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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:
Gislev Antenneforening
– Generalforsamling

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

12. marts kl. 19.00 i Gislev Hallens Cafeteria

Udgivelsesplan 2020/21

Gislev Vandværk
– Generalforsamling

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

23. marts kl. 19.00 i Gislev Hallens Cafeteria

Konfirmation
– se omtale i kirkebladet

2. maj i Gislev kirke

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.

Koncert
– NASH og Lasse Helner Band
6. maj kl. 18.00-22.00 på Ådalscenen

Koncert – Tom Bjerg og Fenders
22. maj kl. 18.00-23.00 på Ådalscenen

Nr. 39: Deadline er den 25. januar 2022,
udkommer den 15. februar 2022.

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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›› S T E D E T H V O R B Ø R N T R I V E S . . .

Tina’s Private Pasningsordning
I en noget anderledes tid har vi her i huset brugt enhver given
lejlighed til at hygge os og have det sjovt.
Corona har budt på lidt af hvert, og
vi har været ekstra meget udenfor,
selv på de knapt så varme dage, og
netop derfor har vi fået et motorikrum som en tilknytning til vores
pasning. Den er netop blevet godkendt som en fast del af vores sted.

Her håber vi på, at foråret og sommeren byder på mere normale
tilstande igen. Vi savner vores
venner og det fælleskab, det nu
engang giver til sådan en størrelse
børn.
Tak, fordi du læste med.

Det er altid sjovt at komme i motorikrummet og kunne lege og tumle
omkring. Det er meget tydeligt, de
kære børn hurtigt finder ind i en ny
omend noget anderledes hverdag.
De har taget det i stiv arm og med
åbent sind, hvad der end er blevet
lavet her i de forgangne 10 måneder. Forældrene støtter op og
hjælper, hvor de kan. I fællesskab
får vi vores hverdag til at hænge
sammen, og det er dejligt med den
støtte og opbakning.
Det gør alting meget nemmere.
De grønne områder i vores skønne
by er også blevet brugt flittigt, og
små røde kinder er kommet frem
på nogle af disse ture. Det skulle jo
være så sundt. Så her har vi været
ekstra sunde i år. Vi må alle få det
bedste ud af situationen, verden
er i.
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Kærlig Hilsen
Tina, Privat Børnepasser
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Så er vi klar med et forrygende
program til 2021... Glæd jer!
Der bliver masser af gode oplevelser og festlige
aftener på Ådalscenen
Vi glæder os til fed musik og masser
af mennesker i de skønne omgivelser
Program for 2021 på Ådalscenen
Torsdag den 6. maj kl. 18-22
• NASH
• Lasse Helner Band

NASH

Lørdag den 22. maj 18-23
• Tom Bjerg
• Fenders
- Konferencier & DJ: Mikkel Juel Hansen
Lørdag den 26. juni 18-23
• H.C. Andersen paraden m. Torben Iversen
(eftermiddagsarrangement)
• Julie Berthelsen & Christoﬀer Brodersen feat.
Odense Politiorkester
- Konferencier & DJ: Mikkel Juel Hansen

Fenders

Torsdag den 15. juli 18-22
• Guitarist & DJ: Mikkel Juel Hansen
• Løven, Kim & Hulken

Medlemskort
Husk, hvis du indløser et medlemskort, er der masser af rabat
at og
samtidig støtter du Ådalscenen..

Torsdag den 12. august 18-22
• Guitarist & DJ: Mikkel Juel Hansen
• Posten, Piloten & Pianisten

Medlemskort kan købes på hjemmesiden,
mmesiden, hos
h s
ho
Anders Johansen og i vores bank.

Torsdag den 26. august 18-22
• Lasse Helner Solo
• Kender Du Det

Vil du læse mere om de forskellige arrangementer
eller købe medlemskort, så gå ind på ådalscenen.dk

Fåborgvej 19A, 5854 Gislev - aadalscenen.dk

Aadalscenen

#ådalscenen
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- foreningen bag er nu stiftet
Vi har brug for hinanden på Midtfyn for at forblive et attraktivt og dejligt område at bo, leve og arbejde i, og det er det,
som den nye forening MitMidtfyn vil arbejde for.
”Det er vildt spændende og sammen kan vi drive det vidt”,
lyder det samstemmende fra bestyrelsen bag den nystiftede
forening MitMidtfyn, der onsdag 27. januar afholdt den stiftende generalforsamling. ”Flere års forsøg på at skabe en
forening som på tværs af egnen arbejder for et stærkere og
samlet Midtfyn er nu en realitet.”
Foreningen dækker de 8 lokalområder Gislev, Hillerslev, Ringe,
Krarup-Espe, Gestelev-Heden-Vantinge, Kværndrup, Rudme
og Ryslinge, som tilsammen udgør ’Ringeegnen’. Midtfyn er
dog et mere sigende område for de fleste, hvorfor navnet
’MitMidtfyn’ er valgt. Logoet afspejler de 8 lokalområder, der
er forskellige, men bindes sammen og styrkes af fællesskabet.

Udvikling af Midtfyn
Af foreningens vedtægter fremgår det, at MitMidtfyn arbejder
for at understøtte udviklingen af Midtfyn således, at hele området udvikler et stærkt fællesskab, som kendetegnes ved, at
det i alle egne af Midtfyn forbliver et godt og attraktivt sted at
bo, arbejde og leve, samt
at være et koordinerende forum, der kan bidrage til at sikre
udviklingen af Midtfyn, være talerør og styrke samarbejdet
mellem de mange aktører på egnen, herunder foreninger,
handel, erhverv og kommune.
at fremme forståelsen og samarbejdet mellem foreningens
medlemmer.
at promovere Midtfyn eksempelvis via hjemmesiden www.
mitmidtfyn.dk, forskellige bosætningsfremmende aktiviteter
og deltagelse på events.

Ønsker du også det bedste for Midtfyn?
Hvis du tænker ’JA’ så skynd dig at blive medlem af MitMidtfyn.
Medlemsskab er muligt for alle enkeltpersoner, upolitiske foreninger og virksomheder, som vil arbejde for foreningens formålsparagraf. Du behøver ikke at være bosiddende i området.

Hvordan kan jeg blive medlem?
Skriv til medlem@mitmidtfyn.dk med dine kontaktoplysninger
(navn, adresse, tlf. nr. og e-mail) samt om du ønsker optagelse
som enkeltperson eller repræsenterer en forening/virksomhed.
Et medlemskab koster:
kr. 100,- årligt for enkeltpersoner
kr. 300,- årligt for foreninger og virksomheder

Hvad får jeg for mit medlemskab?

Som medlem støtter du op og bidrager til foreningens
arbejde om at udvikle Midtfyn, fremme samarbejdet
mellem foreningens medlemmer, samt promovere
vores skønne egn bl.a. på www.mitmidtfyn.dk hvor du
kan finde god viden om Midtfyn, lokalområderne, relevante nyheder og spændende arrangementer. Du får
ligeledes mulighed for at modtage vores nyhedsbreve
omkring arbejdet.

Vi ses i MitMidtfyn!

Bestyrelsen bag MitMidtfyn:
Annette Poulsen (Formand) • Simon Langeskov Jylov (Næstformand) • Max Ravn (Kasserer)
Stefan Mark Pedersen (Sekretær) • Gunnar Landtved • Anders-Peter Andersen • Lars Fredslund Hansen
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›› F D M

Nyt fra spejderne
Som så mange andre foreninger
måtte vi lukke ned for vores aktiviteter her inden jul.
Det betyder, at der her i starten af
det nye år hverken er familiespejder eller rovermøde på grund af
coronarestriktionerne. Hvornår, vi
kan starte op igen, er på nuværende tidspunkt svært at sige. Når det
igen er muligt at holde familiespejder, vil vi melde nogle datoer ud.
Inden vi lukkede ned, nåede vi at
holde familiespejder to gange i november.
Den 15. november var vejret fantastisk, så vi stillede borde op udenfor. I anledning af efteråret blev der
lavet flotte efterårslysestager ud af
syltetøjsglas og naturens materialer.

Der var også mulighed for at lave
sjove og søde ballonmelhoveder
med skægge ansigter og vildt hår.
Dagens store udfordring var papmachedyr, og alle fandt den kreative side
frem. Taget i betragtning, hvor meget
papmache klistrer, var det vist meget
godt, vi var udenfor. Men til sidst var
der kreeret flere grise, en dinosaur og
alle delene til en snemand.
Juleafslutningen den 29. november
bød på masser af hygge, æbleskiver
og vafler. Igen i år var der mulighed
for at få lavet en juledekoration til
kalenderlyset. Samtidig fik vi malet
papmachedyrene, der nu ligger og
venter på, at vi kan starte familiespejder op igen. Vi fik også lavet en
masse julepynt, juletræet blev pyntet, og der blev sat nelliker i velduftende appelsiner.

Alt i alt en rigtig hyggelig formiddag,
der blev afsluttet med en gang ”ram
julegrisen”.
Vi glæder os rigtig meget til at kunne
starte op igen. I mellemtiden kan I på
vores Facebook side KFUM Spejderne Gislev se nogle af de aktiviteter,
vi har lavet i løbet af 2020.
Vel mødt
Spejderne i Gislev

LIMITED
EDITION
175 ML

!
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Forhåb

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

7.00 -20.00
Gislev
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›› L O K A L R Å D S A R B E J D E

En appetitvækker!
LOKALRÅDET
Føj, hvor det lugter af vedtægter,
paragraffer, lange møder, kedeligt,
bestyrelsesposter, ingen indflydelse, jeg har travlt med så meget
andet osv. – Vi kender alle argumenterne for ikke at gå ind i et
bestyrelsesarbejde.

Formålet er naturligvis en bred og
stor opgave, men lokalrådet prioriterer hele tiden, så arbejdet står
mål med den frivillige indsats, som
lokalrådet samlet kan byde ind med.
Vi tilstræber at løfte i flok og tager
de nødvendige individuelle hensyn.

Heldigvis er arbejdet ikke længere
på den måde. Selvfølgelig er der
vedtægter, møder og diverse etc.
Men det er områder, som nuværende lokalråd er meget skarp omkring. Møder afholdes meget stringente og varer ca. 2 timer pr. gang
og foregår ca. 6 gange om året, og
oftest holdes de privat på skift ved
rådsmedlemmerne og undertiden i
Ådalhuset.
Vi plejer at tilrettelægge møderne, så
de såvidt muligt kommer til at passe
alle og ikke mindst deres familieliv.

For det meste er det lokalrådet selv,
der formulerer sine opgaver, og andre gange kan de også komme andre
steder fra - eksempel Kommune eller Fynsland (paraplyorganisationen
for kommunens 21 lokalråd og som
en direkte kontakt til FMK’s Kulturog lokalsamfundsudvalg).

Hvad er det så egentlig, vi bruger
vores frivillige kræfter på?
Ja, det bestemmer vedtægterne:
§ 2: Lokalrådets formål
• L
 okalrådets formål er at varetage
lokalsamfundets interesser, at
fremme dets udvikling og at søge
medindflydelse i anliggender, som
vedrører lokalsamfundet.
• L
okalrådet skal være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i lokalsamfundet,
og det er rådets opgave at være
opmærksom på, hvilke planer,
initiativer og behov, der opstår i
lokalsamfundet.
• R
 ådet kan fungere som kontaktled mellem lokalsamfundet og Fåborg-Midtfyn kommune og andre.

Vi har gennem flere års ihærdigt
arbejde fået etableret et gensidigt,
tillidsfuldt og respektfuldt samarbejde med såvel det administrative
som det politiske lag i kommunen.
I lokalrådsarbejdet forsøger vi at
uddelegere arbejdsopgaverne i forhold til interesser og kompetencer.
Herefter har den eller de, som har
påtaget sig opgaven, frie hænder
til at finde mulige løsninger, som vi
løbende debatterer i lokalrådet bl.a.
for at give sparring.
Der er ingen krav til at blive medlem
af Lokalrådet, udover man naturligvis skal stille op til valget og naturligvis også blive valgt. Ved valget
holder man sædvanligvis en kort
valgtale.
Arbejdet er overkommeligt, og vi har
større indflydelse på de ting, der sker
i Gislev, end man umiddelbart tror.
Lokalrådet har gennem tiderne sat
mange ting i værk af forskellige
arrangementer i byen, som andre
foreninger så har taget over på, fx.

bygget Ådalscenen og lejet Ådal
huset samt fået etableret genbrugsbutik i det gamle apotek. Der er også
lavet debatoplægget ”Gislev i forandring”, hvis nogen husker det, som
får større og større aktualitet. Medvirket til at få skabt ”Vækst i Gislev”,
og nu som det sidste fået etableret
en samlende udviklings- og koordinationsforening for hele Midtfyn ved
navn: MitMidtfyn, som også har sin
egen hjemmeside, som samler lokalområdernes hjemmesider.
Endvidere er lokalrådet nu i gang
med en forskønnelsesidé for det meste af sognet, som på et tidspunkt
kommer til lokal offentlig debat
mhp. tilretning og nye ideer.
Har du lyst til at deltage i det spændende og udviklende arbejde for
især Gislev sogn, bør du stille op
til valg. Du skal ikke være ekspert
på noget område, men gerne have
lyst til at være en del af en udviklingsproces, som kan gavne vores
skønne, hyggelige, idérige, kreative
og fællesskabende by, der som minimum arbejder for sikring af det forretnings- og erhvervsliv, foreningsliv,
som vi pt. har og ikke mindst for at
bevare og udvikle alle vores kulturinstitutioner.
Når du nu går ind i lokalrådsarbejdet, kan vi love dig et sundt, muntert
og meget humoristisk arbejdsmiljø,
hvor glæden er større, når man går
hjem fra mødet, end da man kom.
Foreningens livet gør underværker
på mange fronter.
Velkommen til – vi arbejder også
gerne med dine ideer!
Gislev Lokalråd
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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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›› G I S L E V F R I S K O L E O G B Ø R N E H U S

Skole i en Coronatid
Hvad gør man?
Jul er traditionernes tid, hvor alting helst skal være præcis, som
det plejer. Både for børn og voksne og dermed også på Gislev Friskole. Vi savnede derfor at kunne
afvikle vores Julebazar på den
måde, som vi alle forbinder med
julemånedens indtog. Men heldigvis behøvede vi ikke undvære
den fuldstændigt, for en onlineversion blev som bekendt stablet
på benene, hvor alting næsten var
som traditionen byder: pebernøddegæt og amerikansk lotteri med
masser af flotte gevinster.
Årets nissespil kunne desværre
ikke afvikles som planlagt, men
2.- 3. klasse fik i stedet mulighed
for at indspille en superflot version
af Juleevangeliet, som stadig er tilgængelig på både skolens hjemmeside og på YouTube. Og hele
skolens
nu-går-vi-på-juleferiedag blev så julet, som den kunne

12

under omstændighederne med
hygge, godter, nisser, pebernødsbanko og små intime julefrokoster
i klasserne. Turen i kirke måtte vi
af gode grunde undvære, men det
bliver jo heldigvis jul igen.
Men så gik den ikke længere. Smittetallene steg, og en ny mutation
begyndte at brede sig. Vi må passe
på hinanden, så nu sidder vi her
igen. Bag skærmene. Vi kører d.d.
på kalenderårets 3. uge med virtuel undervisning (og nødundervisning på skolen), og det går
over al forventning. Vi er på Gislev
Friskole så taknemmelige for det
gode samarbejde mellem medarbejdere og forældre, som alle på
hver deres måde bidrager stort til
at få det hele til at fungere. Alle
må lære noget nyt og tænke ud
af boksen. Både elever og lærere.
Undervisning bag en skærm kan
være en udfordring, særligt for de
mindste elever, men det behøver
ikke betyde, at man er nødt til at
gå på kompromis med det faglige
indhold. Tværtimod åbnes andre
muligheder for at udforske fagene
fra nye og spændende vinkler. Nu
er der i engelsk mulighed for at
bage skønne kager efter først at
have oversat en opskrift fra dansk.
Motion og bevægelse kan konverteres til gåture, kælketure og sneengle i haven. For når nu vintervejret indtil skrivende stund har vist
sig fra sin pæne side, så kan man

jo også i dansk bygge en snemand
og bagefter bruge hans placering
til at øve forholdsord: snemanden
står på terrassen ved huset. I natur/teknik gives der i øjeblikket
en sjældent god mulighed for at
gå i fars gemmer og finde ting og
sager til at gennemføre sjove og
lærerige hjemmeforsøg.
Ved siden af alle de kreative idéer,
som kombinerer hittepåsomhed,
selvstændighed, udeleg, motion
og god læring, ja så afvikles der
selvfølgelig også en hel masse solid og traditionel undervisning ude
bag skærmene, som skal sikre, at
de almene kompetencer stadig
vedligeholdes og trænes i en udfordrende tid. Og undervejs lærer
vi vist alle en ikke helt uvæsentlig
lektie: at holde af vores hverdag
og af en helt almindelig skolegang.
Det ser vi frem til at kunne genoptage.
Gislev Friskole

›› A F L Y S N I N G

Ældrehøjskolen i Ryslinge
Hvis de bliver gennemført, vil
de blive annonceret i Midtfyns
Posten.

Ældrehøjskolen i Ryslinge har
været nødsaget til at aflyse alle
møder i januar og februar herunder også vores generalforsamling.

Møderne i marts bliver sandsynligvis heller ikke gennemført, men vi
afventer udmeldinger fra myndighederne.

– Spar
BookBook
– Kør– –Kør
Spar

Ligeledes vil vi annoncere generalforsamlingsdagen, når det bliver
muligt at mødes igen.
Forhåbentlig i april/maj.
Bestyrelsen

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
PATRICIA ANDERSEN
Jeg voksede op i Sølt, der ligger
lidt udenfor Gislev. Her boede
jeg sammen med min lillesøster
Kathrine og vores forældre, som
hedder Toke og Marianne.

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
bidragsydere til disse artikler.
I kan henvende jer til mig på
tlf. 5132 8935 eller på mail:
pl.oestergaard@gmail.com
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I ’93 startede jeg i børnehaveklasse på Gislev Friskole sammen
med 9 andre børn. I børnehaveklassen var det Annette, der tog
imod os og hjalp os i gang med en
ny tilværelse som skoleelever. Senere var det blandt andre Mia, der
holdt styr på os. Mange lærere har
naturligvis haft betydning for mig
og andre elever. Mia, der i mange
år var min dansklærer, har dog
haft en særlig betydning for mig.
I skolen faldt matematik mig relativt let, mens jeg kæmpede med
dansk. Jeg gik til ekstraundervisning efter skole for at blive bedre
til at læse og stave, og her var det
Mia, der hjalp mig til at knække
de for mig svære koder, som bøgerne var fyldt med. Jeg kan stadig huske, hvor stolt og glad jeg
var, da jeg efter lang tids arbejde

færdiggjorde min første rigtige
bog, Kaskelotternes Sang af Bent
Haller. Både Mia, men også mine
forældre har dog en aktie i denne
bedrift.
Mine udfordringer med læsning
gjorde, at jeg i en relativt tidlig
alder besluttede mig for, at jeg
ville på gymnasiet og gennemføre
dette. Inden gymnasiet havde jeg
dog lige et år på efterskole, som
gjorde mig rigtig meget godt. Det
var fedt at bo sammen med gode
venner og være hjemmefra i beskyttede rammer.
I min fritid efter skole har jeg gået
til mange forskellige aktiviteter,
både sport og musik. Dog var der
en aktivitet, som jeg brugte særlig
meget tid på, og som har hængt
ved helt til i dag, hvor jeg selv er
træner, nemlig bueskydning. Jeg
startede til bueskydning i slutningen af ’98 og har brugt mange
timer på banerne i Fjellerup, hvor
klubben stadig ligger. Ligeså er der
blevet brugt mange timer til stævner rundt om i landet og på vejene
frem og tilbage til stævnerne.

Når man er barn eller ungt menneske, glemmer man nok ofte at
sige tak til de mennesker, der har
stået for træning efter træning
og vejledt en og kørt så mange
kilometer, så jeg og andre kunne
deltage i diverse stævner. Men
herfra skal i hvert fald lyde en
stor tak til dem, der har hjulpet
mig i min udvikling, hjulpet mig
til stævner og kørt mig et utal af
kilometer. Her tænker jeg særligt
på Bent og Karen Birgit, der har
hjulpet med undervisning, kørsel
og meget andet.
Da jeg kom tilbage fra efterskole,
begyndte jeg på Midtfyns Gymnasium, og efter jeg blev student i
2007, tog jeg et sabbatår, hvor jeg
flyttede til England og boede nogle måneder. Jeg startede i London,
hvor jeg var nogle uger, men flyttede derefter til Cambridge. Jeg
fandt mig hurtigt et arbejde på
en café og kom ind på en meget
international arbejdsplads, idet
vi var 10 medarbejdere, der i det
hele repræsenterede 9 forskellige
nationaliteter. Vi var alle relativt
unge, og det var et godt team at
arbejde sammen med; men mens
jeg bare var der, fordi jeg havde
lyst til at rejse til udlandet for en

tid, så var der flere af de andre, der
var rejst til England for at opnå
bedre muligheder i livet, end de
havde der, hvor de kom fra.
Efter jeg kom hjem fra England,
tog jeg på et kursus i journalistik
på en daghøjskole i Aarhus. På
det tidspunkt havde jeg i flere år
drømt om at blive journalist, men
kom desværre ikke ind på uddannelsen. I stedet begyndte jeg på
filosofistudiet på Aarhus Universitet. Her faldt jeg virkelig godt
til og blev faktisk meget glad for,
at jeg ikke kom ind på journalistuddannelsen. Efter en bachelor i
filosofi, tog jeg en kandidat i antropologi og er siden blevet hængende i Aarhus.
Efter jeg dimitterede har jeg haft
nogle forskellige jobs, bl.a. har jeg
været tilknyttet flere projekter på
Moesgaard Museum, og jeg har
arbejdet med formidlingsforløb i
Aarhus. I 2019 var jeg bl.a. med
til at rekruttere og koordinere de
frivillige til Skole OL i Bueskydning Finalen, hvor jeg ved, at flere
klasser fra Midtfyn deltog. Jeg synes, at det er virkelig interessant
at arbejde med events og kulturformidling.

Desværre har branchen været
meget udfordret det seneste år
pga. corona, så pt. arbejder jeg i
en børnehave, mens jeg forsøger
at komme tilbage til kulturlivet,
der forhåbentlig snart kan åbne
mere op.
Mine forældre bor stadig i mit
barndomshjem. Jeg kan godt lide
at komme hjem og besøge dem og
var senest hjemme hos dem her i
julen. Min søster er også blevet
på Fyn, men er dog flyttet mod
vest og bor i dag sammen med sin
mand og to bonus-drenge, som
de har hver anden uge.
Selv om jeg nu bor i en større by,
er jeg stadig godt tilfreds med at
være opvokset i Sølt, hvor der er
ro og masser af plads. Min kæreste, der er opvokset i en forstad til
København, har flere gange snakket om, hvor dejligt, han synes,
området er, fordi det er så roligt.
Det giver jeg ham ret i. Sølt er roligt, og for mig er der naturligvis
knyttet en masse minder til det
område og til Gislev, men først og
fremmest er det rart at komme tilbage, fordi jeg godt kan lide at
besøge mine forældre.
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Generalforsamlingen
Vi har planlagt og indkaldt til vores generalforsamling torsdag d. 4. februar i Ådalhuset.
Vi er jo desværre i en tid, hvor dette ikke kan lade
sig gøre, så vi ser os nødsaget til at aflyse grundet Covid19, og vi kan ikke sige hvornår det kan
tillades at vi afholder denne.
Vi har intet stående i vores vedtægter om hvordan
vi stiller os i en sådan situation.
Vi har derfor vi i bestyrelsen besluttet at udsætte
generalforsamlingen 1 år. Det vil sige, at den siddende bestyrelse tager et år mere.
Regnskabet bliver naturligvis afsluttet og revideret
af vores revisorer og er tilgængeligt for medlemmerne, ved at kontakte undertegnede eller
Flemming Drejer.
Vi håber på jeres forståelse og at I vil bakke op
omkring dette her.
På bestyrelsens vegne
Anders Johansen
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VELKOMMEN TIL TINA’S PRIVATE PASNINGSORDNING
...stedet hvor børn trives

Tina Christiansen
Ørbækvej 18 - Gislev
Tlf.: 4059 4258
www.privatpasningsordninggislev.dk

6071 5612

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









                     

Service og reparation
af alle bilmærker!
• Forsikringsskader
• Klargøring til syn
• Serviceeftersyn
• Alt i autoruder og stenslag
• Alt i dæk
Lej en bil mens din egen er på værksted

Bevar din

fabriksgaranti

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

3 års garanti
på reservedele

FordelsKort
5% i bonus

Håndværkervej 6 • 5854 Gislev • Tlf. 6229 1611
kildegaardsauto@mail.tele.dk
www.kildegaardsauto.dk
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Udflytterne
KASPER TANG RAVNKILDE NIELSEN
Når jeg tænker tilbage på min barndom i Gislev, vil jeg altid huske det
som et trygt og godt sted at vokse
op. Et sted, hvor jeg lærte en masse
af de venner, jeg stadig omgås med
i dag, at kende, og et sted med masser af tilbud og muligheder for børn
og unge. En lille by, bevares, men en
by med meget liv til trods.
Inden jeg går videre i beretningen,
må jeg, for en god ordens skyld,
hellere introducere mig selv.

I skrivende stund hedder jeg stadig Kasper Tang Ravnkilde Nielsen,
men til sommer, hvor jeg skal giftes
med min forlovede, Marie Krogsgaard, ændres det til Kasper Tang
Krogsgaard.
Jeg er 33 år og bor sammen med
Marie i vores lejlighed på Østerbro i København. Marie arbejder
som forsker i Novozymes, og jeg
selv er Country Lead for Software
i en amerikansk it-virksomhed ved
navn Cisco.

Vi kan begge rigtig godt lide at rejse og være aktive og har i de sidste
par år besøgt bl.a. Indien, Peru, Bolivia, Jordan og Israel, for at nævne
nogle af de mere eksotiske steder.
Her i 2020 skulle ferien gå til Island.
Desværre satte Corona en stopper
for det, og vi besluttede derfor i
stedet, at ferien skulle foregå med
at cykle fra København til Skagen
og besøge familie og venner på vejen – ja, ja, med behørig Coronaafstand naturligvis.
I mine yngre år var det mest på
håndboldbanen, jeg var aktiv.
Først for den lokale klub G/K,
hvor jeg var så heldig, at Karin
Bogetoft tog mig under sine vinger. Hun arrangerede ekstra målmandstræning for mig og nogle
af de andre målmænd i klubben,
hvilket var med til at hjælpe mig
videre først til Nyborg-Østfyn HK
og senere GOG.
Håndboldkarrierens absolutte højdepunkt kom som ynglingespiller i
GOG, hvor det lykkedes os at vinde
Danmarksmesterskabet. Foruden
mig selv var der på holdet bl.a. en
vis herre, der oftest ses tone ud for
landsholdet og sin klub, PSG, med
nummer 24 på ryggen. For mit vedkommende er håndboldskoene for
længst lagt på hylden, og jeg følger
nu kun kampene fra sofaen – dog
stadig med stor passion og indlevelse, når herrelandsholdet spiller
slutrunde!
Jeg er opvokset i ”udkanten” af Gislev på Slipager 2, hvor min mor,
Winnie Tang Pedersen, stadig bor.
En adresse, hvor døren altid har
været åben for mine brødres og
mine egne venner. Mine forældre,
Winnie & Steen, der nu er skilt, har
altid været meget gæstfrie, hvorfor
vores hjem ofte har dannet ramme
om diverse fester og sammenkomster inde og ude.
Til jul var det ikke usædvanligt, at
barndomsvenner som f.eks. Simon
Flindt, Thomas Andersen, og brødene Rasmus og Emil Jørgensen
kiggede forbi for at ønske god jul.
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Både mine brødre, Thomas og
Emil, og jeg tog alle – med nogle
års mellemrum – turen fra Gislev
til København. Og vi har ligeledes
alle tre taget turen til udlandet og
i nogle omgange boet forskellige
steder som Tasmanien, Sydney,
Amsterdam og, for alles vedkomne, USA. Min storebror, Thomas, har
dog senere taget turen tilbage fra
København over først den ene og
så den næste bro, og han bor nu i
Vejle med sin kone, Sandra, og deres tre dejlige og energifyldte børn,
Emma Sophia, Oliver og Ida.
Min lillebror, Emil, bor, ligesom
jeg, i København, hvor vi ofte ses
med en række af vores barndomsvenner fra Gislev. Faktisk er vi så
mange i København, der er vokset
op sammen i Gislev, at gruppen i
daglig tale omtales som ”Gislevdrengene” eller ”GTT”, hvor G’et
naturligvis står for Gislev.
Venner, vi hver især har fået på et
senere tidspunkt i livet, men som
ikke har nogen forbindelse til Gislev, kender alle navnet på den
lille by. De kender den sammentømrede gruppe venner og en del
af historierne fra vores barndom
– om de har interesse i dem eller
ej – og de kender til den måde, vi
insisterende forsøger at sætte Gislev på verdenskortet på.

De ved også, at der er et specielt
sammenhold blandt de drenge, der
kommer fra Danmarks Provence,
som vi ofte omtaler Syd-Midtfyn.
Og jeg føler mig da også rigtig
heldig ved stadig at kunne omgås
venner, jeg har kendt hele mit liv, og
som kender til og forstår det sted
jeg kommer fra.
Man kan spørge sig selv, hvordan
kan det være, at vi har et så godt
sammenhold? Det hænger nok
sammen med det, jeg indledte
med, nemlig at Gislev til trods for
sin lille størrelse havde og til dels
stadig har en masse tilbud til børn
og unge.
Det helt store var naturligvis den
årlige Sportsuge i august med bl.a.
fodboldturneringen Minolta Cup.
Dette var et tilløbsstykke ikke bare
for folk i byen, men også for folk
fra nabobyerne. Jeg kan huske, at
jeg som barn så frem mod Sportsugen med blandende følelser. Jeg
glædede mig altid vanvittigt, men
fordi den lå i august, var det også
ensbetydende med, at skolesommerferien var overstået.
Det var et pokkers dilemma for et
barn.

En af de oftere forekommende
events, der samlede folk, var
”håndbold-søndag” i Gislevhallen.
Vi tilbragte ofte hele dagen i hallen.
Kampene lå således, at det yngste
hold startede dagen, hvorefter
årgangen over fulgte efter, osv.,
osv., indtil seniorholdene rundede
dagen af. Efter at have spillet sin
egen kamp, blev man naturligvis
hængende og heppede på de lokale helte sammen med vennerne.
Det var altid en fantastisk dag.
Mange af de aktiviteter, jeg tænker tilbage på, er i forbindelse med
sport. Diverse fodbold- og håndboldstævner. Som vi blev ældre, var
der dog også andre tilbud i byen,
man kunne benytte sig af. Gislev
havde en helt suveræn ungdomsklub, der havde til huse i kælderlokalerne på Gislev Centralskole. Man
kunne for det symbolske beløb af
1 kr. købe et medlemskab for et år,
hvilket gav adgang til klubben og
dens mange tilbud. Her var adgang
til både billard, pool, airhockey,
arkadespil, netcafe med otte forbundne PC’er, en ”bar” med sodavand, toast m.m. I de senere år blev
der sågar installeret en biograf i et
af lokalerne.
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Ligesom Sportsugen var også
Ungdomsklubben et tilløbsstykke
ikke bare for unge i Gislev, men
også for unge fra nabobyerne, der
misundeligt måtte konstatere, at
den ungdomsklub, de havde i deres egne byer, ikke stod mål med
den i Gislev. Som de fleste, der er
vokset op i Gislev, ved, har man altid konkurreret med nabobyerne,
Ryslinge og Kværndrup, om, hvem
der var bedst. Uanset om det var
fodbold, håndbold eller noget helt
andet. Derfor var dette en absolut sejr for stoltheden og selvforståelsen for os fra Gislev, når folk
fra Ryslinge og Kværndrup måtte
erkende, at vi med Ungdomsklubben havde noget, de ikke havde.
1-0 til Gislev!
Det hele var dog ikke konkurrence
mellem byerne. Omend stemningen kunne blive intens, når Gislev
og Kværndrup mødte hinanden i
fodbold, så gjorde vi fælles front,
når vi i håndbold tørnede vi ud
sammen under navnet G/K HK (Gislev/Kværndrup Håndboldklub).
Og ofte lå G/K’s ungdomshold i
toppen af A-rækken og var et hold,
de andre frygtede at møde.
Men også uden for banen slog Gislev, Kværndrup og Ryslinge pjalterne sammen og arrangerede en
hel række tilbud for byernes børn
og unge. Det var alt fra Superman
Cup i Gislevhallen til Kanotur på
Gudenåen og/eller i Sverige, til endags-skitur ligeledes i Sverige. Der
var også foreningen Lokal Ungdomspulje (LUP), der bl.a. arrangerede koncerter med lokale bands
samt standup comedy events med
kendte komikere som Geo og Rune
Klan. Som barn tænkte jeg ikke videre over, hvem der stod for disse
ting. Det var ligesom bare noget,
der var der. Det er først langt senere, at det er gået op for mig, hvor
meget tid og energi nogle af de
ihærdige ildsjæle i og omkring Gislev har lagt i at få stablet alt dette
på benene. Uden Carsten Olsen til
at stå for ungdomsklubben og arrangere kanoture m.v., uden Vagn
Brogaards utrættelige arbejde for
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fodboldklubben Gislev IF, og uden
Hans & Karin Bogetoftes indsats for
håndboldklubben G/K samt alle de
frivillige trænere og hjælpere, der
har hjulpet til i de nævnte foreninger, ville vi aldrig have haft alle
disse muligheder. Det er den type
ildsjæle, jeg er meget taknemmelig over har boet i og omkring den
by, jeg er vokset op i. Og jeg ved,
at dette også gælder for flere af
”Gislev-drengene”.

Som når f.eks. en stor gruppe forældre en gang om året mødtes for
at reparere, forbedre og udbygge
de tre legepladser i ”Pip-kvarteret”.
Disse legepladser har vi haft megen glæde af i årenes løb.
Selvom Gislev ikke længere har alle
de samme tilbud, som da jeg voksede op, er det glædeligt at se, at
der stadig er ildsjæle, der arrangerer ting i lokalsamfundet.

Man får sjældent takket de mennesker, der reelt lægger det største
stykke arbejde, som fortjener den
største hæder. Derfor vil jeg gerne
benytte chancen for at sende en
tak til både de førnævnte samt alle
dem, der ikke er blevet nævnt, men
som i årenes løb, har brugt så meget af deres egen tid på, at mine
venner og jeg kunne få lov at få alle
disse gode oplevelser.

Der har været afholdt Egnspil på
Laundrup Mark, og hvert år (når
der ikke lige er Corona-pandemi)
afholdes der Gislev Festival i Børneskoven. Begge events er noget,
som Tommy Hovgaard har en stor
aktie i at få til at lykkes. Og nu for
nyligt har Gislev da også fået sig en
flot scene, Ådalscenen, som også
Gislev Festivalen benytter sig af.
Opførelsen af denne er også sket
på iniiativ af lokale ildsjæle.

Disse ildsjæles frivillige indsats, for
at få lokalsamfundet til at være attraktivt for dets beboere, er noget,
jeg tager med mig. Jeg håber, at
jeg på samme måde vil kunne være
med til at bidrage til det lokalsamfund, hvor Marie og jeg nu en gang
slår os ned og stifter familie.

Selvom nogle ting har ændret sig,
så er rammerne dog alligevel de
samme, og det er altid en fornøjelse at komme tilbage til Gislev
og gå en tur i byen. Jeg håber, at
det for byens nuværende beboere
stadig anses som et trygt og godt
sted at bo.

Af Kasper Tang Ravnkilde Nielsen (snart Kasper Tang Krogsgaard)

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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Gislev Vandværk
Gislev Vandværk er et andelsselskab
stiftet 22. august 1933, der ejes og
drives af forbrugerne. Vandet pumpes op fra 3 boringer, der er placeret
ved sportspladsen bag ved vandværket. Boringerne giver rigeligt
med vand til at dække vandværkets
behov. Boringerne er ført op over
terræn for at sikre dem mod overfladevand.
Der blev bygget et helt nyt værk i
2005. Det fremstår som et meget
moderne værk med 2 ens lukkede
filtre. Vandet pumpes ind foroven
og ud forneden og herefter over i
rentvandstanken, som indeholder
250 m3. Herfra pumpes af udpumpningspumperne, 2 højtryk med 6 bar
og 3 lavtryk med 3 bar. Alt dette
foregår helt uberørt af menneskehænder. Det hele overvåges 24 timer
i døgnet af firmaet Hansen og Pedersen, som også har bygget værket
for os. De kan følge værkets drift på
computer og gribe ind, hvis der er
driftsforstyrrelser.
Ledningsnettet:
Vor forsyningssikkerhed er sikret
ved et samarbejde mellem Kværndrup, Ryslinge og Gislev vandværker
med en sammenkobling i Gultved.
Vi kan åbne og lukke med en sms
besked i tilfælde af svigt på et af
vandværkerne, så forbrugerne ikke
kommer til at mangle vand.
For at sikre forsyningen på de 3
vandværker under strømsvigt blev
der etableret en generator på Gislev
Vandværk i 2020, som så kan levere
vand til de andre vandværker.
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Brandhaner bruges ikke mere, da
beredskabet bruger tankvogne. Der
hentes vand i 1 brandhane.
I 2018 har vi fjernet brandhaner. Nu er
der kun 1 tilbage på Faaborgvej 6. 4
er malet blå og virker som skyllehaner, der bruges af vores håndværker
efter ledningsarbejde.
Der er etableret flere sektionsbrønde på ledningsnettet. Der har vi nu
8, hvor vi har målere i hver brønd,
så vi kan følge forbruget i områder.
Nu kan vi nemmere finde utætheder, ved at sammenligne forbruget i
sektionsbrønden med forbruget hos
forbrugerne i området. I december
2020 fik vi en ny forbruger, så nu
er der 965 forbruger tilsluttet Gislev
Vandværk.

På vandværkets hjemmeside finder
du også ledningsplan med angivelse af stophaner, teknikbrønde og
målerbrønde. I disse brønde sidder
stophanen. Under information søg
ledningsplan.
Hvem har ansvaret:
Her kan du se, hvor vandværkets
ansvar for ledningsnettet slutter,
og hvor forbrugerens ansvar for
vandinstallationen begynder. Den
store skillelinje er skellet.
Alle anlæg og komponenter uden
for skellet er vandværkets ansvar.
Mens anlæg og komponenter inden
for skel er forbrugernes ansvar. Dog
er vandmålerne, uanset hvor de er
placeret, vandværkets ansvar.
Med ansvar menes etablering og almindelig udskiftning og kontrol.

* Måleren kan placeres i bygningen eller i brønd ved skeld. Uanset placering er måleren vandværkets ejendom.

Ved ledningsarbejde
Perlator= filter
Når der er ledningsarbejde i Dit
område, får Du en SMS besked, hvis
Du er tilmeldt. Der kan forekomme
brunt vand og partikler fra vandrør,
når vandet har været afbrudt, så lad
vandet løbe gerne uden filtre, til det
er klart igen. Husk at rense filter i alle
vandhaner. Måske trænger filterne
også for afkalkning, da der er meget
kalk i vandet. Manglende rensning/
afkalkning kan være årsag til lavere
vandtryk i Jeres vandhaner.
Elektroniske målere:
Målerne vil blive aflæst af vandværket.
Kend din vandmåler:
Se brugervejledning på Gislev Vandværks hjemmeside.
Vandanalyser:
Vandværket er underlagt tilsyn fra
Faaborg-Midtfyn Kommune. Der
findes love og regler for, hvilke prøver og analyser der skal tages.
Der udtages prøver til vandanalyser
fra såvel boringer, vandværk og ledningsnet flere gange i løbet af året.
Resultatet af de analyserede prøver
har alle været under den tilladte
grænseværdi.
Der er strenge krav til drikkevandets
kvalitet. Alle resultater kan altid ses
på Vandværkets hjemmeside.
Vandets hårdhed:
Af hensyn til dosering af vaskepulver
til vaske- og opvaskemaskiner kan
det oplyses, at hårdhed på vandet
er mellem 17 og 18.
Vandværket har de sidste par år
modtaget forespørgsler på, om vi
ikke kunne gøre noget ved alt den
kalk, der er i vandet.
Der er mulighed for at sætte en kalkspalter på vandværket. Den fjerner
ikke kalk og ændrer ikke på smagen,
men kan: Reducere vaskepulver, da
det ellers kan sætte sig i tøjet.
For meget opvaskemiddel i din opvaskemaskine kan opleves ved, at det
sætter sig på opvasken. Ved brug af
taps kan man evt. halvere disse.

Du vil også opleve, at du skal bruge
mindre shampoo - håndsæbe, for ellers vil du opleve, at det tager længere tid at skylle det ud - væk.
Rengøring af f.eks. Elkoger. Fyld den
med koldt vand, så varmelegemet er
dækket, og lad det stå og blødgøre
kalken, hvorefter man kan anvende
en opvaskebørste til at fjerne den
løsnede kalk. Gentag behandling
flere gange, indtil varmelegemet
skinner igen, da det ikke er kemikalier, der længere bruges.
Hvis din bundprop i f.eks. håndvasken er ramt af kalk, så fyld vasken
med lidt vand og lad proppen stå i
blød, hvorefter du kan anvende en
svamp til at fjerne gammel kalk. Det
samme gælder for perlatoren i din
vandhane. Lad den stå i blød i et
glas vand, hvorefter du kan børste,
til den er ren.
Rengøring af fliserne i f.eks. badet.
Her bruger du bare vandet fra din
bruser og en svamp til at fjerne kalken. Husk, at et kalkknuser-anlæg
ikke gør rent for dig, men gør din
rengøring lettere.
Vi har ansøgt Faaborg-Midtfyn
Kommune om lov at opsætte et
sådan anlæg, og det må vi gerne,
men, men, men! Der er forbud mod,
at kalkknuseren betales over vandværkets økonomi, da den ikke er
nødvendig for vandforsyningen.
Pengene til kalkknuser skal komme
fra anden finansiering, der ikke involverer vandværkets økonomi, og
hvordan gør man det?
Vandspild - en dyr fornøjelse:
Der skal altid findes en plomberet
vandmåler på en ejendom. Afregningsmåleren stilles til rådighed af
vandforsyningen og forbliver vandforsyningens ejendom.
Ejeren er ifølge vandværkets regulativ over for vandforsyningen forpligtet til at erstatte en afregningsmåler, hvis den er bortkommet eller
er blevet beskadiget, f.eks. ved vold,
brand, frost m.v. Ejeren har pligt til
at holde øje med vandforbruget.
Husk, man hæfter selv for vandspild
fra utætte ledninger fra skel og frem
til huset.

Ejer har selv ansvaret for ledning fra
skel, og at vandmåler er placeret,
så den kan aflæses og skiftes uden
besvær.
Vandet fra Gislev Vandværk koster
i 2021 uden afgifter og moms 4,75
kr. pr. kubikmeter til vandværket og
moms i alt kr. 5,94 + statsafgiften
på ledningsført vand. Vi kender ikke
afgiften for indeværende år endnu.
Den oplyses på hjemmesiden, når vi
kender den.
Gislev vandværk har en stigning i
vandprisen på 25 øre i 202. Herudover kommer der afledningsafgift på
kr. 49,25 inkl. moms. Denne pris er
uændret i 2021.
Vandspild på ledningsnet: hovedledning, forsyningsledning og stikledning. Her er det Vandværket, der
må tage tabet. Det var i 2020 på
6.799m3 eller 4,9 % af den udpumpede mængde. Et fald i forhold til
2019.
Anmeld til vandværket, hvis der formodes at være utætheder. Der er 2 fl
vin, hvis en utæthed anmeldes.
SMS varsling - SMS Service
TILMELDING INKL. E-MAIL ADRESSE
Se vandværkets hjemmeside og tilmeld: Indtast det mobilnummer eller
e-mailadresse, du ønsker at tilføje eller afmelde.
Brandhaner:
Det er Kommunens Beredskabet,
der har betalt for fjernelse af alle
brandhaner. Der er kun 1 tilbage på
Faaborgvej. Der skal gøres opmærksom på, at brandhanen kun må bruges til brandslukning af brandvæsenet. Skyllehaner må kun bruges til
udskylning af ledningsnettet.
Misbrug er strafbart og anmeldes til
politiet.
Opgaver i 2021:
Afsluttes etableringen af fjernaflæsning for elektroniske målere med
netforbindelse.

23

GISLEV

VANDVÆRK
Afholder generalforsamling
(hvis det kan gøres på lovlig og forsvarlig måde)

Skifte defekte anboringer og stophaner til ventilbrønde.
Lækagesøgning gennem fjernaflæsning/sektionsbrønde.
Opsætte hegn om boring 3.
Hjemmeside
I finder os på gislevvand.dk
Se vor hjemmeside:
Her finder du navne på vandværkets bestyrelse, kasserer og tilsynsførende.
Nyt bestyrelsesmedlem
Lars Bie Hansen meddelte 17. december 2020, at han ønskede at
udtræde af bestyrelsen af helbredsmæssige årsager. Det var vi meget
kede af, da Lars altid har været en aktiv og god samarbejdspartner, men
vi forstår hans beslutning.
Henning Andersen var 1. suppleant
og klar til at indtræde i bestyrelsen.
Bestyrelsen håber, denne orientering kan hjælpe forbrugerne i det
daglige, så vi kan bevare et godt og
velfungerende vandværk med tæt
kontakt til forbrugerne. I er altid velkomne til at kontakte os, hvis der er
spørgsmål. Vedtægter - takstblad –
årsregnskab – vandregulativ – vandprøver kan ses på hjemmesiden eller
bestilles ved formand eller kasserer.
Generalforsamling afholdes hvert år
i marts. Datoen offentliggøres i en
lokal avis (f.eks.Vækst i Gislev ca.15.
februar) og på gislevvand.dk.

Torsdag den 23. marts 2021
kl. 19.00 i Gislev Hallen
Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Budget for det kommende år
Behandling af indkomne forslag

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg: 	Torben Jørgensen (modtager genvalg)
Henning Andersen (modtager genvalg)
Holger Klausen (modtager genvalg)
Suppleant:	Klaus Jørgensen
Et nyvalg
Valg af revisorer og revisorsuppleanter
På valg:

Esben Andersen

Suppleant:

Preben Hansen

Eventuelt
Af hensyn til traktement bedes medlemmerne tilmelde sig til generalforsamlingen senest mandag den 17. marts 2021 til: Holger Klausen,
på tlf. 61 11 40 98 eller mail holger.klausen@ga-net.dk
Bestyrelsen

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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›› K Æ R E G I S L E V

Laundrup Mark
TIDERNE HAR LÆNGE VÆRET HVERKEN TIL EGNSSPIL ELLER FORSAMLINGER.
Laundrup Mark Egnsspil har haft
trange kår med kun 3 i bestyrelsen,
hvilket har betydet, at foreningen
kun har hvilet.
Det er selvfølgelig ærgerligt, da
Laundrup Mark Egnsspil i en lang
årrække har bibragt mange lokale
både gode oplevelser som udøvende og som tilskuere.

Rundt omkring i foreningerne ser
man samme lidt nedslående meldinger – men primært grundet
Covid-19.
Arrangementerne er blevet aflyst
i stor stil det seneste år, og nu er
de årlige generalforsamlinger også
sat i bero.

Laundrup Mark Egnsspil vil melde
det samme ud, men vil i samme
åndedrag meddele, at fremtiden
ikke tegner lys, med mindre der i
løbet af foråret henvender sig nye
lokale, der er interesseret i at føre
Egnsspillet videre.
Med venlig hilsen - Bestyrelsen

Så snart omstændighederne atter er til det, vil vi indkalde til generalforsamling!

Lige ved hånden
Vækst i Gislev
vaekstigislev@gmail.com

 5854 Gislev

Gislev Lokalråd
www.oplevgislev.dk  Gislev Lokalråd

Faaborg-Midtfyn Kommune
www.fmk.dk

 faaborg-midtfyn kommune

Tilflytterportalen
www.tilflytter.fmk.dk
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›› N Y T F R A

Nørrevængets Venner
I Nørrevængets Venner er der ikke sket en hel masse - og dog.
Vi har korresponderet med Annette, leder på Nørrevænget, om det
var muligt, at vi arrangerede noget
underholdning for beboerne.
Det måtte vi gerne, på den måde
at beboerne kom op i caféen i deres grupper, sad med afstand, og
at de, der underholdt, var i god
afstand.

Så søndag den 17. januar var Tommy
og jeg deroppe og underholde for
Violen og Tusindfryd. Vi spillede tre
kvarter for hver gruppe. Det var en
stor fornøjelse for begge parter.
Vi kunne se, hvordan beboerne
hyggede sig, og det var fantastisk
dejligt for os at spille for andre end
os selv derhjemme. Vi har planlagt
to eftermiddage mere.

›› 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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Lørdag den 6. februar, hvor Karl
kommer og underholder, og søndag den 28. februar, hvor det er
Hans Rytter & Co.
Vi regner med at fortsætte med
underholdning for beboerne hele
foråret. Så snart det bliver muligt
for andre at komme ind til arrangementerne, skal vi nok lade jungletrommerne lyde.
På bestyrelsens vegne – Karen

Marts - April - Maj

Gislev & Ellested
Sogne

Årgang 71

Nr. 2 - 2021

Provst Knudsen og
hans virke i GislevEllested sogne.

Provst Knudsen

Provst Edvard von
Spreckelsen

Sognehistorien fortsat

I sidste kirkeblad fortalte jeg om den prægtige målsgård Eskelund.
I dette nummer vil jeg atter vende blikket mod Gislev kirke og præstegårdsliv.
Her stoppede jeg min fortælling ved
Provst Colding. Han efterlod sig som
sagt et eftermæle, der førte til at der
i 1937 blev rejst en mindesten til ære
for ham. Det var blandt andet hans arbejde i fattigdom kommissionen, han
blev kendt for.
I 1844 tiltrådte hans efterfølger Provst
Hans Joakim Evald Knudsen. Han
var på mange måder Coldings modsætning og beskrives som en ”stille
husbond og en fredens ånd”; ej heller var han præget af rationalismens
fornuftsbetonede livsopfattelse, men
prædikede stille og vederhæftigt om
troens betydning.
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Pastor Birkedal sognepræst og medstifter af valgmenigheden i Ryslinge
var en nær ven af Provst Knudsen.
Han skriver om det Knudsenske hjem:
”Derinde kendte man det næppe,
hvad ellers kaldes ”at leve”. De røde
roser ind at væve med farvespil i livets
tæppe, den kunst forstod man ikke
ret; men hvide liljers islæt man altid
vidste nok derinde at flette, og sælsomt skønt i rad at sætte. -Nej- ”leve
ej” – men dø kan man i dette hus med
sjælden lykke: Dødstimen var husets
smykke – at gå fra død til Edens lunde, det havde der man grebet på: Gud
skød for paradis sin slå, når sjæle der
i afskedstimen gik bort ved himmelklokkens kimen.

– Jeg mødte meget på min gang, men
under tårer harpeklang, der mødte
mig i syd og norden, ej som i Gislev
præstegården.”

I den gamle præstegårdshave kan
man ved forårstid plukke violer. Violer som Provst Knudsen siges at have
bragt hjem fra sin søns grav i Rom.

Disse ord beskrev med kærlighed
den modgang livet havde budt Provst
Knudsen og hans hustru. De vidste
om nogen, hvad det ville sige at miste.
Fem børn havde de båret til graven.
Alle døde i deres ungdomsår.

Det sidste barn mistede de i 1867.
Deres 32-år datter der sov ind med
et smil på læberne, fordi døden kom
hende i møde i et vidunderligt lys.
Hun blev husket for sine sidste ord,
der lød således: Er det sådan at dø –
det er jo dejligt.

Allerede før 1844 var
rundet ud, mistede
de deres 20 årige søn,
farmaceut af uddannelse.

Man må sige at Pastor Birkedal havde
ret, da han skrev, at i Gislev præstegård forstod man sig på at dø.

Fire år senere mistede
de atter en søn, som
på dette tidspunkt
studerede teologi.

Den livserfaring kom mange sognebørn til hjælp i livets svære stunder,
hvilket der også var behov for. I 185859 gik der således en skarlagens epidemi over sognet og i vinterens løb
døde 30 børn.

Nu skulle man tro, at de havde lidt
nok, men seks år senere mistede de
igen en søn, som på dette tidspunkt
havde fuldført en teologiske embedseksamen og nu kunne kalde sig teologisk kandidat.
Der gik to år og de måtte atter tage
afsked med endnu en søn, der under
sit teologi studie var rejst til Rom for
sit helbredsskyld.

Fra 1863 havde Provst Knudsen den
sønderjyske Pastor Claus Nikolaj Lorenzen som kapellan. Pastor Lorenzen
var en dygtig prædikant og mindede
meget om valgmenighedspræst Pastor Birkedal, som jo var en nær ven
af Provst Knudsen.
Det nære venskab mellem Provst
Knudsen og valgmenighedspræst Birkedal var slet ikke så underligt endda.

Gislev kirke

Provst Knudsen havde hele livet været en bærer af et levende trosliv også
gennem rationalismens årtier. Han var
derfor også venligt indstillet over for
den fynske vækkelse, som blandt andet fandt stor tilslutning i Sandager,
Fjellerup. Ja helt til Ryslinge, hvor den
nye valgmenighed var blevet dannet
med Pastor Birkedal som medstifter.
Pastor Birkedal gengældte sit venskab med Provst Knudsen ved ikke
at modtage sognebåndsløsere fra Gislev-Ellested sogne i alt den tid Provst
Knudsen levede. Kapellan Lorenzen
blev senere gift med Provst Knudsens
yngste datter og vandt sig derved et
meget anset og afholdt navn i sognet.
Da hun døde i 1874 (altså også i faderens levetid) giftede han sig året efter
med en datter af Pastor Birkedal, men
forblev i Gislev, hvor der var bygget en
kapellanbolig.Provst Knudsen var ikke
nogen stor mand sammenlignet med
hans forgænger Pastor Colding.

Til gengæld var han et stort menneske
og mindet om hans rige og milde personlighed levede i de følgende genrationer. I 1877 døde han stille og fredeligt efter at have læst Jeremias kapitel
30,17: ”Jeg vil læge eders brøst”.
Provst Knudsens død medførte en
stor splittelse i sognet. Kapellan Pastor Lorenzen, som var meget afholdt
ville være en naturlig afløse. Han var
på daværende tidspunkt 42 og havde
tjent som sognepræst i 14 år. Sognet
så derfor gerne, at det blev ham. De
sendte derfor deputation til kongen
for at forelægge deres sag. Men kultusministeriet var af en anden mening.
De mente Pastor Lorenzen var for ung
til det store embede i Gislev-Ellested.
De udnævnte derfor en 10 år ældre
provst Edvard Von Spreckelsen.
Som et plaster på såret blev pastor
Lorenzen udnævnt til sognepræst i
Ryslinge. Den daværende sognepræst
Johannes Clausen havde søgt og fået
embedet i Nr. Lyndelse. Det blev en
dårlig start for den stakkels Provst
Edvard Von Spreckelsen. Helt uden
at ane, hvad der var gået forud, begyndte han sit virke i modvind. Den
store vennekreds til tidligere Provst
Knudsen og nu også Pastor Lorenzen
løste sognebånd til Ryslinge. Det må
have været meget pinagtigt for den
stakkels Provst Spreckelsen.

Han havde jo ingen skyld deri og følelsen af at få en kold skulder brændte sig nok fast. I 10 år virkede Pastor
Lorenzen som sognepræst i Ryslinge.
Herefter fik han tildelt et større embede i Nr. Lyndelse. Sognebåndsløserne
fra Gislev-Ellested var nu hjemløse.
Pastor Lorenzen rådede dem derfor til
at træde ind i hans svigerfars valgmenighed, hvilket de alle på nær enkelte
undtagelser gjorde. Således opstod
den store valgmenighedskreds i GislevEllested sogne. Tilbage stod Provst
Spreckelsen. De ugunstige forhold i
Gislev-Ellested fik ham til at søge embede andetsteds. Han søgte og fik et
nyt embede i Borup-Kimmerslev. Han
var den første præst, der siden reformationen frivilligt flyttede fra Gislev til
et andet embede. Hans afskedsprædiken bar præg af den modgang han var
stødt på i sin tid i Gislev.
”I, som har fulgt min færd her i disse menigheder i den tid, jeg har haft min gerning iblandt jer, I vil kunne forstå, at mit
arbejde i disse 10 år, set med legemlige
øjne, ofte har været og har måtte forekomme mig, som et forgæves ufrugtbart
arbejde i en lang og mørk nattetime kun
svagt oplyst af en venlig stjerne”.
Sognehistorien fortsættes i næste
nummer, hvor vi blandt andet skal
høre mere om præstegårdslivet i Gislev-Ellested sogne.
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Konfirmationer 2021
I år er vi så heldige, at vi har konfirmationer
i både Ellested kirke og Gislev kirke.
Desværre er corona stadig en stor del af vores hverdag og det kommer også til at have
indflydelse på dette års konfirmationer.
Det bliver ikke helt sådan som vi plejer, selvom vi havde håbet det. For at imødekomme
så mange ønsker som muligt, har menighedsrådet i fællesskab med sognepræsten
besluttet at fastholde den oprindelige dato og tilbyde en ny i september.

Datoer for konfirmationer i Gislev kirke 2021
2. maj og 19. september
Tidspunkter vi blive meldt ud, når vi har overblik over hvor
mange der skal konfirmeres på de nævnte datoer.

Konfirmationer i Ellested Kirke
I skrivende stund er dato i Ellested kirke endnu ikke fastlagt.
Men den vil blive meldt ud i næste kirkeblad.
Traditionen tro vil jeg i dette kirkeblad bringe navnene
på alle dem, der skal konfirmeres i 2021.

I 2021 konfirmeres følgende i Ellested kirke
Freya Arnfast
Katrine Bisgaard Larsen
Camilla Bisgaard Larsen
Amalie Gram
I 2021 konfirmeres følgende i Gislev Kirke
Jeppe Niemann Høgh
Alexander Juhl Andersen
Joachim Østerbro Olsen
Ida Line Nielsen
Lizzette Freja Rasmussen
Lucas Emil Espeland
Carl Johan Skriver Melgaard
Emil Gordon Rohmann
Jeppe Grabenthin Kaagaard Kristensen
Marie Engberg Svensson Andersen
Magni Lüthi Couriol
Bipasana Subba
Jonas Nikolaj Larsen
Noah Koldt
Pernille Kristine Zobbe Kristensen
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Forårskoncert

Med Mads Hansens Kapel
Søndag den 25. april kl. 19.00

Kære elev i
3. klasse.
Du går nu i 3. klasse og kan
derfor komme til at gå til minikonfirmander hver tirsdag kl.
14-15.15 Forløbet strækker sig
over 8 tirsdage.
Mads Hansens Kapel er:
Jonas Clausen
Violin
Martin Lorenzen
Klarinet
Sebastian Larsen
Guitar
Julian Jørgensen
Klaver
Emil Nielsen
Bas

Det var egentlig meningen at Mads Hansens Kapel skulle have haft æren af at
spille julen ind i Gislev-Ellested sogne. Men på grund af corona restriktioner måtte
vi desværre aflyse koncerten. Det er derfor en glæde at kunne fortælle at Mads
Hansens kapel nu i stedet for vil holde en forårskoncert i Gislev kirke.

Dato for koncerten er den 25. april kl. 19.00 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.
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.

Første gang er den 3. maj og
sidste gang den 20 juni

Vi skal:
· Høre Bibelhistorie
· Lære kirken at kende
· Synge
· Bede fadervor
· Lege
· Hygge os med
eftermiddagsmad
· Få nye venner
· Ha´ det sjovt
Lyder det som noget for dig,
så send en mail: mesa@km.dk
eller sms til 29 38 89 88 med
dit navn dine forældres tlf.nr.

Vi ses tirsdag
den 3. maj
kl. 14.00-15-15.
Mange venlige
minikonfirmandhilsner fra
Mette Sauerberg (præst)
5

Menighedsrådsmøder
Gislev-Ellested
menighedsråd 2021

Sommer-jazz i kirken
Med Amazing Grace
Søndag den 30. maj kl. 16.00 i Gislev kirke

Møderne finder sted i
konfirmandstuen ved
Gislev præstegård.
De er alle offentlige og
man er derfor meget
velkommen til at møde
op som tilhøre.
Følgende datoer er der
menighedsrådsmøde:

10. feb. kl. 18.00
Amazing Grace er et band,
der består af 5 musikere
fra København med bl.a.
den meget kendte Ole
Koch Hansen på klaver og
den unge talentfulde sanger Kira Martini.

Bandet har siden 1996
rejst rundt i Danmark, Sverige og Nordtyskland og
spillet og sunget spiritual
og gospelmusik i jazzens
tonesprog.

Alle er velkomne

16. marts kl. 18.00
11.maj kl. 18.00
22. juni kl. 18.00
24. aug. kl. 18.00
22. sept. Kl. 18.00
12. nov. kl. 17.00
Alle møderne er offentlige
og man er derfor meget
velkommen til at deltage.
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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

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

Gislev-Ellested menighedsråd:
Formand
Jonna Holmhus Sindberg
Tlf. 50 41 46 58
E-mail: jonna-sindberg@hotmail.com
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
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

Søndag den 7. marts 3.s. i fasten

ELLESTED

kl. 10.30

Onsdag den 10. marts aftensang		
Søndag den 14. marts Midfaste

kl. 10.30

Søndag den 21. marts Mariæ bebudelsesdag

kl. 9.00 ved Søren Ildved

Søndag den 28. marts Palmesøndag

kl. 10.30

Torsdag den 1 april Skærtorsdag

kl. 19.00

Fredag den 2. april Langfredag

kl. 10.30

Søndag den 4. april Påskedag

kl. 10.30

Søndag den 5. april 2. Påskedag

kl. 10.30

Søndag den 11 april 1.s.e. påske

kl. 10.30

Søndag den 18 april 2.s.e. påske

kl. 9.00 ved Søren Ildved

Søndag den 25. april 3 s.e.påske

kl. 10.30

kl. 19.00

Søndag den 30 april Bededag gudstjeneste i Ellested kirke

kl. 10.30

Søndag den 2. maj 4.s.e. påske konfirmation i Gislev kirke

Se omtale i kirkebladet

Søndag den 9. maj 5.s.e. påske

kl. 10.30

Torsdag den 13. maj Kristi Himmelfartsdag

kl. 10.30

Søndag den 16. maj 6.s.e. påske

kl. 9.00 ved Søren Ildved

Søndag den 23. maj Pinsedag

kl. 10.30

Mandag den 24. maj 2 Pinsedag		
Søndag den 30 maj Trinitatis

kl. 10.30

kl. 10.30

Søndag den 25 april. Kl. 19.00 i Gislev kirke:

Koncert med Mads Hansens Kapel

Søndag den 30. maj kl. 16.00 i Gislev kirke:

Koncert med Amazing Grace

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

Kommende aktiviteter

›› S A A J I G :

Juletræet i 2020
Vi har fået 4 nye
medlemmer i bestyrelsen:
Birthe og Per
Karin og Svend Erik

Sammenslutningen af aktive jule
træsrejsere i Gislevs Juletræet i
2020 blev sat op lørdag den 28.
november.
Dette års juletræ blev afhentet hos
Else og Finn Hviid.

BRÆNDE

SAND

Igen blev træet kørt og opsat af Leif
Toftegaard fra firmaet HHPedersen.
Vi glæder os til et godt samarbejde!
Dans om byens juletræ blev desværre aflyst. Træet blev nedtaget
30. december.

TRÆPILLER

FLIS

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

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.

Tak til alle, der har gjort det muligt
at sætte juletræ op i Gislev i 40 år.
Vi glæder os til 2021, hvor vi håber,
vi kan genoptage de gamle traditioner.
Med venlig hilsen SAAJIGi

STEN

GRUS
Vi kører i små biler og
kan komme ind uden at
ødelægge noget.
Vi udlejer ligeledes
trailere store og små lukkede
samt maskintrailere!
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›› K Æ R E A L L E S A M M E N !

Musik Festivallen er udskudt

Indtil bedre tider udskyder Gislev
Musik Festival den årlige generalforsamling. Med det forsamlingsforbud, der er nu, og med det helt
generelle pres, som Covid-19 lægger på os alle i øjeblikket, føler
vi i bestyrelsen ikke, at vi kan stå
inde for en afholdelse af generalforsamling.
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Det er både en svær og en nem
beslutning at tage. Svær, fordi
vores vedtægter ikke just tager
højde for pandemier og forsamlingsforbud.

Og lige nu kan vi ikke sikre, at
alle får lige mulighed for at kunne
deltage i den forsamling, som bestemmer festivalens grundlag og
fremgang.

Nem, fordi vi grundlæggende har
det ideal, at Gislev Musik Festival
skal være for alle i lokalsamfundet.

Bestyrelsen har derfor set hinanden i øjnene og er blevet enig om,
at vi alle tager et år mere, så vores

forening kan fortsætte sit arbejde
med vedligeholdelse af materiel og
planlægning af år 2021.
Så snart omstændighederne igen
er til det, vil vi indkalde til generalforsamling. Vi håber på en generel
forståelse og opbakning for denne
beslutning.
Afslutningsvis vil vi gerne ønske
jer alle et godt nytår. Vi håber, at
dette år bliver året, hvor vi kan
begynde at åbne op for musik og
samling.
De bedste hilsner Bestyrelsen
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Let’s Furnish the World Better

w w w.four.de sign
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›› O M S T I L L I N G T I L G R Ø N E N E R G I

En stor udfordring
Hvad tænker du? – og hvad ønsker du at vide mere om?
Folketinget har i Klimapolitikken
vedtaget, at vi i de kommende år
skal nedbringe CO2 – udledningen,
og alle olie- og gasfyringsanlæg
skal være udfaset i 2030.
Det betyder, at vi alle i løbet af de
kommende 9 år skal finde grønne
løsninger på vores energiforbrug.
Gislev Lokalråd ser, at det er vigtigt, at vi hurtigst muligt får saglige,
informative informationer frem, så
alle får et kvalificeret grundlag at
tage beslutning på. Dette arbejde
er nu sat i værk sammen med bl.a.
Fynsland og formentligt også FMK.
Når Corona-restriktionerne er væk,
håber vi, at vi kan invitere til informationsmøder. Vi må være på forkant, hvis det altså er muligt.
Det er vigtigt, at vi som lokalsamfund får talt sammen, om det skal
være en individuel løsning, eller det
skal være en kollektiv løsning, og
der er flere varianter.
Lokalrådet ser det som vigtigt, at vi
får talt sammen. Da vi har at gøre
med ”business as usual”.
Lokalrådet har undersøgt og drøftet, hvad der allerede nu er af forskellige løsninger.
Det er en jungle!
Vi har været i kontakt med Energi
Fyn, og de er pt. i gang med udarbejdelse af tilbud omkring individuelle
varmepumpe-løsninger
med finansieringsordninger over
10 år.

En kollektiv løsning for et lokalsamfund er ikke uinteressant for Energi
Fyn, hvis tilslutningen er stor nok.
De har endnu ikke beregnet, hvor
stort tilslutningsantallet skal være,
og hvad man reelt kan tilbyde et
fællesskab. Et fælleskøb fra mange borgere i ét lokalsamfund kan
være individuelle installationer af
varmepumper med store rabatter
pga. af storkøb, service etc.
Midtfyns Energi har lokalrådet
også været i kontakt med.
Som I kan læse i Midtfyns Posten
den 13. januar 2021, er der nu,
efter nogen tids pause i sagen, igen
kommet liv, da Midtfyns Energi nu
har kunnet lave endelige beregninger omkring tilslutning og modregning af Statens takster for tilskud
til fjernvarme og frakobling af naturgasanlæg mv.

Når lokalrådet taler kollektive løsninger, og det gælder ikke kun dem,
som bor i byområder, men også
dem, som bor i landområderne,
bør der findes en fællesnævner, da
det er en grøn løsning for hele samfundet, der tænkes.
Lokalrådet vil gerne opfordre til, at
vi alle har lidt meget is i maven – vi
har 9 år endnu!
Men det er vigtigt, at ingen begynder at tænke individuelle løsninger,
da hver husstand har mulighed for
at få en bedre og billigere løsning,
hvis vi står sammen.
Med de kontakter, som vi allerede
har haft med Fynsland, kommunen
og enkelte energiselskaber, arbejder vi hen imod, at når restriktionerne letter, kan vi afholde et
”Gammeldaws” møde, hvor alle
sanser igen kan benyttes.
Vi ser alle frem til den dag.

Med alle mulige forbehold kan man
læse i Midtfyns Posten den 13. januar 2021, hvad udgiften for den
enkelte husstand vil være, hvis
man tilkobler sig et nyetableret
fjernvarmesystem i Ryslinge, hvor
Midtfyns Energi er totalleverandør
og -installatør.

Der arbejdes på sagen og ikke
mindst for os alle!
Gislev Lokalråd

Pris:
Engangsbetaling ved etableringen
6.400 kr.

Plus 125 kr. pr. måned i 10 år.
Samlet tilkobling 21.400 kr.
Hertil kommer der naturligvis den
almindelige forbrugsafgift.
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Bestil din 2021 rejse nu - uden risiko
Nu kan du uden risiko bestille og se frem til din næste rejse.
Helt frem til 1. marts 2021 kan du kvit og frit afbestille eller
ombooke til en anden rejse.
Gælder alle rejser med afrejse fra og med 1. april 2021.

Nyhed

Kroatisk Skærgårdsferie

Bornholm

Kønne kystbyer og krystalklart vand

Danmarks dejligste ferieø

Flyrejse til den smukke kroatiske skærgård fra Odense og
Sønderborg Lufthavn - nemt og bekvemt. 7 overnatninger på
et skønt beliggende hotel med halvpension og 3 udflugter.

Glæd dig til en dejlig ferie på skønne Bornholm. Du oplever alle
de kendte bornholmske seværdigheder. Vores lokalkendte chauffør og hyggelige hotel glæder sig til at byde dig velkommen.

• Inklusiv 7 x halvpension
• Udflugt til Sibenik, Split, Primosten og Trogir inkluderet
• Mulighed for hyggelig sejlads i de smukke farvande

• Inklusiv 5 x halvpension, 1 øl, vand eller vin til middagen
• Ø-rundtur til nogle af Bornholms største seværdigheder
• Gislev har over 40 års erfaring med rejser til solskinsøen

Fly fra Sønderborg og Odense 29/5, 5/6, 12/6, 19/6 m.fl.

Bus fra Jylland, Fyn og Sjælland 20/5, 3/6, 14/6, 22/6 m.fl.

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

6 dage fra kr. 4.798
Se www.gislev-rejser.dk/bor6

Nyhed

Jubilæumsrejse til Tyrol

Skagen og Læsø 4 dage

Velkommen til skønne St. Johann

Flotte oplevelser i Danmark, når det er bedst

Danskernes foretrukne tyroler-by, St. Johann ligger smukt med
flotte panoramaer til Wilder Kaiser-bjergene og du vil helt sikkert
blive begejstret for den hygge og idyl, der hersker i byen.

På denne busrejse til toppen af Danmark, bor du på et dejligt
hotel i Skagen med halvpension - tæt på by, strand, skov og
hede. Glæd dig til flotte oplevelser i Danmark, når det er bedst.

• 8 x halvpension og byvandring med hotelværten
• Panoramatur, Tyroleraften og udflugt til Innsbruck inkl.
• Udflugt til Krimmlervandfaldet inkl. frokost
Bus fra Jylland, Fyn og Sjælland* 23/5, 5/6*, 17/7.

Bus fra Jylland og Fyn 21/6, 27/6, 4/7, 15/8, 22/8.

9 dage fra kr. 6.598
Se www.gislev-rejser.dk/tyl9

4 dage fra kr. 4.198
Se www.gislev-rejser.dk/ska4

Start rejsen på www.gislev-rejser.dk
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• 3 x morgenmad, 3 x 2-retters middag
• Tur med Sandormen til Grenens spids er inkluderet
• Oplev Råbjerg Mile, Vippefyret, Det Hvide og Det Grå Fyr

•

Tlf. 62 29 12 10

•

Man - fre 10 - 16

Virtuel Julebazar
Gislev Friskole og Børnehus takker for den store opbakning til
vores virtuelle Julebazar november 2020.
Vi måtte desværre aflyse vores Julebazar, men valgte at lave nogle af de traditionelle indslag
virtuelt alligevel. Overskuddet på knap 7.500 kr. bliver i denne omgang brugt på noget, som
eleverne kan bruge i frikvartererne, der i denne tid skal holdes udendørs.
Vi takker ALLE – både sponsorer og de, der valgte at støtte os ved køb af lodder i det
amerikanske lotteri for både børn og voksne, gæt på pebernødder og til og fra mærker. Vi
satser på, at vi i november 2021 igen kan afholde vores ”normale” Julebazar.

Bazarudvalget: Støt vores sponsorer – de støtter os…
Tinas Dagpleje
Gislev Pizza
Dorthes Modeklip
Hårgalleriet
Gislev Fitness Klub
Mette Bruun
Gislev Idrætsforening
Kildegaards Auto
Superbrugsen
Kennel Digebjerggaard
Heidi Møller Christensen
Flindt El
Førerhund.dk/Brugernes
Førerhund
JS Multi
Badge on it
Gislev Friskole Klubben
Elkær Maskiner
HHP
Klinik for Akupunktur og massage
Four Design/Birkemose/OC
Mini Claus
Gislev Smedie
Tag og Facade Rens
Ella Pedersen
Rasmus´ kinesiske familie
Gislev Auto Teknik
Gislev Autoværksted
Bente og Bent Jensen
Honning fra Niels, Agnes, Signe og
Jacob
SMEL
Sportsterapi v/Dan Jeppesen
Axel Pedersen EL
Møn Skilte
Ringe Apotek

Intersport Svendborg
Danbolig
EDC Channe Broholm
Bog & Idé
Nybolig Ringe
Frørup Andelskasse
Matas
Gudme Slagter
Dagmar Vester
Sørens Køreskole
Årslev Dyrlægerne
Energi Fyn
Mette Kristensen
AV Form
Stine Laybourn
HM Hansen
Profil Optik
Ryslinge Pizza
Land og Fritid
Midtfyns Bremse og Kobling
John Godtfredsen
Bygma
Midtfyns Fotocenter
Oles Olie
Midtfyns Bilsyn
Trend Bazar
Netto Svendborg
Tandlægen.dk
Stjernefoto
Pizza Palermo
Kværndrup Pizza og Grill
Ørbæk Apotek
Ørbæk Bryggeri
Butik Lena
Pizza Picasso
Fruens Blomster

Landbrugsskolen
Danske Bank
Home
Multiflower
Butik Kamille
Vinoble
Frisør Vivi Bak
Fodklinik v/Susanne Philip
Nima
Bossa Noga
Dyreklinikken
Stubs Bageri
Salon Junice
Inges Frisørsalon
Bentes Bageri
Punkt 1
Øjenkrogen
Kiropraktor Ørbæk
Bella Roma Ørbæk
MidtfynsPosten
Tøjeksperten
Skoringen
Kene Gulve og Gardiner
Lykkes Cykler
Outdoor
Helse og Massage Ørbæk
Dansk Firma Idrætsforbund
Dyrendal Tattoo & Beauty
Gravergårdens Smykker
Gluds Cafe
Jysk Ringe
Bellissima
Butik 32/Binau
CA Larsen
Ny Form
Focus People
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Tiden ruller derud ad,,
og alle dage har for tiden
næsten samme farve!
Når vi står sammen og bevarer tålmodigheden,
skal hverdagen nok få farve igen!

Derfor
Årsmøde i Gislev Lokalråd
Sidste forår besluttede lokalrådet at
springe årsmødet over pga. Covid-19.
Det vil ikke ske i år, men vi udskyder det
til for- eller eftersommeren og håber på
det tidspunkt, at vi er igennem pandemien og fysisk kan mødes igen uden
restriktioner.
Vi ser frem til, at vi i næste nummer kan
invitere til årsmøde 2021.
Lokalrådet

Røde Kors Butik i Gislev
Vi ser frem til åbning af ny
genbrugsbutik på Ørbækvej 11
omkring 1. april. 2021
Varesortimentet vil blive tøj,
nips, bøger, lamper, malerier,
tekstiler, boligtilbehør, Cd og
andre donerede varer.

Økonomisk overskud fra butikken anvendes bl.a. til socialt
arbejde i lokalsamfundene.
Vi håber på et godt samarbejde
med alle i Gislev og omegn.
Åbningsdag annonceres.
Venlig hilsen
Bestyrelsen for Røde Kors Midtfyn
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Gør dit for Sandager
genbrugsplads!

›› T R E E G E S K O L E N I R Y S L I N G E

Ny afdelingsleder

Portræt af Christian Holm, der er
startet som afdelingsleder på Tre
Ege skolen afdeling Ryslinge d. 1.
december
Jeg kom til Fyn i 1992 for at læse
til læge. Drømmen var at gøre en
forskel for andre, men jeg fandt
hurtigt ud af at medicinstudiet
ikke var det helt rigtige for mig.
Så jeg stoppede efter et par år.
Jeg fik nu alligevel noget godt ud
af mine år på medicinstudiet, for
jeg mødte nemlig min fantastiske
hustru, som jeg har tre store børn
med. Vi bor i Hjallese i det sydlige Odense lige op af landbrugsskolen, tæt på motorvejen mod
Midtfyn.

Efter 10 år som lærer i på Holluf
Pile Skole i Odense kommune fik
jeg forskellige lederstillinger på
skoler i Odense. I 2017 sadlede
jeg om og blev skolekonsulent
i det jyske, men er nu ”hjemme
igen” på Fyn og ikke mindst i folkeskolen med alle de glæder, der
følger med der - det daglige arbejde sammen med dygtige medarbejdere om fokuspunkterne,
skabe høj trivsel, fortsat læring,
personlig mestring og ikke mindst
fællesskaber for alle. Det lykkes
vi med i høj grad her på Tre Ege
skolen, og vi kigger hele tiden på,
om vi kan justere på småområder
for at blive endnu dygtigere til opgaven. Corona udfordrer selvfølgelig vores skolehverdag lige nu,
men målet er hele tiden de fire
fokuspunkter – både for børn og
voksne.
At være ny på en skole er faktisk
det nemmeste i hele verden.
Skolefolk er nogle af de bedste til at
hjælpe, lære fra sig og støtte op –
det ligger dybt forankret i generne.
Så jeg har fået en flok gode kolleger og møder dagligt de skønne
elever. Når vi kommer forbi Corona,
så glæder jeg mig også til at møde
forældrene sådan rigtigt.

Skolen ligger lige op ad Fløjte
Emils Hus og Midtfyns Amatørscene.
Begge tænker jeg, vi kan få noget
godt ud af. Jeg er fra starten kommet i god kontakt med Ryslinge
lokalråd. Gunnar Landtved, som
mange nok kender, kom forbi skolen og gav en rigtig god introduktion til Ryslinge og omegn. Både
med et historisk blik, men især
nutidigt og lidt om fremtiden.
Jeg har efterfølgende været så
heldig at få en plads i lokalrådet,
og jeg ser frem til et spændende
samarbejde om at skabe værdi
for alle os, som har noget med
Ryslinge og omegn at gøre. Jeg
har stor erfaring fra tidligere med
samarbejde med fritidsklubber,
forældregrupper og lokale virksomheder, og det ser jeg frem til
at få bragt i spil i fremtiden.
For mig er skolen et lokalt centrum, både for børn og voksne.
En skole skal åbne sig og byde sig
til. Vi er et fællesskab, hvor der er
plads til alle.
Christian Holm

I min egen folkeskoletid havde jeg
faktisk tænkt på at blive lærer. Jeg
havde fremragende lærere selv,
og dem spejlede jeg mig meget i.
Tænk sig at få lov til at være medskaber af andre mennesker. Lære
dem om demokrati, fællesskab,
matematik, naturfag mm. Det
kan i min optik ikke blive større!
Jeg tog derfor læreruddannelsen
i Odense og blev færdig i 1999.
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›› G I S L E V S E N I O R K L U B

Foråret 2021 er på vej
Generalforsamlingen er jo udskudt pga. Corona!
Gislev Seniorklubs bestyrelse håber, at vi kan genoptage foreningens aktiviteter gradvist i den kommende tid.
Generalforsamlingen er jo udskudt
pga. Corona, men afholdes, når
vaccinationerne og forsamlingsrestriktionerne igen gør det muligt.
Allerede nu kan man få medlemskortene fornyet efter aftale med
kassereren eller formanden.
Ring til Per Hansen tlf. 6124 5667
eller Sonja Jørgensen tlf. 6229 1615
eller 4083 7615
Bestyrelsen

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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›› N Y T F R A

Tågehornet og Byorkester
Vi har jo ikke kunnet mødes, synge og øve det sidste stykke tid. Det er der ikke noget at gøre ved.
Vi må passe godt på hinanden og
os selv. I kan altså ikke regne med
tidligere udmeldte øvetider.
Jeg holder kontakt per mail, når der
er mulighed for at komme i gang
igen.
Jeg har talt med en del af jer, og
I kan jo godt gå i gang med at
synge forårets sange derhjemme.
Musikerne i Byorkestret kan også
holde instrumenterne varme. Det
er godt at få rørt fingrene jævnligt.
Karen og jeg spiller hjemme hver
dag. I Tågehornet er der en masse
sange, som jeg glæder mig til at
synge sammen med jer.

Byorkestret har hen over sommeren nogle spændende udfordringer,
som jeg håber, vi kan gennemføre.

Fat mod – hold krudtet tørt, og
stemmerne varme!
Tommy

RTB –– 100
100 %
% Dansk
Dansk produceret
produceret træp
træp
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Jens Erik Olsen · Slipager 9 · 5854 Gislev · Tlf. 20 70 34 64 · www.gislevvarmeservice.dk
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ansøgning er
20. september
2021

Frist for
ansøgning er
20. september
2021

BORGERBUDGET 2021
RINGEEGNEN

HAR DU ET PROJEKT TIL
BORGERBUDGET 2021?
I Ringeegnen afholdes kommunens borgerbudget i 2021. Der er en pulje
på 320.000 kr., som er øremærket projekter, der er udviklet af kommunens
borgere. Ringeegnen indkalder nu forslag til borgerbudget 2021, og alle der bor
i Ringe, Gestelev-Heden-Vantinge, Gislev, Hillerslev, Krarup/Espe, Kværndrup,
Rudme og Ryslinge områderne kan være med.
Styregruppe for Borgerbudget på Ringeegnen har sat følgende rammer for årets
borgerbudget som deles i to:

150.000 kr. til at fremme børn og
unges fremtid i Ringeegnen

Der er afsat 150.0002021
kr til projekter drevet af børn og unge i Ringeegnen.
BORGERBUDGET
Projekterne skal være med til at gøre det attraktivt at være ung i Ringeegnen
RINGEEGNEN
Læs mere om hvordan du, din klasse, din forening eller vennegruppe indsender

HAR DU ET PROJEKT TIL
BORGERBUDGET
170.000 kr. til andre projekter 2021?
en projektidé til Borgerbudget 2021 på www.fmk.dk/borgerbudget

Der er frist den 20. september 2021. Afstemningen vil foregå på brevstemme
på alle skoler på egnen, og alle elever fra 6. til 10. klasse kan indsende
projektideer og stemme.

Der er afsat 170.000 kr. til projekter som alle borgere i Ringeegnen kan søge.
Det eneste krav er, at de understøtter kommunens udviklingsstrategi. Der kan i
afholdes
borgerbudget
i 2021.
Derduer en
denne puljekommunens
max søges om 75.000
pr. projekt. Læs mere
om hvordan
indsender din projektide til Borgerbudget 2021 på www.fmk.dk/borgerbudget

I Ringeegnen
pulje
på 320.000 kr., som er øremærket projekter, der er udviklet af kommunens
Der er frist
mandag dennu
20. september
borgere. Ringeegnen
indkalder
forslag 2021.
til borgerbudget 2021, og alle der bor
Afstemningen
vil
foregå
elektronisk
i
perioden
fra den 15.Krarup/Espe,
til den 26. novemberKværndrup,
i Ringe, Gestelev-Heden-Vantinge, Gislev, Hillerslev,
2021. Der vil blive vægtet for indbyggerantal i de enkelte lokalområder så alle
Rudme og Ryslinge
kan tilvære
med. Alle borgere over 18 år med
har enområderne
chance for at få midler
deres projekter.
adresse i Ringeegnen kan stemme.

Styregruppe for Borgerbudget
på Ringeegnen
har sat følgende rammer for årets
Venlig hilsen og god arbejdslyst
fra styregruppen
Max
Ravn,
Karl
Top,
Henrik
Findsen,
Claes
Ipsen
og Gunnar Landtved.
borgerbudget som deles i to:
Se på MitMidtfyn her vil projekterne blive præsenteret.

150.000 kr. tilwww.fmk.dk/borgerbudget
at fremme børn og
unges fremtid i Ringeegnen
Der er afsat 150.000 kr til projekter drevet af børn og unge i Ringeegnen.
Projekterne skal være med til at gøre det attraktivt at være ung i Ringeegnen
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Læs mere om hvordan du, din klasse, din forening eller vennegruppe indsender

›› B O R G E R B U D G E T

Skolerne på Ringe-egnen

Læs mere om borgerbudget og
tidsrammen nedenfor.
Borgerbudget 2021
Borgerbudget er en pulje afsat af
kommunen til projekter udviklet og
udvalgt af kommunens borgere.

Vi skriver til jer for at gøre opmærksom på en spændende mulighed
for skolerne i vores område. Styregruppen bag borgerbudgettet
har i år øremærket 150.000 kr til
projekter lavet af børn og unge for
børn og unge.
Projekterne skal være med til at udvikle lokalområderne, så de bliver
spændende og udviklende for børn
og unge at vokse op i og attraktive
for børnefamilier at bosætte sig i.
Hvis der er flere skoler i et lokalområde, kan man gå sammen om et
fælles projekt. Men det er naturligvis op til hver enkelt skole. Vi håber,
at I vil tage godt imod initiativet, og
at det kan være en god mulighed
for elevrådet at få noget konkret at
arbejde med.

I år er der 320.000 kr til uddeling
til gode ideer på Ringe-egnen (Mit
Midtfyn). Ringe-egnen (Mit Midtfyn) består af områderne Ringe,
Gestelev-Heden-Vantinge, Gislev,
Hillerslev, Krarup/Espe, Kværndrup, Rudme og Ryslinge. Dvs. alle,
der bor inden for dette område, kan
komme med forslag til projekter
og være med til at udvælge, hvilke
projekter der skal støttes.
Der er nedsat en styregruppe, som
skal organisere uddelingen.

Andre
initiativer
kan
søges
med op til 75.000 kr pr. initiativ
Der kan søges til alle typer initiativer, der har et almennyttigt formål
og kan udvikle lokalområdet. Der
kan ikke garanteres fuld finansiering af projektet.
Forslag skal sendes til gunnar@
landtved.dk senest ved udgangen
af uge 38 i 2021.
Afstemning finder sted i uge 45 og 46.
Alle borgere bosat på Ringe-egnen får mulighed for at stemme
elektronisk. På skolerne vil elever
fra 3. klasse og opefter få mulighed for at stemme. Afstemning vil
finde sted på skolen vha. stemmesedler.
Læs mere på www.mitmidtfyn.dk

Styregruppen har besluttet at:
150.000 kr øremærkes til at
fremme børn og unges trivsel
Med udgangspunkt i skolerne vil vi
styrke børn og unges demokratiske
udvikling ved at bede unge om at
foreslå initiativer, der kan gøre det
sjovere og mere attraktivt for børn
og unge at vokse op på vores egn.

Venlig hilsen og god arbejdslyst
Styregruppen
Max Ravn,
Karl Top,
Henrik Findsen,
Claes Ipsen og
Gunnar Landtved.
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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

Røde Kors rykker ind

Troels kan du ikke finde nogle billeder på Røde Kors’ hjemmeside. Det
er vi blevet anbefalet.
Røde Kors Midtfyn åbner genbrugsbutik i Gislev
I november 2020 blev Røde Kors
Midtfyn kontaktet af lokalrådsformand Anders Peder Andersen. Ud
fra et ønske om at få skabt lidt mere
aktivitet i Gislev og opland opfordrede han Røde Kors Midtfyn til at
overveje muligheden for at åbne en
genbrugsbutik i Gislev i den bygning, som tidligere har huset Gislev
Apotek.
Han kunne også tilbyde at arrangere et møde i bygningen, hvori også
den nuværende ejer af bygningen
kunne deltage. Det førte til en besigtigelse af huset, og vi kunne konstatere, at huset bar tydeligt præg
af at have stået ubenyttet i længere
tid. Desuden var bygningen klart
udstyret til apotekets brug, hvilket
umiddelbart gjorde den uegnet til
genbrugsbutik.

Imidlertid tilbød ejeren at istandsætte bygningen, så den kunne
danne rammen for en genbrugsbutik. På den baggrund besluttede
Røde Kors Midtfyn at gå ind i et lejemål. Arbejdet med renovering af
huset er allerede godt i gang og er
lovet afsluttet pr. februar 2021.
Røde Kors´ arbejde med at få etableret butikken er nu godt i gang, og
hvis alt går efter planen, vil butikken
kunne åbne omkring 1. april 2021.
Det første, der skulle gøres, var at
undersøge, om der i området kunne
være tilstrækkeligt mange, der ville
melde sig som frivillige. Efter en annoncering har der meldt sig 34 kvinder og 6 mænd, som alle vil stå til
rådighed. Herefter var der basis for
at fortsætte arbejdet. Pandemien
har selvsagt voldt kvaler, men der er
gennemført samtaler med næsten
alle. De sidste må vente, indtil restriktionerne løsnes lidt. Nu forestår
der ”kun” det praktiske med selve
indretningen. Der har været glædeligt at opleve, hvilket engagement
de frivillige har i projektet.

Røde Kors Danmark er nok bekendt
for alle, men det er mest i forhold
til det arbejde, der udføres i forbindelse med nødhjælp og katastrofer.
Røde Kors Midtfyn er en selvstændig afdeling under Røde Kors Danmark.
Afdelingen dækker den nordlige
halvdel af Faaborg-Midtfyn Kommune. Afdelingen har allerede 3
genbrugsbutikker, nemlig i Årslev,
Ringe og Kværndrup, og de er en
afgørende økonomisk faktor for at
kunne gennemføre det sociale og
humanitære arbejde, som Røde
Kors udfører, og det forventes, at
butikken i Gislev vil kunne yde et
ekstra bidrag til arbejdet

Af det overskud,
som afdelingen har,
går ca. 1/3 til Røde
Kors Danmark,
hvor pengene går
til katastrofe- og
udviklingshjælp i
udlandet.
Resten anvendes efter
lokal beslutning.
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Direkte borgerrettede aktiviteter udgøres af 13 aktiviteter:
1. 
Ferielejr for ældre
2. 
Ferielejr for børn og unge
3. 
Julehjælp

bejdsstrømper

4. 
Gå-med-tjeneste i forhold til beboere på plejehjemmene
5. 
Førstehjælp

Herudover er der grupper, der kan
sikre den praktiske del af arbejdet.
Det kan være indsamling af tøj, sortering af donerede varer, kørselstjeneste, møbelklargøring til butikkerne osv. - i alt ca. 320 frivillige - og der
er altid plads til nye frivillige.

6. 
Samaritertjeneste

. 39/42 eller 43/46
7. 
Nørklerne, der strikker til U-landshjælp
ar pr. pk. kr. 101,00
8. 
Besøgstjenesten i forhold til ensomme
9.  Vågetjenesten ved døende på vores plejehjem og i
privatehjem
10. Social café i Kværndrup,

Generelt tilkendegiver de frivillige,
at det for dem giver god mening at
udføre noget arbejde, der er med
til at gøre en forskel i samfundet,
samt at de værdsætter det sociale
samvær med andre frivillige.

11. S
 progmentor for flygtninge, der skal hjælpes ind på
arbejdsmarkedet,
12. SnakSammen-tjeneste på nettet for ensomme,
13. Sprogland.dk for immigranter.

Røde Kors Midtfyn arbejder desuden sammen med kommunen
om forskellige projekter for at forbedre vilkårene for ensomme og
handicappede. Desuden støtter vi
Ulandsprojekter i Kenya, Malawi og

Ukraine; samt støtter Sundhedsklinikken i Odense, som giver lægelig
hjælp til hjemløse og mennesker
uden CPR-nummer. Alt dette er kun
muligt på grund af indtægterne fra
først og fremmest butikkerne.

Vi håber, at folk i Gislev og omegn
vil tage godt imod den nye butik og
dermed støtte arbejdet. Vi glæder
os til at tage imod jer i butikken.
Torben Bach-Petersen
Røde Kors Midtfyn

ARBEJDSSTRØMPER

68% BOMULD, 30% POLYMIDE, 2% CONDURA

STR.39/42 ELLER 43/46

3-PAR

91,-

F R IT V A L G
Like os på Facebook
www.facebook.com/gislevsmedie
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›› N Y H E D E R F R A

Gislev Hallen 2021
Vi glæder til, at vi forhåbentlig
snart kan byde jer velkommen i
Gislev Hallen igen. Hallen er som
alle andre offentlige steder lukket
i denne periode.

Derudover har vi planer om nye aktiviteter i cafeteriaet, når COVID-19
slipper taget i os. Dette vil I høre
nærmere om i kommende nummer
af Vækst.

Dog sker der stadig nyt omkring
Hallen. Vi holder jævnligt bestyrelsesmøder, selvom der ikke er
almindelig drift i hallen for tiden.

Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden til at takke GIF for samarbejdet omkring cafeteriaet, og
fordi de længe har løftet opgaven
med at forpagte den del af Gislev
Hallen.

Vi har flere spændende ting i vente
i det kommende år.
Hallens rytterlys skal repareres, og
vi afventer lige nu en godkendelse
fra kommunen. Hvis alt går vel, kan
arbejdet forhåbentlig gå i gang til
foråret. Det er en udbedring, som
er meget udgiftstung, og derfor
er vi meget taknemlige over det
gode samarbejde, som vi har med
Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har
derudover fået udskiftet vinduer i
cafeteriaet.

Gislev Hallen har flere arrangementer i støbeskeen i 2021. Tidsplanen for afvikling af aktiviteterne
er endnu ikke helt på plads, da vi
må afvente udviklingen omkring
COVID-19.
Det drejer sig om følgende
arrangementer:
Koncert med Norlans Stemme
- Forår 2021

Derudover kommer der løbende
arrangementer til, som vi vil orientere jer om på oplevgislev.dk.
Vi håber også, at vi kan afholde
vores generalforsamling på almindelig vis i år. Den skal efter vedtægterne afholdes inden udgangen af marts 2021. Datoen tilgår
jer så snart, at det kan planlægges
nærmere.
Derudover vil jeg sige tusind tak til
alle dem, som støtter op om Gislev
Hallen i en corona-tid.
Vi skal passe bedre på hinanden og
gøre mere rent. Det er der mange,
der bakker op om. Jeg vil særligt
nævne Hans Goldek, Richard Kjærgaard og Tommy Hansen, som holder hallen i fin stand.
Derudover gør Mona også et uvurderligt stykke arbejde for at holde
cafeteriaet i flot stand.

Cafeteriaet har været forpagtet af
GIF og vil være det indtil den 30/6
2021. Her overtager Hallens bestyrelse igen cafeteriaet, og vi glæder
os til de nye muligheder, det giver.

Foredrag med Chris MacDonald
- Forår 2021
NERF
- Månedligt i 2021

Hallens brugere har været gode i
denne tid til at overholde retningslinier, så vi har kunnet bruge hallen i
det omfang, vi kan. Vores sponsorer
er også helt uundværlige, og de støtter fortsat hallen i en vanskelig tid.

De nuværende aktiviteter som fx
Juniorklub og Torsdagscafe kan
naturligvis fortsætte på de samme
vilkår som hidtil, og vi glæder os til
dette samarbejde.

Legedage
- Efterårsferie 2021

Jeg håber, vi ses i Gislev Hallen inden længe.

42

Gi’ den Gas-julefrokost
- November 2021

På bestyrelsen vegne
Tanja Kromann.

Corona’en har bremset meget…
… men ikke fremtiden i
Visionsmøde

I GIF ser vi os selv som det naturlige valg for foreningslivet, og derfor er
det vigtigt for os at komme direkte i øjenhøjde med jer alle.
Foreningslivet i Danmark er under pres. Frivilligheden og
medlemstallene har det svært, og det er gået den vej gennem en del år.
I GIF har vi været gode til at stå klar når nye ideer er opstået, og vi er
parate i vores struktur til endnu flere.

Facilitator og indpisker

Tyge Mortensen

Derfor inviterer vi alle i vores fantastiske område til et Visionsmøde:

Lørdag d. 29. maj kl. 10-13
i Cafeteriet i GISLEVhallen

Her sætter vi fokus på den næste udvikling af foreningen, og har derfor
brug for så mange som muligt, som kunne tænke sig at sætte præg på
vores alle sammens hjemmebane.
Målet med mødet er at kunne sætte den kurs, som GIFs
hovedbestyrelse kan pejle efter de næste år.
Ca. midtvejs serveres en sandwich, og der vil naturligvis være kaffe på
kanderne og drikkelse i køleskabet under hele arrangementet.
Tilmelding til visionsmødet senest d. 13. maj
til formand@gislev-if.dk

Fra hjemmet i Rudme
driver Tyge sit firma,
hvor han laver
udviklingskurser,
holder foredrag,
faciliterer
udviklingsprocesser og
fungerer som
fremtidsforsker.
Tyge har bl.a. været
leder af Ryslinge
Innovations Højskole.

Vi håber rigtig mange vil tilmelde sig, så vi sammen kan skabe en stærk
fremtid for vores alles forening.

Generalforsamling

Vi vil gerne invitere til årets generalforsamling i GIF. For at være mest muligt sikker på afholdelse,
har vi rykket datoen til lidt senere end sædvanligvis, nemlig:
Torsdag d. 17. juni kl. 19-21 i Cafeteriet i GISLEVhallen
Dagsorden er jf. vedtægterne, og vil formodentlig bære præg af
visionsmødet, som kommer til at sætte præg på
hovedbestyrelsens arbejde i de kommende år.
Der vil naturligvis være kaffe og kage under hele mødet.
Forslag til behandling på mødet skal være formanden
i hænde senest d. 3. juni - formand@gislev-if.dk

S ammen fylde r v i dem ud !
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›› T I L B A G E T I L R Ø D D E R N E

Sammen med den røde ko
For godt 1½ år siden flyttede Lene og Klaus ind på Søltvej 14.
Efter at have fundet hinanden i en
voksen alder og opdaget, at interessen for at komme tilbage til rødderne var den samme hos begge,
var ejendommen i Gislev den helt
rette som base for drømmen.
En drøm om at være selvforsynende og at bringe den røde ko tilbage
til den egn, der i sin tid var ophav
og gjorde Rød Dansk Mælkerace
til noget helt særligt. Racen havde
været på gården tidligere, men det
eventyr var for længst overstået,
og selve racen - RDM 1930 - findes
efterhånden kun i et ganske begrænset omfang i Danmark.
Lene og Klaus har ingen planer om
at blive storbønder. De har købt to
køer og en tyr hos Niels Stokholm,
der vel nok er en af de mest velbevandrede udi RDM, og som ved
en masse om biodynamisk permakultur.
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“Ja, det er nok lidt langhåret, men
det virker,” siger både Lene og
Klaus og fortæller videre om, hvordan Niels blandt andet kommer
med råd om at hænge kristtjørn
op i stalden og grave kohorn ned
på marken til senere brug i vanding
på marken, så jorden får tilført alt
det, der danner den bedste base
for dyrkning.
“Vi vil gerne være selvforsynende,
og for at få sat gang i tingene skal
der være noget komøg. Det klarer
køerne. De går på marken, spiser
græs og rødkløver - det er alt. Vi
tilfører ikke noget, men giver dem
kun det at spise, som allerede er
her.
Til gengæld får vi en masse komøg,
der igen er base for biodiversitet.
Det er vigtigt, at insekterne er i behold, for alting hænger sammen,”
siger Klaus.

Og noget er særligt ved de køer,
Lene og Klaus har købt. Hvis man
går helt tilbage til rødderne og kan
få alt til at hænge sammen på gården i en cyklus, som Niels Stokholm
har gjort det, så vil mælkeallergikere kunne drikke mælken.
“Det er nok lidt pladderromantisk,”
sider Lene. Og faktisk er alt “retur
til det gamle”. “Vi har en gammel
Ferguson traktor. Man sidder ikke
særlig godt på den, men den kører
hver gang.
Der er aldrig noget med den,” siger
Klaus. Om det er pladderromantik
eller bare sund fornuft, drømmetænkning, utopi eller noget helt
andet, det er i bund og grund ligegyldigt.
Lene og Klaus er startet med at udleve deres drøm, og den røde danske mælkerace er flyttet ind og har
allerede øget bestanden. I sommer
fik begge køer hver sin kvie.

Den ene var dog død, og koen sørgede, så noget måtte gøres, og de
fik fat i en tyrekalv, der efter en tid
blev fuldt ud accepteret af koen.
Den skal dog slagtes og kan ikke
bruges til avl, da Lene og Klaus vil
gøre deres til, at racen fra 1930’erne
bliver bevaret så ren som mulig på
deres gård.

Og mon ikke også der vil sidde nogen rundt omkring, der vil synes,
det er lidt hyggeligt at gense en
“gammeldags” gård? Rød Dansk
Mælkerace har faktisk den ypperste af sine tyre liggende i Ryslinge
- som skulptur. Nemlig Højager
Nakke, der er lavet i egetræ og ligger ved Ryslinge Højskole.

Og det med avl er et kapitel for
sig. Instinktet i den gamle race fra
området er nemlig bevaret i RDM
1930’erne, og al bedækning foregår naturligt og ikke med inseminering som i konventionelt landbrug.
Det betyder selvfølgelig, at man er
nødt til at have både ko og tyr, og så
skal opmærksomheden være rettet mod indavl. “Vi vil gerne bevare
den gamle race, der har været her
på egnen i sin tid. Den var jo både
her på gården og alle andre gårde
rundt omkring i både Kværndrup,
Ringe, Gislev og Ryslinge. Der må
være en del ældre mennesker, der
kan huske køerne fra dengang, og
det kunne være godt at høre deres
gode råd og nogle fortællinger fra
dengang. De må meget gerne kontakte os.” Lene og Klaus fortæller,
at det med et netværk er af stor
betydning. Mange ting er jo gået i
glemmebogen i den periode, hvor
de privates dyrehold ikke længere
eksisterede. Den viden, ældre generationer sidder inde med, er værdifuld, når man skal “skabe bro” til
en svunden tid.

En tyr, der i sin tid fik pris efter pris
- bl.a. kongeprisen, og som var en
del af årsagen til, at Ryslinge og
omegn var knudepunkt for netop
forædlingen af RDM. De røde køer
har haft deres helt egen særlige
indflydelse på skole, forretningsliv
og kirke.

Livet på gården sætter ting i perspektiv. Her går alt nøjagtig så
langsomt, som det bør gå.
Nøjagtig så naturligt, som det bør
gå. Hos Lene og Klaus bindes nutid
og fortid sammen. Hvad fremtiden
helt nøjagtig kommer til at bringe,
det ved ingen - heller ikke Lene og
Klaus. Lige nu nyder de den oase,
de sammen er ved at skabe, og så
håber de, at der er nogle, der vil
komme forbi og give gode råd, opleve deres særlige plet på landkortet, og at de kan gøre andre glade
under et besøg.

En spændende historie, der væver
et billede af, hvordan tingene hang
sammen dengang, og hvordan og
hvorfor vi stadig er påvirket af køernes tilstedeværelse på egnen.
En tur i stalden giver en god idé
om, hvordan alt i sin tid har set
ud. Stalden har Klaus selv bygget op igen af ting, han har fundet på gården.
“Jeg kunne godt tænke mig
at lave en bindestald,”
fortæller han, “og måske
finde nogle af de
oprindeligt fremstillede
ting, der blev brugt
dengang - og som den
lokale smed selv havde
fremstillet.”
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›› B Y U D V I K L I N G / - F O R S K Ø N N E L S E

Opgaven er kompleks

Ting tager tid og nogle gange
rigtig lang tid!
Lokalrådet har igennem de sidste
år arbejdet med forskellige ideer til
at forskønne/udvikle Gislev.
For netop et år siden holdt lokalrådet et borgermøde for alle beboere langs hovedvejen gennem
byen. Der var bred enighed om, at
der generelt skal gøres noget for
at forøge trafiksikkerheden for især
alle bløde trafikanter. Hastigheden
er høj i begge ender af byen.
Vi ønsker derfor, at såvel fortov
som cykelsti skal føres hele vejen
igennem byen – tydeligt adskilt ved
forskellige højder fra selve vejen.
Lokalrådet vil ikke gå mere i detaljen her, da der allerede er skrevet
om det i Nr. 32 af Vækst i Gislev.

Men det korte af det lange er, at
Lokalrådet har arbejdet videre
med forskellige ideer/forslag til
forskønnelse af hele sognet.
Opgaven er kompleks på flere
områder. I forbindelse med hovedgaden skal vi have Vejdirektoratet med, da det er dem, som har
ansvaret for vejen. Endvidere skal
kommunen ind over, da det er den,
som skal kommunikere med Vejdirektoratet.
Til andre ting skal vi måske søge
fonde, og måske skal vi også bruge alle vores kreative og frivillige
hænder og evt. mange andre muligheder. Som en konsekvens af
den tidligere beskrevne Landsbyanalyse er lokalrådet nu gået ind
i et samarbejde med Fynsland
(Paraplyorganisationen for alle lo-

kalråd i FMK), et konsulentfirma
Respons, som har erfaring med
organisering og byplanlægning.
Desuden skal kommunens Planog Miljøafdeling naturligvis indgå
i samarbejdet. Desværre er vi for
tiden lagt ned af Covid-19, men
når vi kommer på den anden side
af pandemien, skal vi i gang med
det videre planlægningsarbejde
og have inddraget og indarbejdet
alle jer borgeres ideer i de ideer,
som lokalrådet har samlet.
Denne proces vil vi først begynde
på, når vi igen kan mødes fysisk,
og det er muligt at arbejde på den
gammeldags facon – face to face.
Intet er glemt - vi vender tilbage,
når vi igen er frie!
Lokalrådet
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›› G I F

Vi sætter pris på alle!
KENDER DU GISLEV FODBOLDAFDELING?
Vi savner flere spillere, hjælpere,
sponsorer og evt. trænere.
· V
 i har 103 medlemmer fordelt fra
3-75 år.
· V
 i sætter stor pris på den sociale
fodbold.
· V
 i sætter OGSÅ stor pris på seriøse spillere.
· V
 i yder så meget spillerpleje, som
vi overhovedet har økonomi til.

Hvis du er blevet mere nysgerrig
på, hvad vores afdeling kan tilbyde,
så ring til formand Lars Bie Hansen på tlf. 2075 1229 eller et andet
bestyrelsesmedlem.
BestyrelseTelefon
Claus Skovgaard
5185 4195
Victor Gregersen
5094 5906
Frederik Milland
2226 1352
Monica Larsen
2871 6922
Dorthe Milland
4088 5219
Bestyrelsen

Grundet Covid-19 situationen har Gislev Erhvervsforening
endnu ikke fastlagt dato for generalforsamlingen i 2021.
Men vi ønsker et par engagerede medlemmer til bestyrelsen,
når samfundet åbner sig igen. Er det noget for dig?
Den eneste forudsætning er et CVR nr. og en
virksomhed med tilknytning i Gislev sogn.

Kontakt: milland@ga-net.dk.
Bestyrelsen
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›› N Y T F R A

Gislev Forsamlingshus
Sidste år afholdt vi 60-70’er fest
i januar måned, og vi lovede, at
vi også ville holde fest i 2021. Der
er jo kommet en COVID-19 virus i
vejen i mellemtiden, så det løfte
har vi desværre ikke kunnet holde.

Vi ved heller ikke, om vi får mulighed for at holde vores generalforsamling ”til tiden”, altså inden
udgangen af marts måned.
Hvis vi må mødes 50 personer,
kan vi holde generalforsamling

mandag den 29. marts 2021. Hvis
ikke – ja, så må vi finde en dato
senere på året ligesom sidste år.
Ellers er der intet nyt – ingen fester – ingen aktiviteter.
Vi fik lidt penge fra Staten sidste
år i forbindelse med forårets nedlukning.
Vi håber, at vi kan få lidt flere her i
vinter – men det vil vise sig!!!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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›› G I S L E V C Y C L I N G 

Vi må ikke glemme hyggen
Lige nu ser vi frem imod den nye
sæson 2021, med håbet om at denne sæson bliver sådan, at vi igen
kan dyrke det sociale i vores klub
#vi må ikke glemme hyggen.
Men selvom 2020 blev en sæson
med mange begrænsninger for vores aktiviteter, så var der alligevel
ting, vi vil se tilbage på med stor
glæde.
Det første, der popper op, er tilbage i starten af marts. Her afholdt vi
i samarbejde med Danmarks Cykle Union og e-Cykleklub Danmark
det første DM i e-cykling. At det så
samtidig skulle være i et år, hvor
betydningen af, at man kan cykle
”sammen hver for sig” skulle blive
så stor, havde vi aldrig troet.
Samtidig var det også året, hvor
fællesskabet rundt om e-cyklingen
i Danmark (bkool-ligaen) blev vinder af Danskernes Idrætspris 2020,
som de fik overrakt ved DR´s store
sportsevent den 2. januar 2021. Så
e-Cykling er kommet for at blive.
Der findes forskellige platforme/
programmer, hvor man kan konkurrere på cyklen via computeren. De
mest populære er Zwift og Bkool.
Her har vi i GC en del ryttere, der
lægger deres træning hen over
vinteren. Så er det jo superfedt at
kunne se tilbage og vide, at Gislev
over tid har sat et lille aftryk her.
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Allerede tilbage i 2015/2016 afholdte GC et event i Gislevhallen
med 25-30 deltagere, og så i 2020
med det officielle DM. På de fynske
landeveje blev der stadigvæk trillet
en del km, og de almindelig klubtræninger rullede da også noget af
sæsonen.
Personlige mål for sæsonen var sat
for mange. 2020 skulle være året,
hvor medlemmer skulle besejre
turen fra Danmark til Paris sammen med Team ringe. Andre havde planlagt ture ud i Europa, hvor
store udfordringer ventede.

Så ny motivation skulle findes, nye
mål blev sat. Man kan næsten sige,
der gik sport i at nappe de 330km
”Fyn rundt”, ja selvfølgelig på en
dag. En tur ”rundt om Lillebælt” en lille tur på små 275km.
De sidste måneder af 2020 gik med
forberedelse af setup omkring nyt
klubtøj.
Det er en proces, hvor vi i samarbejde med Teamwaer ÀLE har fået
skabt et fantastisk sæt i et simpelt
look og høj kvalitet. Igennem denne proces er det lykkes at tiltrække
en række nye sponsorer.

Pt har vi bestilt tøj til lige over 40
medlemmer. Der er faktisk en lille
fremgang i forhold til denne sæson.
Vi glæder os meget til samarbejdet med nye sponsorer hen over
de næste 3 år. Men absolut lige så
vigtigt er en kæmpe tak til de sponsorer, der har støttet os igennem de
sidste mange sæsoner.
Da 2020 jo har været et mærkeligt år, og de sociale aktiviteter har
stået standby, så besluttede vi, at
vores medlemmer i år skulle have
en lille julegave fra klubben, og det
skabte stor glæde hele vejen rundt.
Dette giver os et perfekt afsæt ind
2021 sæsonen. Igen fyldt med en
masse fantastiske oplevelser, både
i DK og ude i Europa. Hvad vi ellers
finder på, må tiden vise, men som
altid er idébogen fyldt op.
Medlemskab af DCU, e-cykling afd.,
cykelløb, social-ride med andre
klubber, ja og selvfølgelig tilbage
med fælles opstartsdag, klubmesterskab og igen mulighed for at
afholde vores julefrokost. Så vi tror
og håber på en lys og venlig cykelsæson.
#Vi må ikke glemme hyggen.
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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
Heide Munk
Leder Søren Peder Birch Jensen
Fmd. Tanja Kromann Clausen
Fmd. Palle Lundsfryd Nyborg
Sognepræst Mette Sauerberg
Leder Annette Kærgaard
afd.led. Palle Larsen

vje@fmk.dk
fritid@gislev-if.dk
soerj@faaborgmidtfyn.dk
tanjakromann@gmail.com

7253 4671
3113 1902
7253 8341
3123 6972

mesa@km.dk
plejecenter-norrevaenget@faaborgmidtfyn.dk
pal@faaborgmidtfyn.dk

6229 1032
7253 6921
2481 8965
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AKTIVITETSKALENDER 2021
FEBRUAR

MAJ

25.	Gislev Byorkester øver

2.	Konfirmation

25.	Gislev kirke kl. 19.00 – Koncert med Fruens Øje

– Se omtale i kirkebladet

26.	Gislev Byorkester spiller i Årslev Musikforening

6.	Ådalscenen kl. 18.00-22.00

MARTS

9.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

5.	Ældrehøjskolen i Ryslinge kl. 14.00
6.	Gislev Revy – premiere og spisning
7.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30
11.	Gislev Revy med kaffebord
12.	Gislev Antenneforening
– Generalforsamling i Gislev Hallens Cafeteria
14.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30
19.	Ældrehøjskolen i Ryslinge kl. 14.00

– NASH og Lasse Helner Band

13.	Kr. Himmelfartsdag
– Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30
16.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 9.00
ved Søren Ildved
22.	Ådalscenen kl. 18.00-23.00
– Tom bjerg og Fenders
23.	Pinsedag - Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30
24.	2. Pinsedag – Fælles friluftsgudstjeneste
– Se omtale i kirkebladet

21.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

27.	Gislev kirke - Aftensang kl. 19.00

23.	Vandværkets generalforsamling kl. 19.00

29.	Visionsmøde i GIF i Gislev Hallen kl 10.00-13.00

i Gislev Hallen
28.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 9.00
ved Søren Ildved

APRIL
1.	Skærtorsdag - Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 19.00
2.	Langfredag - Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30
4.	Påskedag - Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

30.	Gislev kirke kl. 16.00
– Koncert med Amazing Grace

JUNI
17.	GIF Generalforsamling kl. 19.00-21.00
i Gislev Hallens Cafeteria
26.	Ådalscenen kl. 18.00-23.00 – H.C. Andersen Paraden,
Julie Berthelsen & Christoffer Brodersen feat’ og
Odense Politiorkester

5.	2. Påskedag - Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30
11.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30
18.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 9.00 ved Søren Ildved
25.	Gislev kirke kl. 19.00

JULI
15.	Ådalscenen kl. 18.00-22.00 – Guitarist & DJ Mikkel
Juel Hansen, Løven, Kim og Hulken

– Koncert med Mads Hansens Kapel
30.	Konfirmation i Ellested kirke
– Se omtale i kirkebladet

AUGUST
12.	Ådalscenen kl. 18.00-22.00 - Guitarist & DJ Mikkel
Juel Hansen og Posten, Piloten og Pianisten
26.	Ådalscenen kl. 18.00-22.00
– Lasse Helner solo og Kender Du Det

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

ALTID FULD
FABRIKSGARANTI
Vi reparerer og servicerer din bil efter bilfabrikkens
forskrifter og anvender reservedele, der tilsvarer
kvaliteten af bilens originale reservedele.

DIN BILPARTNER GISLEV
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