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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 ViGredaktionen. Materialet skal sendes elektronisk til: vaekstigislev@gmail.com eller
ap.andersen52@gmail.com
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

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 (GDPR).

Du kan altid læse Vækst i Gislev på www.oplevgislev.dk og
skrive til vaekstigislev@gmail.com eller ap.andersen52@gmail.com
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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.andersen52@gmail.com
tlf. 2941 3125

Bemærk:

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

Visionsmøde i GIF

29. maj i Gislev Hallen kl 10.00-13.00

Årsmøde i Gislev Lokalråd

10. juni i Hallens Cafeteria kl. 19.00

GIF Generalforsamling

17. juni i Gislev Hallens Cafeteria kl. 19.00-21.00

HC. Andersen Paraden m.fl.

– se program på ådalscenen.dk
26. juni på Ådalscenen fra kl. 15.00

Løven, Kim og Hulken
– se program på ådalscenen.dk
15. juli på Ådalscenen

Udgivelsesplan 2021/22
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.

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

Nr. 40: Deadline er den 25. april 2022,
udkommer den 15. maj 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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›› A L T O M Å D A L S H U S E T

Ny arbejdsgruppe
Kære alle borgere i skønne Gislev
og andet godtfolk.
Ådalshuset har fået en arbejdsgruppe, som har lovet at bestyre
huset. Den består af Jeanette,
Manuel, Karen og Tommy. Gruppen skal drive huset i det daglige,
udlån m.m. samt skaffe økonomi
til driften.
Det var tanken, at huset skulle fungere som mødested for foreninger
og grupper. Et sted, der kunne afvikle spændende foredrag og som
øvested for ”Tågehornet” og ”Gislev Byorkester”.
I den forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at man for et mindre
beløb kan booke lokaler til mødeaktiviteter og lignende i huset.
Vi har desværre ikke kunnet bruge
huset i lang tid pga. corona, men
ideerne mangler ikke. Der er blevet
“pyntet lidt op” og gjort hyggeligt
i indgangsrummet. Det er virkelig
blevet et lokale, som man kan nyde
at sidde i og få en snak.
Vores lokale motorcykelklub “Kaffekværnen” har lejet sig ind og har
nu et lokale, som de kan bruge til
møder m.m. Det er økonomien,
som nok er gruppens største udfordring.
Vi kan ikke tage brugerbetaling,
når vi ikke bruger huset, og det har
vi ikke kunnet i corona-perioden.
Der skal udbedres en del, og vi vil
også gerne renovere en del i huset.
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Det er der mange frivillige, der står
klar til at hjælpe med, så stor tak
for det. Arbejdsgruppen har søgt
Jem og Fix fonden om materialer til at udbedre loftet, lydisolere
musikrummet, få malet, lagt nyt
gulv i fællesrummet og nye fliser
udenfor.
Ansøgningen kan ses her:

shorturl.at/yzBNZ
Tanja Kromann Clausen fik nogle meget ”søde” ideer. Hun har
sammen med et par andre lokale
piger bagt fastelavnsboller og
kanelsnegle.
Det var en vældig succes. Lokalsamfundet har bakket kraftigt op
ved at købe disse kager.
Det har givet et flot overskud –
især takket være Gislevborgernes
opbakning til projektet. I den forbindelse også tak til Superbrugsen
for jeres støtte.

En stor tak går til bageholdet og
chauffører for deres store arbejde
med at bage det fantastiske bagværk, som mange af os med stor
nydelse har guffet i os.
Vi har stadig brug for støtte til
udgifterne resten af året og tager meget gerne imod donationer. Beløbet kan sendes til Karens
mobilnummer 28 18 54 02, tekst
Ådalshuset.
Når corona-situationen bedres,
håber vi, at der igen kan komme
masser af liv i huset med sang og
spil og mødeaktivitet. Vi håber at
kunne afholde åbne øveaftener
med bandet, hvor man kan komme
og nyde god musik, synge med,
drikke en kold og være social. Mere
herom, når huset igen åbner. Det
er både styregruppens og lokalrådets håb, at huset vil blive et kulturelt samlingspunkt i byen, hvor
alle er velkomne.
Jeanette, Manuel, Karen og Tommy
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HC Andersen paraden
på Ådalscenen
Den 26. juni kl. 15.00
Igen i år har vi glæden af, at
kunne byde velkommen til en
dejlig familie eftermiddag på
Ådalscenen, kom og nyd de
skønne unger og dejlige sange.
Venlig hilsen og på gensyn
Ådalscenen Gislev kulturcenter.
Medlemskort
Husk, hvis du indløser et medlemskort, er der masser af rabat og
samtidig støtter du Ådalscenen.
Medlemskort kan købes på hjemmesiden, hos
Anders Johansen og i vores bank.
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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Dit medlemsskab
Indmelding er vigtigt
Firma / forening:
Navn:

F O R U DV I K L I N G E N A F M I DT F Y N .

Medlemsskabet er med til at skabe vægt i foreningensforhandlinger med kommunen
Gislev Lokalråd beholder sin autonomi,

Adresse:
men for at kunne have større indflydelse i

Vi tænker sammenhængende udvikling
ud fra sloganet:

den kommunale udvikling, har vi nu efter

Postnrflere
og by:
års arbejde fået skabt foreningen

MitMidtfyn, som en paraply for alle 8 lo-

kalråd, som er Ringe-egnen eller Midtfyn,
Telefon:

Mail:

som man vil.

Hvad, der er godt for Ringe, er også
godt for lokalområderne, og hvad, der er
godt for lokalområderne, er også godt
for Ringe.

Gislev Lokalråd/AP. Andersen

Modtage nyhedsbrev:

 Ja tak

Betalt på MobilePay (561868):

 Nej tak

 Forening: 300,-

 Privat: 100,-

 Kontooverførsel

10%
rabat på alle

hårprodukter
resten af
mej måned!

HUSK AT BOOKE I GOD TID
Søndervangen
Søndervangen 55 ·· 5854
5854 Gislev
Gislev ·· Tlf:
Tlf: 29
29 43
43 80
80 93
93
www.hårgalleriet-gislev.dk
www.hårgalleriet-gislev.dk
Søndervangen 5 · 5854 Gislev · Tlf:29 43 80 93
www.hårgalleriet-gislev.dk
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Søndervangen 5 · 5854 Gislev · Tlf:29 43 80 93
www.hårgalleriet-gislev.dk

eningen bag er nu stiftet
- foreningen bag er nu stiftet

or at forblive et attrakØnsker du også det bedste for Midtfyn?
arbejde i, og det er det,
Hvis du tænker ’JA’ så skynd dig at blive medlem af MitMidtfyn.
Vi
har
brug
for
hinanden
på Midtfyn for at forblive et attrakØnsker du også det bedste for Midtfyn?
arbejde for.
tivt og dejligt område
at
bo,
leve
og
arbejde
i,
og
det
er
det,
Hvis du tænker
Medlemsskab er muligt for alle enkeltpersoner, upolitiske
for- ’JA’ så skynd dig at blive medlem af MitMidtfyn.
som
den
nye forening
MitMidtfyn
vil arbejde
for.vil arbejde for foreningens forkan vi drive
det
vidt”,
eninger
og virksomheder,
som
Medlemsskab
sen bag den nystiftede
målsparagraf. Du behøver ikke at være bosiddende
i området. er muligt for alle enkeltpersoner, upolitiske for”Det
er
vildt
spændende
og
sammen
kan
vi
drive
det
vidt”,
eninger
og virksomheder, som vil arbejde for foreningens foranuar afholdt den stiflyder
det
samstemmende
fra
bestyrelsen
bag
den
ny
stiftede
målsparagraf.
Du behøver ikke at være bosiddende i området.
orsøg på at skabe en
Hvordan kan jeg blive medlem?
forening MitMidtfyn,
der
27. januar afholdt
den
stifjder for et stærkere
og
Skriv
til onsdag
medlem@mitmidtfyn.dk
med
dine
kontaktoplysninger
tende generalforsamling.
”Flere tlf.
årsnr.forsøg
på atsamt
skabe
Hvordan
(navn, adresse,
og e-mail)
om en
du ønsker
optagelse kan jeg blive medlem?
forening som på tværs
af
egnen
arbejder
for
et
stærkere
og
Skriv
til medlem@mitmidtfyn.dk med dine kontaktoplysninger
som enkeltperson eller repræsenterer en forening/virksomhed.
samlet
Midtfyn
er
nu
en
realitet.”
(navn,
adresse, tlf. nr. og e-mail) samt om du ønsker optagelse
Gislev, Hillerslev, Ringe,
Et medlemskab koster:
som enkeltperson eller repræsenterer en forening/virksomhed.
ge, Kværndrup, Rudme
kr. 100,- årligt for enkeltpersoner
8 lokalområder
Gislev, Hillerslev,
Ringe,
Et medlemskab koster:
Ringeegnen’.Foreningen
Midtfyn erdækker
kr.de
300,årligt for foreninger
og virksomheder
Krarup-Espe,
Gestelev-Heden-Vantinge,
Kværndrup,
Rudme
kr. 100,- årligt for enkeltpersoner
fleste, hvorfor navnet
og
Ryslinge,
som
tilsammen
udgør
’Ringe
egnen’.
Midtfyn
er
kr. 300,- årligt for foreninger og virksomheder
de 8 lokalområder, der
dog et mere sigende område for de fleste, hvorfor navnet
styrkes af fællesskabet.
’MitMidtfyn’ er valgt. Logoet afspejler de 8 lokalområder, der
Hvad får jeg for mit medlemskab?
er forskellige, men bindes sammen og styrkes af fællesskabet.

Som medlem støtter du op og bidrager til foreningens

at MitMidtfyn arbejder
Hvad får jeg for mit medlemskab?
arbejde om at udvikle Midtfyn, fremme samarbejdet
yn således,Udvikling
at hele om- af Midtfyn
Som medlem støtter du op og bidrager til foreningens
mellem
foreningens
medlemmer,
Af foreningens
fremgår
det, at MitMidtfyn
arbejdersamt promovere
om kendetegnes
ved, at vedtægter
arbejde
vores skønne
egn bl.a.
på www.mitmidtfyn.dk
hvor du om at udvikle Midtfyn, fremme samarbejdet
for atsted
understøtte
udviklingen
af Midtfyn
således,
at hele omodt og attraktivt
at
mellem
kan
finde godsom
videnkende
om Midtfyn,
lokalområderne,
rele- foreningens medlemmer, samt promovere
rådet udvikler et stærkt
fællesskab,
tegnes ved,
at
vores
skønne egn bl.a. på www.mitmidtfyn.dk hvor du
dettili at
alle
egne af Midtfyn
forbliver
et godt
og attraktivt sted
at
vante
nyheder
og spændende
arrangementer.
Du får
kan bidrage
sikre
kan
finde
bo, arbejde og leve, samt
og styrke samarbejdet
ligeledes mulighed for at modtage vores nyhedsbreve god viden om Midtfyn, lokalområderne, relevante nyheder og spændende arrangementer. Du får
at være et koordinerende
forum,
der kan bidrage til at sikre
n, herunder foreninger,
omkring
arbejdet.
udviklingen af Midtfyn, være talerør og styrke samarbejdet
ligeledes mulighed for at modtage vores nyhedsbreve
mellem de mange aktører på egnen, herunder foreninger,
omkring arbejdet.
det mellem foreningens
handel, erhverv og kommune.
at fremme
via hjemmesiden
www. forståelsen og samarbejdet mellem foreningens
medlemmer.
sfremmende aktiviteter
Vi ses i MitMidtfyn!
at promovere Midtfyn eksempelvis via hjemmesiden www.
mitmidtfyn.dk, forskellige bosætningsfremmende aktiviteter
Vi ses i MitMidtfyn!
og deltagelse på events.

:

angeskov Jylov (Næstformand) • Max Ravn (Kasserer)
Bestyrelsen
bag
MitMidtfyn:
nnar Landtved
• Anders-Peter
Andersen
• Lars Fredslund Hansen
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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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

Efter affaldsindsamlingen

”Lokalrødderne” i Gislev i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening holdt igen affaldsindsamling lørdag den 17.april 2021.
Det var lørdag kl. 10,00, vi startede
på parkeringspladsen ved Gislev
forsamlingshus.
Der var mødt ca. 20 op, for at gøre
vores by indbydende at se på. Der
blev samlet mange sække affald vi
anslår det var omkring 200-250 kg.
Det var ca. det samme som sidste
år, men det er stadig ikke til at forstå at så meget smides ud af vinduerne i biler eller tabes på vej til
genbrugspladsen.
Husk derfor en affaldspose i bilen
og et net på traileren.
Vi får rigtig mange nye borgere til
Gislev, som vi gerne vil byder velkommen, uden at indfaldsvejene
flyder med affald. En by der flyder
med affald, er ikke et godt sted at
bo, eller et sted folk umiddelbart
vil flytte til.
Initiativtagerne håber, at affaldsindsamlingen kan være med
til, at folk ikke at smide affaldet ved
siden af skraldespanden, i hegnet,
skoven osv. næste gang. Husk det
er besværligt, når det skal samles
op igen, især alle de små filtre fra
cigaretter.

Husk når du køre til genbrugsstationerne i Sandager eller Ringe med
trailer, at fastgøre alt det løse på
trailer med net og lasteholder, som
loven siger at man skal.
Vi har et godt renovationsvæsen
med indsamling af øldåser, flasker,
pap m.m., så hvorfor så smide affaldet i naturen, affald i vor skove
kan heller ikke accepteres, poser
med hunde afføring skal i skraldespande.

Affald er en resurse,
hvis det bliver
genbrugt.
Der var øl og vand
ved Ådalscenen
ca. kl. 12.30.

Tak til de ca. 20 personer der har
været med, også tak til dem der
samlede en anden dag på nogle
ruter.
Ole og Holger
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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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›› Å K A N T E N . . .

Nu med tag og gulv

Den nye pavillon ”ÅKANTEN”
rejser sig nu i Gislev Børneskov.
Det store pengebeløb, som vi fik
doneret i 2020, er nu ved at blive
omsat til det ønskede salgssted.
Her i byggefasen er det Ole Jensen fra Tømrermester Carsten
Knudsen, Hans H. Pedersen, Leby
Elteknik, Gislev – Frørup Smedieog Maskinforretning og Hetag
samt vores lokale frivillige altmuligmænd, som står for byggeriet.
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Det gamle byggeudvalg for scenen og Ådalscenen Gislev Kulturcenter/Anders Johansen har kreeret bygningen, så den vil komme til
at fremstå, som en organisk helhed
sammen med Ådalscenen.
Pavillonen vil gøre det endnu lettere og enklere at stille op til diverse arrangementer, da pavillonen
vil have et fast udstyr til servering
af diverse spise-og drikkevarer.
Af AP. Andersen

›› 1 0 Å R M E D H Å R G A L L E R I E T

Højt til loftet og plads til alle
Øjnene skinner, når Janne fortæller
om sin drøm. Og de skinner, når hun
fortæller om de mange kunder, der
er kommet i hendes salon år efter
år, og de af dem, der nu er blevet
ude af stand til at komme til hende,
som hun nu tager ud til.

Sådan beskriver Janne Schjødte
Hald sin drøm om egen salon, før
hun lagde fra land for 10 år siden.
Og sådan er Hårgalleriet i Gislev
den dag i dag, siger hun.
10 års jubilæum. Tiden går stærkt,
når man har det godt! Og det har
Janne i den salon, hun og manden
Jens fik bygget i tilknytning til deres private bolig på Søndervangen,
der afløste et liv som ansat i en salon i Svendborg og byttede det ud
med livet som selvstændig. I første omgang var det for at kunne
kombinere frisørlivet og privatlivet
bedre. Janne havde to små børn,
og det at kunne passe dem, hvis
de var syge, samtidig med at arbejdet kunne fortsætte, var vokset
i hende. Nu er de store, men årene
har været gode og givet lige det,
Janne havde tænkt. ”OK, det var
nogle gange lidt pinligt, at jeg skulle løbe midt i en klipning, fordi der
igen var blevet kastet op, men alle
har taget det pænt – og de kommer
jo igen, så ….!” Smilet breder sig på
hendes læber.
Faktisk har hun altid et smil på læben. Janne er masser af energi og
glæde, og så elsker hun sit frisørliv, sin salon, sine kunder og den
nærhed, der ligger i det lille, lokale
samfund. For Janne er vokset op i
Gislev, og nogle vil sikkert synes,
det at arbejde i samme by, man er
vokset op i – og så især så relativt
lille en by som Gislev – vil være kedeligt, men Hårgalleriets indehaver
føler det helt anderledes.

Her er intet overfladisk, som det
ofte er i en større by. Her er der
mulighed for at få en god relation
til de mennesker, der kommer ind
ad døren. Snakken går altid lystigt
og er ikke bare en sludder for en
sladder. Janne kender sine kunder.
2. maj skulle være fyldt af sjov på
gaden, pølsevogn, flag, hygge – og
blå himmel, men Corona ville det
anderledes, så Janne har måttet
sadle om, men ingen tvivl – hvor
Janne er, er der fest og farver. Gennem årene har hun været involveret i mange initiativer i Gislev by,
så hun ville gerne give lidt igen og
fejre de første 10 år med salonen.

”Jeg bliver mødt med udstrakte
arme og ønske om at få et kram.
Det er fantastisk! Det er jo ved at
være længe siden, de har kunnet få
klippet deres hår, så det er en ekstra
stor glæde, når jeg kommer.”
Et liv som kørende frisør bliver dog
aldrig en fuldtidsstilling for Janne.
Hjemme i salonen kan hun forkæle
kunderne, som hun selv har lyst
til. Og Janne har fundet melodien
i Hårgalleriet – med frihed til sig
selv, aftentider til kunderne, hjemlig hygge og plads til alle.
Af Charlotte Lintrup

”Corona har bragt mange ting med
sig. Jeg har haft tid til at komme
helt ned i gear, være tæt med mine
børn og følge deres skolegang på
en helt anden måde end tidligere,
og det har været rigtig godt. Jeg
har også været rigtig familiemor
og fået bagt og hygget omkring
alle herhjemme. Samtidig har jeg
kunnet mærke efter, om det, jeg
har her i salonen, faktisk er det,
jeg gerne vil. Jeg har jo været
nede med stress før, og perioden med coronanedlukning
har på den måde været god.
Det er blevet endnu mere
klart for mig, at min salon er
lige det, jeg drømte om.
Mit ønske var at få et sted, hvor
der var højt til loftet og plads til alle.
Der skulle ikke være nogen, der ikke
kunne komme til mig og blive klippet. Og sådan er det!”
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Udflytterne
METTE HVIID.

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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Mit navn er Mette Hviid. Jeg er
født i 1965. Jeg er datter af Else
og Finn Hviid, som bor i det lille
stråtækte hus på Ravndrupvej 6.
Faktisk har jeg aldrig selv boet på
Ravndrupvej; min mormor boede
der, da jeg var barn, og mine forældre overtog det, da min mormor døde i 1987.
I min barndom boede vi i det store
bindingsværkshus på hjørnet af
Degnemarken og Søndervangen.
Vi flyttede ind i 1967, og min bror,
Erik Hviid, blev født der. Dengang
var der marker rundt om huset, og
senere var det Helges Stylteklub,
der benyttede de grønne arealer
overfor huset (Vielunden).

Fantastisk syn at se børn og voksne gå rundt på høje stylter. Jeg
startede i børnehaveklasse på Gislev Centralskole i 1971. Vi havde
Kirsten Agerholm som lærer, så
det var en dejlig start på skoletiden. I 1. klasse fik vi Fru Thygesen
som klasselærer, og hende var vi
også meget glade for.
Vi kunne næsten altid få hende
overtalt til at læse højt for os. Jeg
gik i B klassen, som var børnene
fra byen. Børnene fra landet kom i
A klassen. I de større klasser brugte jeg meget tid i musiklokalet,
hvor Tommy med sit utrættelige
engagement fik os til at udleve
vores musikalske drømme, og vi
kom da også ud at optræde bl.a.
sammen med Lasse og Mathilde
på Ryslinge Kro.

Omkring 1981 fik jeg et fritidsjob i
grillbaren, der lå på Fåborgvej 12,
lige overfor Skolevej. Her var jeg
i et par år og fik langet mange
hotdogs og slikposer over disken.
Det var et sjovt arbejde, men man
lugtede altid af friture. Det var
ikke så sjovt, når man lige skulle
nå på Gislev Kro efter arbejdstid
fredag eller lørdag aften.
Jeg begyndte at spille håndbold
da jeg var 7 år. Først spillede vi
udendørs på boldbanerne i Gislev
og senere indendørs 2 gange om
ugen i Kværndruphallen, hvor vi
blev transporteret med bus frem
og tilbage. Da jeg som voksen flyttede til Højby, spillede jeg også
håndbold der og var engageret
i klubben som materialeforvalter
og ’madmor’ i mange år. Det kom
der mange hyggelige timer ud af.
Da jeg var færdig med folkeskolen i 1982, begyndte jeg på Svendborg Handelsskole. Der var lidt
langt med bus frem og tilbage
hver dag, så jeg fandt en lejlighed
i Svendborg med min fars hjælp
og flyttede hjemmefra.
Det var en 3-værelses lejlighed
på 2. sal med koldt vand, petroleumsovn og toilet i gården, men
heldigvis lå min fars forretning
lige overfor, så jeg kunne låne badet der. Den kostede 200 kr. om
måneden, så det kunne jeg lige
klare med min SU.
Efter 3 år på handelsskolen kom
jeg i lære som kontorassistent på
Damas Maskinfabrik i Vester Åby.
Her var jeg i 2 år og var samtidigt
også på Mommark Handelskostskole på Als et par uger om året.
Da jeg blev udlært, fik jeg job i
Odense i et IT firma.

Jeg læste til Merkonom i Informatik og Økonomi på aftenskole
og kom herefter til at arbejde i
mange forskellige virksomheder
bl.a. Odense Tømmergård, Air
Alpha Flytaxa, Trykluftcentret og
endelig hos NEWTEC, som er en
virksomhed der producerer veje-,
pakke- og sorteringsmaskiner.

Selv blev jeg ikke så aktiv indenfor
musik, men jeg har prøvet at give
min store glæde for musik videre
til dem. Efter at børnene er flyttet hjemmefra, har vi solgt huset i
Højby og er flyttet til Skibhuskvarteret i Odense. Her bor vi dejligt
tæt på byen og havnen og ikke
mindst vores barnebarn.

Vi eksporterer maskiner til hele
verden, så det er en spændende
virksomhed med mange forskellige nationaliteter ansat og et godt
arbejdsmiljø.
Jeg har arbejdet i økonomiafdelingen de sidste 16 år. Jeg mødte
min mand Erik i Svendborg i 1985.
Han var maskinmester og sejlede
for Mærsk. Han gik dog snart i
land, og vi har været gift siden
1990 og har fået 3 dejlige piger
og foreløbigt 1 barnebarn.

Erik og jeg spiller meget golf i
vores fritid og har mange gode
venner, som vi spiller sammen
med og tager på golfrejser med.
Ellers bruger jeg meget tid sammen med familien, og jeg elsker
at hækle, strikke og sy.

Vi flyttede fra Svendborg i 1986
og bosatte os i Odense, da vi
begge havde fået job her. Først
boede vi i lejlighed inde i byen,
men da vi havde fået de to ældste, var det mest praktisk at bo
i hus. Vi købte hus i Højby, hvor
jeg også selv er født og boede de
første 2 år af mit liv. Her voksede
pigerne op og gik på Højby Skole
og siden på Tornbjerg Gymnasium. Den ældste, Karoline på 29
år, bor her i Odense. Hun er gift
med Martin, og sammen har de
datteren Gry, som blev født for to
år siden. De to yngste piger, Amalie på 27 år og Sofie på 23 år, bor
begge i Århus og er i gang med
studier på Århus Universitet. De
er alle 3 meget glade for at synge
og spille musik, og synger alle tre
i kor. Jeg er sikker på, at Tommys
musikundervisning har været en
afgørende faktor.

Vi er alle sammen glade for at
komme på besøg i Gislev. Det er
altid hyggeligt at besøge mine
forældre, der stadig er unge af
sind og altid står klar med frokost
eller kaffe og kage. De er også meget aktive i lokalsamfundet, så vi
har rig mulighed for at følge med i,
hvad der sker. Vi har derfor tit deltaget i nogle af de mange arrangementer, som Gislev byder på.
Vi har set flere af Egnsspillene,
da det eksisterede, har været på
utallige loppemarkeder, Gislev by
Day, til banko på plejehjemmet og
senest også været til koncert ved
Ådalsscenen. Vi er meget imponerede over det rige forenings- og
kulturliv som fortsat eksisterer i
Gislev.
Mette Hviid
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Ådalscenen byder
velkommen til 2021
Vi glæder os til mange skønne timer sammen med jer og med
masser af underholdning og mange forskellige kunstnere.
Hold øje med ændringer i programmet, på ådalscenen.dk
og på Facebook. Her kan du se en masse om de enkelte
arrangementer, priser og tidspunkter.
Du kan selvfølgelig købe mad og drikke på pladsen.

OBS AM
GR
PRO INGER
R
ÆND

Venlig hilsen og på gensyn
Ådalscenen Gislev kulturcenter.

Arrangementer i 2021
26. juni. Familie eftermiddag kl. 15.00. H. C. Andersen parade.
Kl. 18.00 til kl. 23.00. Julie Berthelsen, Christoffer Brodersen &
Odense Politiorkester. Konferencier & musik i pausen: Mikkel.
15. juli. Løven, Kim & Hulken. Guitarist & DJ: Mikkel Juel Hansen
12. aug. Posten, Piloten & Pianisten. Guitarist & DJ: Mikkel Juel Hansen.
26. aug. Lasse Helner Solo. Kender Du Det.
18. sep. Folkedans.
Flyttes! Lasse Helner Band. NASH, trio med Camilla Albers,
Anja Føllesslev og Lise Haavik.
Flyttes! Pinsefest på Ådalscenen. Kl. 18.00 til kl. 23.00. Tom Bjerg.
Konferencier & musik i pausen: Mikkel.
Derudover kan vi glæde os til et gensyn med Årslev Harmoniorkester.
Se mere på hjemmesiden: ådalscenen.dk

Fåborgvej 19A, 5854 Gislev - aadalscenen.dk
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Aadalscenen

#ådalscenen





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

ALLAN JØRGENSEN
I 21 år var, hvad jeg nåede at bo i
Gislev, fra jeg blev født i 1975, til jeg
i 1996 forlod hjemmet på Vibevej,
da det var tid at aftjene værnepligten på Sjælland. Jeg kom til verden
som en lille efternøler henholdsvis
8 og 10 år efter min storesøster,
Lisbeth, og storebror, Flemming.
Mine forældre fandt hurtigt ud af,
at det nok var en god idé, at mor
blev dagplejer. Således søgte hun
jobbet og fik det.
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Debuten var med 4 børn: Stine
Østergaard, Thorbjørn Agerholm,
Per Orla Jensen og undertegnede. Jeg havde senere stor glæde
af mine dagplejefæller igennem
barndommen.
Da jeg skulle starte i skole, var der
2 muligheder i Gislev; kommuneskole eller friskole.
Mine forældres valg faldt på Gislev
Centralskole for mine søskende og
mig. Det passede os vist helt fint.

Jeg husker de fleste lærere fra min
skoletid, men især de to klasselærere og en matematik/sløjdlærer
skinner igennem. I de tidlige år
havde vi Ulla Hein og senere Torben Lillemose som dansk- og klasselærer og Poul Nielsen som tidlig
matematik- og sløjdlærer.
Formodentlig mine 3 yndlingsfag
på daværende tidspunkt. I det hele
taget kunne jeg godt lide at gå i
skole, jeg var nok lidt stille – og
hørte for det meste efter.

Generelt var Centralskolen med
sin størrelse og lærersammensætning en tryg skole at gå på. De
fleste kendte hinanden på tværs
af klassetrin og interesser, og jeg
tror ikke, der var en lærer, der ikke
kunne udpege, trøste eller vejlede
en elev med navns nævnelse. En
personalisering jeg har taget med
mig under uddannelse, på kurser, i
arbejdsøjemed og naturligvis privat.
Tilbage til mine forældre: Vi boede
på Vibevej. Mor Johnna var dagplejer, og far Otto var elektriker hos
Knud Flindt Hansen (senere Jørn
Flindt Hansen). Han blev efterfølgende pedel på plejehjemmet Nørrevænget, hvorfra han senere lod
sig pensionere. Far var formand
for husflidsforeningen og havde et
stort selvbyggerhjerte af alskens
projekter.
Adskillige af projekterne kunne
bruges i forbindelse med aktivering af dagplejebørnene, og jeg
kunne selvfølgelig også lege på
dem med mine venner.
Dengang var det nok ikke ligetil at
få tilskud fra kommunen til legetårn – i hvert fald fandtes Jemogfix
ikke, så ud af nogle lægter og opskårne 25 liters plastdunke, fik far
skabt en rutsjebane, som var passende til 1-3-årige børn. Os, der var
lidt større, kunne den skam også
bære. Det var en anden tid, hvor
’køb og smid væk-kulturen’ endnu
ikke var opfundet.
Idet far var formand for husflidsforeningen og kom privat hos Esbern (Tommy Hougaards far), begyndte jeg også at fatte interesse
for at save, skrue og bygge. Derfor
meldte jeg mig til træsløjd i husflidsforeningen, i det der nu er festlokalerne bag forsamlingshuset.
Dengang sløjdlokalet. Her nåede
jeg at gå både hos Esbern og senere hos ’Jess snedker/biavler’. Mine
interesser var at lytte til musik, vide
alt om og bygge/skrue i alle mulige
projekter.

Fritidsinteresser
Mine fritidsinteresser var at bygge
biler, højttalere med meget mere
sammen med min kammerat John
Nielsen og at spille badminton. I
starten kunne vi ikke spille badminton i Gislev. Jeg havde følelsen af,
at man kun havde mulighed for at
spille fodbold og for at gå til gymnastik. Derfor startede badmintonkarrieren først i Ryslingehallen og
fra ca. 1989, da Gislevhallen blev
bygget, på ’hjemmebane’. Jeg
havde en kort, men ikke specielt
glorværdig karriere i GIF, hvor jeg
forsøgte mig med fodbold, men
dét var der vist andre, der var ret
meget bedre til.
Uddannelse og karriere
Jeg havde ret tidligt, fra ca. 13-års
alderen, arbejde efter skole. Først
½ år hos Birkemose som fejedreng.
Der var dog farlige maskiner, så
den kombination gik ikke jævnfør
fagforeningen. Kort tid efter fik jeg
arbejde hos Jens Ribers Autohandel, hvor jeg pudsede, polerede og
klargjorde biler kosmetisk, foruden
at feje og rydde op. Det foregik
efter skole, og jeg nød at komme
hos Linda og Jens samt Anders’
far Ejner (Anders var en af mine
klassekammerater). Her arbejdede
jeg, indtil jeg gik i mekanikerlære i
Kværndrup hos Kurt Nielsen. Igennem skoletiden, og indtil jeg var
færdig med 10. klasse, var jeg ikke
i tvivl om, at jeg skulle være automekaniker, så det var en perfekt
optakt. Jeg har det stadig bedst i
en bil, når den er skinnende ren og
netop støvsuget. Det er sandsynligvis lidt af en arbejdsskade.
I 1996 var jeg færdigudlært som
automekaniker - det var mandag
d. 30/9. Jeg skulle møde på Sjælsmark Kaserne tirsdag d. 1/10, så jeg
stoppede nok allerede om fredagen, naturligvis efter aftale med
Mester. Efter 8 måneders værnepligt flyttede jeg til min kæreste
Pia i Nyborg. Vi havde været sammen siden 1992, og det er vi stadig.
Nu gift på 18. år og med 2 teenagebørn, en 14-årig pige, Signe, og en
dreng på 13, Tobias.

Efter 3½ år som mekanikersvend
fik jeg lyst til at læse igen. Jeg savnede skolebøgerne og tog kontakt
til IOT (Ingeniørhøjskolen Odense
Teknikum). Her kunne jeg tage et
1-årigt adgangskursus, som er en
gymnasial ungdomsuddannelse
med fokus på ingeniørrelevante
fag. Denne var forudsætningen for,
at jeg kunne komme ind på selve
ingeniørstudiet.
Adgangskurset er en super mulighed til håndværkere, som ikke
nødvendigvis ønsker at gå 3 år i
gymnasiet. I 2005 var jeg færdiguddannet produktionsingeniør og
kunne starte øjeblikkeligt efter på
Odense Staalskibsværft, Lindø.
Der var ikke tid og økonomi til at
holde ferie, for under uddannelsen
til ingeniør havde Pia og jeg købt
et hus i Refsvindinge. Huset var en
gammel skoleinspektørbolig, der
havde været brugt til bibliotek,
sundhedspleje, specialundervisning med mere. Det trængte derfor
til en kærlig hånd.
Jeg var glad for de interesser, jeg
tidligere havde haft for træsløjd,
metalsløjd, bygge og finde på. Det
var klart en fordel at kunne bruge
sine hænder, når man havde købt
et mindre håndværkertilbud. Vi
solgte huset i 2007, fordi vi gerne
ville tilbage til Nyborg, hvor vi tidligere havde boet i 7-8 år. Her havde
og har vi det meste af vores omgangskreds. Vi valgte at bygge nyt
hus i 2008, som vi selv har tegnet
og været medbyggere på. Her bor
vi fortsat.
Arbejdsmæssigt pendler jeg i dag
mellem Nyborg og Sandved på
Sjælland, hvor jeg er ansat hos
Syntegon Packaging Technology
A/S. Ikke mange kender Syntegon,
da det er et forholdsvis nyt navn.
Vi var tidligere Bosch Packaging
Denmark – Bosch er et navn, mange forbinder med hårde hvidevarer
og viskerblade til biler, men som
rummer meget mere. Vores forretning er at designe og producere
maskiner til medicinalindustrien
over hele verden.
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Jeg har ansvaret for vores service
aftermarket afdeling, og har, indtil jeg overtog serviceafdelingen,
været projektleder i 8-9 år. I den
tid har jeg har opnået at få erfaringer om vores produkter og vores
kundekreds. Jobbet har, indtil Covid-19 indtrådte, indebåret rimeligt meget rejseaktivitet. Nu foregår det meste via Skype/Teams/
Zoom. Jeg ser frem til, at vi igen
kan besøge vores kunder rundt
omkring i verden.
Når jeg ikke arbejder, nyder jeg at
være sammen med familie og venner. Jeg spiller stadig badminton,
men nu, hvor forsamlingsforbuddet begrænser indendørs sportsaktiviteter, bliver det til løbeture og
gåture for at holde kroppen i gang.
Vores lille familie har tidligere rejst
en del, gerne med gode venner, og
det er desværre ikke kun erhvervsrejser, der ikke kan lade sig gøre
lige nu. Vi savner meget at opleve
nye destinationer og håber på, at
verden snart åbner for disse muligheder igen.
Jeg kommer ikke ret meget i Gislev
længere, da jeg ikke mere har familie boende der. Det er mest en by,
vi passerer. Når vi kører igennem,
kommer der rigtig mange gode
minder frem, som jeg på trods af
ungdommens udlængsel fra lille
Gislev, ikke ville være foruden.
Det er alligevel utroligt at tænke
på, hvor mange butikker der var
i Gislev i min barndom kontra nu.
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For at nævne nogle enkelte: Urmager Fich, Boldings Radioforretning, Kiosk på hjørnet af Lykkesholmsvej og senere Peders
’Døgnkiosken’, Gislev Rejser, Grillbar, Tøjbutikker, Købmand, og jeg
ved ikke hvor mange mekanikere.
Nu er der desværre ganske få ud
over Dortes modeklip og Brugsen
tilbage.
Efter min mor gik bort i 2009, blev
far boende i Gislev, først i huset på
Vibevej og senere i en lejlighed på
Lykkesholmsvej. I 2017 flyttede
han til Ringe, hvor han stadig bor
og har det godt. Vores børn husker,
når farfar passede dem, og de gik
i Brugsen for at ’shoppe’. Så når vi
kører igennem Gislev, er der altid
en historie om farfars hus, hans lejlighed eller Brugsen.
Naturligvis besøger vi også mors
gravsted. Børnene har været en
tur omkring min gamle skole - vi
nåede det endda en enkelt gang,
mens der var lidt legeplads tilbage. Selv om far bor i Ringe, slipper
han ikke Gislev helt. Han har været med i Lokalhistorisk Forening,
Pensionistforeningen, Husflidsforeningen (for mange år siden), og
jeg ved, han holder kontakt med
en håndfuld eller 2. Far har ofte
det sidste ’Vækst i Gislev’ med til
os, når han kommer forbi. Jeg synes, det er sjovt at læse om gamle
bekendtskaber og tidligere klassekammerater - i det hele taget
følge lidt med i, hvordan det går
min fødeby.

Da Stine Østergaard kontaktede
mig på Lones vegne, om jeg ville
skrive en artikel til Vækst, tænkte
jeg ’hvorfor ikke’?
Min søster Lisbeth bor med Alan
ved Ringe. Hun har gennem mange
år arbejdet hos Nordfyns kommune i administrationen. Flemming
bor med Inger og deres to voksne
sønner i Tarup. Flemming er Ingeniør hos ABB i Fredericia.
I dag har jeg kontakt til ganske få
fra Gislev. John og jeg ringer til hinanden på fødselsdage. Han bor i
udlandet, og Bo Bukkehave ser jeg
ofte. Vi har hængt ved, kan man
roligt sige. Vi har fulgt hinanden
til bryllupper, barnedåb, konfirmationer, ferier og diverse fester/
jubilæer, som kommer med årene.
Jeg tænker ofte på, hvordan det
går jævnaldrende fra Gislev, men
især mine klassekammerater fra
Gislev Centralskole – og selvfølgelig dagplejebørnene Stine, Per og
Thorbjørn. Nogle er jeg på Facebook med, så kan man da følge
hinanden lidt fra sidelinjen, andre
har jeg ikke set eller hørt om i årtier. Vores gamle folkeskoleklasse
havde et par gensyn i hhv. 2001 og
2009. Det var enormt hyggeligt.
Måske i 2022 igen, hvor det er 30
år siden, vi gik ud af 10.klasse?
Jeg er nu 45 år gammel – næsten
46, og på ingen måde i tvivl om,
at Gislev var en god by at vokse
op i.

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 og Covid-19
Det blev et mærkeligt 2020. Vandværkets bestyrelse har ikke kunnet
mødes, som vi plejer, men vi har
passet på hinanden. Den planlagte
generalforsamling i marts måtte vi
udsætte, men vi vender tilbage, når
vi er sikre på at kunne samles.
Vandspild
Vandværket arbejder konstant med
at nedbringe vandspild på vort ledningsnet. På hovedledning, forsyningsledning og stikledning er det
Vandværket, der må tage tabet, hvis
der konstateres et vandspild.
Derimod er det den enkelte forbruger, der må tage tabet, hvis vandspildet konstateres på egen grund. Forbrugeren hæfter både for ledning og
vand på egen grund. Denne ledning
kaldes jordledning.
Vi skulle gerne kunne sælge tæt på
alt oppumpet vand. Det betyder, at
vi i størst muligt omfang skal have
lokaliseret alle utætheder, så årets
beregnede spildprocent kommer så
tæt på nul som muligt. Når Vandværkets spildprocent kan beregnes
til mere end 10 %, bliver Vandværket
pålagt en statsafgift. I 2020 kunne
spildprocenten beregnes til 4,09 %
af den udpumpede mængde.
Vi er alle med til at betale svindet,
så anmeld til vandværket, hvis der
formodes at være utætheder.
Der er 2 flasker vin, hvis en utæthed
anmeldes.
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Vi skal opfordre alle forbrugere til
at holde øje med deres vandmålere
gerne ved selvsyn på tæller hver måned. Det gennemsnitlige forbrug pr.
person er 50 m3 pr. år. Se vandværkets hjemmeside.
Sektionsbrønde
Vi har nu 8 sektionsbrønde, hvor
vi kan følge forbruget i områder
og derved finde, hvor der er svind.
Renovering af ledningsnet og teknikbrønde Vi renoverer løbende på
ledningsnettet. Stophanerne bliver
defekte og skal skiftes. Det koster
mange penge, og med et faldende
forbrug bliver der mindre penge til
reparation og vedligehold.
Vi vil sætte teknikbrønde hos den
enkelte forbruger. Det er mere holdbart end en stophane i fortov, og det
er nemmere og billigere at skifte
haner i disse brønde. Med tiden får
hver enkel forbruger herved deres
stophane i teknikbrønden, så det er
nemmere at få lukket for vandet, hvis
man har et brud.
Find din stophane i tide
Vandværket vil gerne opfordre til, at
man selv undersøger, hvor ens stophane findes. Nyt for Gislev Vandværk: På vor hjemmeside finder du
nemt din stophane. Gå ind på information - søg ledningsplan, og skriv
din adresse i søgefeltet. Kortet kan
udskrives. Det er forbrugernes ansvar, at stophanen er nem at finde.
Hvis Vandværket skal grave den frem,
kommer forbrugeren til at betale.

Regnskabet 2020
Regnskabet for 2020 udviser underskud/underdækning på t.kr.
197.991 mod sidste års underskud/
underdækning på t.kr. 127.642.
Indtægterne har været næsten
uændret i forhold til 2019. Vi har
en overdækning/formue på t.kr.
3.788. Vandpriser 2021 er ændret:
Den er pr.m3 kr. 4,75, afgiften er kr.
6,18 pr.m3. Fra 1.februar er afgiften
6,37. I alt inkl. moms kr. 13,90 pr.1.
februar 2021. Fast årligt bidrag pr.
måler er 812,50 kr. inklusive moms.
Spildevandsafgift kan ses på FFV
hjemmeside.
De nye vandmålere
Alle har nu elektroniske vandmåler. Vi forventer, at alle vandmålere
kan fjernaflæses i 2021. Det er altid forbrugeren, der har ansvar for
forbruget. ELEKTRONISKE MULTICAL 21 FRA KAMSTRUP.
(Se vejledning på hjemmesiden).
Husk vandmåler skal placeres, så
vandværket altid kan komme til
den.
Brandhaner
Der er kun bevaret 1 brandhane ved
Faaborgvej 6. 4 brandhaner er lavet om til skyllehaner og males blå.
Skyllehaner skal vandværket selv
vedligeholde.
Det er forbudt at tappe vand fra
brandhane og skyllehaner.

Det er kun beredskabet, der må
bruge brandhanen, og vandværkets håndværker må bruge skyllehaner ved ledningsarbejde. Hvis vi
finder nogen, der ikke overholder
dette, anmeldes det til politiet.
Hegn om boringerne
Vandværket har fået påbud om
hegn om boringerne. Der mangler
på 3 boringer. Boring 1 bag vandværket blev hegnet ind i 2018.

Den ved træningsbanen nr.3 skal
der findes en løsning på, som alle
kan acceptere (GIF fodbold, kommunen og vandværket).

Besøg vandværkets hjemmeside.
Her finder du vedtægter, regulativ,
beretning, referat, regnskab, vandprøver og bestyrelse m.m.

Oplysninger
Få endnu flere oplysninger fra dit
Vandværk ved at tilmelde dig SMS.
Her vil vandværket sende besked,
hvis der observeres lækage (LEAK)
på vandmåler og andre servicemeddelelser.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Analyseresultater
Udvidet Vandprøve på ledningsnet nr. 2013504-16581udtaget den 2.12.2020 kl.8.30

BETEGNELSE
Fluorid
mg F/l
Jern
mg Fe/l

TILLADELIG
VÆRDI

TILLADELIG
VÆRDI

MÅLT
VÆRDI

Afgang vandværk

Indgang ejendom

0,21

Ingen grænse

1,5

FORKLARING
Niveauet er stabilt og har ikke
ændret sig i de seneste år.
Grundvandet indeholder
naturligt en stor mængde
opløst jern, der fjernes på
vandværket ved iltning og
filtrering.
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Ingen grænse

200

0,599

Ingen grænse

50

Nitratindholdet er faldet fra et
niveau på mere end 15 mg/l i
perioden før år 1990

Nikkel g Ni/l

0,3

Ingen grænse

04

Boring 2 oringskontrol
2.3.2017

Hårdhed odH

17,7

Afgang værk 2.12.2020.
2013511-165812

Nitrat
mg NO3/l

Bam Pesticider
g/l

0,03
<0,01

Kimtal ved
37 oC Pr. ml

0,1

Ikke målt

Kimtal ved
22 oC pr. ml
E coli og coliforme
bakterier Pr. 100 ml

En hårdhed på 17,1odH
betegnes som hårdt vand.

ledningsnet
4 kl. 8,30
0 kl. 9,50

Målt på afgang
Vandværk 2.3.2021
2091567-225664

0

Ingen grænse

Drikkevandet er undersøgt for
39 forskellige stoffer uden spor
af pesticider

på ledningsnet
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Bakterier der kan vokse ved
37 oC.

200 på ledningsnet
50 afgang Vandv.

Bakterier der kan vokse ved
20-22 0C.

0

E coli og coliforme bakterier
må ikke forekomme i
drikkevandet.

må ikke findes

Desphenyl-Chloridazon: 0,02 langt under grænseværdi.
Det nye pesticid: 1, 2, 4, Triazol 0,01 yderlig 45 prøver intet påvist.

Se vandværkets hjemmeside for yderlige vandprøver: www.gislevvand.dk
Formand:
Holger Klausen
Tlf. 6111 4098

Kasserer:
Kurt Poulsen
Tlf. 6267 1727

Vandværksbestyrer:
Hansen og Pedersen
Tlf. 6265 1682
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›› N Y T F R A

Nørrevængets Venner
SIDEN NYTÅR HAR VI ARRANGERET TO KONCERTER OM MÅNEDEN FOR BEBOERNE.
De har været delt op med tre kvarter til hver gruppe. Beboerne har
været glade for, at der skete noget,
og diverse musikere har fået rørt
instrumenterne.

Vi har hørt, at der er blevet ansat
en ny leder, som starter her i maj.
Så nu glæder vi os til, at Coronaen
falder til ro, og at vi kan starte op
på en frisk efter sommerferien.

På gensyn!

På bestyrelsens vegne
Karen

Så snart omstændighederne atter er til det, starter vi op på en frisk.

›› 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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›› T I L N O V E M B E R E R D E R

Kommunalvalg
Et tilbud fra ViG-redaktionen
Alle kandidater til kommunalvalget, som har bopæl i Gislev sogn,
tilbydes spalteplads i kommende
nummer af Vækst i Gislev.
Du får en side på max. 2.500 ord
med plads til et billede af dig selv
og måske partiets eller listens logo.

Du kan præsentere dig selv, og
hvad der kommunalpolitisk er vigtig for dig.
Redaktionen ønsker gerne, at du
forholder dig til:
Hvad vil du gøre for at udvikle landområderne i FMK?

Hvordan vil du få den ønskede samskabelse mellem lokalområderne
og det politiske og embedsmæssige niveau til at fungere bedre?
Hvilke betydning ser du lokalrådene vil få i den kommende valgperiode?
Indlæggene skal være redaktionen
i hænde senest den 25. juli 2021.

ENDELIG SPRINGER VANDSKULPTUREN UD
- EFTER SIN LANGE VINTERSØVN OG
FORÅRET ER HER MED LYS OG LYST
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KOM TIL

STORE BØRNEDAG I
Gislev IF - fodboldafdelingen
- for børn i alderen

5

-

13

år

I samarbejde med DBU Fyn og Faxe Kondi
giver vi dig en på opleveren!
Dato: 03 06 Vi starter kl. 16.30

og slutter kl. 17.30

STORE BØRNEDAG starter med fælles
opvarmning med DUBBI.
Dernæst kommer du rundt på 5 sjove
stationer med fodbold og leg:

1. Scor på DUBBI:
Hvor mange mål kan du score?
2. Fodboldbowling:
Hvor mange kegler kan du vælte?
3. Fodboldgolf:
Hvor præcist kan du skyde?

DATO:

03/06

4. Fartmåler:
Hvor hårdt kan du skyde?
5. Motorikbane:
Hvor hurtig kan du være?

På med fodboldstøvlerne eller kondiskoene og kom med
ud og leg på vores baner.
Vi glæder os til at se dig! Tilmelding foregår her:

En
medalje

D
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et

er

e

En
nd
a
v
a
d
so

Et
sejt
armbånd

får

ag
a ll e d e lt

Monica 28 71 69 22
DBU Fyn og klubben sikrer sammen, at
Store Børnedag afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt

GRUS
Hvad mangler
du?
Ring gerne så
finder vi den
rigtige vare til
den rigtige
pris!

SAND

FLIS

ÆRTESTEN

SKÆRVER

LV SERVICE 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.

LV-Service.dk
.
Ørbækvej 70

5854 Gislev

STØBEMIX

Vi kører i
små biler og
kan komme
ind uden at
ødelægge
noget.

Tlf: 40 68 17 84
Lvservicen@gmail.com
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›› G I F – F O D B O L D S Ø G E R

Foreningslivet under Corona

Corona har ramt foreningslivet
herunder også fodboldafdelingen
i Gislev IF.
I bylivet har vi konstateret, at der
findes en række mennesker i målgruppen til seniorfodbold i Gislev.
Vi håber, enkelte har interesse i
fodbold og har mod på at snøre
støvlerne og blive en del af vores
gode fællesskab i klubben.
Til senior søger vi spillere på alle
niveauer. Vi har en bred pallette
af både erfarne og yngre spillere.
Vi tager glædeligt imod alle spillere i aldersgruppen 16-35 år, som
ønsker at støtte op om en god
træningskultur og bidrage til den
gode stemning, som kendetegner
et rigtigt seriehold.
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Vækker ovenstående interesse, så
træner vi hver tirsdag og torsdag
fra 19.00 til Ca. 20.30, hvor alle er
velkomne til at kigge forbi til en
uforpligtende træning.
Alternativt er man mere end velkommen til at kontakte en af nedenstående for yderligere information:
Cheftræner Lars Olav Nielsen
Tlf. 2673 5981
Bestyrelsesmedlemmer:
Frederik Milland tlf. 2226 1352
Victor Gregersen tlf. 5094 5906

Vi håber at se dig til træning.
Mvh. Frederik og Victor

Vi kan tilbyde:
Et stærkt sammenhold
To dygtige og erfarne
trænere
Seriøs og motiverende
træning
Frisk og selskabelig
stemning i 3. halvleg
Et sammentømret og
stærkt sammenhold,
som altid tager imod nye
spillere med åbne arme

Juni - Juli - August

Gislev & Ellested
Sogne

Årgang 71

Nr. 3 - 2021

Provst Knudsen og
Provst edvard i
Gislev-Ellested sogne.

Provst Knudsen

Provst Edvard von
Spreckelsen

Sognehistorien fortsat

Mange præster har levet og virket i den gamle præstegård i Gislev. I glæder og
sorger har de fulgt og levet sammen med beboerne i Ellested og Gislev sogne.
De har gennemlevet trange tider som
tider med velstand og fred. I sidste
kirblad slap vi præstefortællingen ved
Edvard von Spreckelsen (1877-87).
Han stoppede efter forholdsvis kort
tid på grund af de ugunstige arbejdsforhold.

Hans efterfølger blev
den 41 årige John Hansen
(1887-1911). Han kom
uden nogle illusioner om
at kunne samle sognet
igen. I forrige kirkeblad
beskrev jeg kort
bevægegrunden for den
stor valgmenighedskreds
i Gislev-Ellested sogne.
John Hansen kom selv fra Hindsholm
valgmenighed og følte sig derfor ikke
i opposition til valgmenigheden i Ryslinge eller dens medlemmer. Ikke på
samme måde som hans forgænger
Edvard vom Spreckelsen. Men det var
nok også mere af personlige årsager,
idet sognebørnene aldrig rigtig tog i
mod deres nye præst.
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De havde langt hellere set, at Provst
Knudsens efterfølger blev kapellan
Lorenzen, der i mange år havde virket som hjælpepræst og var meget
afholdt.

Men kirkeministeriet var af en anden holdning. Han var for ung til et
så stort embede som Gislev-Ellested.
Derfor måtte han tage til takke med
det mindre embede i Ryslinge. I protest og loyalitet over for Kapellan
Lorenzen løste mange familier i Ellested og Gislev derfor sognebånd til
Ryslinge sognekirke. Efter nogle år fik
Lorenzen tildelt det større embede i
Nr. Lyndelse og i den forbindelse opfordrede han sine sognebåndsløsere
til at melde sig ind i valgmenigheden
i Ryslinge, hvor hans svigerfar virkede
som præst.
Alt dette havde været meget pinagtigt for den gode pastor Edvard von
Spreckelsen. Han var kommet til sognet med de bedste intentioner om et
frugtbart virke. Denne intention havde John Hansen slet ikke. Måske var
det derfor han lykkes og endte med
at blive en særdeles afholdt præst.
Hans baggrund i den grundtvigianske valgmenighed gjorde ham åben i
forhold til det, der rørte sig i sognet.
Hertil kom hans gode hjerte. Ja det
var næsten for godt. Alt dette tilsammen gjorde ham til samlingens mand
for sognemenigheden. Med ham begyndte der at danne sig en lille indre
missions kreds og de byggede i 1899
et missionshus i Sølt. Her samles de
til møder, bibellæsning og søndagsskole.

Det var også i hans tid at præstegårdens nuværende stuehus er opført. I
1889 stod det færdigt og kunne tages
i brug. Det var ikke bygget på fundamentet af det gamle stuehus, men på
tomten af en den gamle ladebygning.
Det gamle stuehus blev således stående på sin vanlige plads (dvs. der hvor
der nu er garage) og tjente nu som
bolig til forpagteren.
Til byggeri af det nye stuehus bevilligedes fra stiftsøvrigheden et lån på
21.000 i henhold til følgende skrivelse:
”Vi Christian d.9 af guds nåde konge
til Danmark etc.”
Vor synderlige bevågenhed! Vi giver
eder hermed til kende, at vi derom af
sognepræsten for Gislev og Ellested
menigheder i vort land Fyn, Hr. John
Hansen, gjorte ansøgning samt eders
derover afgivne erklæring, allernådigst
ville have bevilget, at der til ombygning
af Gislev præstegårds stuehus og ladebygning overensstemmende med hos
følgende plan og overslag med synets
derover afgivne erklæring, må af stiftets offentlige midler tilståes ham et
lån af indtil 21.000 kr., hvori dog skal
fradrages det beløb, de gamle bygninger ved nedbrydningen måtte blive
udbragte til, hvilket lån må hvile som
gjæld på embedet samt forrentes og
afdrages med i alt 6 % p.a. i 28 på hinanden følgende år.

I 1890 Blev Anneksgården i Ellested
solgt til den hidtidige fæsters søn,
Hans Thomas Hansen for den nette
sum af 18.000 kr.

Gislev kirke

Der bibeholdtes dog et moseareal,
som gennem årene op til 1950 afgav
tørv til præstegården.
I 1970érne solgte man moselodden
ved en jordbytning, der gjorde en
regulering af Ellested kirkegårds vestre dige mulig. Mindre jordlodder
bortsolgtes ligeledes i de første år af
dette århundrede; således en parcel til
slagter Rasmus Nielsen (Gislev) og til
handelsbestyrer Gjørved (Gislev)
I 1903 blev der indført en lov der
påbød at oprette et menighedsråd i
hvert sogn. Gislev første menighedsråd så derfor dagens lys i 1903.
Det er værd at bemærke at kvinderne
havde stemmeret ved dette menighedsrådsvalg.

Det havde de på dette tidspunkt ikke
ved folketingsvalg.
Gislev første menighedsråd bestod
af følgende medlemmer: Gårdmand
Jørgen Clausen (Ravndrup Mark),
gårdmand Rasmus Pedersen (Gislev),
gårdmand Mads Olsen (Sandager) og
lærer Mads Peder Hansen Westergård
(Sandager).

Præsten var født formand for rådet.
I dag er præsten ikke nødvendigvis
formand, men født medlem af rådet.
Ligesom i dag var det menighedsrådet opgave at tage sig af kirkens liv
og trivsel i samarbejde med præsten.
Sognefortællingen fortsættes i næste
nummer, hvor vi blandt skal høre om
de næste præster og provsters gunstige virke i Gislev og Ellested sogne.

Koncert med Fruens Øje
Torsdag den 19. august kl. 19.00 i Gislev kirke

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

Et impulsivt samspil, der afspejler dynamikken i
historiernes forløb. Fruens Øje ser ind i menneskers liv,
og fortæller deres historier.
Ane Drewsen: Sang
Jonas Clausen: Violin/mandolin
Frederik Mensink: Kontrabas
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Høstgudstjeneste

DEN 29. AUGUST KL. 11.00 PÅ ÅDALS SCENEN
I år afholdes høstgudstjeneste på Ådalscenen.
Traditionen tro indbyder vi igen i
år alle til at fejre høstgudstjeneste
på Ådalscenen.
Jeg tror ikke der findes et flottere
baggrundstæppe for vores festlige høstgudstjeneste end Guds
pragtfulde natur og byens smukke
Ådalscene.

Medbring noget at sidde på og
påklædning efter vejret. I tilfælde
af regnvejr vil gudstjenesten blive
flyttet til kirken.
Efter gudstjenesten vil der være
indskrivning for kommende konfirmander.

Konfirmandindskrivning den 29. august efter
høstgudstjenesten ved Ådalscenen
Der vil være indskrivning til konfirmationsforberedelse efter høstgudstjenesten den 29.august.

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

Torsdags hold - Torsdag kl. 8.00-9.30:
Undervisningen begynder i uge 43
Det er for alle dem, der efter sommerferien går på Tingagerskole i
Ringe.

Efter undervisning vil I blive kørt til
skole med taxa.

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

Lørdags hold:
For alle jer, der går på Gislev
Friskole, 4kløverskolen i
Ørbæk, Nordagerskolen i
Ringe eller på Trunderup
Friskole.
Vi mødes en lørdag om
måneden i tidsrummet
kl. 9.00-12.00.
Følgende lørdage vil
der være undervisning
i 2021/2022:
Lørdag den 11. september
Lørdag den 9. oktober
Lørdag den 6. november
Lørdag den 11. december
Lørdag den 8. januar
Lørdag den 5. februar
Lørdag den 5. marts
Lørdag den 23. april
Konfirmationsdatoer i 2022
Bededag den 13. maj
i Ellested kirke
Søndag den 1. maj
i Gislev Kirke

Tilbageblik
2. påskedag 2021
Mandag den 5. april
Sæt kryds i kalenderen:
Næste børnegudstjeneste
2. pinsedag kl. 10.30
i Ellested kirke.

Anden påskedag bød på påskegudstjeneste i børnehøjde
med efterfølgende påskeægskattejagt på kirkegården.
Det blev en rigtig hyggelig gudstjeneste fyldt
med glade smil, påskeliljer og æseldyr.
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:

11. maj 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
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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.

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
Tlf. 40 25 03 01
Kirkeværge i Ellested sogn
Ulla Sjøgren Jørgensen
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
Onsdag den 2. juni Aftensang i Gislev kirke

ELLESTED

kl. 19.00

Søndag den 6. juni 1.s.e. trin.		
Søndag den 13. juni 2.s.e. trin.

kl. 9.00 ved Søren Ildved

Søndag den 20. juni 3. s. trin.

kl. 10.30

Søndag den 27. juni 4. s. e. trin.

kl. 10.30

Søndag den 4. juli 5. s. e. trin.

kl. 10.30

Onsdag den 7. juli Aftensang i Gislev kirke

kl. 19.00

Søndag den 11. juli 6. s. e. trin.		
Søndag den 18. juli 7. s. e. trin.

kl. 10.30

Søndag den 25. juli 8. s. e. trin.

kl. 9.00 ved Søren Ildved

Søndag den 1. aug. 9. s. e. trin.

kl. 9.00 ved Søren Ildved

Søndag den 8. aug. 10. s. e. trin.

kl. 9.00 ved Søren Ildved

Søndag den 15. aug. 11. s. e. trin.

kl. 10.30

Søndag den 22. aug. 12. s. e. trin.

kl. 10.30

Lørdag den 28. aug. Konfirmation i Ellested kirke		

kl. 10.30

kl. 10.30

kl. 10.00

Søndag den 29. aug. Høstgudstjeneste og
konfirmandindskrivning ved Ådalscenen

kl. 11.00

Torsdag den 19. aug. kl. 19.30 i Gislev kirke:

Koncert med Fruens Øje

Søndag den 29. aug. kl. 11.00:

Høstgudstjeneste på Ådalscenen.

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

Kommende aktiviteter

Passer dette på DIG?
Så kan du være vores nye formand
Gislev Idrætsforening er sporten i Gislev-området.
Siden 1880 har fællesskabet, bredden og den
gensidige opbakning været helt i centrum, og det
er med sikkerhed en af de afgørende faktorer, når
vores forening finder nye muligheder og tiltag.

Idérig
Bindeled
Tovholder
Foreningsmenneske
Kreativ

Nytænkende
Engageret
Lyttende
Udfordrende

Vi er én forening for al sport m.m., og har derfor én overordnet bestyrelse. Dette
gør det super let at sætte spændende tiltag i gang. Bestyrelsen er nemlig
sammensat af en formand og kasserer som begge er valgt på generalforsamlingen.
Derudover er foreningens afdelinger repræsenteret, og heraf er der valgt en
næstformand.
Som ny formand for Gislev Idrætsforening bliver man en vigtig spiller blandt rigtig
mange engagerede og spændende foreningsmennesker. Meget er fyldt med
traditioner, men lige så meget er proppet med nytænkning, nye muligheder og
kreative samarbejder på tværs af både området, kommunen og rundt om i vores
lidt større nabolag.
Som formand behøver man ikke selv være det største sportsmenneske. Det er blot
vigtigt at kunne sætte sig ind i sportens verden, de frivillige og medlemmernes
behov, og indgå i de netværk der er naturlige for foreningen af deltage i.
Vi tilbyder:
Op mod 600 medlemmer i alle aldre, ca. 80 frivillige som hver uge, engageret
bestyrelse, alt sammen i et stærkt landsbysamfund omkranset af smuk natur,
grønne områder, og mange muligheder i og omkring GISLEVhallen.
På Visionsmøde d. 29. maj håber vi at kunne skitsere en masse spændende
muligheder, som kan være et stærkt udgangspunkt for foreningens arbejde de
næste år.
Vi har brug for:
En formand der har lyst til at styre GIFs fællesskab sikkert gennem den næste tid,
både internt i foreningen, støtte nye tiltag, indgå i fællesskaberne i området, lytte
og inspirere når foreningslivet byder på udfordringer.
Som ny formand skal man vælges på foreningens generalforsamling, som i år
afholdes torsdag d. 17. juni kl. 19 i cafeteriet i GISLEVhallen.
For yderligere spørgsmål kan du kontakte vores
nuværende formand Heide Munk, 3113 1902,
formand@gislev-if.dk
Læs også om vores forening på www.gislev-if.dk.
Foreningens underafdelinger styrer egne aktiviteter.
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Let’s Furnish the World Better

w w w.four.de sign
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›› G I S L E V J A G T F O R E N I N G

Vi søger ny jagt

Gislev jagtforening søger nyt jagtareal, da vi efter 31 års sammenarbejde med menighedsrådet om leje
af præsteskoven i Herbæk har mistet jagtretten, da de ikke har ønsket at forlænge kontrakten.
Jagtretten er nu udlejet til præsten
efter menighedsrådets beslutning.
Gislev jagtforening er naturligvis
meget kede af den beslutning, da
den gennem de mange år har haft
et godt jagtområde, hvor alle, erfarne som uerfarne jægere med
lovligt jagttegn, har kunnet deltage
i de forskellige jagter, som foreningen hvert år har arrangeret.
Mange vil gerne gå på jagt, men
ikke alle er i besiddelse af en jagtret, derfor har jagtforeningens tilbud altid været meget velkomne.

Det har især også haft stor betydning for jægere med nyerhvervet
jagttegn, da de ved jagtforeningens fællesjagter har kunnet erhverve sig den reelle praktisk erfaring med de forskellige uskrevne
regler, kutymer og jagtmoral, som
kræves for at være en ansvarlig
jæger.

Det er derfor meget vigtigt for
Gislev Jagtforening, hvis den kan
erhverve sig et nyt jagtareal i lokalområdet.

Henvendelse herom kan ske til:

Formand Morten Pedersen på mp@hhpedersen.dk
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TRYGHEDSGARANTI

For os er det vigtigt, at du føler dig tryg, når du bestiller
en rejse hos os. Vi vil derfor gerne understrege, at du er
omfattet af Pakkerejseloven, når du bestiller en rejse
med Gislev Rejser.

Svalbard

Forårskrydstogt i Holland og Belgien

- Et arktisk vintereventyr

Hele skibet er kun for Gislevs gæster

Eventyrlig rejse i det arktiske nord med mulighed for nordlys på
hele rejsen samt enestående naturoplevelser. Glæd dig bl.a. til
udflugt i Longyearbyen og nordlyssafari med hundeslæde.

Dejligt forårskrydstogt i Holland og Belgien med fuld forplejning
om bord og flotte oplevelser til skarp pris. Skibet sejler fra
Antwerpen i Belgien ad charmerende vandveje til Amsterdam.

• 4 x morgenmad, 3 x middag inkl. kaffe
• Nordlysaften inkl. middag og drikkevarer på Camp Barentz
• Du bor på et 4-stjernet hotel i Longyearbyen

• 4 x All Inclusive om bord på skibet
• Udflugt til blomsterparken Keukenhof
• Byrundture i både Antwerpen og Amsterdam

Fly fra Billund 2021: 15/11. 2022: 4/2, 11/2.

Bus fra Jylland, Fyn og Sjælland 2022: 16/4.

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

6 dage fra kr. 7.498
Se www.gislev-rejser.dk/kho

Nyhed

Se også vores 5 dages rejse: www.gislev-rejser.dk/ska5

Chania - Kretas smukkeste by

Skagen og Læsø 4 dage

Græsk mytologi og sydlandsk stemning

Flotte oplevelser i Danmark, når det er bedst

Du bor på dejligt familiedrevet hotel med balkon på alle værelser
og hyggeligt poolområde lidt uden for Chania. Herfra tager vi på
udflugter til bl.a. Kong Minos palads Knossos og byen Heraklion.

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.

• 7 x morgenmad, 6 x middag, 1 let anretning
• Mulighed for at deltage i et madlavningskursus
• Udflugt til Knossos og Heraklion og byrundtur i Chania

• 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

Fly fra Billund Lufthavn 18/9, 25/9, 9/10.

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

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

4 dage fra kr. 4.198
*Også opsamling i Sønderjylland.
Se www.gislev-rejser.dk/ska4

Start rejsen på www.gislev-rejser.dk
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•

Tlf. 62 29 12 10

•

Man - fre 10 - 16

›› Å B N I N G S F E S T

Genbrugsbutik

Torsdag den 8. april, præcis kl. 10,
kunne aktivitetsleder Inge Clausen
åbne døren for kunderne, som stod
ude i den kolde friske luft og ventede på at komme ind. Desværre
kunne alle ikke komme på en gang,
da Corona-restriktionerne kun tillader 10 kunder ad gangen i butikken. En lokal musikgruppe var
mødt frem og spillede udendørs,
og både indenfor og udendørs blev
der budt på kaffe & hjemmebag.
Lige fra starten var stemningen
god, og handlen forløb rigtig fint
på hele åbningsdagen.
Imponerende mange frivillige har
– på kort tid – medvirket til at få lokalerne tilført værdighed igen. Stor
respekt og tak for denne indsats
skal lyde til de frivillige.

Butikken har allerede fået mange
donationer, som enten er afleveret
i tøjcontaineren eller ”donationsgaragen” bagved butikken. Når
der doneres tøj i containeren ved
butikken og andre varer i garagen,
så bliver det sorteret og anvendt i
butikken i Gislev. og noget af tøjet
bliver videresendt til samlecentralen i Horsens, som sender det til
brug i andre butikker.
Hvis tøjet afleveres i Røde Kors’
tøjcontainer ved Brugsen, bliver
det kørt til Årslev, hvor det sorteres og sendes til butikkerne i Ringe
og Årslev.
De frivillige yder fortsat en stor
indsats for at gøre butikken indbydende, så også en stor tak til de
frivillige for denne indsats.

Røde Kors Midtfyn ser frem til, at
butikken bliver et godt aktiv for Gislev og omegn og et godt arbejdsfællesskab for de frivillige, samt at
det vil blive stedet, hvor man lige
mødes - før eller efter man har været i Brugsen.
Egon Schlosser
Formand – Røde Kors Midtfyn

Åbningstider:
Man-Fre. kl. 10.00-17.00
og lørdag kl. 10.00-13.00
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TØMMER

Ryslinge Savværk
er specialist i:
·
·
·
·
·
·

Stort og meget stort tømmer
Tømmer i lange længder
Brædder i lange længder
Lagret egebindingsværk
Krumt egebindingsværk
Specialeffekter til restaurering
af ældre huse

• Flis til
afdækning
• Tømm
højbede og er til
shelter

Kraftige
egepæle

Kvartskåre
n
1,5, 1,7 og 2 de,
,5
Fra kr. 50 m
stk.
Plus mom

s



Ryslinge Savværk
v/ Holger Broegård
Kløvmosevej 5A • 5856 Ryslinge
Tlf 61 38 00 64 • www.ryslinge-savvaerk.dk

Ryslinge Savværk - 2sp - Tømmer.indd 1

Gislevs Røde Kors Butik.
Som frivillige gør vi vores
yderste for, at butikken kan tage
sig indbydende ud.
Vi glæder os over at få besøg
af Gislev- og omegnsborgere.
Butikken er fyldt med varer.
Kig ind, gør et kup - få en snak.
Donationer kan indleveres
i den lille garage.

Ang. møbler ring til tlf. 6599 3799

Økonomisk overskud fra
butikken anvendes bl.a. til socialt
arbejde i vores lokalsamfund.

Røde Kors Midtfyn
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›› Z E L E C T E D F O O D S

Når smagen er afgørende
Måske bliver det nødvendigt at
bygge yderligere til i fremtiden,
og så er det godt, at der er jord at
bygge på. Lige nu er der 15 fuldtidsansatte hos Zelected Foods.
Desuden har firmaet flere løstansatte, så de kan få tingene til
at hænge sammen. I gennemsnit
mener Palle Lorenzen, at firmaet
har 30 ansatte, og senest ansatte
er fra Gislev. ”Han er startet op og
har fået oplæring i maskineriet, så
han er klar til vi starter produktionen op.”

Der er nye toner i de gamle Four
Design-lokaler. De huser ikke
længere møbler, men derimod
mad.
I 2004 startede Palle Lorenzen
Zelected Foods op sammen med
sin kone. Og sådan er det stadigvæk. Hidtil har de hørt til i lejede
lokaler – dels i Odense, Tietgenbyen, og dels i Bjæverskov ved
Køge på Sjælland, men lokalerne
i Gislev havde lige nøjagtig det,
som firmaet har brug for. Og samtidig ville ønsket om at eje i stedet
for at leje blive opfyldt.

Lige nu er et større ombygningsarbejde og en modernisering i
gang. ”Vi bygger en ekstra lagerhal på 1000 m2, og desuden skaber vi mulighed for, at lastbilerne
kan bakke til rampe.”
Produktionen forventes dog allerede at gå i gang i starten af maj.
Muligheder er der nok af på det
nye matrikelnummer, og Palle Lorenzen glæder sig over, at der er
plads fremadrettet.

Ingen ved, hvad fremtiden kommer til at byde på for Zelected
Foods. Der er allerede eksport til
udlandet, men ønsket er at øge
denne del. Lige nu er det mest
salg til den danske detailhandel
– både af produkter fra andre
producenter, som er blevet nøje
udvalgt, og fra egen produktion.
Men der arbejdes også i at lave
foodservice til hotelbranchen,
så Palle Lorenzen har masser af
drømme for sit firma. Gislev har
under alle omstændigheder fået
en helt ny produktion til byen,
som det bliver spændende at følge udviklingen hos.
Af Charlotte Lintrup

”Man kan godt sige, at Gislevlokalerne er en art knopskydningsbygninger, men de passer perfekt
til vores firma. Vi vil gerne kunne
skille produktionen fra resten, og
den mulighed har vi her,” siger
Palle.
Zelected Foods overtog allerede
den 1. marts 2021. En del af lokalerne huser stadig Four Design, og
sådan forbliver det indtil 1. september, hvor lejemålet udløber.
Derefter flytter Zelected Foods
det sidste til Gislev, og i oktober
er firmaet samlet et sted.
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›› G I S L E V S E N I O R K L U B

Nyt fra Seniorklubben

Gislev Seniorklub indbyder til generalforsamling for medlemmerne
onsdag d. 30. juni kl. 14.00 i Gislev Forsamlingshus.
Der serveres kaffe og snitter.
Derefter bankospil til 5 kr. pr plade.
Af hensyn til traktement ønskes tilmelding til Per Hansen senest 23.
juni på tlf. 61 24 56 67.
Kør og gå i Klintholm naturområde
25. maj.

Alle er velkomne til at deltage.
Vi kører sammen kl. 11.00 fra parkeringspladsen ved kirken. Pak gerne
rygtasken med lidt drikkevarer og
madpakke. Vi beser området ved
Klintholm Kalkgrave, hører måske
klokkefrøerne og nyder udsigten
fra højeste punkt.

INDMELDELSE

Bøsøre Strand kan også beses før
hjemturen. Turen er i afvekslende
terræn, ca. 2,5 km.
Giv gerne din chauffør 30 kr., hvis
du kører med andre.
Bestyrelsen
i Gislev Seniorklub

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
Så håber vi, der er lys forude!
Indenfor overskuelig tid kan vi sikkert komme i gang med at synge
og spille igen.
Vi øver med ”Gislev Byorkester”
for første gang i lang tid torsdag
den 6. maj. ”Tågehornet” må stadig
vente lidt.
Ellers er det i skrivende stund ikke
muligt at komme med en plan for
øvetidspunkter og sangaftener for
kor og orkester.
Coronasituationen er stadig alt for
usikker. Jeg sender meddelelser ud
på mail, når der er mulighed for at
komme med en øveplan.

GISLEV BYORKESTER
- har en del spillejobs hen over
sommeren, så vi håber virkelig
snart, vi kan komme i gang.

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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›› S V E L T E K R O G E N 1 – G I S L E V

Art Packing Solution
opgaver og ikke mindst kendskab
til diverse kunstværkers skrøbelighed. Desuden har de opgaver
rundt om i landet, hvor de med deres varmvandsrenser rengør diverse kunstværker for belægninger.
Opgaverne kan også være at lave
opstillinger af bl.a. glasmosaikker
med lys fra forskellige vinkler og
færdiggøre kunstværker, som måske kræver sandblæsning af glasplader forud for kunstnerens egentlige arbejde og med efterfølgende
brænding/hærdning af værket.

Hvad er dog det?
Først og fremmest velkommen til
Esben Justesen, hustru Samanya
Tipsmark og deres 5 sammenbragte børn, hvor de ældste er flyttet
hjemmefra.
De flyttede ind i Verner og Birthes
tidligere domicil i oktober 2020.
Et passende sted for den nye virksomhed og familie, hvor netop et
ønske om at kunne forene bolig og
erhverv kunne indfries, sammen
med at Gislev ligger perfekt i forhold til virksomhedens kundefelt,
som fortrinsvis består af museer,

gallerier, konservatorer og kunstnere stort set World Wide med
USA, som pt. den største kunde.
Art Packing Solution, som er en
velvalgt nichevirksomhed, drives
som en familievirksomhed med
en ansat kontordame med speditøruddannelse. Esben begyndte
allerede sin virksomhed i 2006 og
har haft forskellige tilholdssteder
undervejs.
Virksomheden arbejder med flytning, forsendelse, opsætning, nedtagelse af alle typer kunstværker.
Specialopgaver som kræver særlige emballeringstyper til de enkelte

Art Packing Solution er på vej med
nye tiltag. Når samfundet normaliserer sig, vil næste tiltag være en
vognmandsforretning, som skal
samle kunst ind til diverse udstillinger.
Og med tiden kommer også et
næste tiltag med en billederammeproduktion og isætning af billeder,
da lageret allerede er fyldt op med
diverse rammemateriale fra en tidligere forretning/bekendt i København. Gislev glæder sig på jeres
vegne over, at I har fundet det rette
sted for familie og virksomhed.
Velkommen til - vi er der for jer!

AP. Andersen

ALT I:

Tømrermester

Jacob Johansen
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Nybyg, renovering, tag,
døre og vinduer.

Tlf. +45 53 59 70 50
Bygmestervej 3, 5854 Gislev

Maja Kvist

›› N Y T B L U E S A L B U M P Å G A D E N

“Chasing Dreams On The Go”
Maja Kvist, der til hverdag er skole
- og institutionsleder på Gislev Friskole & Børnehus har sammen med
bluesguitaristen Klaus B. Jensen
udgivet et nyt bluesalbum;
Chasing Dreams On The Go.

Alle er de indenfor bluesgenren
med et lille drys jazz. Chasing
Dreams On The Go er en samling sange, der tager favntag med
kærligheden og livet gennem god,
gedigen blues.

Mens vi venter på, at livekoncerter
igen er en reel mulighed, er der nu
dejlig blues på EP og CD. Så hvis du
elsker slideguitar, savner livemusik
og hader autotune, så er denne
plade bestemt et lyt værd.

Pladen indeholder i alt 14 numre,
hvor de 10 af dem er skrevet af Maja
& Klaus selv, og de resterende 4 er
gode evergreens.

Maja & Klaus har lavet en plade, der
er tro mod bluesens sjæl, guitaren
og den gode fortælling. Maja &
Klaus spiller over hele landet.

CD’en kan købes i SuperBrugsen
i Gislev, EP finder du på Spotify,
ITunes, YouSee og mange andre
streamingtjenester.

Bliv en del af VIG redaktionen
En dejlig udfordring med kontakt til mange af vores herlige medborgere i Gislev og
omegn venter dig, hvis du kunne tænke dig at være med i teamet omkring Vækst i Gislev.
Et ganske overkommeligt arbejde, centreret omkring udgivelsen af vores kvartals-blad.
Vi begynder nu på 10. år og har fået mange rutiner indarbejdet.
Af hensyn til, at vi kan videreføre Vækst i Gislev ud i fremtiden, føler vi, at det nu er tiden,
hvor andre introduceres til arbejdet – ikke fordi vi inden for de næste år, ønsker at stoppe
med vores frivillige arbejde til gavn for sognet.
Arbejdet er blevet meget vanedannende for os, da det er udfordrende, kreativt og ikke
mindst virkningsfuldt og betydende for lokalsamfundets identitet og sammenhængkraft.
Et særdeles skønt og attraktivt frivilligt arbejde, som er givende for alle.
Kunne du tænke dig at blive en del af vores lille redaktion,
er du meget velkommen til at kontakte os på:

Ole Bandholm
Tlf. 51 329 329

bandholm@live.dk

Lars Fredslund Hansen
Tlf. 4045 8187

Lars.fredslund.hansen@gmail.com

AP. Andersen
Tlf. 2941 3125

ap.andersen52@gmail.com

Charlotte Lintrup
tlf. 4076 6949

charlottelygaard@live.dk
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›› B Y E N S B I L . D K

Mangler du en bil?
Men, som det er nu, har Gislev prøvet det og erfaret, at delebil er der
pt. ikke basis for her i vores område
- det kommer måske!
Vi takker Boligforeningen FaaborgMidtfyn, fordi de har givet os mulighed for at prøve behovet af og har
været villig til at investere 30.000
kr. i prøveåret.
Desværre blev det kun til ét år med
ByensBil her i Gislev. Den har kun
kørt omkring 650 km på det år, som
er gået, hvor dem i Ryslinge og
Ringe har kørt op omkring 5.000
km. De er blevet brugt så meget,
at de faktisk er på vej til nu at have
2 biler i hver by.
Skal vi beholde ByensBil i Gislev, vil
det betyde, at vi skal betale 30.000
kr. i startgebyr for det næste år. Kan
disse penge findes lokalt, går Lokalrådet gerne videre med sagen.

Skulle der alligevel være et behov
for delebil i en eller anden udstrækning, kan I nedenfor læse om en
alternativ løsning også fra Byensbil.dk

Hvert abonnement har forskellige
antal point. Et lille abonnement
giver 1 point pr. måned, et mellem
giver 3 point pr. måned og et stor
giver 6 point pr. måned.
Til opstart af en bil skal abonnementerne betales forud i fx. 12 måneder. Du kan herunder se de abonnementer, som vi har og en oversigt
over, hvad de indeholder.
Jeg ved det er et skærmbillede,
men jeg tror ikke den endnu ligger
på deres hjemmeside.

Hvad skal der til?
For at en bil skal blive opsat i jeres
grundejerforening skal vi bruge nogen sponsorater eller medlemmer.
I skal have nok sponsorater eller
medlemmer til at samle 750 point.
50 kr. udløser 1 point, så sponsorater kan omregnes til point.

.
AP. Andersen

SERVI

CE UD
FØRE

S PÅ A
LLE

CUB CADET

MÆRK

HAVETRAKTOR
KAMPAGNEPRIS

13.995,LT 2 N S 9 6

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
Med de nuværende lempelser af
restriktioner ser det ud til, at vi
meget snart kan have almindelig
haldrift igen.
Det glæder vi os alle meget til, så
der kan komme gang i idræt og alle
de andre aktiviteter, der udspringer fra hallen.
Gislev Hallens Bestyrelse har afholdt generalforsamling den 28.
april. Denne gang var vi nødsaget
til at afvikle den virtuelt.

Nyt om cafeteriaet
Fra den 1. juli er cafeteriaet ikke
længere forpagtet ud, og det er
hallens bestyrelse, der er ansvarlige for cafeteriaets drift. I praksis
vil det dog ikke give de store ændringer for brugerne, da vi er så
heldige, at Mona har sagt ja til at
hjælpe os med cafeteriaet.
Mona sørger for, at cafeteriaet altid fremstår indbydende og rent
– nøjagtig som hidtil.
Desuden fortsætter bl.a. Torsdagscafeen og andre arrangementer,
som vi alle sammen kender. Desuden har bestyrelsen en række
ideer til arrangementer, som vi vil
igangsætte efter sommerferien.
Her er vi forhåbentlig endnu mere
ude af coronaens greb, og vi kan
samles igen som før.
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Det er fortsat muligt at leje både
hal og cafeteriaet. Derfor har vi
opdateret vores prisliste, og den
er som følger:
Priser for leje af hallen og cafeteriet i Gislevhallen 2021.
Priser for leje af cafeteria gælder
fra 1. juni, hvor Hallen overtager
cafeteriet.
Nedenstående priser gælder for
private, virksomheder samt foreninger, der ikke er hjemmehørende i FMK.

Booking af hal og cafeteria
Gislev Hallen er ved at skifte bookingsystem til Conventus.
Når I ønsker at booke hal eller cafeteria, kan I sende jeres forespørgsel til kasserer Britta Langelund på
kasserer@gislevhallen.dk.
Så sørger Britta for, at jeres booking bliver registreret, og I modtager en bekræftelse. Desuden kan
cafeteriaet fortsat bookes gennem
Mona, som mange har benyttet sig
af hidtil.
Vi vil endnu en gang takke GIF for
deres store indsats som forpagter
for cafeteriaet.

Alle priser er
inkl. moms.
Halleje, pr. time: 275,Halleje, pr. døgn: 4375,
Cafeteria, pr. dag: 1875,Cafeteria, møde: 500,(op til 4 timer)
Rengøring af hallen: 1875,Opkræves ifm. døgn-/
weekendleje af hallen.

Vel mødt i Gislev Hallen.
Tanja Kromann Clausen
Formand

Musikken leveres af:

Posten, Piloten og Pianisten
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›› T R E E G E S K O L E O G E V E N T Y R H U S E T

Lad Eventyret Begynde…
ronasituationen” hænger over os,
giver det endnu mere grund til at
udforske udeområdet. Personligt
elsker jeg uderummet, og jeg ser
det som et fantastisk sted at bedrive pædagogik.

Jeg hedder Michael Bjørnskov, og
jeg er ansat som ny afdelingsleder
pr. 01.02.21 i Landsbyordning Tre
Ege Skolen, Børnehaven Eventyrhuset i Ryslinge.
Privat bor jeg i Flødstrup uden for
Ullerslev sammen min kone, og
sammen har vi en søn på 1 ½ år,
og jeg har desuden to større børn,
hvor den ene er på efterskole, og
den anden er flyttet hjemmefra.
Jeg er uddannet pædagog, og jeg
har en solid pædagogisk erfaring,
og ledelsesmæssigt er jeg godt i
gang med en diplomuddannelse i
ledelse.
Eventyrhuset er en børnehave,
som bl.a. har et skønt udeområde,
der giver masser af muligheder for
både leg og læring, og nu hvor ”co-
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Som en del af Landsbyordning Tre
Ege Skolen har vi i Eventyrhuset
den bedste mulighed for at skabe
en god og tryg overgang fra børnehave og til Forårs SFO/skole.
Vi har endda mulighed for at ”flytte” en pædagog med fra børnehaven til Forårs SFO, så børnene har
en kendt voksen.
Det betyder, at børnene allerede
er trygge fra første dag, og de kan
starte læring med det samme. I og
med at vi også ”bor” på samme
matrikel som skolen, så kender
børnene også allerede mange af lokalerne, som f.eks. gymnastiksalen,
aulaen, skolekøkkenet og SFO´en.
Vi er en institution med en god
energi og med glade børn og voksne. Her er højt til loftet, og vi laver
mange forskellige ting med børnene på trods af diverse restriktioner.

Vi kan desværre ikke byde vores
forældre indenfor til forskellige arrangementer, som vi plejer, men
der skal ikke være tvivl om, at når
vi kommer på den anden side af
corona, så vil Eventyrhuset igen
været et ”åbent hus”, hvor alle er
velkomne. Pr. 01.04.21 har vi sendt
16 børn fra vore storegruppe videre
til Forårs SFO, og heldigvis kan vi
se, at 13 af dem er startet på vores
egen skoleafdeling i Ryslinge. Vi
har også sendt en pædagog med
til vores Forårs SFO, så det er en
kendt voksen, som er sammen med
børnene.
Skulle du/I have lyst til at besøge os
og se nærmere på os som institution, så er du/I selvfølgelig velkommen til at kontakte os for at lave en
aftale om et besøg.
I kan også se mere på vores hjemmeside Eventyrhuset.fmk.dk, skolens hjemmeside Treegeskolen.
aula.dk og på Facebook Landsbyordning Tre Ege Skolen afd. Ryslinge
Hilsen Michael Bjørnskov
Afdelingsleder Eventyrhuset

›› T R E E G E S K O L E A F D . R Y S L I N G E

De næste skridt for de ældste
Der var også fugleredegyngen, det
var KONGE gyngen!! Især når de
store 6. klasser gyngede os, der var
intet, der var bedre end følelsen af
at være så højt oppe.
Og så er der høstfest, Er du vimmer, der var god mad!! Vi måtte
bare æde det mad, vi kunne – kage,
pandekager og alt muligt andet!!
Man skulle have rigtigt festtøj på
fx skorter og sådan noge, du ved –
ordentlig luksus!!”

6. klasse siger farvel
Sidste skoleår på Tre Ege Skolen i
Ryslinge er ved at rinde ud for 6.
årgang, og hvad er mere naturligt
end at lade dem få ordet for en
stund.
Hvem var den bedste lærer? Hvad
var det bedste gemmested? Hvad
var den bedste leg? Hvad er gået
godt, og hvad er gået skidt? Man
kan stille mange spørgsmål til elever, der er ved at forlade en skole.
Her er lidt af de mange ord, eleverne har skrevet: ”Da vi gik i 0-1
klasse, var der en busk i sansehaven, hvor næsten alle gemte sig,
men alligevel var det altid det sted,
der blev fundet til sidst i gemmeleg. Tæt ved Fløjte Emils have var
der også et sted man gemte sig,
men man måtte faktisk ikke være
der, men det var man jo ligeglad
med, da man gik i 0-1 klasse.”
” Vi kan huske, vi havde en lærer
ved navn Tine Lausen til engelsk i 2.
klasse. Hun var fantastisk, fordi hun
vidste, hvordan hun skulle håndtere os små møgunger. Hun er for os
en af de bedste lærere, vi haft. En
leg, vi næsten altid legede i 3.-5.
klasse, var krone gemme.

En fantastisk leg, alle kunne være
med til, og alle kunne lide legen.
Med John Pætur Hansen spillede
vi tit rundbold nede på sportspladsen/det grønne område. Det var
altid sjovt, lige indtil man brækkede sine tæer. Vi legede tit fri-leg
nede i gymnastiksalen, og det var
rigtig sjovt. Men mange kom også
til skade dernede, så vi har nogle
gode og dårlige minder derfra. Men
vi har også misset meget igennem
de 7 år, vi gik på Tre ege skolen i
Ryslinge, som bueskydning, musikcafe og nok nogle andre ting, som
man skulle i 5. klasse og 6. klasse.
Pedellerne Leif og Keld er nogle
gode pedeller, de gjorde det hele
og hjalp til. De var alt for flinke mod
alle.”
”Vi var på lejrskole i 3. klasse. Vi
var afsted med vores gamle klasselærer og vores musiklærer. Vi klatrede i træer, lavede forårsruller, og
vi snakkede om aftenerne. Det var
en megasjov klasse tur.”
” På Tre Ege Skolen har vi oplevet meget, vi har gået ture, vi har
været på Trente Mølle, rigtig gode
tider. Det bedste gemmested var
toiletterne.

”I starten af 5 kl. skiftede vi klasselokale igen, og vores matematiklærer kom på pension, så derfor
fik vi en nye lærer til matematik og
musik, til matematik fik vi en, der
hed Maria, og til musik fik vi en, der
hed Anne Rye.
Men midt inde på skoleåret kom virussen Corona, hvilket endte med,
at vi skulle have hjemmeskole noget af året, og efter nogle måneder
kom vi tilbage igen, men fordi at
corona ikke var væk, skulle vi have
skole på en helt anden måde. Vores
klasse blev delt op i tre, og efter
nogle uger blev vi sendt ned for at
have skole i skolens gymnastiksal
og være der resten af skoleåret.
Og her i 6. skiftede vi klasselokale igen og havde en okay normal
skolegang, men pga. corona blev vi
nødt til at vaske hænder hele tiden,
og midt på skoleåret blev corona
værre, og vi blev sendt hjem i flere
måneder.”
Om kort tid banker sommeren på,
og de nu ældste elever på Tre Ege
Skolen i Ryslinge vil flyve fra reden.
Vi håber, de vil finde sig godt tilrette, der hvor de lander – og blive lige
nøjagtig så dygtige, som de kan.
Anne Rye og 6. årgang
på Tre Ege Skolen, Ryslinge
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›› S Æ T K R Y D S I K A L E N D E R E N 2 . O K T O B E R

Festivalen udskydes
Landet er roligt gået i gang med
at åbne op.
Restauranterne inviterer på mad,
og øllet serveres igen på værtshusene. Forsamlingsforbuddet er ved
at blive afskaffet, og det lover til, at
der igen kan blive afholdt arrangementer i vores kære by Gislev.
Også Gislev Musik Festival spidsede ører, da regeringen overraskede
med et endnu større omfang af
genåbninger, end vi havde turdet
håbe på.
Spændingen og glæden var begynde at brede sig helt ud i fingerspidserne. Vi stod klar til at
løfte armene i vejret og udbryde
et glædens skjald for endelig at
kunne afholde vores 20 års jubilæum. Men sådan skulle det desværre
ikke være.
Som sædvanligt var Gislev Musik
Festival planlagt til at lande 1. lørdag i juni måned.

Blot 6 dage før at regeringen planlægger at ophæve det udendørs
forsamlingsforbud. En udmelding
der hurtigt fik vores arme til igen
at føles tunge.
Corona-situationen i samfundet er
på vej i en lysere retning, og vi i
bestyrelsen glæder os allesammen
som små børn til de mange arrangementer, der kommer til at løbe af
stablen her til sommer.
Det bliver desværre uden den store
udendørs Gislev Musik Festival lørdag d. 5. juni 2021.
I stedet har vi i bestyrelsen besluttet at invitere jer alle sammen til
en stor oktoberfest(ival), lørdag d.
2. oktober 2021 I Gislev Hallen. Her
vil vi forsøge at skabe den dejlige
festivalstemning i løbet af dagen,
som vi er vant til ved festivalen. Der
vil være musik for både store og
små samt forfriskninger for unge
og gamle.

Om aftenen vil vi dække op til spisning, så alle kan få fyldt maverne.
Senere vil “Bæsted Band” gå på
scenen og sørge for, at fødderne
vipper i hjørnerne, og at hofterne
vifter med skørterne.
Yderligere information om denne
efterårsfestival vil I kunne finde i
næste udgave af Vækst, og ellers
kan I følge med på vores hjemmeside og på de sociale medier.
I vinter udskød vi den årlige generalforsamling. Men med den nye
genåbningsplan vil en indkaldelse
ikke ligge langt rundt om hjørnet.
Byens og alle vores medlemmers
stemmer mangler at blive hørt.
Derfor er afholdelse af generalforsamlingen også sat højt på bestyrelsens prioriteringsliste.
Afslutningsvis kan vi løfte sløret for,
at vi har lagt et lille “pop-up” arrangement i støbeskeen.
Præcis hvordan det kommer til at
udfolde sig, ved vi endnu ikke. Men
vi tror på, at det endeligt kan lade
sig gøre, og vi glæder os til snart
at kunne samles omkring musikken
og den glade stemning.
De bedste hilsner fra
alle os i bestyrelsen
Flemming, Heine,
Tonni, Anne,
Mathias, Tobias
& Michael
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›› B Ø R N E H A V E N E V E N T Y R H U S E T

En ganske særlig tid!

Blomsterne er begyndt at titte
frem gennem den stadig halvfrosne jord.

I Børnehaven Eventyrhuset er humøret godt, og omsorgen er i højsæde trods de lidt svære og udfordrende tider, vi alle er i. Især i
tider som denne må vi alle være
opmærksomme på, hvordan vi
opretholder det gode humør, den
skønne latter og den enorme omsorg, som alle mennesker, store
som små, har brug for.
Det er heldigvis ikke så svært, når
man er omgivet af dejlige, livsglade og nysgerrige børn, som ikke
har tænkt sig at sætte deres udvikling eller læring på pause, bare
fordi Corona ikke vil forsvinde igen.
Heldige er vi voksne i Eventyrhuset
dermed, for på den måde fortsætter hverdagen, og hver dag er en ny
dag, og vi går mod lysere tider hele
tiden, det er rigtig dejligt.

Det er til stor glæde for os alle at se
det titte frem og vokser op. I skoven er der jo de dejligste naturlige
legepladser, som vi også nu bruger
jævnligt. De grønne, brune og friske farver møder os, når vi kommer
derop, og man kan se på børnene,
at de fyldes med lidt ny energi, og
fantasien lever i bedste velgående
– små eventyr opstår og lege udvikles, det er en glæde at opleve
for os alle.
Det er klart, at det at gå i børnehave
har ændret sig det sidste år, men
heldigvis er det jo ikke kun trælse
ting, vi oplever. Vi lærer en masse
og tilpasser os, så vi kan passe godt
på hinanden. På den måde udvikles nye tiltag og nye metoder at få
dagligdagen til at fungere.

En stor flok børn er netop sendt
kærligt afsted i forårssfo. Der venter dem en hel masse nye ting.
Spændte var de, da de gav det
sidste børnehavekram før påske.
Da vi vendte tilbage fra påskeferie,
kunne vi heldigvis byde 6 nye børn
velkomne samt deres familier.
Nu kan vi endelig se forældre i institutionen igen, i mindre omfang
end førhen, men det er så dejligt,
at vi endelig kan få et tættere samarbejde igen.
Vi tror på det, og vi tror på hinanden, og på den måde forbliver vi
glade og stærke.
Alle ønskes et energifyldt forår, og
vi ser frem til at kunne være sammen med endnu flere igen.
Børnehaven Eventyrhuset

Både lyset er på vej tilbage i form
af flere lyse timer udenfor, og det
gør, at vi igen snart kan være endnu
mere udenfor, som det jo er smartest at være for tiden, men regn og
slud kan være en lidt hård modstander i udelivet.
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›› N Y B Å L H Y T T E V E D

Børnehusets legeplads
Når I kører forbi Børnehusets legeplads på Gislev Friskole, kan I se, at der er forandring på vej.
Vi har kastet os over et nyt og fantastisk byggeprojekt.
Naturen giver glade børn, og derfor er vi utroligt glade for, at vi kan
byde vores børn endnu bedre rammer at udfolde sig på.
2021 byder nemlig på opførelsen af
en lækker 45 m2 bålhytte.
Bålhytten er en del af processen om at styrke Børnehusets og
skolens udelivsprofil. Bålhytten vil
danne rammerne for mange gode
oplevelser, leg og læring.
Den vil bidrage med nye ideer og
muligheder for det pædagogiske
arbejde ude på legepladsen.
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Firmaet Shelter Sydfyn står for
processen. De anvender træ fra
lokale skovejere og sørger lige
ledes for at frikøbe skov- og naturområder svarende til projektets
størrelse gennem Naturstyrelsen.
Størstedelen af byggeriet vil foregå
uden for Børnehusets åbningstider.
Vi er taknemmelige for bidragene
fra forældrene til arbejdsprocessen,
som giver mulighed for, at vores
drømme kan gå i opfyldelse.
Vi venter med spænding og glæder os til, at den står færdig. Så skal
det fejres med bålfest for børnene
i Børnehuset.
Annemette
Gislev Friskole og Børnehus

›› N Y T F R A S P E J D E R N E

Familiespejder i 2021

Så fik vi endelig lov til at holde familiespejder igen, og vi er klar med et spændende program for
foråret, fuld af udendørs aktiviteter for hele familien.
Den 28. marts var første gang, vi
holdt familiespejder i 2021. Selv om
det var overskyet, og vinden blæste, så holdt det heldigvis tørt.
Vi havde fundet reb og træpinde
frem, og så blev der øvet knob
og knuder. Vi lærte at lave enkeltknude, råbåndsknob, tømmerstik,
krydsbesnøring og en ny smart besnøringsteknik, der var let og lige at
gå til. Efterfølgende blev de knob
og knuder, vi havde lært, brugt til at
lave minitømmerflåder, der kunne
sejle i vores lille vandløb.

Derudover blev der slået smut med
flade sten, fundet kvarts, der kan
lyse, når de gnides mod hinanden og
en masse hulkøer (sten med hul i),
vi hang på en snor. Det lykkes også
at finde et par små fossiler.
De sidste datoer for familiespejder
i foråret 2021 er 23. maj og 20 juni
- begge gange fra kl. 10 - 12.

Så kunne du og familien have lyst til
at prøve kræfter med spejderlivet,
så mød op til nogle spændende
timer.
Vi håber på at kunne holde Sankt
Hans den 23. juni. Så sæt kryds i
kalenderen.
Vel mødt
Spejderne i Gislev

Da det nu var forår og tæt på påske, fik vi også sået tomater, peberfrugter, meloner og andet godt,
som forhåbentlig spirer og bliver til
dejlig spise. Der blev også malet et
par påskeæg, der fik arme, ben og
vinger, så de kunne danse i vinden.
Den 25. april tog vi en tur til Kongshøj Strand for at samle sten, vi senere skal male flotte billeder på.
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›› L O K A L R Å D E T O R I E N T E R E R

Ældreboliger og bofællesskab

LOKALRÅDET
Lokalrådet har igennem længere
tid arbejdet med at få bygget
flere boliger i Gislev.
Det er af vital betydning for byen
at få skabt de nødvendige boliger
for dem, som ønsker Gislev. Der er
kommet en del yngre familier med
børn, som er flyttet ind i parcelhuse, som ældre er flyttet fra.
Nogle ældre er desværre flyttet til
andre byer i området, fordi den rette bolig ikke var i Gislev. Vi erfarer
derfor, at der er en stor interesse
for boliger i Gislev.
Når vi taler med investorer og byggefirmaer, er første spørgsmål altid, hvor stort er jeres potentiale,
og har I velegnende byggegrunde.
Det sidste har vi, men vi kender ikke
reelt det aktuelle behov for eksempelvis ældreboliger og ønsker til et
evt. seniorbofællesskab.
Derfor vil vi gerne lave en uforpligtigende undersøgelse af, hvor stort
behovet er i Gislev.

Med potentielle tilkendegivelser
vil det være lettere at få skabt den
nødvendige interesse ved diverse
bygherrer/investorer, så vi kan få
udarbejdet forskellige projekter
med priser, som kan gøre det lettere at forholde sig til, om ens ønsker
kan opfyldes i et af projekterne.
Ældreboliger tænker vi kunne være
dobbelthuse (Præstevænget) på
mellem 65 og 100 m2 eller lignende
Skelvænget.
Der er investeringsinteresse for
den slags ældreboliger, men de
ønsker sikkerhed for investeringen.
Vi har bl.a. været i tætte drøftelser
med et firma, som arbejder med
Seniorfællesskaber, hvor hver har
sit eget hus med indkørsel og terrasse. Husene har forskellige udseender, størrelser og indretning
efter lejers ønske. Imellem husene
er der større fællesarealer, som
passes af udlejer.
Herudover findes fælles køkkenhave, drivhus og fælleshus med
værkstedsmuligheder etc.

Præstevænget

Skelvænget
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Lokalrådet ønsker, at I, der kunne
være interesse i en ældrebolig/
seniorfællesskab i Gislev, udfylder
nedenstående uforpligtigende tilkendegivelse. En tilkendegivelse,
som er betydningsfuld for vores
videre arbejde.
Tilkendegivelserne sendes til
ap.andersen52@gmail.com, SMS
på 2941 3125 eller afleverer nedstående oplysninger i postkassen
på Søndervangen 24, 5854 Gislev.
Oplysningerne skal indeholde:
Navn:
Adresse:
Antal personer i husstanden:
Ældrebolig:
Seniorfællesskab:
Lokalrådet vil orientere jer, når vi
kommer videre.
Alle tilkendegivelser betragtes som
fortrolige. I vil til enhver tid kunne
bede om, at jeres oplysninger bliver
slettet i Lokalrådets arkiv.

Der er gang i vores Gislev
Erhvervsvirksomheder/iværksætteri opstår og slår sig ned i Gislev.
Boligmarkedet er næsten tømt for
huse i Gislev. Det tegner lyst. Four
Design er overtaget af Zelected
Foods, og Apoteket er blevet indtaget af Røde Kors Genbrug.
Det ”pynter” på hovedgaden.
Nu mangler vi næsten kun at få
fyldt aktivitet i Kokken & Jomfruens tidligere bygninger.

Grøn energi/fjernvarme/
kollektiv løsning for Gislev
Vi mangler dig i en arbejdsgruppe,
som kan arbejde med vores omstilling. Lokalrådet skrev i sidste
nummer nogle tanker omkring
omstillingen til grøn energi her lokalt i Gislev, hvor tanken er så billig
omlægning og varig service som
muligt, også gældende for de boliger, som umiddelbart ligger uden
for byzonen.

Købsprisen i små 3 mio. kr.
Hvad skal/kan det bruges til? Har
du en idé, så lad endelig lokalrådet høre det.
Forskønnelse og sikkerhed
af bl.a. hovedgaden
Samarbejde mellem foreningerne
i vores lille lokalområde
Foreningsarbejdet er på flere områder blevet mere krævende og
mangfoldigt. Gislev er lykkeligvis befolket med stærke frivillige
kræfter, som har mange ideer og
søsætter mange af dem. Gislev Lokalråd finder, at tiden er inde for, at
Lokalrådet kan være paraplyen for
alle foreninger i vores område.
Paraplyen vil kunne sikre,en styrkelse af sammenarbejdet mellem
alle foreningerne i Gislev, hvor
lokalrådet er koordinator i nogle
enkelte fællesmøder om året, hvor
der eksempelvis kan sættes fælles
pejlemærker og nødvendige koordinationer.
Lokalrådet vil efter sommerferien
indbyde til et møde, hvor vi kan
drøfte paraplyens muligheder.

Det er desværre ikke gået så hurtigt, som vi kunne ønske. Coronaen
skal ikke have al skylden, men har
dog forhindret fællesmøder, hvor
ideer og debat om byens udvikling
kunne udfordres. Men nu håber vi,
at samfundet snart normaliseres,
så vi kan tage drøftelserne om
vores bys udvikling. Lokalrådet er
inde i et projekt omkring landsbyplaner sammen med kommunen
og formentligt et konsulentfirma,
som kan være med til at kvalificere
vores ideer.

Coronaen har lagt sin dæmper,
men vi har arbejdet videre med vores tanker for Gislev. Vi ser frem til,
at vi snart kan mødes for at drøfte
vores kommende varmeforsyning.
Midtfyns Energi har nu udsendt
noget materiale for Ryslinge, som
I opfordres til at se nærmere på – en
af måske løsninger.
Link:
www.midtfynsenergi.dk/
fjernvarme-i-ryslinge/

Det vil bl.a. bestå i et samarbejde
mellem kommune og Vejdirektoratet, da A8 er en statsvej.

Vi ser frem til, at der er 5-7 personer, som vil gå ind i en arbejdsgruppe til gavn for os alle.
Lokalrådet kan ikke løfte opgaven
alene.

Det tegner til en lidt tung proces,
men vi skal have sat fokus på hovedvejens udfordringer for byens
borgere. Det er skidt, når man skal
være utryg ved at færdes på hovedgaden.

Tilmeldinger til
arbejdsgruppen skal ske til
Ole Iglemose Larsen
Ørbækvej 88 - 5854 Gislev
iglemosegaard@gmail.com
tlf. 6229 1386 / 6134 8086
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Mød op mandag eller onsdag kl. 18.00 på
Højholtvej 23, Fjellerup, 5856 Ryslinge,
så er der trænere til at hjælpe.

›› M I D T F Y N S B U E K L U B 

Er du vores nye talent
Coronaen har været hård ved
idrætslivet, det gælder også for
bueskydning i Midtfyns Bueklub,
hvor en lang nedlukning har kostet
medlemmer.
Derfor har bestyrelsen besluttet, at
alle kan komme og prøve bueskydning hele sommeren uden at blive
medlem. Det er derfor gratis.

Midtfyns Bueklub har i flere år
været en aktiv deltager i Skole OL.
Nu er det aflyst for 2. år i træk,
men der er åbnet mulighed for,
at klubberne kan tilbyde skolerne
flere lektioner i bueskydning, så
de klasser, der kunne deltage, kan
få en oplevelse sammen.

Midtfyns Bueklub har allerede fået
tilmelding af 4 klasser, og der er
plads til flere, da hele sommerperioden kan anvendes.
Vi håber selvfølgelig, at Skole OL i
2022 kan afvikles med finaler, der
forventelig bliver i Billund.
Bestyrelsen

LOKALRÅDET

Årsmøde 2021

Torsdag den 10. juni 2021 kl. 19.00
i GISLEVhallens cafeteria
Med nedenstående dagsorden jf. vedtægterne:
1. Valg af mindst 2 stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af revideret regnskab
5. Forslag til planer for det kommende år
6. Valg af formand
7. Valg af rådsmedlemmer i henhold til vedtægterne
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Behandling af indkomne forslag
11. Eventuelt

Har du forslag,
som du mener, at
vi skal have drøftet
på Årsmødet,
skal du indsende
det skriftligt til
formanden senest
den 3. juni
Gislev Lokalråd
Formand: AP. Andersen
E-mail: ap.andersen@ga-net.dk
eller tlf. 2941 3125

Se vedtægterne på www.gislev.info - under ”Fritid og Kultur” eller kontakt formaden
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SPISELIGE PLANTER, SKOVHAVER OG
”CROWDFUNDING I LANDDISTRIKTERNE"

Skovhaver.dk
Hvordan hænger de 3 ting sammen?
Det startede for to år siden, da min familie og jeg overtog en lille ejendom lige lidt udenfor Gislev. Vi var solgt på stedet, både i forhold til ejendommen men også lokalområdet og foreningslivet. Samme år startede jeg også virksomheden Skovhaver.dk, hvor min kollega Mads og jeg
designer, anlægger og formidler skovhaver til haveejere i hele landet.

Og hvad er så en skovhave?
En skovhave består af spiselige flerårige planter. Lidt forsimplet kan man sige, at vi arbejder
med planter i flere lag i skovhaven, fra frugttræer og store bærbuske i toppen til flerårige grøntsager (stauder) og spiseligt bunddække i bunden. Frugter, bær, bladgrønt, krydderurter, nødder
og blomster (også til pynt) er blot nogle af de fantastiske råvarer, du kan høste i din skovhave.

Crowdfunding i Landdistrikterne
Som led i aftalen om hjælpepakker til danske virksomheder og lønmodtagere, besluttede alle
Folketingets partier i foråret 2020 at støtte crowdfunding-miljøet i Danmark.
En del af projektet har til formål at skabe mere viden nye finansieringsmuligheder for iværksættere i landdistrikterne. Skovhaver.dk var så heldige at blive udvalgt som 1 ud af 3 ”case-virksomhed” (eller prøveklude om man vil) ud af 60 andre ansøgere. Det er vi meget stolte af. Vi vil via
crowdfunding forsøge at rejse midler til at starte en lokal planteskole op her i Gislev med fokus
på udelukkende spiselige og sjove planter til skovhaver eller villahaver.
et handler simpelthen om, at man via kampagnen vil kunne støtte os ved at købe et eller flere af
vores produkter på forskud og i en samlet mængde, således at vi kan rejse et lidt større beløb til
at investere i etableringen af vores nye lokale planteskole.
Hvis du synes, det lyder spændende med spiselige planter, har lyst til at blive klogere på skovhaver og/eller bare gerne vil støtte en lille lokal iværksættervirksomhed som vores, så kig ind
på Coop’s crowdfundings side - https://crowdfunding.coop.dk/
Forårshilsner fra Jakob Nyholm Jessen, ejer og medstifter af Skovhaver.dk ApS
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›› G I S L E V F O R S A M L I N G S H U S

Kære borgere i Gislev
Nu er det igen tid til fornyelse af
medlemskort til Forsamlingshuset.
Vi håber, at I igen i år vil støtte vort
fælles hus med et medlemsbidrag,
så vi fortsat kan bevare et velfungerende og pænt forsamlingshus.

Generalforsamling

Medlemsbidrag 100 kr. indbetales
på Konto 5961-8400879.

Mandag den 31. maj 2021

Bidrag over 100 kr. vil gå til dækning af underskud efter lukning af
huset under Corona-epidemien.

Dagsorden:

Telefon 4021 1297
E-mail: gislev.forsamlingshus@
gmail.com
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

GISLEV FORSAMLINGSHUS

1.

Valg af dirigent

2. Formandens beretning
3. Kassererens fremlægning af regnskab
4. Det kommende års budget ved formanden

Forsamlingshusets
generalforsamling, der skulle holdes inden
udgangen af marts 2021, blev på
grund af forsamlingsforbuddet udsat. Det afholdes i stedet mandag
den 31. maj 2021.
Det er ikke efter vedtægterne, men
da udsættelsen er sket på grund
af forbud mod at forsamles mere
end 10 personer, anses det for at
være lovligt forfald. Dagsorden
ifølge vedtægterne. Forslag til
generalforsamlingen skal afleveres skriftligt til formanden senest
17.maj 2021.
På bestyrelsens vegne
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5. Indkomne forslag
(skal indgives skriftligt til formanden senest
10 dage før generalforsamlingen)
6. Valg af bestyrelse - på valg er:
Poul Kirkeskov Pedersen (ønsker ikke genvalg)
Else Larsen (ønsker ikke genvalg)
Niels Jensen
Willy Clausen
7.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af revisor
9. Valg af 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt

›› G I S L E V F R I S K O L E O G B Ø R N E H U S

Projekt mal køkken

Køkkenet i vores morgen- og eftermiddagsklub er et par dage gammelt, men virker fint til klubbens
behov. Og i stedet for at bruge en
masse penge på et nyt køkken, så
fik jeg den idé at male det sammen
med børnene.

Børnene er med i hele processen lige fra at finde værktøjet i kælderen
til at skrue lågerne og grebene af, til
at slibe, til at grunde og til at male.
De arbejder sammen i grupper på
2-4 børn ad gangen og hjælper
hinanden med en låge ad gangen.

De øver sig både med små og store
pensler og den helt store malerrulle.
Børnene oplever, hvordan sådan
en proces kan se ud, hvor lang tid
det kan vare, og de kan følge med
i resultatet låge for låge og skab
for skab.

Vi glæder os til det færdige resultat!

Mange hilsner fra klubbørn og
-voksne hos Gislev Friskole

MELD DIG SOM
K ANDIDAT TIL
LOK ALRÅDET
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›› R A V N D R U P B Y L A U G

Traditionen tro
Som traditionen i 102 år afholdt
Ravndrup Bylav det årlige
»Byting« lørdag den 25. april
Oldermanden bød velkommen til
de mange fremmødte. Det var kun
få af de 32 matrikelsten, der ikke
var besat. Ravndrup Bylav er et af
de få byting, hvor alle, gårde som
husmænd og husejere, har sin egen
sten og stemmeret på stævnet.
Carl blev valgt til at lede tinget. På
grund af coronasituationen var der
ikke byting sidste år.
Dog var beretning og regnskab
rundsendt til alle. Oldermanden
kunne berette om aflysning af den
traditionelle fest sidste år og i år.
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Stævnet er blevet vedligeholdt som
vanligt. Flagrejsning har fungeret,
græsset i grusgrav og på stævnet
er vedligeholdt. Oldermandens beretning enstemmigt godkendt.
Kasserer Bent omdelte regnskabet,
der viste et lidt større overskud, da
vi ikke har haft aktiviteter. Vores
formue er placeret solidt i banken,
og revisoren har efterset og godkendt det fremlagte regnskab.
Regnskabet blev godkendt med
klapsalver. Valg var genvalg på
alle poster. Under eventuelt kom
der gode forslag. Såning af blomstereng i grusgraven, som alle syntes var en god ide.

Flere meldte sig omgående til at
gennemføre ideen. Vi kunne afslutte bytinget og forlade selve
tingstedet nu med bænksæt opsat,
nyvaskede sten, ukrudt fjernet, og
buske og træer beskåret.
Herefter kørte vi alle ned i Bylavets
grusgrav, hvor bålet var tændt. En
hyggelig stemning, en god snak
med nye og gamle naboer samt
pølser og øl. Alt i alt en hyggelig
lørdag med gode naboer og en
tradition, som har holdt i 102 år
videreført, så sig ikke, der ikke er
stabilitet i byen.
Finn Hviid

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
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

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

Gislev Lokalråd:
- fmd.
A.P. Andersen
ap.andersen@ga-net.dk
2941 3125
- kasserer
Ole Iglemose Larsen
iglemosegaard@gmail.com
6229 1386
- n.fmd.				
		
Winnie Tang
winnietangp@gmail.com
2731 4920
		
Henrik S. Findsen
henrik@findsen.dk
2040 5969
		
Lise Holten
liseholten@mail.tele.dk
2089 7990
		
Simon Smolsky Larsen
simon-smolsky@live.dk
6154 3233
1. suppl.
2. suppl.

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

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

7253 4671
3113 1902
7253 8341
3123 6972

mesa@km.dk

6229 1032

afd.led. Palle Larsen

pal@faaborgmidtfyn.dk

2481 8965
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AKTIVITETSKALENDER 2021
MAJ

JUNI

16. Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 9.00 ved Søren Ildved

2.

23. Pinsedag - Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

3.	Gislev IF-fodboldafdeling – Store Børnedag ved
Hallen kl. 16.30

23. Familiespejder kl. 10-12 ved Spejderhytten
24.	2. Pinsedag
– Fælles friluftsgudstjeneste

10. Årsmøde i Gislev Lokalråd i Hallens Cafeteria kl. 19.00
11.	Generalforsamling i Antenneforening i Hallens

– se omtale i kirkebladet
25.	Tur til Klintholm - Gislev Seniorklub kl. 11.00 fra
kirkens parkeringsplads

Aftensang i Gislev kirke kl. 19.00

Cafeteria kl. 19
13. Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 9.00 ved Søren Ildved
17.	GIF Generalforsamling kl. 19.00-21.00 i Gislev Hallens

27. Gislev kirke - Aftensang kl. 19.00

Cafeteria’

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

20. Familiespejder kl. 10-12 ved Spejderhytten

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

20. Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

31.	Generalforsamling i Foreningen for Gislev

26. Ådalscenen kl. 15 – se program på ådalscenen.dk

Forsamlingshuset kl. 19.30

27. Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30
30. 	Generalforsamling i Gislev Seniorklub i
forsamlingshuset kl. 14.00

JULI
4.

Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

15. Ådalscenen – se program på ådalscenen.dk
18. Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30
25. Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 9.00 ved Søren Ildved

AUGUST
1.

Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 9.00 ved Søren Ildved

8.

Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 9.00 ved Søren Ildved

12. Ådalscenen – se program på ådalscenen.dk
15. Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30
19. Koncert med Fruens Øje – Gislev kirke kl. 19.30
22. Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30
26. Ådalscenen – se program på ådalscenen.dk
29.	Høstgudstjeneste og konfirmandindskrivning ved
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.

Ådalscenen kl. 11.00

SEPTEMBER
18. Ådalscenen – se program på ådalscenen.dk

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

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

Deadline til næste nummer: DEN 25. JULI 2021

Mark & Storm Grafisk A/S

