget
at byde ind med, at mangfoldighed
er en styrke, og at vi sammen er
stærkere. Det virkede derfor helt
rigtigt at søge stillingen i Styrelsen
for Undervisning og Kvalitet under
Børne- og Undervisningsministeriet, da teamet Demokrati og Medborgerskab søgte en pædagogisk
konsulent.

På kontordagene var det dog med
smil på læben, at jeg cyklede mod
de smukke, gule bygninger ved kanalen bag Christiansborg, men da
COVID-19 lukkede Danmark ned,
og supporteringen af mine udviklingsforløb og afholdelse af workshops skulle ske hjemme fra mit
køkken, var jeg ikke længere i tvivl
om, at det var rigtigt at starte et
nyt kapitel i mit arbejdsliv.

Jeg føler mig meget taknemlig
for min opvækst og fortid. Glæder mig til at se, hvad fremtiden
bringer, og så holder jeg utrolig
meget af min hverdag lige nu og
lige her – selvom man hilser lidt
mindre på hinanden i Irma end i
SuperBrugsen i Gislev.

Hjertestartere i Gislev

Alt i alt blev det starten på næsten
ni forrygende år, hvor jeg i samarbejde med dygtige kolleger og
diverse eksterne samarbejdspartnere, men mest af alt sammen med
hundredevis af seje unge var med
til at skabe en ny kultur og identitet for skolens erhvervsuddannelser under sloganet: ”Vores Skole,
Vores Klasse, Min Uddannelse”.

I april åbnede jeg således døren
til Orienten. Et spritnyt døgnbemandet bosted under socialpsykiatrien for unge mellem 18-35 år.
Orienten er placeret i Århusgade
i det nye Nordhavnskvarter med
udsigt til havnebassinet og den
tyske ambassade i det gamle cementtårn. Det er spændende og
udfordrende at være med til at
udvikle det faglige fundamentet
og skabe en meningsfuld hverdag
for og sammen med de tolv beboere. Endnu en gang er jeg blevet
bekræftet i, at mennesket er forunderligt. At det er utroligt, hvad
man kan gå igennem og stadig
være menneske. At alle mennesker
har drømme og ressourcer, og at
det derfor er vigtigt, at vi får skabt
et samfund med plads til os alle.
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Udflytterne
MOGENS LUNDE
Jeg blev kontaktet af “Vækst i Gislev” omkring deres artikler “Hvor
blev de af?” I mit tilfælde ses det
af billedet - jeg gemmer mig i en
plantage i Sydjylland.
Opvæksten på Råstrup/Gislev må
siges at have været tryg. Vores opvækst blev selvklart præget af gården, hvor vi hjalp til med forskellige
gøremål både ude og inde.

Det spekulerer man ikke meget
over, når man er barn, men “i bagklogskabens ulideligt klare lys”
bliver det tydeligt, at ens forældre
og omgivelserne, man vokser op
i, præger ens senere valg, mulig
heder mv.
Mit eget uddannelsesvalg blev påvirket af den lille skov, der hører til
Råstrup. Mine brødre siger, at det
skyldes 2 hændelser.

Jeg fik en askegren i hovedet som
lille, da vi en vinter ville løbe hen
til min far, der arbejdede i skoven.
Kronen fra et faldende træ ramte
mig. Heldigvis var jeg på det tidspunkt nede i en grøft. Hændelse
nummer 2 var biddet i hovedet
fra fars jagthund; jeg overlevede
modsat hunden, som blev aflivet.
Spøg til side - skoven var en meget
lille del af min fars virke, men som
jeg husker det, satte han pris på
det. Han var medlem af skovdyrkerforeningen og fik årligt et besøg
af deres skovfoged, Kurt Mengel.
Dette ville vi børn meget gerne
være med til, hvilket vi fik lov til,
når det kunne lade sig gøre.
Da jeg skulle finde arbejde som
skovarbejder for at kunne søge
optagelse på Skovskolen, fik jeg
arbejde hos Mengel.
I skolen havde jeg i begyndelsen
Fru Jensen som klasselærer, senere
Møller. Andersen var inspektør i de
første år, senere Jensen. I begyndelsen kunne vi køre med skolebus
fra enden af vejen, senere cyklede
vi op igennem Sølt.
Desværre døde mine forældre
begge i 1994. Mor fik konstateret
kræft i maven i det tidlige forår og
døde først på sommeren, far døde
samme efterår uden forvarsel.
Dette betød, at forbindelsen til Gislev nu blev mindre, Sten overtog
og drev Råstrup i en årrække. Han
solgte gården i midten af 00’erne
og flyttede til Ringe.
Jeg har stadig et par mostre boende
i Gislev, Else Hviid og Elin Fåborg.
Else og hendes mand Finn overtog
min mormors hus på Ravndrupvej,
da min mormor Agnes døde.
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Mogens CV:

Mogens Lunde, født i 1965
Gik på Gislev centralskole i
1972 - 1982.
Søn af Ingeborg og Knud
Lunde, har 2 brødre, Hans
Otto og Sten.
Min mor arbejdede på skolen
- “Fru Lunde” i daglig tale.
Vi boede på gården Råstrup
i Sølt, som min far drev.
Blev naturfaglig student fra
Midtfyns gymnasium i 1985.
Jeg kommer da forbi et par gange
om året, et årligt sommertræf og så
enten påske eller jul.
Når jeg en sjælden gang har et
ærinde i nærheden af Midtfyn, sker
det, at jeg lister en tur på “mindernes allé” - dvs. forbi Råstrup - op
igennem Sølt (den vej vi cyklede til
skole) og igennem Gislev.
Arbejdsmæssigt arbejder jeg for
Fromsseier Plantage A/S, en privatejet skovbrugsejendom ved
Vorbasse (ikke langt fra Billund).
Jeg fungerer som administrator af
ejendommen på knapt 1300 ha.
Arbejdsopgaverne spænder over
skovdyrkning, udleje af ejendomme og jagt, indkøb af div. entreprenørydelser, salg af plantagens
produkter samt arbejdet med vores anlæg til termisk modificering
af træ - www.celloc.dk hvis nogen
skulle være nørdede nok til at dykke
ned i det. Jeg har været på ejendommen siden 1992 og er altså ikke
fan af det dogme, der siger, at man
skal skifte job hvert femte år for ikke
at gro fast. Når man primært arbejder med en proces, hvis tidshorisont er minimum 50 år, så er man jo
ikke længere end “godt begyndt”.
Vorbasse er et landsbysamfund
som Gislev med en del lighedspunkter omkring størrelse, et landbrugsmæssigt opland og tradition
for foreningsarbejde.

Nu er det blot os, der er tilflytterne
- men vi er blevet taget godt imod.
Heldigvis er der stadig en velfungerende skole i Vorbasse, som har alle
klassetrin op til 9. klasse.
De nærmeste større arbejdspladser
er alle relateret til Lego; selve Lego,
Billund lufthavn (som aldrig var blevet til noget uden Lego), Legoland,
Lego House osv. - så hele egnen har
nydt godt af den meget entreprenante familie, der skabte Lego.
I begyndelsen boede vi i en tilhørende skovfogedbolig.
Da børnene begyndte at blive større, indså vi, at det ville blive lettere,
hvis de selv kunne cykle i skole og
til fritidsaktiviteter, så vi købte et
hus i Vorbasse.
Vi har involveret os i forskelligt lokalt arbejde, tidligere børnehavens
bestyrelse, træner i den lokale
idrætsforening og nu mest Vorbasse marked, som man nærmest
ikke kan undgå at blive involveret i.
En kort status på mine brødre ser
således ud:

Aftjente min værnepligt
1985-86.
Arbejdede som
skovarbejder i den lokale
skovdyrkerforening 1986-87;
Blev optaget på Skovskolen
i 1987.
Skovbrugselev på Humleore
(v. Ringsted) i 1988
Skovbrugselev ved
Hedeselskabet i 1990
(Vildbjerg, Videbæk-omr.)
Dimitterede fra Skovskolen
i 1991.
Assistent ved Skov
dyrkerforeningen Århus
amts nordlige del i ½ år.
Ansat som skovfoged i
Fromsseier Plantage 1.
januar 1992.
Gift med Jette sept. 1992

Hans Otto (født 1962) bor i Hou
(v Odder), gift og har 2 børn, arbejder som underviser og IT-admini
strator på Egmont Højskolen.

Vi har 3 børn; Rasmus, Karin
og Jens; Jens flyttede som
den sidste hjemmefra i
sommer.

Sten (født 1963) bor i Ringe, gift
og har 2 børn, arbejder som administrator for et ejendomsselskab i
Nyborg.

Jette og jeg blev i påsken
2019 bedsteforældre til
Nannas og Rasmus’ datter
Ellen.
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SFO Kålormen
NYT FRA LANDSBYORDNINGEN TRE EGE SKOLEN AFD. RYSLINGE
Allerførst skal børnenes stemme
lyde. Vi har derfor sendt vores reporter ud for at spørge børnene,
hvad de synes om at være i SFO
Kålormen:
“Det er dejligt at få nye venner. Det
er sjovt at tegne og lege udenfor.”
(Kaili 0.kl.)
“Jeg synes det er sjovt. Jeg kan lide
at lave mad og være sammen med
klassekammeraterne”. (Merle 3.kl.)
“Jeg kan godt lide, at vi har vores
eget rum. Det føles som at være
hjemme på mit værelse med mine
venner.” (Kais 3.kl.)
“Her er mange mennesker, man kan
hygge sig med. Jeg kan godt lide at
lege med Lego og bage snobrød.”
(Patrick 3.kl.)
“Det er dejligt, at man må lave, hvad
man har lyst til. Jeg synes, det er
godt at lege med mine veninder og
lege mor, far og børn.” (Ida 0.kl.)
“Der er mange at lege med. Det er
sjovt at spille stikbold og lave ting
i billedkunst.” (Vitus 2.kl.)
Hele foråret og frem til sommerferien havde vi nødpasning på skolen pga. corona. Vi var derfor glade
for at kunne vende tilbage til vores
egne lokaler, da sommerferien var
slut.
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I SFO’en er vores vigtigste opgave
at skabe rammer, som understøtter trivsel, fællesskaber og deltagelsesmuligheder for alle. Det betyder, at vi blandt andet hver dag
tilbyder forskellige aktiviteter, som
børnene kan deltage i. Det er bl.a.
forskellige boldspil, udeliv fx bål
med bagning af snobrød og bordtennis, rulleskøjter, cykler, kreative
aktiviteter fx fedtsten og ler, madlavning 1 gang om ugen, brætspil,
Lego mm.
Vi hører ofte, at børnene laver aftaler i skolen om, hvad de skal lave,
når de kommer i SFO. Vi oplever,
at børnene er sammen på tværs af
klasser, og der opstår nye venskaber. At understøtte børnenes leg
og relationer er af stor betydning
for den enkeltes trivsel og giver
tryghed i det store fællesskab.

Vi har Børnemøder 1 til 2 gange om
måneden, hvor børnene har mulighed for at være medbestemmende
i forhold til aktiviteter, eftermiddagsmad og hvad der i øvrigt sker/
skal ske i SFO’en.
På grund af Coronavirus har vi måttet aflyse de månedlige kaffedage,
påskefrokost, den årlige sommerfest, fællesdiskotek med afd.
Kværndrup for 2. og 3. klasse, stor
fodboldturnering med Tre Ege skolen og Ryslinge friskole samt frugt
og brød hver dag. Det glæder vi os
til at kunne arrangere igen.
Vi oplever hver dag børn, som er
rigtig glade for at komme i Kålormen og deltage i de aktiviteter/
lege, de har lyst til i et trygt og lærerigt fællesskab.
De bedste efterårshilsner fra
personalet i SFO Kålormen

›› E N U G E M E D

Grønland
I ugen op til efterårsferien er det
tradition, at eleverne på Tre Ege
Skolen i Ryslinge har emneuge
og blander alle eleverne, så de får
kontakt med hinanden på kryds og
tværs. Det har dog ikke været tilfældet i år.
Årets sidste emneuge blev som så
mange andre ting ændret markant
i forsøget på at holde Covid-19 på
sikker afstand af både unge og
ældre.
Den personalegruppe, der tidligere
på året var blevet sammensat som
tovholdere for en anderledes organiseret undervisningsuge op til
elevernes efterårsferie, gik ganske
anderledes til opgaven, og resultatet kom hurtigt og var helt i samme
ånd som normalt.
Skolen blev opdelt i forskellige
værksteder, alle med Grønland
som omdrejningspunkt.

Indskoling og mellemtrin kom
omkring Grønlands dyr, klimaforandringer, kunsthåndværk, landets historie og kultur, men i år
blev det ikke på tværs af alder og
klasser. Det var dog ikke ensbetydende med, at det blev en dårlig
emneuge. Tværtimod kunne man
nu målrette de enkelte tiltag mod
elevernes alder.
I forbindelse med kulturen fik eleverne blandt andet forskellige ting
fra Grønland at se - smykker - både i
guld og perler, en tupilak, små dukkestørrelse grønlandsstøvler og en
konekniv til at ordne sælskind. De
hørte også grønlandske eventyr/
historier. I værkstedet skulle der
produceres tupilakker.
En tupilak er en lille figur - et åndeligt væsen, der er blevet fanget i et
materiale. Den kan have forskellige
formål.

Eleverne fik i indskolingen fedtsten
til fremstillingen, hvor mellemtrinseleverne arbejdede i træ.
Der blev også arbejdet med nordlys og fremstillet en masse flotte
billeder af, hvordan lyset over bl.a.
Grønland ser ud i nogle situationer.
Alle elever var med til at skabe en
flot udstilling for hinanden med
plancher over historien og dyrene
i Grønland samt viden om, hvordan klimaforandringen påvirker
Grønland.
Desværre kunne skolen ikke åbne
for, at forældre kunne komme ind
og se alle de fantastiske produkter,
deres børn havde lavet.
Den del skal vi som skole måske
se lidt på, hvis vi næste gang, der
er emneuge, ikke kan åbne dørene
for forældre.
Anne Rye
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Der indkaldes til ordinær
generalforsamling
I Ådalhuset, Faaborgvej 19A, Gislev, den 04.02.2021. kl. 19.00.
Ifølge vedtægterne er dagsordenen som følgende.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valg af dirigent
Valg af referent og 2 stemmetællere
Aflæggelse af beretninger fra bestyrelsen/udvalg
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Forslag fra bestyrelsen
Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår
Indkomne forslag fra medlemmer
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Eventuelt

Sæt kryds i kalenderen, allerede nu.
Alle er velkomne. Men hvis du vil være stemmeberettiget, så husk at
købe et medlemskort for 2021 inden generalforsamlingen.

Line Fauerholm

Bestyrelsen
Endeligt program kommer, så hold øje på:

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

#ådalscenen

Erhvervsafdelingen...
hvad kan jeg hjælpe
med?

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

Sportsvænget 2 · 5871 Frørup · Tlf. 65 43 25 50
post@froerupandelskasse.dk · www.froerupandelskasse.dk
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›› M Å L E R A F L Æ S N I N G : 2 0 2 0

Nu er der fjernaflæsning
Alle har fået den nye elektroniske måler MULTICAL 21 fra Kamstrup.
Disse målere aflæser Gislev Vandværk. Forbruger skal stadig selv
holde øje med forbruget, selvom
måleren er fjernaflæst.
Vi forventer, at alle selv kan se vand
forbruget på mobil, Ipa eller computer inden for det næste år.
Vandmåleren skal altid være nem
at komme til, den må ikke være
gemt i skabe og bag vaskemaskiner mm., så den ikke kan kontrolleres og skiftes.

Sikker vandforsyning
Gislev Vandværk har i fællesskab
med Kværndrup og Ryslinge vandværker investeret i et nødstrømsanlæg, som står i Gislev. Gislev
Vandværk kan forsyne alle 3 værker
med vand i tilfælde af strømsvigt.
STOPHANER
Gør vandværket og jer selv en
stor tjeneste med at vide, hvor jeres stophane findes, ellers kontakt
vandværket så vi finder den, før det
bliver akut ved f.eks. lækage.

Husk stophaner og måler/ventilbrønde må aldrig tildækkes, og
dæksler må ikke fjernes. Hvis det
sker, er det på forbrugerens regning at finde den igen.
Oplys Mobilnr. samt E-mail adr. på
Gislev Vandværks hjemmeside, så
vi nemmere kan kontakte jer. Vi kan
følge jeres forbrug, hvis der opstår
uregelmæssigt forbrug ved eventuel lækage, forsyning fra vandværket er uregelmæssig eller ved
skift af vandmåler.
Med venlig hilsen BESTYRELSEN

Lige ved hånden

Mail- og Webadresser: vaekstigislev@gmail.com

Gislev Lokalråd/VÆKST i Gislev
www.gislev.info

www.landetpaamidtfyn.dk

facebook: 5854 Gislev

Ministeriet for by, bolig og landdistrikter
www.livogland.dk

Faaborg-Midtfyn Kommune
www.fmk.dk

Tilflytterportalen
www.tilflytter.fmk.dk
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Eskelund

Sognehistorien fortsat
På vej ud af Gislev i retning mod Faaborg, ser man den store gule gård Eskelund.
Den ligger der højt oppe på sin bakke og skuer ned mod byen.
En smuk firlænget gård, som bare ved
sin placering i landskabet vidner om
en gård, vis betydning i fordums tid
strakte sig langt ud over den by, den
nu skuer ud over.
Der skal heller ikke mange søgninger
på nettet til at finde ud af at denne
prægtige gård er en gammel målsgård. En målsgård er en gård, der er
henlagt til kongens fadebure, hvilket
vil sige, at gården er leverandør af fødemidler til kongen og hans følge.
Ud fra et kongebrev dateret 1370 i
Nyborg fra Valdemar Atterdag fremgår det at Hans Gummesen, som belønning for at have tjent kongen på
Nyborg slot, bliver ejer af Eskelund. Til
gengæld skal han være kongelig hofleverandør i fødemidler til Nyborg slot. I
1462 ejedes Eskelund af Klaus Bruun
og hans moder Kirsten, 1510 af Niels
Kotte og 1534 af Mads Brun.
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Mads Brun var således forpligtet til at
levere 6 Ørtug Byg, 1 skæppe smør, 1
fed galt, 1 Mark til årlig Penninge, 1
lam, 2 gæs, 4 høns og gæsteri. 15781616 ejedes Eskelund af ridefoged
Knud Abraham, derpå af Oluf Lærke,
som 1640 fulgtes af Hans Carstensen.
Han solgte den til Niels Ipsen, der var
foged hos U.C. Gyldenløve på Ulriksholm. Han fortrød dog handlen og
ville ikke give Niels Ipsen skødet.

Dette førte til at Niels Ipsen tog sagen
for landstinget. Den 18 februar 1646
fællede landstinget dom i sagen til
fordel for Niels Ipsen. Hans Carstensen måtte derfor aflevere skødet på
Eskelund til Niels Ipsen. Ifølge Niels Ipsen selv havde han købt Eskelund for
mere en tusind rigsdaler.
Hertil sørgede han for at få Christian
den 4. til at udstede et kongebrev, der
bekræftede hans ejendomsret af gården. Til gengæld skulle han opretholde de hidtidige aftaler om leverancer
til Nyborg slot.
I den tid Niels Ipsen var i besiddelse
af Eskelund, blev der anvendt mange
penge på bygninger, grøfter og stengærde. Desværre led han et stort tab,
da den blev næsten brændt ned til
grunden under svenskerkrigen 16571660.
For at få den opført igen, måtte Niels
Ipsen låne penge. Det var penge han
ikke havde og derfor pantsatte han
gården med dens tilliggende til Niels
Jensen Riber i Nyborg, der til gengæld
ydede ham et løn på 500 Rdl.
Niels Ipsens helbred var i mellemtiden
blev for dårligt til, at han selv kunne
drive gården. Han forpagtede den ud
til sin søn Christen Nielsen og svigersønnen Thomas Kyninimut.

I bagklogskabens klare lys havde det
dog nok været bedre at sælge Eskelund. For på dette tidspunkt blev alt
landbrugsjord inddelt i matrikler. På
denne måde var det lettere for kongen at overskue beskatningen af folket.
Eskelund blev derfor pålagt at betale
skat af 12 skilling målpenge, det blev
omregnet til 2 172 Skp. Hartkorn.
Herudover måtte de årligt betale Nyborg slot 15 Rdl. Den 5 oktober 1670
bliver gården sat til salg til den nette
sum af 640 Rdl. Omregnet svarer det
til 8 gårde.
Til den pris var Karen Wandal villig til
at overtage Eskelund. Karen Wandal
var blevet enke efter sin mand Niels
Jensen Riber død den 10 oktober
1969. Niels Jensen Riber var, som før
nævnt, den mand Niels Ipsen lånte
penge af, da han efter svenskernes
hærgen måtte genopfører gården.
For Karen Wandal har købet af Eskelund bare været et greb i lommen.
Hendes mand efterlod hende 76922
Sldr. 2 Mark og 15 Skilling, hvilket efter datiden forhold var en meget stor
sum penge. Hun fandt det dog mest
fordelagtigt at forpagte gården ud til
Rasmus Hansen Kjær. Rasmus Hansen
Kjær var ikke opvokset i bondestanden.

Til gengæld sad han ofte som Sættedommer på herredstinget, hvor han
førte sager for andre. Denne Rasmus
Hansen Kjær købte derudover en
halvgård i Gislev af stiftskriver Rasmus
Andersen. Han boede således ikke
på Ravndrupgård, hvilket er det navn
gården Eskelund begyndt at blive omtalt som.
Karen Wandal havde adskillige bryderier med landsdommer Jens Lassen,
som førte tilsyn med skoven omkring
Eskelund/Ravndrupgård. Han mente
der var skovet for meget og tog derfor sagen videre. Til Karens Wandels
held tabte han dog sagen. Forpagteren Rasmus Hansen Kjær døde i 1688
i en alder af 76 år.
Ifølge kirkebogen blev han begravet i
Gislev kirke og lagt i kirkegulvet midt
for de to øverste kirkebænke. Hans
søn Hans Rasmussen Kjær købte den
12 januar 1685 Eskelund/Ravndrupgård af arvingerne efter Karen Wandal. Det hed sig om gården, at den
var ”En maalbunden Ejendomsgaard
hafver været af Arilds tid”, men herligheden tilhørte kronen.
Så vidt fortællingen om den
prægtige gård Eskelund.

Mads Bruns Kongebrev på Eskelund 1521



Sognehistorien fortsætter i næste nummer…

Koncert med Fruens Øje
Torsdag den 28. jan. kl. 19.00 i Gislev kirke

Fruens Øje er tre mennesker, der fortæller historier.
Det er gamle ballader i nye klæder med tidløse for
tællinger om mennesker, der tackler livets op- og
nedture.
Trioens lyd er en blød blanding af sang og strygere.

Et impulsivt samspil, der afspejler dynamikken i
historiernes forløb. Fruens Øje ser ind i menneskers liv,
og fortæller deres historier.
Ane Drewsen: Sang
Jonas Clausen: Violin/mandolin
Frederik Mensink: Kontrabas
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Nu tændes tusind julelys
- på jorden mørk og rund, og tusind sole viser sig, på himlens dybblå grund…
...det er lånte ord fra en af de mest elskede julesalmer. En af dem der går lige i hjertet,
fordi den omkranser julens glædelig budskab i ord, der taler til store som små.
Julens lys kaster et skær af magi og
fortryllelse ind over hvert et barnesind. Det tør hvert et slidt og mørkt
hjerte op.
Lyset var det første Gud skabte, dengang hans ånd svævede over urdybet
og Guds stemme lød: Lad der blive
lys. Og han lod det ikke være ved
det. Han tændte et håb på himlen.
Stjernen over Betlehem, der med
sine klare glans, bød os ind i stalden
for ligesom hyrderne at møde det lys
mørket ikke kan få bugt med, Jesus
Kristus Guds søn. Lys spreder mørke
og i denne den mørkeste tid på året,
spreder det både glæde som trøst.
Derfor tænder vi lys på alteret og
sætter lys på juletræerne for at fejre
lysets komme til jord.
Det er julens glædelige budskab. Og
nu jeg har vovet at sprede lidt julestemning, vil jeg fortsætte med et
lille eventyr. Julefortælling er det vel
næppe, dog begynder vi en mørk
december aften. I den lille landsby
Gislev, der ligger gemt i en dal mellem bakkedrag findes den nydeligste
landsbykirke, man kan forstille sig.
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Og er man på de kanter og skulle
man vove sig ind i kirken, mødes
man af synet af de smukkeste kalkmalerier. Her i korets loftet mellem
hvælvingerne, der strækker sig højt
højt op, findes tegninger malet af
en ukendt maler for næsten 500 år.
Deres handling fortæller den største
kærlighedshistorie, der nogensinde
fortalt på denne jord. Julens glædelig
budskab og påskens fængslende fortælling om løgn og bedrag, tilgivelse
og kærlighed. Men det er slet ikke
malerierne denne fortælling handler
om. Det er derimod den syvarmet lysestage, der stod der alene på alteret.

Ja, sådan stod den der i al sin pragt,
når ikke der blev fejret gudstjeneste.
Helt alene stod den der sammen med
den kæmpe store gamle bibel, det lå
opslået på alteret.
Se sådan lå kirken hen denne december aften. Stille og tyst. I det fjerne
hørtes muntre stemmer. Det var graveren og hans medhjælper, der sammen med præsten holdt en munter
julefrokost inde hos den tideligere
forpagter. Det var en lystig julefrokost og måske netop derfor opdagede ingen det, der nu skulle til at ske.
En tyv – ja måske var der ved nærmere eftertanke to brød ind i kirken.
Sikke en bimlen og bamlen der lød,
da alarmen gik, men se det hørte
hverken præsten eller graveren for
det var som sagt en munter julefrokost. Tyven fik travlt. I fuldt firspring
løb han op til alteret, greb lysestagen. Måske i den tro, at lysestagen
var lavet af det pure guld. Ja hvem
ved. Men enhver ved jo, at sådanne
lysestager er fremstillet i messing.
Han greb lysestagen og var ude af
kirken igen. Tilbage var kun aftrykket
i sneen af sålerne på tyvens smarte
sneakers. Se nu kan det nok være, at
præsten og graverne blev ringet op
af vagtselskabet. Men væk var den
syvarmede lysestage.
Det var ærgerligt, syntes præsten.
Den fine gamle lysestage, der var
blevet skænket af beboerne i Gislev
sogn tilbage i 1920. Der gik nu nogle
år.
I mellemtiden blev kirken lukket, forde
smukke gamle kalkmalerierne skulle
restaureres. Da kirken efter en grundig restaurering åbnede igen, manglede den gamle lysestage. Selvom
alteret atter var blevet forgyldt og
malet op, forekom det trist og tomt.

Derfor kom menighedsrådet på den
idé, at de hellere måtte få lavet en
kopi af den gamle syvarmede lysestage. Kopien blev lavet, men den
var ikke helt som den gamle. Dog var
den bedre end ingenting.
Årerne gik og en dag ringede der en
mand fra Svendborg til præsten.
Mangler i en lysestage, spurgte han
og så fortalte han hvorledes han på
en gåtur, havde fundet en gammel
syvarmet lysestage.
Ved første øjekast troede han, at det
bare var noget gammelt industri jern,
der ragede op af mudderet. Men da
han trak det op, stod han pludselig
med en syvarmet lysestage i hænderne. På lysestagen var indgraveringen:
Gislev sogn 1920, stadig intakt og
derfor havde han ringet. Præsten
blev selvfølgelig ovenud glad og
skyndte sig til Svendborg for at hente
lysestagen hjem.
Den var i en noget sørgelig forfatning. De mange år på bunden af en
nu udtørret sø, havde tæret på dens
udseende. Nu stod den brun og kedelig – alt dens fordums pragt og
stråleglans var væk.
Men menighedsrådet besluttede
sammen med præsten, at det måtte der gøres noget ved. Lysestagen
skulle have sin glans tilbage. For som
der står skrevet:” Lyset skinner i mørket og mørket greb det ikke”.
Således skal mørket heller ikke få
magten over den gamle syvarmede
lysestage.
Om ikke længe vil den stå i al sin
pragt og med sine syv lys sprede
mørket. Til glæde og trøst for alle.
Og med disse ord vil jeg ønske jer alle
en glædelig og velsignet juletid.
Sognepræst Mette Sauerberg

Børnejulegudstjeneste
Søndag d. 13. december 2020 kl. 13.00 i Gislev kirke
Traditionen tro holder vi julegudstjeneste for børn og alle barnlige sjæle.
Julens fortælling vil blive fortalt helt i
børnehøjde og mon ikke vi også skal
synge et par julesange.

Efter en lille times tid er vi varmet godt
op og klar til at gå ned og fortsætte
med at synge og danse om juletræet
på byens torv.
Alle er meget velkomne

Kyndelmisse musikgudstjeneste
Søndag den 31. januar kl. 16.00 i Gislev kirke
En stemningsfyldt gudstjeneste, hvor
musikken får lov til at fylde.
Medvirkende Erik Bekker Hansen,
tenor og Hanne Hohwü Houmøller,
sopran samt Julia Tabakova på orgel
og klaver.

Se Midtfyns Posten og kirkens face
bookside for nærmere beskrivelse af
arrangementet.

GISLEV-ELLESTED

MENIGHEDSRÅDS VALG

Tirsdag den 15. september 2020 var der valg i menighedsrådet!

Følgende blev valgt ind:
Gislev sogn:

Ellested sogn:

Dorit Skyggelund Schjødte

Jacob Kirkegaard Hansen

Ann Sophia Bertelsen

Palle Lundsfryd Nyborg

Pia K. Jørgensen,

Irene Solveig Nielsen

Ulla Sjögren Jørgensen

Birthe Bech Hansen

Jonna Holmhus Sindberg

Herudover blev der
valgt tre suppleanter:

Solveig Pedersen

Louise Rie Vinge Gotfredsen

Tillykke med valget til alle i det nye Gislev-Ellested menighedsråd.
Jeg ser frem til et godt og frugtbart samarbejde de næste fire år. Samtidig skal der lyde en stor tak til alle jer, vi
må tage afsked med. De sidste fire år og for mange af jer drejer det sig om mange flere, har I med glæde brugt
jeres tid og kræfter til at være med til at drive kirke i Gislev og Ellested sogne.
I har med jeres engagement og gode humør fået fællesskabet i kirkerne til at blomstrer til gavn for både Gislev
som Ellesteds beboer. Det nye menighedsråd konstituerede sig selv den 27. oktober.
I skrivende stund er posterne ikke fordelt, men det vil blive bekendtgjort fra prædikestolen 1.s. advent.
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Julekoncert

Med Mads Hansens Kapel
Søndag den 20. dec. kl. 16.00 i Gislev kirke

Husk tilmelding
––

TIL

––

Juleaftensdags

Gudstjenester!
På grund af Covid-19
er der et begrænset
antal pladser i kirken.

Mads Hansens Kapel er:
Jonas Clausen
Violin
Martin Lorenzen Klarinet
Sebastian Larsen Guitar
Julian Jørgensen Klaver
Emil Nielsen
Bas

Søndag den 20. december får vi besøg af Mads Hansens Kapel
De kommer med et koncertprogram blandet med julemusik og andre
gode instrumentale musiknumre. Så mon ikke de af os der endnu ikke er
kommet i julestemning har chancen for at komme det nu.
Koncerten begynder kl. 16.00 og der er fri entré. Til de af jer der ikke har
hørt om Mads Hansens Kapel kommer her lidt information:
Mads Hansens Kapel mødtes første gang i 2015 med ét mål for øje:
At erobre verden. Siden begyndelsen har ensemblet spillet med en sådan vildskab, autoritet og engagement at dørene hurtigt er sprunget af
hængslerne på de danske og udenlandske scener.
Mads Hansens Kapel spiller dansk instrumentalmusik for både fødder og
hjerte, hvad end det er på dansegulvene eller i koncertsalene, og har med
lidenskab, nerve og en særlig humor formidlet den gamle musik på tværs
af grænser og generationer.
På deres mange rejser i ind- og udland, bl.a. Sverige, Finland, Estland,
Tyskland, England og Schweiz, har Mads Hansens Kapel skabt sig et navn
forbundet med kraft og fandenivoldskhed - altid med fest i kølvandet!
I 2019 blev ensemblet nomineret til en Danish Music Awards Folk i kategorien ‘traditionsprisen’ og vandt samme år genreorganisationen Tempis
OO-award 2019 på Tønder Festival.
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Mads Hansens Kapel udmærker sig ikke blot ved koncertvirksomhed,
men skiller sig ud som et af de mest bemærkelsværdige og velrenomerede danseorkestre i deres tid. Med deres utrættelige energi underholder
de ikke blot på festivaller og dansehaller, men formidler også dansen i tæt
samarbejde med diverse skoler og uddannelsesinstitutioner.

Det giver en udfordring juleaftensdag,
hvor Ellested og Gislev kirker plejer at
være meget besøgt.
For at imødekomme flest mulige
kirkegængere har vi i år valgt at lægge
tre gudstjenester juleaftensdag i Gislev
kirke. Jeg vil bede jer om at melde jer
til med det antal personer I kommer
samt hvilket gudstjenestetidspunkt.
Se gudstjenesteliste bagerst i
kirkebladet. Det er med blødende
hjerte, at vi i år har valgt ikke at
holde gudstjeneste i Ellested kirke
juleaftensdag.
Ifølge de corona restriktioner
folkekirken er underlagt må vi kun
være 20 i Ellested kirke. Derfor har vi
valgt at flytte gudstjenesterne over i
Gislev kirke, hvor vi kan være flere.
For at råde bod på den manglende
julegudstjeneste i Ellested i år, holder
vi en ekstra julet gudstjeneste den
fjerde søndag i advent.
Jeg tør godt love, at vi kommer til
at tage forskud på nogle af alle de
dejlige julesalmer.
Tilmelding til juleaftengudstjenestei
Gislev kirke kan ske til sognepræsten
Mail: mesa@km.dk eller
SMS: 29 38 89 88

ADRESSER
Gislev Kirke
Lykkesholmsvej 3, 5854 Gislev
Åbent mandag –lørdag kl. 8-16.
Ellested Kirke
Ellestedvej 11B, 5853 Ørbæk
Sognepræst
Mette Sauerberg
Lykkesholmsvej 8, 5854 Gislev
Tlf. 62 29 10 32 – Mobil 29 38 89 88
Træffes på telefon tirsdag-søndag
Mandag fridag
E-mail: mesa@km.dk
Graver
John Lykkedal Pedersen
Lykkedalsvej 1, 5853 Ørbæk
Mobil 20 77 18 46
Gislev graverkontor
Tlf. 62 29 10 28
E-mail: gkirke@mail.dk
(Graverkontoret er lukket mandag)
Organist
Erik Kempf
Tlf. 22551592

Gislev-Ellested menighedsråd:
Formand
Jonna Holmhus Sindberg
Tlf. 50 41 46 58
Næstformand
Louise Rie Vinge Gotfredsen
Kasserer
Dorit Skyggelund Schjødte
Kontaktperson
Jacob Kirkegaard Hansen
Menige medlemmer
Ann Sophia Bertelsen
Irene Solveig Nielsen
Palle Lundsfryd Nyborg
Ulla Sjögren Jørgensen
Kirkeværge i Gislev sogn
Irene Solveig Nielsen
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

Kirkebilen Taxi 4x27 Odense kører til
alle arrangementer og gudstjenester
i Gislev og Ellested sogne. Den kan
bestilles på tlf. 62 62 22 60

E-mail adresse til Ellested sogn:
7769@sogn.dk

Man skal dog ringe senest dagen før
arrangementet eller gudstjenesten.
Kørsel med kirkebilen er gratis og
betales af kirkekassen.
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Gudstjenester

GISLEV

ELLESTED

Søndag den 29. nov. 1.s.i advent

kl. 10.30

Søndag den 6. dec. 2.s.i advent

kl. 9.00 ved Søren Ildved sognepræst i Kværndrup

Søndag den 13. dec. 3.s.i. advent

kl. 13.00 Børnejulegudstjeneste

Onsdag den 16. december aftensang

kl. 19.00

Søndag den 20. dec. 4. s. i advent		
Torsdag den 24. dec. juleaftensdag

kl. 11.00

Torsdag den 24. dec. juleaftensdag

kl. 14.00

Torsdag den 24. dec. juleaftensdag

kl. 16.00

Fredag den 25. dec. juledag

kl. 10.30

Lørdag den 26. dec. 2 juledag

kl. 10.30

Søndag den 27. dec. julesøndag

kl. 10.30

Fredag den 1. jan. Nytårsdag

kl. 16.00 efterfulgt af forfriskning i kirken

Søndag den 3. jan. Helligtrekongers søndag		
Søndag den 10. jan. 1.s.e.H.3.k.

kl. 10.30

Søndag den 17. jan. 2.s.e.H.3.k.

kl. 9.00 ved Søren Ildved sognepræst i Kværndrup

Søndag den 24 jan. Sidste s.e.H.3.k.

kl. 10.30

Søndag den 31. jan. Septuagesima

kl. 10.30

Søndag den 7. feb. Seksagesima

kl. 10.30

Onsdag den 10. feb. Aftensang i Gislev kirke

kl. 19.00

Søndag den 14. feb. Fastelavn		
Søndag den 21. feb. 1.s.i fasten

kl. 9.00 ved Søren Ildved sognepræst i Kværndrup

Søndag den 28. feb. 2.s.i fasten

kl. 10.30

kl. 10.30

kl. 10.30

kl. 10.30

Søndag den 13. dec. kl. 13.00

Børnejulegudstjeneste i Gislev kirke

Søndag den 20. dec. kl.16.00 i Gislev kirke:

Julekoncert med Mads Hansens Kapel

Torsdag den 28. jan. kl. 19.00 i Gislev kirke:

Koncert med Fruens Øje

Søndag den 31. jan. kl. 16.00 i Gislev kirke: 	Kyndelmisse-musikgudstjeneste. medvirkende Erik Bekker
Hansen, tenor og Hanne Hohwü Houmøller, sopran samt
Julia Tabakova på orgel og klaver.

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

Kommende aktiviteter

›› R Y S L I N G E

Ældrehøjskole
Vi er en folkeoplysende forening,
der er startet i Ryslinge kommune
i 90’erne , og vi holder i januar, februar og marts 2021 højskoledage,
4 fredag eftermiddage med spændende foredrag og musik.
Fra kl. 14-16.30.

12. februar 2021 Præst i Ryslinge
frimenighed Mikkel Crone
Onkel Vilhelms historie.

29. januar Fhv. Vice statsminister
Bendt Bendsen Fra Bondedreng til
vicestatsminister.

19. marts 2021 Musikeftermiddag
med Svindinge Salonorkester
Musical melodier mv.

5. marts 2021 Forfatter Charlotte
Langkilde, Oluffa fra Færøerne til
Brandts Klædefabrik

Alle møder holdes
i Valgmenighedens
mødelokale, Åskovvej 2,
5856 Ryslinge.

Pris 60 kr. pr. møde
inklusive kaffe og kage.
På bestyrelsens vegne
Kirsten Bekker
Kirsten.bekker@mail.dk
Tlf. 2178 9427

Se hele programmet på www.aftenskolen.nu

Generalforsamling 2021
Gislev Seniorklub holder generalforsamling den 3. februar 2021 kl. 14.00.
Alle medlemmer er velkomne til en eftermiddag i Gislev Hallens cafeteria.
Foreningen er vært ved kaffen. Indbydelser med dagsorden sendes ud personligt.
Tilmelding er nødvendig.
Ring til Per Hansen - tlf. 6124 5667 eller Birthe Jørgensen – tlf. 2945 0171.
Bestyrelsen
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›› N Y T F R A

Nørrevængets Venner
Der sker jo stadig ikke de helt store
ting i Nørrevængets Venner. Den
28. september afholdt vi den årlige
generalforsamling, hvor vi var 30
personer.
Der var genvalg til alle i bestyrelsen
og ingen indkomne forslag, så det
var hurtigt overstået.
Vi sluttede af med smørrebrød og
kaffe med småkager.

De sidste mange år har vi været ca.
100 til gule ærter/aspargessuppe.
Derfor har vi heller ikke fået solgt
så mange medlemskort. Vi prøver,
at komme rundt til nogle af dem,
der plejer at købe.
Hvis I har lyst til at støtte Nørrevængets Venner med et medlemskort
til 50 kr. pr. person, kan I kontakte
Else Hviid eller en af os andre i bestyrelsen.

›› 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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Den 31. oktober har vi engageret
Michael Winckler (søn af Gustav
Winckler) til at underholde beboerne på Nørrevænget. Vi havde håbet, at vi kunne holde et brag af en
fest med gæster udefra, men det
må vi jo ikke i år.
Men bare vent: Når Coronaen er
slut, vender vi tilbage med en ordentlig fest!
På bestyrelsens vegne Karen

›› S Ø N D A G 1 3 . D E C E M B E R 2 0 2 0

Julesøndag i Gislev
Børnejulegudstjeneste
Kl. 13.00 i Gislev Kirke
Efterfølgende vil vi i samlet trop gå
til byens juletræ, hvor julemanden
kommer til dans om juletræet.

Kl. 14.00 starter vi dansen
omkring byens juletræ
Godteposer til børnene og æble
skiver til de voksne. Velkommen til
en hyggelig eftermiddag
Sponsorer:
Gislev Erhvervsforening
Andelskassen
Arr. Menighedsrådet og Saajig
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›› A F S L U T N I N G P Å V O R E S 3 - Å R I G E

Erasmus+ projekt: I am We

I disse dage er vi i fuld gang med
afslutningen af vores 3-årige Erasmus+ projekt: I Am We. I 2017 startede vi projektet op med et møde
i Serrenti for lærerne. Her blev
praktiske opgaver planlagt. Første
elevrejse var i marts 2018.
Turen gik til Athen – en stor oplevelse for både de 3 deltagende
elever og os lærere.
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I oktober 2018 var vi i Serrenti på
Sardinien.
Her oplevede vi deres store folkefest, da vi ankom lige til starten.
April 2019 skulle vi til en by meget
mindre end Gislev i Polen – her står
særligt saltminen og Auschwitz
klart i erindringen.

I oktober 2019 var vi selv værter.
Det var en rigtig sjov uge, men
også hård med mange praktiske
gøremål både for lærere og værtsfamilier.
I marts 2020 skulle vi have været
til Barlad i Rumænien, men den rejse satte Covid-19 en bremser for. I
stedet måtte vi lave ting sammen
– men hver for sig.

Projektet ”I am We – We live in
community” har gjort os opmærksomme på, hvordan vi kan leve i
forskellige lande og alligevel have
noget til fælles.
Mette Kristensen
De sidste 3 år har været rige på
oplevelser. Vi er blevet meget klogere på EU og på at være en verdensborger.
Vi har lært en masse om lokale
myndigheder i Polen, Rumænien,
Danmark, Grækenland og Italien.
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Let’s Furnish the World Better

w w w.four.de sign
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2021
GRUNDET SITUATIONEN MED COVID-19 VIRUS SER VI OS
DESVÆRRE NØDSAGET TIL AT AFLYSE GISLEV REVYEN 2021.
Det vil ikke være forsvarligt for vores skuespillere og vores medhjælpere bag
scenen at arbejde tæt sammen om at skabe en revy, da vi jo under normale
omstændigheder begynder at øve allerede primo december .

VI HÅBER PÅ GLÆDELIGT GENSYN TIL GISLEV REVYEN I 2022.
På revyholdets vegne Louise Gotfredsen, instruktør.

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

SAND

TRÆPILLER

FLIS

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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alle dage

7.00 -20.00
Gislev
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Julebazar 2020
Covid-19 har i dette år ødelagt mange traditioner, og det
kommer også til at påvirke julens mange traditioner.
Gislev Friskole og Børnehus´ Bazarudvalg har besluttet,
at vi i år IKKE afholder vores Julebazar på traditionel vis.
I stedet laver vi en ”online” bazar.
Vi er i fuld gang med at indsamle gevinster til 2 x lotteri – en for børn
og en for voksne. I kan købe lodder til disse ved at sende en mail til
mgk@gislevfriskole.dk – skriv Lodder i emnefeltet. Pris pr. lod bliver 5 kr.

Vi har også en gæt pebernødder-konkurrence.
Her udlodder vi 2 gavekurve. Pris pr. gæt er 5 kr.
Glasset står i vinduet på lærerværelset og kan ses der. Billeder/optagelser
af glasset med pebernødder bliver lagt på Gislev Friskoles facebookside
og på 5854 Gislev. Præmierne bliver også vist, når vi nærmer os.
Gæt skal sendes til mgk@gislevfriskole.dk – skriv pebernødder i emnefelt
og dit gæt i mailen. Det er også muligt at købe til og fra kort.
Dem laver børnehaveklassen – pris 2 kr. pr. stk. Send bestilling til
mgk@gislevfriskole.dk – skriv til og fra mærker i emnefelt og antal i mailen.
Vi kontakter jer angående betaling vedrørende alle ting efterfølgende.
Fredag den 27. november kl. 17.00 bliver der udtrukket vindere i
lotterierne og gæt pebernødder- konkurrencen live.
Lørdag fra kl. 10.00-12.00 kan I afhente jeres præmie(r) på skolen.
Ligeledes kan til og fra kort afhentes der.
2.-3. klasse laver digital underholdning, når vi desværre ikke kan
lave nissespil i år. Se mere på Gislev Friskoles facebookside og på
”5854 Gislev”.
Vi håber, at I vil støtte op om vores alternative Julebazar – og så håber vi,
at I kan vende tilbage igen til vores normale Julebazar 2021.
Bazarhilsner fra Gislev Friskole og Børnehus
Bazarudvalget
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›› Å D A L H U S E T

Kultur- og Fritidshus
Vi er nu midt i en proces, hvor
den gamle børnehave, ved side
af Ådalsscenen, er ved at blive
omdannet til vores alle sammens
Gislev Kultur- og Fritidshus.
Husets fremtid har været usikker,
da der har manglet midler til den
årlige drift på ca. kr. 30.000,- til
dækning af forsikring, el, vand og
varme mm. Kommunen giver selve
huslejen gratis de næste mange
år i fremtiden, hvis vi garanterer
dækning af de faste udgifter mm.
I skrivende stund bliver Gislev Kultur- og Fritidshus benyttet af Tågehornet og Gislev Byorkester til
øvelokale. Ådalsscenen og Gislev
Festivallen benytter også et par
af lokalerne til kontor, og grundet
Corona har lokalerne også været
benyttet af Gislev Friskole og de
private børnepassere.
På samme tid bliver de udendørs
arealer brugt og holdt ved lige
af Gislevs Hundevenner, som har
stor glæde af den dejlige hundelegeplads. Der er just blevet opsat
hegn, så husets brugere frit kan
bevæge sig fra indgangen til huset, uden at skulle tænke på de
legende hunde.

For at sikre husets fremtid har
fire personer fra Gislev Byorkester dannet en gruppe under Gislev Lokalråd og garanterer fremadrettet at finde de nødvendige
midler til husets fremtidige drift
samt tage hånd om husets daglige ledelse.
Fremtidsplanerne for huset dækker dog over meget mere end blot
øverum.

Visionerne er, at vi her sammen
kan skabe et sted, hvor der er
plads til, at alle borgere i byen
kan mødes i hyggeligt sammenvær i forskellige musiske arrangementer, aktiviteter, sjove foredrag
mm. Evt. have en lille musikcafé
samt åbne øveaftener med Gislev
Byorkester og andre.
- Alt sammen noget der kan være
til at støtte kulturlivet på Ådal
scenen.
Grundet Corona står projektet lidt
stille, og vi afventer – ligesom Jer
alle sammen – at vi kan vende tilbage til dagligdagen.
Vi håber snart at kunne komme
med et oplæg om fremtiden for
Gislev Kultur- og Fritidshus.
Så I har alle noget af glæde Jer til!
De bedste hilsner
Tommy og Karen,
Jeanette og Manuel
Gislev Byorkester.
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Husk at
bestille
tiden til
julehåre
t
i god tid
!

Vi har masser af værtinde, advents,
og julegaver, der pakkes flot ind!
Tlf. 6229 1226 - 6019 2126
ev i
H el en e er ny el
li p
D or th es M od ek

Online Booking www.dorthesmodklip.dk
God Jul fra Helene og Dorthe!

35

›› G I S L E V S H J E M M E S I D E

www.oplevgislev.dk
Gislevs hjemmeside er i luften, og her finder du alle byens
arrangementer, men...
Vores hjemmeside bliver brugt for
lidt, så hjælp os med at få mere
aktivitet.
Som virksomhed kan du evt. bruge
hjemmesiden til dine tilbud!
Kontakt Tanja Kromann Clausen for
yderligere information.
Tlf. 31 23 69 72.

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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›› D Å R L I G T N Y T

Veteranforeningen
I øjeblikket er der ikke mange gode nyheder og desværre heller ingen fra Veteranforeningen.
Som situationen er pt. kan vi ikke
afholde banko resten af året og heller ikke JULEBANKO.
Vi har pt. heller ingen forventninger
til, hvornår vi kan starte op igen,
men vi begynder, så snart forholdene tillader det.
Bestyrelsen vil hermed ønske jer
alle en god jul og et godt nytår.

- VI SES!!!

Med venlig hilsen
Ejner Nielsen







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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›› V I G - R E D A K T I O N E N

Sammenhold, du!!!
Vi kender det alle. Der er sket noget
forfærdeligt, og derfor gør vi det,
vi er bedst til som mennesker – vi
rykker sammen.
Vi holder om hinanden, trøster, sidder tæt og mødes i store flokke,
hvor vi rigtig kan hygge os, så alt
det forfærdelige kan komme på afstand. Du kan faktisk mærke det,
mens du læser disse linjer – det er
rare ord. En god fornemmelse indeni!
Men, men, men – vores indre urkraft har måttet på en ultrahård og
ubarmhjertig tur. Vi er blevet mødt
af noget, der ikke kan kureres med
den medicin, vi plejer at bruge.
Faktisk skal vi gøre alt det, der strider imod vores natur, hvis vi skal
komme det onde til livs.
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Det er efterhånden ved at være en
slidt plade, men rundt omkring os
bliver politikere, læger og andet
godtfolk ved med at hive kortet
med ”Hold afstand!” op af lommen.

Der er ikke noget skidt i at huske
hinanden på hverken sprit eller
mundbind. Det er også omsorg –
både for en selv og hinanden. Og
de gode vaner smitter.

Vi tudes ørerne fulde af restriktioner
om forsamlingsforbud, håndsprit,
mundbind og afstand! Og nu er vi
ved at være trætte – og tæt på at
give op med jævne mellemrum.

Vi har så meget, der ikke er påvirket
af det onde. Det skal vi holde fast i.
Så bliv ved Gislev. Lad os gøre, som
vi plejer. Kæmpe sammen! Passe
på os selv og hinanden – både i
Brugsen, på gaden, hos frisøren,
og hvor vi ellers mødes – og lad os
gøre det med et smil.

Gislev er dog ikke kendt for at give
op. Vi er en lille by, der holder sammen. En lille by, der kæmper for at
overleve og gøre det gode for alle.
Det kan godt være, det er træls, at
man skal spritte af eller have mundbind på, før man går ind i Brugsen,
men selvfølgelig gør man det, når
man bor i Gislev.

ViG-redaktionen

›› G I S L E V F R I S K O L E F Å R C H E C K

Tak Nordea Fonden!
Udeskolen på Gislev Friskole har
benyttet sig af muligheden for at
søge midler hos Nordea Fonden,
som hvert år støtter projekter, der
understøtter det gode liv med
sundhed, motion, natur og kultur.
Derfor har Gislev Friskole fået
10.000 kr. til at købe ting som fiskenet, kikkerter, økser, bestemmelsesduge og insektglas med lup, så
vi kan undersøge verden omkring
os – lige fra krybene på jorden til
fuglene på himlen.

Gislev
Friskoles
1. klasse var med
deres lærer og en
ledelsesrepræsentant i Ringe, hvor
de fik overrakt en
check på 10.000 kr.
af Carsten Volder
som er filialdirektør
i Nordea.
Så nu er der endnu mere grobund for det gode liv på Gislev Friskole.
Skoleleder Maja Kvist

KØB JU

LEGAV

ERNE

LO K A L
T

It’s that easy.

LEGETOJ

KRAMP LEGETØJ

KOLLEKTIONSO

VERSIGT

opdage • inspirere • lege

SKALAMODELLER
OG SAMLEOBJEKTER

DRENGE & PIGER

SPIL MED MERE

Besøg vores

WEBSHOP

020
2019-2udgave
udvidet

TØJ DESIGNE
TIL DINE BEH T
OV

NORDIC.KRAMP.COM

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

Rødekors rykker ind

Med henblik på at stimulere bylivet
rettede Gislev Lokalråd, efter aftale og med idé fra ejeren af det gl.
Apotek - Peter Søndergaard Christensen, Odense, i begyndelse af
måneden henvendelse til Røde Kors
for at undersøge muligheden for at
oprette en ny genbrugsbutik i det
gamle Gislev Apotek.
Lokalrådet og ejerens ønske om at
fremme sammenhold og gensidigt
forpligtende fællesskaber ligger inden for Røde Kors’ principper, og vi
inspicerede derfor lokalerne for at
vurdere deres egnethed.
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Lokaleindretningen som apotek
er ikke helt optimal i forhold til en
genbrugsbutik, og derfor skal der
foretages visse ændringer i ruminddeling, lige som adgangsforholdene for handicappede og dårligt
gående skal forbedres.
Ejeren af bygningen gav tilsagn om
at medvirke til at få bragt disse forhold i orden, så indretningen tilpasses en genbrugsbutik.
Det samlede areal rækker ikke til
en Røde Kors Storbutik, men dog
til en butik med et mellemstort vareudbud.

Næste skridt er, at Røde Kors i fællesskab med Gislev Lokalråd søger
efter frivillige, der vil arbejde i butikken. Når der er et tilstrækkeligt
antal frivillige, indgår Røde Kors en
lejeaftale med udlejer, og hurtigst
muligt vil der blive arbejdet på at
åbne butikken.
I en Røde Kors genbrugsbutik er
den ugentlige åbningstid normalt
38 timer om ugen.
Det vil kræve 40-45 frivillige, der
i hold af 4 frivillige; formiddag og
eftermiddag, arbejder i 4 timers
vagter. Så næste skridt bliver at få
afdækket, om der i området omkring Gislev er tilstrækkeligt mange,
der kunne tænke sig at stille op som
frivillige.

Hvis nogen måtte ønske at få
yderligere oplysninger, stiller
Røde Kors og Lokalrådet sig
gerne til rådighed.
Vi tænker, at alle nye frivillige vil
blive inviteret til en samtale, hvor
vi i fællesskab afklarer, hvad der interesserer den enkelte, så vi kan få
sammensat de forskellige hold på
den bedste og mest hensigtsmæssige måde.

Såfremt der melder sig et tilstrækkeligt stort antal frivillige, vil vi arbejde videre på at oprette butikken.
Hvis der melder sig færre, end der
skal til for at dække fuld åbningstid,
vil vi vurdere på muligheden for en
reduceret åbningstid.

Det forventes ikke, at de frivillige
har erfaring fra butikker, men det
vil være en fordel, hvis nogle har
butikserfaring.

Det gamle Gislev Apotek er en markant og flot gammel bygning, og vi
håber, at den igen kan komme til
ære og værdighed og til gavn for

beboerne i Gislev og forhåbentlig
også ejer, Peter Søndergaard Christensen.
Vi håber, at genbrugsbutikken fremover vil kunne blive et hyggeligt
samlingssted i byen, og den også
vil kunne tiltrække kunder ikke bare
fra Gislev, men også fra omegnen.
AP. Andersen og Egon Schlosser

Genbrugsbutik i Gislev
VI SØGER FRIVILLIGE TIL BUTIKKEN

Efter aftale med ejer af ”Gislev Apotek” Peter S. Christensen
vil Røde Kors og Gislev Lokalråd se, om der er interesse for at starte en genbrugsbutik.
Du behøver ikke at have butikserfaring.
Vil du være med 4 timer om ugen?
Ring eller skriv til:
Anders Peter Andersen tlf. 2941 3125
Egon Schlosser tlf. 4016 3232
Torben Bach-Petersen tlf. 2897 0845

Mail: ap.andersen@ga-net.dk
Mail: egonschlosser@live.dk
Mail: torben@bach-petersen.dk

41

›› N Y T F R A

Tågehornet og Byorkestret
Tågehornet har sunget – med afstand - et par gange henover sommeren. Nu bliver vi nødt til at indstille aktiviteterne foreløbig.

Fredag den 15.1. spiller Byorkestret
op til bal på Guldhøjskolen i Ringe,
og fredag den 26.2. foregår det i
Årslev for Årslev Musikforening.

Det er ikke ansvarligt at synge kor,
som Corona-situationen ser ud nu!
Vi håber, at det snart bliver bedre
og holder kontakt pr. mail!

Gislev Byorkester skal spille på
Bjørnø til den årlige festival lørdag
den 31.7. og til et privat arrangement den 14.8. i Gislev, hvor vores
bassist Frede Hovgård Nielsen fejrer 70-års fødselsdag.

Gislev Byorkester har haft en spændende sæson, selvom Corona også
har sat sit præg på vores aktiviteter. Vi spillede på Musikstationen
i Ringe den 28.8. og den 11.9. for
Seniorklubben i Gislev. Der var virkelig musik og stemning ved begge
arrangementer.

Vi håber at kunne invitere til nogle koncerter/åbne øveaftener i
Ådalhuset i det nye år, såfremt at
Corona-situationen bedres.

Byorkesterets
øvetider:
19. november 2020
3. december 2020
14. januar 2021
28. januar 2021
11. februar 2021
25. februar 2021

Tommy

Gør dit for Sandager genbrugsplads!
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På grund af COVID-19 er vi desværre nødt til at aflyse 60'er festen
i januar. Vi håber at kunne holde en fest senere på året.
Venlig hilsen
Bestyrelsen for Gislev forsamlingshus

Gaveidé

H E R E R G AV E N , D U M A N G L E R
Pris 100 kr.

75 kr. for medlemmer af
Lokalhistorisk forening
Køb den hos: Else Hviid
Ravndrupvej 6 - 5854 Gislev
Tlf. 6229 1626 el. 2982 7818
Lokalhistorisk arkiv
Mullerupvej 2, 5772 Kværndrup

Tak til yg

ma

F O R E T F U L D E N D T KO N C E R T G U LV

FØR

EFTER

Ådalscenen og Gislev Lokalråd takker Bygma Ringe for deres sponsorering af
plader, så det har været muligt at lave en sikker overgang mellem lille scene
og den store koncertscene.
Tak for det!
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VÆ K S T I G I S L E V Ø N S K E R

Glædelig jul

44

›› S P E J D E R

Mad over bål
Vi er kommet godt i gang med familiespejder efter sommerferien
og Corona-pausen og har hen over
efteråret en masse spændende
aktiviteter.
Vi håber, at flere kunne have lyst til
som familie at prøve kræfter med
spejderlivet.
I august udnyttede vi det gode vejr
og lavede mad over bål. Der var
flere forskellige opskrifter at vælge
imellem, og i løbet af et par timer
fik vi lavet et helt måltid. Der blev
bagt ørkenbrød, hvortil der blevet
lavet frøsmør og hybenmarmelade.
Af friske mynteblade blev der lavet
lækker myntesaft, og som noget
nyt prøvede vi at lave kød på pind
(trommestikker).

Hak løg og bland det i farsen. Tilsæt
herefter ægget. Knus cornflakes og
rør dem i, til farsen er fast. Farsen
deles i 2 dele. Hver klump sættes
fast på ene snobrødspind og bages
over gløder, til trommestikkerne er
gennemstegt.
I september kastede vi os ud i et
pølseløb. Hvert hold fik en pølse,
som de navngav og tog med ud
på eventyr.

Som inspiration
til madlavning
over bål er her
en lille opskrift:
Trommestikker
1/4 kg hakket oksekød
75 g cornflakes
1 æg
Salt og peber
½ løg

Der blev bygget pølsehuse, malet
pølsekunstværker, skrevet pølsedigte samt lavet modetøj til pølserne af naturmaterialer. Og så
skulle pølserne ud at flyve i hjemmelavede papirflyvere.
Det resulterede dog i, at et par pølser måtte på hospitalet for blive
lappet sammen. Sjældent har pølser oplevet så meget. Løbet blev
afsluttet med snobrød og pølser
ved bålet.
I oktober kastede vi os ud i at
forberede vinteren og foråret. Til
rovermøde (for voksne spejdere)
fik vi ryddet et bed ved hytten for
gamle hækplanter og ryddet en af
skråningerne for brændenælder
og græs.

Efterfølgende har vi til familiespejder lagt forårsløg og plantet bl.a.
sommerfuglebuske i bedet ved
hytten samt sået en masse blandede blomsterfrø på skråningen.
Forhåbentlig kommer der til forår
og sommer en masse blomster til
glæde for insekter og mennesker.
Derudover fik vi lavet et kæmpe
insekthotel ”Big Hotel” af gamle
træpaller, grankogler, siv, grene og
andre naturmaterialer. Så nu har insekterne et fedt sted at overvintre.
De sidste datoer for
familiespejder i efteråret er:
15. november 2020
29. november 2020
Det koster 50 kr. pr. familie pr. gang.
Vi håber at se rigtig mange.
Vel mødt
Spejderne i Gislev
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GOCOOK MED

Gislev Friskole
Uge 43-44-45 tilbyder Coop Skolekontakten hvert år Smagekasser,
som kan bruges i madkundskabsundervisningen i skolerne.
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Cykelruten - 1220 m
Løberute (Voksne) - 640 m
Løberute (Børn) - 430

GoCook
MADKUNDSKABSUNDERVISNINGEN

Emnerne har været mange og meget forskellige – lige fra Klima i 2019, til 100% din
fastfood i 2014 og madpakker i 2012. I år var
emnet Go Cook Æblehack.
Coop Skolekontakten laver undervisningsmateriale, der kan bruges til nogle ugers
undervisning i madkundskab. Det er muligt
at komme vidt omkring inden for årets valgte
emne.

I år skulle vi lave Frittata med kartofler, jordskokker, æble og bacon samt æbleboller.
Der blev skrællet, snittet, stegt, pisket, æltet til den store guldmedalje, og efter nogle
timers arbejde i køkkenet stod der 2 retter
på bordet: Frittata med bacon og æble og
Æbleboller til dessert. Nogle startede med
en lille portion, andre var mere modige og
kastede sig ud i nye smage.

I år havde jeg de mindre elever med i køkkenet. Den ene dag 1. klasse og den anden
dag 2.og 3. klasse.

Som en af drengene i 3. klasse sagde: ”Jeg
har fået en ny livret!” – efter 3 store portioner
af Frittata. Udover ingredienser i smagekassen er der også opskriftshæfter med til alle
eleverne, og de blev naturligvis udleveret
efter spisningen, så nu er der rig mulighed
for, at børnene kan gå i køkkenet hjemme.

Det var en rigtig god oplevelse. Børnene havde helt tydeligt glædet sig, og det var tydeligt, at de også er vant til at hjælpe hjemme.

Mette Kristensen
Gislev Friskole
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Kære alle brugere
A F Å DA L S C E N E N

Vi har lige været på Ådalscenen for at gøre den vinterklar.
Det betyder, at vi har gjort rent og ryddet op.
Idet det jo er meningen, at scenen og
madpakkehuset skal kunne benyttes af
byens både voksne og børn, er vi glade
for, at vi kan se, at arealet benyttes, og
hver gang vi er her, er vi glade for og
stolte over, at vi i byen sammen har kunnet skabe et sted, der kan være til glæde
og inspiration for alle aldersgrupper.
I forbindelse med rengøring kan vi se, at
der i store træk tages hensyn til, at der
skal være pænt og ryddeligt.

Vi tillader os dog lige at henstille til, at
smadrede flasker samles op, idet der jo
både kommer hunde og mindre børn, der
måske ikke er så opmærksomme på, at
de kan komme galt afsted med glasskår.
Lad os sammen fortsætte med at nyde
Ådalscenen og området omkring og fortsætte med at holde arealet ryddeligt og
tilgængeligt for alle aldersgrupper i byen.

De bedste hilsner Ådalscenen og Gislev Lokalråd
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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 2020/2021
NOVEMBER

JANUAR 2021

15. Familiespejder ved spejderhytten i Gislev

1.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 16.00
– efterfulgt af forfriskning

19.	Gislev Byorkester øver
10.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30
22.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 9.00
14.	Gislev Byorkester øver
24.	Kirkehøjskole – Se program andet sted i bladet
29.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

17.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 9.00
ved Søren Ildved sognepræst i Kværndrup

29.	Familiespejder ved spejderhytten i Gislev

24.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30
28.	Gislev Byorkester øver

DECEMBER

28.	Gislev kirke kl. 19.00 - Koncert med Fruens Øje

3.	Gislev Byorkester øver

29.	Ældrehøjskolen i Ryslinge kl. 14.00

6.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 9.00
v. Søren Ildved sognepræst i Kværndrup

31.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

13.	Børnegudstjeneste i Gislev kirke kl. 13.00

FEBRUAR

13.	Dans om byens juletræ kl. 14.00
16.	Aftensang i Gislev kirke kl. 19.00
20.	Gislev kirke kl. 16.00
– Julekoncert med Mads Hansens Kapel

3.	Generalforsamling i Gislev Seniorklub kl. 14.00
i Gislev Hallens cafeteria
7.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30
10.	Aftensang i Gislev kirke kl. 19.00

24.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 11.00 – juleaftensdag
11.	Gislev Byorkester øver
24.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 14.00 – juleaftensdag
12.	Ældrehøjskolen i Ryslinge kl. 14.00
24.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 16.00 – juleaftensdag
25. Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30 – juledag

21.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 9.00
ved Søren Ildved sognepræst i Kværndrup

26.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30 – 2. juledag

25.	Gislev Byorkester øver

27.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30 – julesøndag

26.	Gislev Byorkester spiller i Årslev Musikforening
28.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

MARTS
5.	Ældrehøjskolen i Ryslinge kl. 14.00
6.	Gislev Revy – premiere og spisning
11.	Gislev Revy med kaffebord
19.	Ældrehøjskolen i Ryslinge kl. 14.00

VÆRKSTEDSBESØG
UDEN AT DU SKAL
UD AD DØREN?
Vi henter og bringer gerne din bil, hvis den
skal til service eller have vinterdækkene
sommerdækkene
på.på.
Kontakt os og hør mere ...

Og naturligvis tager vi forholdsregler for
at begrænse smitten af COVID-19 og sørger
for, at det er trygt og nemt for dig at sende
din bil på værksted. Vi spritter f.eks. rat,
håndbremse, gearstang, håndtag og bilnøgler
af efterfølgende.

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

Deadline til næste nummer: DEN. 25. JANUAR

Mark & Storm Grafisk A/S

