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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

Gislev Musik festival på banen igen

Lørdag d. 28. August Gislev i bevægelse
Fredag d. 10. September musik ved SuperBrugsen
Lørdag d. 2. Oktober - OktoberFest(ival)

Åbningsreception Røde Kors
11. september kl. 10.00-14.00.

Gislev Lokalråd samarbejdsmøde
13. oktober kl. 19.00-21.00

Novemberudstilling i Trunderup

Lørdag den 6. november - kl. 13.00 - 18.00
Søndag den 7. november - kl. 13.00 - 17.00

Gislev i bevægelse

28. August fra kl. 9.00 - 21.00

Udgivelsesplan 2021/22
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.

Nr. 41: Deadline er den 25. juli 2022,
udkommer den 15. august 2022.

Gi' Den Gas Juleforkost i Hallen

20. November - Se mere på facebook!

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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FOOD
WE LOVE
TO SHARE
God mad har altid været en afgørende brik når mennesker
mødes, og livet folder sig ud. Vi ved, at god mad bygger
bro, vækker minder og skaber glæde, når duften breder
sig, glassene klirrer og snakken går. Vi er sat i verden for
at gøre netop dét, og dele ud af madglæden med mad
man får lyst til at dele.

W
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SH

ARE

FOO D
E

LO V E TO

›› G I S L E V M U S I K F E S T I V A L

PÅ BANEN IGEN
Lørdag d. 28. August står i gangens tegn. Her vil Gislev Musik Festival stå klar med underholdning
til alle, som får indkasseret nogle
kilometer!
Fredag d. 10. September vil du,
når du i forvejen skal ned og hente gode tilbud hos Søren, møde
afslappende musik, kolde øl og
varme pølser foran Gislev Brugs.

Gasoline er uden sammenligning
den hidtil bedste fortolkning af
Gasolin. Alle fem kvinder deler en
kærlighed til Gasolin, og den livskraft strømmer ud af sangene og
kan ikke andet end at smitte med
liv og glæde!

Du kan gå ind på vores Facebookbegivenheder og trykke på linket
“Ledige billetter” og sikre din billet
allerede i dag. Ellers har du både
d. 28. August og d. 10. september
mulighed for at købe billetter til
vores OktoberFest(ival).

Lørdag d. 2. Oktober er vores årlige Oktoberfest blevet opgraderet til en OktoberFest(ival). Hele
eftermiddagen står den på musik
til folk i alle aldre.
Både nærområdets yngste vil give
den gas, originaler som havde deres første optræden på festivalen
for mange år tilbage, og så de altid
standhaftige kendinge som aldrig
har tøvet og altid stået klar til at
støtte op om alt det, som er godt.
Der vil være øl & pølser til de voksne
samt sodavand & kage til børnene.
Om aftenen inviterer vi til kæmpe
fest og koncert uden lige. Ib & Pia
vil stå bag gryderne og sikre, at
alle får fyldt maven. Det Go’e Ungeliv vil stå bag baren, klar med en
masse friskt til ganen.
Efter maden starter koncerten,
hvor BæstedBand & Gasoline vil
give dig en oplevelse i særklasse!
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Indmelding
Det vilde
blomstrer
Firma /Gunnar
forening:
Landtved formand for Fynsland har
sået ca. 14 km vilde blomster langs især de
Navn: midtfynske landeveje i samarbejde med de
berørte landmænd, som har stillet et klarAdresse:
gjort såbed til rådighed for biodiversiteten.
Frøene er financieret af midler fra kom
Postnrmunens
og by: ’Slå i gang-pulje’.
Vores nysamlende forening på Midtfyn har
Telefon:
sponsoreret såning på tomme grunde i enMail: kelte af vores midtfynske landsbyer i sammenhæng med ’Ringe Blomstrer’.

Modtage nyhedsbrev:

 Ja tak

Betalt på MobilePay (561868):
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I Gislev drejer det sig om grunden ved
Faaborgvej/Ørbækvej/Holmevej og byggegrunden på Holmevej/Grønneparken, og
endelig har lokalrådet sået et bælte i Gislev
Børneskov.
Glæd jer - Det er vildt, hvad vi på få år kan
give tilbage til naturen, lad os fortsætte
denne givende mangfoldighed til stor gavn
for alle, det gode liv får nye dimensioner!
ViG-redaktionen / AP. Andersen

 Nej tak

 Forening: 300,-

 Privat: 100,-

 Kontooverførsel

›› O P L E V E L S E R

Ryslinge Skulpturpark

Som så meget andet har tingene
i Ryslinge også været forandret
gennem snart 1½ år. Vi må rive os
i håret for at få tingene til at ske
igen, for der har bredt sig en vis
sløvhed i os efter at havde været
isoleret med familien. Det er måske kun mig, der har haft det sådan ?, men nu er vi i gang igen,
heldigvis.
Det blev markeret ved 2 arrangementer i Ryslinge Skulpturpark.
Der var 25 års jubilæum sidste år i
parken, men dette kunne vi så ikke
markere og flyttede det til i år, og
hvad var mere nærliggende end at
holde det grundlovsdag. Men det
skulle markeres med maner, og
blev det. Parken har været så privilegeret at kunne få 3 kunstværker
her i foråret, som er finansieret af
15. junifonden, Den Faberske Fond
og Faaborg Midtfyn kommune.
Det var et fantastisk vejr grundlovsdag, hvor der var rundvisning
i parken og taler af Anne Møllegaard Mortensen og Karl Top.
Skulpturerne: ”Hjertes kerne” af
Allan Bo Jensen, som er 2 menneskesymboler, mand og kvinde,
der kigger mod hinanden og med
et æbleskrog mellem sig, hvor kernerne kan ses.

Så kan man filosofere over historien om Eva og Adam eller se det
som kernen, der er spiren til næste
generation. Sammen med hørte
også 3 ænder i egetræ, som børnene kan få glæde af at sidde på.
”Skulptur i 3 dele” af Peter Bonnen.
Peter har ikke villet give sit bud
på skulpturen, det er hvert menneskes fantasi, der skal afgøre, hvad
man ser. Men broer er altid spændende, især hvis man kan komme
igennem dem, og hvad hvis den
er lukket, som den sidst er. Står
alt så stille?

Her følte vi, at de gamle dage var
kommet igen, da der var så mange mennesker, der havde lyst til at
være sammen.
Det gav et puf til livslysten igen,
og det havde vi brug for.
God sommer til alle.
Ryslinge Lokalråd

”Løg skulpturerne” lavet af højskolelærer Erik Andersen, har Skulpturparken lånt af Faaborg Midtfyn
kommune.
Disse stod ved indgangen til Ryslinge Rådhus og skulle flyttes ved
etableringen af de 22 nye boliger,
som snart er færdige, og der er
heldigvis rift om lejlighederne.
Den anden markering havde Parken ved Skt. Hans, hvor mindst
250 borgere kom forbi og hørte
sognepræst Jacob Olesens tale
samt sang midsommervisen, og
da det var overstået, kunne man
få en pølse fra pølsevognen, som
Ryslinge Boldklub stillede op.
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alle dage

7.00 -20.00
Gislev
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›› S U P E R B R U G S E N

dage

Tjen penge på din forretning

20.00

v
SuperBrugsen i Gislev er en meget favnende forretning, da den forsøger
at holde fast i så mange servicefunktioner som vel muligt for borgerne.
Det er dog ikke alle servicefunktioner, der er lige givende målt
i forhold til personalets tidsforbrug. Tiden kan desværre kun
bruges én gang, så hvad der bruges på diverse servicefunktioner,
tages fra kerneopgaven - dagligvarehandel.
På grund af den stigende nethandel er SuperBrugsen blevet et vitalt pakkeudleveringssted for hele
nærområdet med et meget stort
antal pakker dagligt.
En udvikling, som nok ingen lige
havde set komme med denne eksplosive fart.
SuperBrugsen vil naturligvis fortsætte med denne funktion, men
kunne der være én lokal fritidsforeningen, som kunne tænke sig
at tjene en ekstra skilling til foreningskasse, vil der her være en
mulighed ved at hjælpe med pakkeudleveringen nogle timer ugens
fem første hverdag i tidsrummet
mellem kl. 15.30 og 17.30.
Der vil være et behov for en person
dagligt hele året rundt.

Det nærmere tidsrum etc. aftales
konkret ved en evt. aftaleindgåelse.
Aflønningen vil svare til det beløb,
som SuperBrugsen får pr. pakke af
de forskellige leverandører.
Aflønningen vil blive indsat på foreningens konto og vil kunne bruges efter foreningens egne ønsker.

Vi har nu aftalt,
at dette møde
finder sted i
Gislev Hallens
cafeteria,
onsdag den 13.
oktober 2021
kl. 19.00-21.00

Som formidler af samarbejde!
Gislev Lokalråd
fmd. AP. Andersen
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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

Juletræ søges
Hvis der findes et stort grantræ,
som nogen gerne vil have fjernet
eller vil donere, kan I henvende jer
til SAAJIG, som gerne vil fælde og
hente træet i november.

Holger Klausen tlf. 6111 4098

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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Medlemskab
Du kan forny eller købe nyt medlemskab:
• På vores hjemmeside www.aadalscenen.dk
• I Frørup Andelskasse konto nr. 5960 0008096372
• Hos Anders Johansen, Bygmestervej , Gislev

Den 26. august holder vi reception for Åkanten
Igen har Ådalscenen fået en uvurderlig hjælp fra lokale ildsjæle og aktive borgere i byen. Det er fantastisk, at der er
så stor opbakning og arbejdsvilje, når vi skal have bygget og arbejdet på scenen.
Vi siger mange tak for indsatsen.
Vi er meget glade for Åkanten, det er dejligt at have et fast sted til salg af mad og drikke. Vi har fået rigtig gode
forhold til dem, der sørger for, at vi alle sammen kan købe noget til koncerterne. Huset passer flot ind i området, og
det er sat centralt op, så når du venter på, at det bliver din tur, kan du stadig følge med i det, der sker på scenen.
Det vil vi gerne fejre med en reception torsdag den 26. august, i forbindelse med vores torsdagskoncert.
Vi håber, rigtig mange vil komme denne dag og være med til at fejre endnu en flot og funktionel bygning i Ådalen
og høre noget dejligt musik.
På hjemmesiden og Facebook vil I kunne se mere om denne åbning. Hvad der sker, og hvornår vi starter.

VI SÆLGER
MAD OG DRIKKE
&
DER ER HOPPEBORG
PÅ PLADSEN

Fåborgvej 19A, 5854 Gislev - aadalscenen.dk
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Aadalscenen

#ådalscenen

›› R Ø D E K O R S I G I S L E V !

Forsinket åbningsreception
Røde Kors Midtfyn afholder forsinket åbningsreception i Gislev Genbrugsforretning
Røde Kors Genbrugsbutik i Gislev
åbnede den 8. april 2021. Coronasituationen tillod ikke den store
opmærksomhed omkring den begivenhed.
Butikken var klar, de frivillige var
på plads og ivrige efter at komme
i gang. Nu er situationen så meget
forbedret, at den aflyste åbningsreception kan afholdes, så det sker nu
med 5 måneders forsinkelse.

Åbningsreception
i Gislev den
11. september
kl. 10.00-14.00.

Lidt historie:
Lokalrådet i Gislev inviterede Røde
Kors til et møde angående oprettelse af en Røde Kors Butik i Gislev.
Bestyrelsen for Røde Kors Midtfyn
bad Torben Bach-Petersen og Egon
Schlosser om at arbejde videre med
sagen.
Annoncering efter frivillige til butikken gav et flot resultat. 31 kvinder og
5 mænd meldte sig, og der opstod
hurtigt et fællesskab om at få indrettet en rigtig god butik.
Der forestod et ret stort arbejde
med at indrette lokalerne, men efter 2 mdr. med hårdt arbejde kunne
butikken åbne den 8. april.

Genbrugsbutikken har vist sig at
være en succes; både med de frivilliges glæde med at komme i gang
og Gislevs og omegns interesse for
at handle i butikken. I dag er butikken stort set selvforsynende, dvs. at
der doneres stort set det antal varer, som butikken kan sælge. Et godt
udtryk for, at områdets beboere har
tage butikken til sig.
Det skal fejres med en reception,
hvor vi inviterer kunder, donorer
og alle frivillige til at være med til
at fejre ”åbningen”.
Vi håber, at mange beboerne i Gislev
og omegn vil besøge os på dagen.

Borgmester
Hans Stavnsager
deltager og holder
hovedtalen
ca. kl. 10.00.
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›› H V O R B L E V M I E A F ?

Udflytterne
MIE DILLING KJÆR, 43 ÅR
(1978)

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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”At rejse er at leve” sagde H.C.
Andersen i 1844. Det er også blevet en stor del af mit liv, og det
at møde nye mennesker, kulturer
og holdninger har i særdeleshed
været med til at udvikle og inspirere mig.
For nu at vende tilbage til starten,
så kom jeg til Gislev som tilflytter
på Råstrupvej 1 i 1987. Mine forældre, min lillesøster Gry og jeg
kom hjem fra 2 år i Afrika med
Mellemfolkeligt Samvirke, hvor
min lillebror Frei stødte til et par
år senere.
Tempoet i den lille landsby på Fyn var noget
helt andet end det
sprudlende kollektiv i København,
hvor jeg havde
sat aftryk de
første 6 år af
mit liv. Men
uden tvivl ikke
på den dårlige
måde!

Som 9-årig strøg jeg direkte ind
i en fantastisk modtagelse i 3.
klasse på Gislev Centralskole med
højt til loftet og plads til både drillerier og masser af kærlighed Kirsten Agerholm formede os til en
rigtig god klasse, således at flere
rykkede ind, og vi til sidst måtte
deles i to klasser. Hun var altid glad
og imødekommen-de, ingen tvivl
om at hun holdt af os skarnsunger.
Da vi blev delt, tog Poul Nielsen
og Anders Skotte over, og nu kom
der masser af farve på tapetet –
ja, altså gangen i udskolingen
blev malet! Og hvilken skolegang.
Den klassiske bornholmer-
tur, udveksling med en
polsk klasse, friluftstur ved Himmelbjerget, talrige
tema-uger, hvor
skolen blev
forandret til
bl.a. minisamfund
med egen
møntfod og
borgmester.

Det sleb mine horn lidt, og da jeg
kom hjem, flyttede jeg til Odense
i 1999, hvor jeg måtte erkende, at
den konstante påvirkning fra to
læge-forældre nu havde gjort sit
indtog.
Jeg startede på medicinstudiet,
og i 2007 kunne jeg kalde mig
læge og senere mave-tarm kirurg.
I dag arbejder jeg på mave-tarm
kirurgisk arbejde i Odense, Svendborg og Nyborg. Et arbejde, jeg
elsker, med fantastiske patienter,
kollegaer og medmennesker.

Ja, min folkeskoletid var uden
tvivl en af de gode af slagsen.
Meeen pegefingeren blev da heldigvis også løftet en gang i mellem – f.eks. da vi var nogle, der i
Anne-Lise Davidsens hjemkunstskabstime syntes, at en porre skal
skrælles, så den bliver tynd som
et forårsløg. ”Stop madspild” var
ikke så moderne hos os kræsne
børn.
Afgangsklassen anno 1995 afstedkom derfor også en helt sublim 25 års jubilæumsfest i juni i år
– udskudt et år pga. corona. Hele
20 dejlige mennesker mød-te vi
op i Ryslinge forsamlingshus, hvor
maden sågar var tilberedt af Martin, der gik et par årgange over
os på skolen. Gensynsglæden var
stor, og med en fest, der først sluttede kl. 4, må vi blot sige, at Gislev
Centralskole gjorde noget rigtig
godt for os.
Mit liv fortsatte på Midtfyns Gymnasium, som bestemt også bar
præg af charmen ved at være
hyggeligt og hjemligt pga. den
mindre størrelse. Alle-kender-alle giver tryghed for alle pengene.
Efter gymnasiet skulle min horisont udvides yderligere, hvilket
startede med at pakke kyllinger
på Danpo i Ørbæk, hvor der blev
sparet en lille skilling op. Derefter
udmøntede mit ungdomsoprør
sig i en kronragning og en rygsækrejse til Asien.

Min fritid i Gislev bestod primært
i at være sammen med Ulla Buch
(dengang), min bedste veninde,
men vi havde da også heste et par
år, som hen ad vejen blev udskiftet
med en fodbold og mange timer
på OB’s træningsanlæg i Ådalen
sammen med Joan Albæk. I dag
holder jeg stadig rigtig meget af
andre menneskers selskab, men
en fysisk udfordring går jeg nu
heller aldrig af vejen for.
Livet har også budt på masser
af andre oplevelser, og jeg kan
nok ikke fornægte at der bor en
lille konkurrencepige inden i mig,
der aldrig sover. En sæson som
skibums i Frankrig, hvor jeg forsøgte at tæmme mine 7 mandlige
bofæller. Et højskoleophold i det
nordjyske med fart over feltet.
Masser af rejser i hele verden, rygsæk i Sydamerika, camper i New
Zealand, USA, Canada og Asien.
Fra det primitiveste med 3 uger
i Himalaya uden at skifte underbukser - til hoteller, hvor man ikke
kan slå en prut, uden personalet
straks står der med et par rene af
slagsen!

Jeg elsker forskelligheden og
mangfoldigheden – nok fordi
mine ben blev plantet meget solidt i jorden i trygge Gislev.
Og som man siger er ”ude godt,
men hjemme bedst”, og jeg holder nu allermest af min dejlige familie med min mand gennem 20
år og vores 3 teenagebørn med
hver deres særheder. Vi bor dejligt i udkanten af Odense, hvor der
også er højt til loftet.
Selvom jeg er født på Sjælland,
er mit hjerte ”gislevansk”, og som
man siger forlader fyndboer sjældent øen! Min søster Gry bor lidt
tættere på i Ferritslev med sin
mand og to børn. Hun er ved at
uddanne sig til mejerist, da fysioterapi-arbejdet ikke udfordrede
hende nok.
Min bror Frei bor i København og
venter sit første barn, mens han
styrer nattelivet med hård hånd
som politimand.
Min far flyttede til Nyborg allerede i 1988, mens min mor, Sanne,
bor i Sandager efter nogle år på
Bjergager. Hun har derfor stadig
sin omgangskreds i Gislev. Fast
adresse får jeg nok ikke igen i Gislev, men det hænder, at jeg oser
en tur langs memory lane aka Ørbækvej, eller vi tager en fodboldkamp på den fine multibane ved
skolen, som er kommet til, siden
jeg forlod byen.
Gislev er uden tvivl et fantastisk
sted at vokse op – trygt og sikkert,
og det er mit indtryk, at sammenholdet og foreningslivet virkelig
blomstrer stadigvæk.
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›› N O V E M B E R U D S T I L L I N G E N I T R U N D E R U P

Fejrer 25 års jubilæum
Novemberudstillingen har 25
års jubilæumsudstilling, den 6.
og 7. november 2021. Jubilæet
var i 2020, men på grund af
Corona blev det aflyst.
Udstillingsideen blev udklækket en
hed sommerdag i august måned
1995 i et lille kulturudvalg bestående af Aage Rasmussen, Klaus
Skovgaard og undertegnede på
Trunderup Friskole.
Igennem en forudgående årrække
var friskolens historiske selvforståelse som en folkeoplysende størrelse langsomt udhulet. Dels var
der vigende tilslutning til traditionel
foredragsvirksomhed, og dels blev
foredragsholdere mere og mere
professionaliserede, hvilket smittede af på honorarets størrelse.
Friskolen havde nogle rammer, som
kunne udfyldes med fællesskab i
en ny forståelse. På mødet blev der
lagt en ide frem om, at skolen kunne
invitere lokale kunstnere til at mødes og lave en stor udstilling den
2. weekend i november. Der blev
spurgt ind til behovet i egen forældrekreds, der talte et par virkelig
dygtige kunstnere, og feedbacken
var positiv!
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– Gnisten blussede op i os alle tre
i kulturudvalget, og i løbet af forbavsende kort tid blev der fastlagt
nogle retningslinjer, som senere er
let tilpassede, men aldrig radikalt
ændret.
Der er ingen censur på udstillingen,
og udstillerne skal ikke betale for at
deltage. Udstillerne må sælge billeder, skulpturer, kort og kunsthåndværk m.v. under udstillingen, men billeder og skulpturer, der er taget med
for at udgøre udstillingen, må ikke
nedtages, før udstillingen er lukket.
Udstillingen er til for udstillernes og
publikums skyld, og udstillere og
publikum må ikke opleve at være
en del af et PR fremstød for særinteresser i arrangørgruppen.

Der annonceres efter billed- og
skulpturkunstnere samt kunsthåndværkere, ligesom repræsentanter
fra institutionsverdenen (billedskoler, børnehaver og/eller skoler) inviteres til at deltage i udstillingen i en
turnusordning. (Denne hensigt viste sig dog hurtigt at aflive sig selv,
fordi udstillingens opsætnings- og
nedtagelsestidspunkter
hverken
passede ind i skole- og institutionsverdenens undervisningsplaner
eller arbejdstid).
Da de første par udstillinger var lykkeligt overstået, og vi skiltes med et
optimistisk ”Vi ses igen til næste år”,
blev udstillingens domænenavn
www.novemberudstilling.dk købt
og dens økonomi udskilt.
Udstillingen havde indtil da fået lidt
starthjælp fra igangsætterne. Da
det viste sig, at udstillingen kunne opnå støtte fra fonde og tillige
ganske kortvarigt fik en kommunal
underskudsgaranti osv., var det bydende vigtigt, at der ikke kunne drages tvivl om dens uafhængighed.

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

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

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

Kunstnerne inviteres til en informationsaften på skolen ca. 3-4 uger
før, hvor man bl.a. finder netop dét
rum, som vil passe til de kunstværker, man vil have med på udstillingen. Det er godt tænkt og guld værd.
Åbningen af udstillingen er unik og
ikke mindst festlig i form af taler og
div. underholdning. Det emmer af
interesseret publikum overalt, de
venter spændt på kaffen og de traditionelle lækre lagkager i Caféen.
Salg af lotteri med flotte præmier
fra os udstillere bliver hurtigt udsolgt - til trods for 2-3 skænkede
kunstværker fra hver udstiller. Der
afholdes desuden hvert år en publikumsafstemning om “Årets Værk”
Det er frivilligt, om kunstnerne vil
tilmelde et værk.
Det er trygge rammer og oftest
ret godt besøgt. Der er mange,
der har sin debut her. De første
gange kan det være svært og
angstfremkaldende, for det er jo
ens hjerteblod, der vises frem.
Men her er der plads til alle udstillere - både nybegyndere og ”gamle
etablerede”.
Der er mange nye, der får en hjælpende hånd, så den kunst, de producerer, kommer til at tage sig bedst ud.
Men her har du også mulighed for at
få indflydelse. Traditioner er til for at
blive, de kan blive lidt slidte, og der
er måske en god grund til at ændre
lidt på formen hen ad vejen.

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

Dét er et stort tilløbsstykke. 25 års
jubilæet kan kun skyldes de utroligt mange, faste frivillige hjælpere
samt tovholderne, som år efter
år knokler med planlægning, indkaldelse, omrokeringer af inventaret samt tålmodigheden med
os ‘kunstnere’, der vælter ind fredag aften og ikke mindst forlader
bygningerne om søndagen efter
evalueringsmøde for deltagerne.
Kæmpe ROS til alle implicerede
og ikke mindst tak for lån af skolens lokaler. Jeg kommer selvfølgelig igen til jubilæet og håber,
at der fortsat vil blive arrangeret
Novemberudstilling.
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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

20

3 års garanti
på reservedele

FordelsKort
5% i bonus

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

›› G I S L E V L O K A L R Å D

Koordination- og samarbejdsmøde

Gislev Friskole havde den 29. juni
indkaldt til møde med repræsentanter fra Friskolen, Gislev Musikfestival Forening, Gislev Idrætsforening,
Gislev Hallen og Gislev Lokalråd.
Mødet var afstedkommet af, at
Gislev Friskole ønskede koordinering af forskellige arrangementer
af hensyn til skolens deltagelse, da
lærernes medvirken i udvalgte arrangementer (Gislev Musik Festival, Sponsorarrangement, Gislev
by Day eller Gislev by Night, Julebazaren) skal indarbejdes i deres
årsplan her ved skoleårets start.

Vi aftalte ved den lejlighed, at Lokalrådet indkalder til et nyt møde
for alle foreninger i Gislev, da vi har
utroligt mange arrangementer og
fantastisk mange ildsjæle, som er
fyldt med ideer, som giver Gislev
rigtig god fremdrift.
For at skabe endnu mere synergi
i vores dejlige store kreativitet og
iværksætterlyst vil Lokalrådet derfor gerne samle alle foreninger til
en fælles drøftelse af vores fremtidige samarbej-de, koordinering/
planlægning samt fælles kurs for
udviklingen af Gislev.

Vi har nu aftalt,
at dette møde
finder sted i Gislev
Hallens cafeteria onsdag
den 13. oktober 2021
kl. 19.00-21.00
Gislev Lokalråd udsender i september invitation/dagorden til
ovenstående møde.
Gislev Lokalråd
fmd. AP. Andersenr.

›› 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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›› O R I E N T E R I N G

Gislev VandværK
Vedligehold af ledningsnet
Vandværket arbejder til stadighed
med at vedligeholde ledningsnettet. Det kan medføre nogle gener
for forbrugerne i de berørte områder, men vi gør, hvad der er muligt for
at orientere forbrugerne dagen før,
men ved akutte rørskader kan det
ikke altid lade sig gøre.
Hvis du ikke modtager en SMS omkring ovenstående så kontakt vandværket, så vi kan finde årsagen til
den manglende SMS
Der kan forekomme brunt vand efter lukning/reparationer, så åbn for
hanerne til vandet bliver klart igen.
Husk også at rense Perlator (filtre)
på alle vandhaner for at få maksimalt
tryk på vandet igen.
Oplysninger
Få endnu flere oplysninger fra dit
Vandværk, tilmeld dig SMS-service,
så vil vandværket sende dig besked,
hvis der observeres lækage (LEAK)
på vandmåler eller andre servicemeddelelser.
Husk at tilmelde på Gislev Vandværks Hjemmeside
Besøg vandværkets hjemmeside.
Her finder du vedtægter, regulativ,
beretning, referat, regnskab, vandprøver og bestyrelse m.m.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Generalforsamling
Den udsatte generalforsamling 2020
afholdes fredag 10. september 2021
kl. 19.00 i Gislev Hallen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Budget for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg:
		
		
Suppleant:

Torben Jørgensen (modtager genvalg)
Henning Andersen (modtager genvalg)
Holger Klausen (modtager genvalg)
Klaus Jørgensen

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
På valg: Esben Andersen
Suppleant: Preben Hansen
9. Eventuelt
Af hensyn til traktement bedes medlemmerne tilmelde sig til
generalforsamlingen senest mandag den 6. september 2021
til: Holger Klausen på tlf. 6111 4098 eller
mail: holger.klausen@ga-net.dk

›› E F T E R Å R

Gislev Seniorklub 2021
Gislev Seniorklub har holdt generalforsamling. Her ses den valgte bestyrelse og deres suppleanter.
Nye er Birgit Fjord og Birthe Klintebjerg Sørensen.
16. september kl. 10.00
Svampetur
Afgang fra kirkepladsen i Gislev kl.
10.00 i private biler med Svend Erik
Christensen som guide.
Husk praktisk tøj og fodtøj, en lille
madpakke, tallerken og bestik og
drikkelse.
Når svampene er indsamlet, tilberedes de over bål på naturlegepladsen i Svanninge Bjerge. Vi håber på
en god høst!
Hvis du kører med andre, bedes du
betale 30 kr. til chaufføren.
Alle er velkomne, mød bare op.

1. oktober kl. 18.00
Efterårsfest for seniorer
i forsamlingshuset
Seniorer fra Kværndrup og Ryslinge
inviteres også. Traditionsrig aften
med god mad, dansemusik og underholdning.

Reserver dagen
allerede nu.
Medlemmerne får
særlig invitation.
Eventuelt oplysning om pris
og tilmelding v. Per Hansen,
tlf. 61 24 56 67
Senest 17. september.

14. oktober kl. 19.00
på Nørrevænget i Gislev
Ann-Alicia Thunbo Ilskov har været
barnepige og husholderske for Alexandra og Joakim på Schackenborg
og barnepige på Fredensborg hos
Mary og Frederik. Hun fortæller humoristisk om den tid og viser sine
lysbilleder. Pris med kaffebord 60 kr.
Alle er velkomne.
Tilmelding til Birthe J. på
tlf. 2945 0171 eller Sonja J. på
tlf. 4083 7615 senest den 7. oktober.
2. september kl. 14.00
på Nørrevænget
Kortspil i cafeen begynder.
Alle velkommen.

Vi glæder os over igen at kunne starte BANKO i forsamlingshuset.

Onsdag den 18. august 2021
Der vil ikke længere være taxakørsel pga. for få kunder.

Til gengæld vil der være gratis kaffe til alle.
Vi vil sætte stor pris på, om I selv medbringer kop/krus og evt. brød til kaffen.
Hjælp os med at sprede budskabet til venner og bekendte - VI SES!
Hilsen Veteranforeningens bestyrelse
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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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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

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

ENDELIG SPRINGER VANDSKULPTUREN UD
- EFTER SIN LANGE VINTERSØVN OG
FORÅRET ER HER MED LYS OG LYST
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Posten, Piloten & Pianisten
Arrangementer i 2021
D. 12. august, kl. 18.00:
Posten, Piloten & Pianisten /
Nattens Sidste Profeter

NASH

D. 13. august, kl. 17.00:
Tom Bjerg/ NASH / Lasse Helner Band

Lasse Helner

D. 26. august kl. 18.00:
Lasse Helner solo / Kender du det
Reception for Åkanten

D. 18. september:
Folkedans

Se mere på hjemmesiden: aadalscenen.dk
Vil du være sponsor?

Frivilligteam
Vil du gerne være med i teamet, der støtter op omkring
Ådalscenen, tit eller bare en gang i mellem, så er du meget
velkommen, og vi har altid plads til en mere.
Har du lyst til at sælge øl eller kage til vores arrangementer?
Er du stærk og har et godt håndelag? Er du frisk, når der
skal gøres klar eller ryddes op bagefter? Er du god til at ….
Vi har det sjovt, når vi er i gang, er du interesseret, så
skriv lidt om, hvad du har lyst til, marketing@aadalscenen.
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Det er dejligt, når nogen gerne vil hjælpe....også
økonomisk - lidt eller meget. Hvis du har interesse
heri, så skriv til os. Vi tager kontakt til dig og får
en snak, om de fordele, som du kan få af din
økonomiske støtte til Ådalscenen.

25 ÅRS JUBILÆUM
NOVEMBERUDSTILLING 2021
Trunderup Friskole

Trunderupgade 5, 5772 Kværndrup

Lørdag den 6. november - kl. 13.00 - 18.00
Søndag den 7. november - kl. 13.00 - 17.00
www.novemberudstillingen.dk - Se mere på side 16-19.

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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Vi har rammerne...

Ny formand i GIF
Normalt ligger vores generalforsamling i slutningen af marts,
men ja, vi ved jo alle, hvordan det
sidste år har været… Corona…. Så
den 17. juni var tiden kommet, og
vi kunne afholde den - næsten
under normale forhold. GIF stod
her med flere store udfordringer.
Udover faldende medlemstal pga.
af nedlukning, så skulle der findes
en afløser for vores formand igennem de sidste 10 år.
Heide Munk gik ind i GIF på et tidspunkt, hvor det var nødvendigt
at trække i arbejdstøjet. På det
tidspunkt stod foreningen faktisk
overfor en lukning.
Men med et kæmpe arrangement
og gå på mod samt lysten til at
lykkes med at sætte fokus på,
hvad man kan udrette igennem
foreningslivet og frivilligheden,
er han lykkes med en genrejsning af foreningen. Under overskriften ”VI HAR RAMMERNE...
…SAMMEN FYLDER VI DEM UD”
er en masse nye underafdelinger
kommet til. GIF har i denne proces været med i DGI´s ”DM i Foreningsudvikling”. Og opdelingen
af ”Ryslinge Hallerne” fra 1 til 3
selvejende institutioner var Heide
også aktiv i.
Events og begivenheder med udgangspunkt i fællesskabet i Gislev
har også været en stor del af hans
gøren. Som noget af det sidste,
som formand for GIF, satte han
gang i en kreativ proces omkring
arbejdet med GIF. Der blev afholdt et visionsmøde, som skulle
danne afsæt til hans afløser.
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Gislev Idrætsforening GIF

Så en kæmpe TAK for indsatsen
skal lyde fra bestyrelsen i GIF.
Håber og tror på, at du stadig vil
fortsætte dit arrangement i GIF.
Som nævnt fik vi jo afholdt visionsmøde inden vores generalforsamling. Her havde vi inviteret
Tyge Mortensen (fremtidsforsker/
foredragsholder) til at skubbe til
og styre os igennem denne kreative proces. Fremmødet var en
god blanding af folk med mange
år i GIF og her igennem kæmpe
erfaring med foreningsarbejdet.
Heldigvis var der også mødt en
del folk op, hvor fællesskabet og
frivilligheden er en vigtig del af
vores lille by og her igennem det
at have en stærk fælles idrætsforening. Vi fik kigget på vores nuværende aktiviteter, men frem for
alt kigget på ideer til nye måder
at tænke nuværende aktiviteter
på. Men også ideer til mulige nye
aktiviteter, og ja måske er det tid
til, at gamle traditioner støves af
og gives et nutidigt look. Det sammenhold og fællesskab, der blev
udvist denne dag, var tiltrængt i
en svær tid.
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Ny formand for GIF
”Johnny Hansen, 45 år, har boet i
Gislev siden 1999. Gift med Tine,
har 2 drenge på 12 og 15 år. Tilgang
og arrangement i GIF: har igennem en del år været ansvarlig for
cykelklubben GC og spinningsafdelingen. Hen over årene er det
også blevet til små hjælpetrænere-opgaver i hhv. fodbold, badminton og håndbold, da vi havde
dette på aktivitetsplanen. Er opvokset i Ryslinge og har selv fra
barnsben været aktiv i fodboldog håndboldklubben der.”
Fremtid og mål
Fra vores nabobyer har det altid lydt, at ”i Gislev kan de noget
specielt”, vi har et sammenhold
og samarbejde på tværs af aktiviteter, og det giver os nogle helt
unikke muligheder. Men som tidligere nævnt står det traditionelle foreningsliv desværre overfor
store udfordringer, da medlemstallene har været i stærk tilbagegang. Dette skyldes jo selvfølgelig
i nogen grad Corona, men også at
over en årrække har ”ego-sport”
vundet frem.
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...sammen fylder vi dem ud!

Med ”ego-sport” tænker jeg fitness af forskellige former og i
det hele taget motion, hvor man i
større grad selv bestemmer tider
og mængde. Dette er på ingen
måder negativitet ment, men bare
udtryk for, at vi, som traditionel
Idrætsforening, hele tiden skal
huske at følge med tiden.
Men måske den største udfordring, vi står over for, er rekruttering af nye/kommende ledere/
trænere. Så dette vil selvfølgelig
have stort fokus i kommende tid.
Noget af det, vi skal arbejde med,
er det at få de unge til at være
nysgerrige på foreningslivet og
frivilligheden. Noget af det, jeg fra
min ungdom i foreningen husker,
er de sociale events af forskellig
art, som er med til at skabe grundlag for gode minder og her igennem det helt unikke foreningssammenhold.

Rekruttering er også et af de elementer, vi arbejder videre med,
som udspringer fra vores visionsmøde.

Så linket tilbage til ”VI HAR RAMMERNE… …SAMMEN FYLDER VI
DEM UD” bringer vi selvfølgelig
med os videre.

Håbet er, at vi kan skabe mindre
udvalg, der kan arbejde målrettet
med dette, og at det kan stille os
endnu stærkere i fremtiden. Samarbejde i Gislev… er jo også blevet
mere vigtigt end nogensinde, da
vi jo heldigvis i vores lille by har
rigtig mange engagerede mennesker og derfor også mange aktiviteter og arrangementer.

Det betyder, at folk med nye ideer
til aktiviteter, altid er velkomne,
og nye aktiviteter derfor hurtigt
kan se dagens lys. En del af dette
er jo også synlighed både som enkelt aktivitet og som samlet GIF.
Så nemmere gennemsigtighed
og tilgængelighed af idrætten i
Gislev.

Heldigvis har vi allerede en god
dialog på tværs af foreninger og
aktører, så dette skal bare styrkes
og udvikles.
Overordnet vil jeg fremadrettet
arbejde for, at GIF er og bliver
samlende for alt idrætsaktivitet
her, som jo i mange år har været
det unikke, vi kan i Gislev.

Glæder mig til at videreføre de
mange fine traditioner her i GIF og
udvikle nye, så Gislev Idrætsforening kan fortsætte sin udvikling
og være et tidssvarende tilbud på
Midtfyn.
Johnny Hansen,
Formand Gislev Idrætsforening.

GIF Fritid er klar igen
GIF Fritid er klar igen

Sommerferien slutter, og dermed starter FRITIDSklubben
op igen fra onsdag d. 16. august.

FRITIDSklubben starter op igen fra onsdag d. 16. august.
FRITIDSklubben er for 3. klasser og op.
Her har vi pladsen i hallen, cafeteriet og på
banerne udenfor, hvor vi leger, spiller og spiser.
Aktiviteterne er både frie

FRITIDSklubben er for 3. klasser og op.
Her har vi pladsen i hallen, cafeteriet og på banerne
udenfor, hvor vi leger, spiller og spiser. Aktiviteterne
er både frie
Vi har åbent hver onsdag i skoleuger
(tilpasses klassernes skoledag) kl. 13/14-16.30.
Kl. ca. 15 serverer vi lidt lækkert (mellemmåltid).
JUNIORklubben er et samarbejde med Gislev Friskole
for 3. klasse, hvor man er i FRITIDSklubben på de dage
der er åbent her, og i friskolens SFO de andre dage.

GISLEVhallen
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Vi har åbent hver onsdag i skoleuger (tilpasses
klassernes skoledag) kl. 13/14-16.30.

NYE deltagere får
en seddel med
hjem, som så skal
udfyldes og retur. Herpå står der også info om
vores fantastiske tilbud.

FLERE voksne
Kl. ca. 15 serverer vi lidt
lækkert
NYE deltagere
får
en(mellemmåltid).
seddel med
hjem,
som
såpåskal
Vi drømmer
om at kunne
have åbent
flere
dage. Hertil har vi brug for voksne, som har lyst
JUNIORklubben
er et samarbejde
med Gislev
udfyldes
og retur.
Herpå
står der
også info om vores
og mulighed mandage eller fredage om
Friskole for 3. klasse, hvor man er i
eftermiddagen.
fantastiske
tilbud.
FRITIDSklubben
på de dage der er åbent her, og i
Er det dig? Så kontakt mig, så finder vi tid til en
friskolens SFO de andre dage.

”kop kaffe”.

Vi glæder os til at være sammen med jer
Flere voksne
Hilsen Heide, eMail: fritid@gislev-if.dk, mTlf.: 3113 1902
Vi drømmer om at kunne
åbent
på flere dage.
Se mere påhave
vores hjemmeside:
www.gislev-if.dk.
GIF Fritid - Fritidsklubben i hallen
Hertil har vi brug for voksne, som har lyst og mulighed mandage eller fredage om eftermiddagen.

Er det dig? Så kontakt mig, så finder vi tid til en ”kop kaffe”.
Johnny Hansen

5854 Gisle
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Vi har rammerne...

Gislev fodboldafdeling

Tak for opbakningen
Gislev fodboldafdeling vil gerne
sige TAK for den store opbakning,
vi fik til STORE BØRNEDAG. Over
50 børn og deres familier var repræsenteret, og vi havde alle en
sjov eftermiddag med Dubbi og
alle vennerne på forskellige aktivitetsstationer.

Fodboldtræning efteråret 2021
Herresenior tirsdag og torsdag fra 19.00 til 20.30
Træner Lars Olav Nielsen 
Assistenttræner Steen Svensson

Tlf. 2673 5981
Tlf. 2256 3229

U-13 drenge tirsdag og torsdag fra 17.45 til 18.45
Træner Alexander Milland
Assistenttræner Mike Christiansen

tlf. 2635 0169
tlf. 2286 4236

Vi fik foræret en masse pølser,
brød, juice, sodavand, øl og TSHIRTS til byens yngre generation.

U10 drenge og piger tirsdag fra 17.00 til 18.00

Også tak til vores DBU-konsulent,
Niels Nielsen, som vi har fået en
masse gode idéer fra.

U-6 drenge og piger tirsdag fra 16.30 til 17.30
Trænere Jakob Jessen
Tim Møller Gram

Trænere Monica Larsen
Jonas Larsen

tlf. 2871 6922
tlf. 2178 9463

6. Superveteraner
Trænere Mogens Andersen
Vagn Brogaard

Dorthe Milland

Gislev Idrætsforening GIF

tlf. 2243 2564
tlf. 2254 1098

U-4 drenge og piger tirsdag fra 16.30 til 17.30

På sidelinjen trænede de små 2-4
årige, som de plejer torsdag fra
16.30-17.30, men det var svært at
holde fokus, når Dubbi og alle de
store børn var på den anden bane.
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tlf. 2896 2014
tlf. 3113 1571
tlf. 5241 9659

Trænere Michael Jakobsen
Morten Duus
Jan Nielsen
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tlf. 2029 1295
tlf. 2990 2037
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...sammen fylder vi dem ud!

GIF Gymnastik
Klar! Parat! Gymnastikstart!
Forhåbentlig bliver den nye sæson
mere normal end den forgangne.
Vi håber, at ALLE interesserede
vil møde op, så vi kan få gang i
alle holdene igen. Vi glæder os SÅ
meget til at komme i gang igen…
Sæsonstart uge 37 medmindre
andet er anført efter holdet.

Sted: Gislev Hallen

Sæsonstart og Covid 19:
Vi ved endnu ikke, hvordan situationen er, når sæsonen starter, så
vi opfordrer til, at vi indtil videre
følger disse anvisninger;

•

•

•

•
•

 øler du dig sløj, så meld
F
afbud til træning.
Respekter og efterlev de
specifikke anvisninger fra din
forening og instruktør.
Ankom omklædt til træningen og forlad træningsfaciliteten straks efter træning.
Hold 2 meters afstand og
undgå fysisk kontakt med
andre deltagere.
Husk god hygiejne før, under
og efter træning.
Hjælp gerne til ved rengøring
og afspritning af redskaber.
Tilmelding skal ske på
www.gislev-if.dk
– vælg online-tilmelding.
Husk derefter at betale til foreningen. Pris for holdene kan
ses på Conventus.

GISLEVhallen

Tæppecurling/Bowls:
Niels, Hans og Willy
Starter uge 20.

kl. 17.00 - 18.00

Effektiv træning:
Marianne Baekgaard - 12 gange 450 kr.,
efter jul 11 gange 450 kr.

Tirsdage

kl. 17.00 - 18.00

Forældre/barn (barnet er under 3 år)
Annemette, Mette og Freja – i sam
arbejde m/RGF – vi er i Gislev Hallen
hele sæsonen.:

Onsdage

kl. 9.00 - 10.30

Multimotion 60+:
Bodil, Birgit, Hans, Niels, Kirsten, Willy.
STARTER 20/9-2021

kl. 9.00 - 10.30

Multimotion 60+:
Bodil, Birgit, Hans, Niels, Kirsten, Willy.
STARTER 20/9-2021

kl. 16.00 - 17.00

Krudtugler (3 - 6 år):
Mette, Mie, Jonas, Isabella, Lærke, Amelia

kl. 17.10 - 18.25

Badutspringerne (bhkl. - 3. kl)
Katrine

kl. 18.30 - 20.00

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

kl. 10.00 - 11.00

Stolegymnastik:
Bodil - Starter 20/8-2021

Mandage

Efterlysning af trænere:
Har du en træner gemt i maven,
så er der stadig plads til dig som
træner i Gymnastikafdelingen.
Kontakt Bjørn 4075 0958.

•

kl. 10.00 - 11.30

Torsdage

Fredage:

Sted: Gislev Forsamlingshus
Tirsdage

kl. 9.00 – 21.30

Krudtuglerne:
Krudtuglerne er for børn fra 3-6
år (før-skolealder). Vi leger, springer, triller, hopper, kravler og laver
en masse andet til musik.
Der er redskabsbaner hver gang,
hvor mange sanser bliver udfordret. Vi tilbyder at afhente børnene, der går på Krudtuglerne i Børnehuset kl. 15.30 om torsdagen.
Ved første træning skal forældre
SELV aflevere. Tilmelding på sedlen i børnehus, og så afhenter
hjælpetrænerne fra uge 38.
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Squaredance:
Torben - Starter 21/9-2021

Forældre/barn – vi fortsætter
samarbejdet med Ryslinge GF:
Vi samarbejder igen med Ryslinge GF omkring forældre/barnholdet. Vi træner HELE sæsonen
i Gislev hallen. Tilmelding sker i
enten Ryslinge eller Gislev – alt
efter, hvor I hører til. Kom og hav
en hyggelig time med dit barn.
Der er redskaber, vi synger, og vi
bruger småredskaber. Det er en
time, hvor der også er mulighed
for at få lidt sved på panden som
voksen.

vwww.gislevhallen.dk
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Vi har rammerne...

Vigtige datoer:
Der er ikke træning i efterårsferie
(uge 42), juleferie (50 til og med
1) og vinterferien (uge 7).
Opvisning:
i Gislev Hallen (for alle hold) lørdag
d. 19. marts 2022 – som tidligere
år i samarbejde med Ryslinge GF,
i Ringe Hallen for badutspringerne og supermix søndag den 20.
marts 2021. Nærmere informationer senere. Husk, når du har meldt
dig til gymnastik, så deltager du
naturligvis også i evt. ekstra træning og opvisning.
Multimotion 60+ og
Bowls-start i Gislev Hallen:
Ovenpå et år med meget lidt aktivitet trænger vi alle til at komme i
gang med at blive rørt igen. Derfor håber vi på et stort fremmøde,
når vi starter op på de forskellige
hold. Der er sket en lille forandring
i forhold til starttidspunktet på
multi-motions-holdet, idet starten i denne sæson bliver kl. 9.00.
Det vil blive Birgit, som har gymnastikken, og Hans, Kirsten, Willy
og Niels, som har med de efterfølgende boldspil at gøre! Der vil
også blive tilbud om stolegymnastik. Her sidder, står eller benytter man stolen på anden vis evt.
kombineret med mindre redskaber. Her vil Bodil være instruktør.
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Gislev Idrætsforening GIF

Bowls-instruktørerne er de
samme som sidste sæson:
Hans, Kirsten, Willy og Niels.
Vi starter op på
følgende dage/tider:
Bowls:
Mandag d. 20. september
kl. 10.00- 11.30
Multi-motion:
Onsdag d. 22. september
kl. 9.00- 10.30
Priser:
Forældrebarn: 550 kr. inkl. trøje
Børnehold: 675 kr. inkl. dragt
Square dance: 650 kr.
Multimotion: 375 kr.

Stolegymnastik:
Fredag d. 20. august
kl. 10.00- 11.00
Vi glæder os til at komme i gang
igen - og håber at se jer alle!
Effektiv træning
Vi skal træne styrke, smidighed,
åndedræt og balance. Hele kroppen bliver glad. Alle kan deltage,
dog skal du kunne komme ned på
en madras på gulvet. Holdet begynder 6/9-2021.
Pris fra september til december
2021 (12 gange) kr. 450,00
Pris fra januar til marts 2022
(11 gange) kr. 450,00
Medbring måtte og drikkedunk
(måtte kan lånes i hallen).
Tilmelding på www.gislev-if.dk
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Nogle af holdene har en facebookgruppe, hvor der kommer til
at stå oplysninger.
Søg om medlemskab i den gruppe, der passer til jeres hold.
Der kommer også sedler op i hallen på opslagstavlen. Vi bruger
Conventus og giver også beskeder gennem dette system.
Se mere i ”Vækst i Gislev” eller på
www.gislev-if.dk
Vel mødt til en ny sæson med
mange sjove oplevelser
GIF Gymnastik og Dans
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...sammen fylder vi dem ud!

GIF Loppemarked

Gislev If’s Loppemarked 2021
Vores lager af loppeting bugner…
- og nu ser det ud til, at der igen
må afholdes loppemarked i Gislev
hallen.
Vi har derfor planlagt, det næste
loppemarked skal afholdes den
25. og 26. september og med
samme koncept, som vi plejer.
SÆT venligst X i kalenderen nuVi håber at kunne være 50 – 60
hjælpere til indsamling og opstilling lørdag den 25. september og
igen søndag 26. september 50
– 60 personer som sælgere ved
salgsboderne.

Hvis du vil hjælpe til ved indsamling og opstilling, mødes vi ved
Gislev hallen lørdag kl. 9.00
Vil du hjælpe som sælger om søndagen, men ikke er blevet spurgt
– ring gerne til Ole Larsen
tlf. 6134 8086
Effekter som doneres til loppemarkedet
Vi kommer rundt i hele Gislev
sogn og afhenter donerede effekter, som er sat ud til vejen.

Aftale om afhentning af større
ting om lørdagen aftales evt. med
Ole Jensen tlf. 4296 8730 et par
dage før.
Håber at se dig - husk, at overskuddet går til ungdomsarbejdet
i Idrætsforeningen.
Overskud i 2019: 68.021 Kr.
Gislev If Loppemarkedsudvalget

For at undgå misforståelser omkring afhentningen, må effekter
gerne være markeret med teksten
”til GIF-loppemarked”.

OBS. Med forbehold for ændringer af forsamlingsregler.

GISLEVhallen
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INDMELDELSE

Find os på
Facebook og
Instagram

hver mandag og torsdag
Fra 16.00 Til 18.00

Gislev Fitness klub v/Lars Kaagaard Kristensen · Ørbækvej 10 · 5854 Gislev
Tlf: 20 20 72 60 · lkk@gislev-fk.dk

VE- godkendt varmepumpeinstallatør
Jens Erik Olsen · Slipager 9 · 5854 Gislev · Tlf. 20 70 34 64 · www.gislevvarmeservice.dk
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September - Oktober - November

Gislev & Ellested
Sogne

Årgang 71

Nr. 4 - 2021

Gislev kirke

Sognehistorien fortsat:

I 1912 udnævntes Provst Mogens Kristian
Mogensen til sognepræst i Gislev.
Sammen med sin store børneflok flyttede han ind i Gislev præstegård, der nu fyldtes af liv.
Med sine 52 år var han en erfaren
præst, der forud for embedet i Gislev
havde bestridt en række betydningsfulde poster blandt andet som provst
i Hads og Ning herreder. Før dette var
han sognepræst i Astrup, hvor han
tillige med sit virke som sognepræst
også virkede som medforstander for
Ask Højskole.
Herudover havde han en årrække studeret udenlands ved universitetet i Erlange i Tyskland og i Italien.
Han var kendt som en dygtig administrator, hvilket blandt andet kom
ham til gode i den årrække, han var
formand for Den Danske Præsteforening. Hans klarhed gjorde ham meget respekteret, og hvor der var nød
eller sorg, lærte man hans varme hjerte at kende.
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I Provst Mogensens embedstid skete
omlægning af præsternes aflønning.
Indtil nu var det driften af avlsgården,
der havde sikret præsten og dennes
familie brød på bordet. Hertil kom
menighedens givne offer ved højtiderne.Nu vedtog man, at præsterne
skulle aflønnes af ministeriet. Embederne blev inddelt i tre forskellige
lønklasser alt efter deres størrelse.
Gislev-Ellested blev på dette tidspunkt
regnet blandt de største landembeder
i Fyns stift. Derfor skulle lønnen også
være derefter.

Meget er sket siden da.
I dag er der vel næppe
nogle landembeder der
regnes ind under den
højeste lønramme.
Det var en afgørende ændring for
præsternes ansættelse forhold. Nu var
de ikke længere afhængige af årets
høst. For præsterne var det måske
nok en økonomisk fordel – dog næppe i Gislev, hvor præstegårdens areal
var over 200 tdr. land. Til gengæld har
det sikkert været en fordel for forholdet mellem præst og menighed, da
præsten ikke længere blev betragtet
som en person, der på grund af sit
embede nød nogle økonomiske fordele.
Præsten bibeholdt dog retten til at
forpagte præstegårdens jord.
I påsken 1926 døde Provst Mogens
Kristian Mogensen efter en operation
og embedet stor længe ledigt.

Med Pastor Fabricius kom en ny generation præster til Gislev. Hans forkyndelse bar præg af, at han havde sine
rødder og inspiration i KFUM – bevægelsen. Her havde han blandt andet
virket som korpssekretær og det var
derfor helt naturligt for ham at starte
ungdomsarbejde op i sognet. Indtil nu
havde Gislev-Ellested været et pastorat, der var gået fri af de mange kirkelige retninger og strømninger, men med
Pastor Fabricius begyndte en ny æra.
Ved præsteskiftet iværksættes udstykning af en stor del af præstegårdsjorden. Nærmere bestemt 74 tdr. land.
Noget som tillægsjord til forskellige
eksisterende brug, imens hovedparten
blev udstykket til oprettelse af en række
husmandsbrug langs den nuværende
vej Præstevænget. Tilbage ved embedet blev 23 tdr. land som tilliggende til
forpagtergården, samt præsteskoven
med tilhørende fenner (græsfolde), ca.
38 tdr., og selve præstegården med tilhørende have, i alt ca. 65 tdr. land.

Årsagen til dette var, at man havde
planer om at slå Ryslinge og GislevEllested pastorat sammen. Dette blev
dog ikke til noget.

I forbindelse med præsteskiftet blev
præstegårdens gamle stuehus og avlslænger revet ned og i stedet opførtes
to udhuse. Et til konfirmandstuen og
det andet til almindelig udhusbrug.

Det blev den kun 36-årige præst Lorentz Peter Fabricius, der nu overtog
der hvor Provst Mogens Kristian Mogensen slap.

Ved forpagterboligen opførtes staldog lade bygning. Materialerne til
dette stammede i høj grad fra de nedrevne længer.

Omkostninger beløb sig for forpagtergårdens vedkommende til 21.000 kr.
og for præstegården til 11.000 kr.
Den kun 36-årige Pastor Fabricius
følte sig hurtigt hjemme i Gislev præstegård og sogn. Han skriver i bogen
præstegårdsliv fra 1950 således:
”Så sad altså vi i foråret 1927 i den
gamle præstegårds nye stuehus. ”Andre har arbejdet og vi er gået ind i
deres arbejde”, det lyste fra kirken
og åndede fra det gamle skrøbelige
stuehus, hvis loft vanskeligt kunne
bære mig, og hvis gulve gyngede; det
hviskede fra de gamle traditionelle to
rødtjørne og duftede fra de romerske
violer i den gamle have. Her var levet
og virket; og der var ganske bestemte
forudsætninger for det kirkelige liv
jeg skulle gå ind i. Forudsætninger
som hverken jeg eller andre kunne
ændre. Men jeg lærte hurtigt af midt i
splittetheden stod sognemenigheden
samlet og åben overfor deres nye kun
36-årige præst, og intet steds kunne

ordet faldet varmere, end det lød her:
”Det er vor kirke og der er vor præst.”
Pastor Fabricius fortæller vider om de
første måneder af hans embedstid, at
der blev rejst en del polemik. Årsagen
til dette var Frimenighedspræst Torkild Rørdam og dennes forkyndelse.
Fra gammel tid har det altid været
skik og brug at frimenighedens såvel
som valgmenighedens præster frit har
haft lov til at låne Gislev kirke til begravelser.
Frimenighedspræst Torkild Rørdam
havde dog gjort sig uheldig bemærket
i Ringe sognekirke ved påsketid. Idet
han i sin forkyndelse direkte havde
bestridt Kristi opstandelse. Hertil kom
at Biskop Rud havde nægtet ham anerkendelse.
Pastor Fabricius siger om dette i bogen Præstegårdsliv fra 1950: ”Jeg tilbød ham da, mod et gentlemantilsagn
om ikke at komme frem med ord eller
forhold, som var illoyale mod sogne-

menigheden og dens trosgrundlag, at
han måtte benytte kirkerne ved begravelser, men dette tilbud afviste han
pure, og da han kun kunne tale under
mit ansvar måtte jeg afvise ham, hvad
der allerede i de første måneder af
mit ophold i sognet rejste megen polemik, men i en sjælden grad samlede
sognets menighed, ligesom biskoppen ganske stillede sig ved min side.”
Til gengæld var valgmenighedens
præster først Thorvald Knudsen og siden Carl Hermansen altid velkommen
i Gislev præstegård.
I det hele taget er Pastor Fabricius
embedstid i Gislev-Ellested pastorat
en interessant periode. Der bliver sået
mange frø som sidenhen bar frugt. I
det næste kirkeblad vil jeg derfor fortsætte fortællingen om Pastor Fabricius som kom til at sætte at afgørende
aftryk på Gislev kirkes historie som
sognemenighed.

Bliver du glad i låget af at synge?
Går du i 5.-7. klasse – Så er juniorkoret lige noget for dig
(…det skal ikke hedde juniorkoret, men navnet finder vi på sammen)
Vi øver hver tirsdag kl. 16.00-17.00 i Gislev kirke
(…i kirken lyder vores stemmer nemlig som en million)

Når du synger i kor, skal du komme hver gang,
og vi forventer som udgangspunkt, at du deltager
i koncerterne. I løbet af året skal vi synge til
fyraftenskoncerter i kirken, herunder gå Lucia og
optræde til Gislev festivalen.
At synge i koret er gratis og
Koret er for både piger og drenge.

Du kan tilmelde dig
til sognepræst
Mette Sauerberg på
mail: mesa@km.dk
Skriv dit navn,
adresse og
mobilnummer.
Vi ses tirsdag
den 24. august

Du vil blive undervist af Kristina Hedelius-Strikkertsen erfaren sanglærer fra Faaborg-Midtfyn
musikskole.
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Sogneudflugt

Søndag den 12. september 2021
Horne kirke, restaurant Hvide Pakhus,
Arresten og Restaurant Skovlyst

Koncert

Søndag den 26. september kl. 19.30
Med

Mads Hansens Kapel

Mads Hansens Kapel er et ungt og kreativt
pust over det danske musikmiljø.
Bandets medlemmer har rødder i vidt
forskellige genrer, men finder sammen
om en fælles kærlighed til den danske
traditionsmusik og fornyelsen af den.
Kapellet har siden deres dannelse i 2015
spillet et væld af koncerter – i udlandet såvel
som herhjemme.
Fra traditionelle baller for folkedansere til
gadefesten Distortion for festglade unge
københavnere.

Program:

Deres lyd er drevet af energi, frækhed og en
veludviklet humoristisk fingerspitzgefühl.

Kl. 10.00:
Gudstjeneste I Gislev kirke.

Kapellet er noget, man skal opleve for at
forstå.

Kl. 11.00:
Afgang fra Gislev med bus til Horne kirke.

Der er fri entre til denne
fantastiske koncert

Kl. 12.00:
Rundvisning Horne Rundkirke.
Kl. 13.15:
Frokost på det Hvide Pakhus i Faaborg.
Kl. 14.30:
Rundvisning på arresten i Faaborg.
Kl. 15.45:
Kaffe og kage på restaurant Skovlyst.
KL. 17.45:
Forventet ankomst til Gislev.

Tilmelding kan ske til Jonna på
Tlf. 50 41 46 58
Sidste frist for tilmelding er den 22. august
Menighedsrådet gør opmærksom på at tilmelding

sker efter først til mølle-princippet.
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Mads Hansens Kapel er:
Jonas Clausen
Violin
Martin Lorenzen
Klarinet
Sebastian Larsen
Guitar
Julian Jørgensen
Klaver
Emil Nielsen
Bas

Børnehøstgudstjeneste
i Ellested kirke søndag den 26. september kl. 10.30
En høstgudstjeneste i børnehøjde, hvor
vi blandt andet skal tale om Guds store
skaberværk og sammen takke for
alle de dejlige frugter og grøntsager
vi hver dag kan spise os mætte i.
Traditonen tro vil kirken være smukt pyntet op.

Efterårskoncert

Halfdan Rasmussen-sange med Ryslinge Sangkor

Tirsdag d. 5 oktober

Børnegudstjeneste
Mortensaften
kl. 10.30 i Gislev kirke
Søndag den 14. november

Tirsdag den 5. oktober giver Ryslinge Sangkor
efterårskoncert i Gislev Kirke kl. 19.30.
Koret ledes af Jens Reinholdt. I programmet indgår der en
række herlige Halfdan Rasmussen-sange med musik af Mogens
Jermiin-Nissen. Teksterne stammer fra de populære Tosserier,
der udkom i årene 1951-1956.
En gudstjeneste for børn der handler
om Mortensaften.
Hvorfor spiser vi gås, og
hvem er Morten Bisp

Kom og få hele fortællingen.
Sammen går vi på gåsejagt i kirken
og ser hvem der gemmer sig?
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Menighedsrådsmøder
Jagtgudstjeneste
efterfølgende hagljagt i præsteskoven

Gislev-Ellested
menighedsråd 2021

Søndag den 21. november

Program
Kl. 9.00:
Jagtgudstjeneste 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.

Kl. 9.40:
Parole på gårdspladsen i præstegården
Kl.10.00:
Sognepræsten inviterer på fællesjagt
i præsteskoven

Følgende datoer er der
menighedsrådsmøde:

Kl. 14.30:
Menighedsrådet inviterer på frokost
i konfirmandstuen

24. aug. kl. 18.00
22. sept. Kl. 18.00

VI begynder dagen med en jagtgudstjeneste i Gislev kirke.
Det er en forkortet gudstjeneste, hvor vi ligesom til høsten
takker Gud for naturens overflod.
Herefter inviterer sognepræsten på jagt i præstenskoven.
På grund af skovens størrelse vil der være begrænsning på
antal deltagere.
Vi runder dagen af med jagtfrokost i konfirmandstuen

Prisen for at deltage er gratis.
Tilmelding foregår efter først til mølle-princippet
og kan ske til sognepræst Mette Sauerberg på
mail: mesa@km.dk
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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

ELLESTED

Søndag den 5 sept. 14. s.e.trin

kl. 9.00

Søndag den 12. sept. 15.s.e. trin.

kl. 10.00 efterfølgende sogneudflugt

Søndag den 19. sept. 16.s.e. trin.

kl. 9.00 og kl. 11.00 Konfirmation

Tirsdag den 21.sept.

kl. 17.00: Fyraftenstjeneste i Gislev kirke.

Søndag den 26. sep. 17. s.e.trin.

Børnehøstgudstjeneste i Ellested kirke

Søndag den 3. okt. 18. s.e.trin.

kl. 10.30

Søndag den 10. okt. 19. s.e.trin.

kl. 10.30

Onsdag den 13. okt.

Efterårssang i Ellested kirke

Søndag den 17 okt. 20. s.e.trin.

kl. 14.00 ved Birte Jacobsen sognepræst i Rolfsted

Søndag den 23. okt. 21. s.e.trin.

kl. 10.30

Søndag den 31. okt. 22.s.e. trin.

kl. 10.30

Søndag den 7. nov. Alle helgens dag

kl. 19.00

Søndag den 14. nov. 24. s.e.trin.

kl. 10.30 børnegudstjeneste om Mortens aften

Søndag den 21. nov. Sidste s. i kirkeåret

kl. 9.00 Jagtgudstjeneste

Tirsdag den 23. nov.

kl. 17.00: Fyraftenstjeneste i Gislev kirke

Søndag den 28. nov. 1.s.i advent

kl. 10.30

kl. 10.30

kl. 17.00

kl. 16.00

Søndag den 12. sept. kl. 11.00:

Sogneudflugt til Horne rundkirke og arresten i Faaborg (husk tilmelding)

Søndag den 26. sept. kl. 19.30:

Koncert med Mads Hansen Kapel

Tirsdag den 5. okt. kl. 19.30:

Koncert med Ryslinge sangkor

Søndag den 21. nov. kl. 9.00

Jagtgudstjeneste med efterfølgende hagljagt i præsteskoven (husk tilmelding)

Der kan forekomme ændringer i gudstjenesteplan. Følg derfor med på vores facebook side: Gislev Ellested kirker, sogn.dk eller Midtfyns Posten

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

Kommende aktiviteter

Mobilitet og mobilitetsknudepunkt i Gislev
Transporten bliver grønnere, men ting tager tid. Der er mange faktorer, der spiller
ind for den enkelte familie. Alt bamler om
grønnere liv og biodiversitet. Men hvad
skal man vælge?
Faaborg-Midtfyn Kommune har nedsat
et FN ’s Verdensmåls-udvalg, som bl.a. er
nået frem til, at man forsøgsvis vil afprøve
at etablere mobilitetsknudepunkter.
Som første step og trin i udviklingen mod
mere grøn mobilitet i landområderne er
Gislev blev valgt som det første sted, ideen
skal prøves af.
Kommunens trafikplanlægger og projektleder, Elsebeth Gedde, er nu i gang med
at udvikle vores lokale projekt.
I samarbejde med Lokalrådet, SuperBrugsen Gislev og Fynsland er vi nu ved at få
etableret et knudepunkt.

Grundideen med knudepunktet er, at
SuperBrugsen i Gislev skal være et punkt,
hvor folk kommer til fra nærområdet på
gå-ben, cykel eller måske i bil, for der
efter at have samkørsel til sit ønskede mål
eller en del af vejen. Organiseringen vil ske
gennem app’en Nabo-go.
Lokalrådet vil i en 2-årig periode forsøge
at give mulighed for udlejning til yderst
rimelig pris af nogle få elcykler, som fortrinsvis skal bruges til transporten fra
bopæl til knudepunkt, så bilen kan blive
i garagen. Samkørsel kræver naturligvis
organiseret og respektfulde aftaler, som
kan ske gennem App’en.
Erfaringen er, at vi alle hver især tror, vi er
alene om at kunne løse vores transportbehov, måske kan bil nr. 2 kan undværes.
Vi ser frem til, at Nabo-go kan afhjælpe
denne tro et stykke vejen.

Ingen tvivl om, at den grønne omstilling er her, og hvad enten vi vil det eller ej,
så vil det stille krav til ommøbleringer i vores vaner og tankegange.

I vil naturligvis blive orienteret nærmere om projektet.
Gislev Lokalråd – Fmd. AP. Andersen
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KANDIDAT TIL KOMMUNALVALGET 2021

TANJA KROMANN
CLAUSEN
Socialdemokratiet

Om mig

Jeg er 40 år, og er opvokset og bosat i Gislev. Når jeg kommer rundt i vores kommune er jeg stolt af vores by, og de fælleskaber
vi er kendt for. Her findes noget for alle, og netop det lokale engagement og de mange ildsjæle er grundlaget for, at Gislev og
Faaborg Midtfyn Kommune er et godt sted at være.
Jeg er formand for Gislev Hallens bestyrelse. I den sammenhæng arrangerer og deltager jeg i mange lokale arrangementer.
Personligt er jeg meget optaget af fællesskaber, og hvordan vi alle kan blive en del af det på den måde vi hver især ønsker. Jeg
er glad og stolt over, at bo i Gislev og være en del af vores gode lokalsamfund og fællesskab.
I mit civile liv arbejder jeg som projektkoordinator i Svendborg Kommune, hvor jeg er ansvarlig for en indsats målrettet unge
mellem 15-17 år, som skal i uddannelse eller job.

Politik

Jeg blev valgt ind i kommunalbestyrelsen ved det seneste valg i 2017. Jeg er næstformand i Teknik- og miljø-udvalget og
medlem af Arbejdsmarkedsudvalget. Jeg har lært meget om det politiske virke i min første periode. Jeg er klar til, at indgå i det
politiske arbejde for Gislev og hele Faaborg Midtfyn Kommune i næste periode.
Mit politiske udgangspunkt er, at de som har mest brug for hjælp skal have de fleste ressourcer. Kommunens kerneopgave skal
være et højt serviceniveau overfor borgerne. Samtidig skal Faaborg Midtfyn Kommune sikre gode arbejdsforhold for vores
medarbejdere, og være en attraktiv arbejdsplads.
Jeg vil arbejde ud fra følgende fokusområder:
Det gode liv og en plads i fællesskabet skal være muligt for alle. Kommunen skal være en aktiv medspiller i, at alle
borgere opnår det bedst mulige liv lige fra man er barn, til man bliver voksen og ældre.
Faaborg Midtfyn kommune skal skabe muligheder for borgerne. Vi får alle brug for at komme i kontakt med
kommunen på den ene eller anden måde i løbet af et liv, og derfor er et højt serviceniveau afgørende.
Faaborg Midtfyn kommune skal fortsat være en attraktiv kommune at bo i. Dette sikrer vi ved, at have stærke
lokalsamfund og byområder, et godt erhvervsliv og jobmuligheder og en smidig og samarbejdsvillig kommunal
administration, der har øje på udvikling og muligheder for os alle - også landområderne.
Faaborg Midtfyn kommune skal gå forrest i, at handle lokalt. Det er en selvfølge for mig, at kommunen er med til at sikre
vækst og muligheder for erhvervsdrivende i vores kommune.
Lokalsamfundene er rygraden i vores store kommune, og de skal fortsat udvikles og vedligeholdes. Borgerinddragelse og
nærdemokrati skal være et konstant fokus, og jeg vil arbejde for, at der er fritidsliv, arbejdspladser og udvikling i alle egne af
vores kommune. Lokalrådet er en afgørende brik i samspillet mellem kommune og lokalsamfund, og er et vigtigt talerør for
Gislevs og borgernes interesser.

Jeg vil meget gerne besøge eller
tale med alle, der ønsker det.
RING ELLER SKRIV TIL MIG PÅ
TLF. 31 23 69 72 ELLER
TANJAKROMANN@GMAIL.COM
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Mit navn er Heide Munk, og jeg stiller op ved kommunalvalget 21 for

Du kender mig fra Idrætsforeningen, lokalrådet, institutionerne
og diverse arrangementer.
Med min opvækst i Ryslinge, en ungdom i Odense, og nu mit voksenliv i Gislev, er min
grundlæggende tilgang bundet op på det lokale, engagement, fællesskab og lige adgang for
alle. Jeg bor i et af Gislevs parcelhuskvarterer med hustru, 3 børn, ligusterhæk og drømme.
Jeg vil glæde mig til at bringe de mange fantastiske værdier og tanker videre ind i
kommunalpolitikken i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Jeg vil gerne være med til at gøre vores kommune skarpere, attraktiv og interessant på nogle
områder, hvor jeg længe har syntes, det ikke er optimalt:
De kommunale budgetter skal i balance,
så alle borgere og lokalsamfund føler sig
ligestillet overfor kommunen. Derfor skal
budgetterne opdeles i 3 niveauer.
Kommunen skal skabe vækst ved at
fokusere på et stærkt erhvervsliv, hvor
tiltrækning, iværksætteri og netværk skal
styrkes kraftigt. Derfor er det nødvendigt
med et erhvervskontor, som skal være
opsøgende og gøre det smidigt at vækste.
Der skal være langt større lighed mellem
børn og unge, uanset hvor de bor, og
hvor de går i skole. Derfor skal
mulighederne for adgangen til
grundskolerne og de videregående
uddannelser ligestilles. Bl.a. skal de frie/
private skolers muligheder samt den
kollektive trafik gøres langt bedre.
Jeg går efter friheden til at vælge, etablere sig og blive værdsat lige for kommunen uanset
bopæl samt en kommune, der er i stand til at prioritere udgifterne og tiltrække
udviklingen.

Stem personligt på Heide Munk, LokalListen FMK

Jeg vil super gerne i dialog, så kontakt mig gerne - fx på Facebook: Heide Munk, LokalListen FMK
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Ole Peder Hansen
DE RADIKALE - LISTE B
Hej! Jeg hedder Ole Peder Hansen
og er 73 år. Jeg går ind for styrkelse af
kulturelle og grønne tiltag fra lokalråd,
borgere, folkeoplysende foreninger,
borgerbudget og garanti i stillinger
samt bevare bestående skoler og
daginstitutioner.

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
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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

RESERVER
DATOEN
ALLEREDE NU!

GI' DEN GAS
PRÆSENTERER

MUSIKKEN
LEVERES AF
POSTEN,
PILOTEN OG
PIANISTEN

J U L E FROKOST
I
G I S L E V HALLEN
20. november 2021

FIND OS PÅ

FACEBOOK
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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

SONAX

AUTOPLEJE
SHAMPOO, POLERMIDDEL
COCKPIT PLEJE ELLER RUDERENS

79,Fra

KAMPAGNEPRIS

Like os på Facebook
www.facebook.com/gislevsmedie
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Borgermøde
19. august 2021 kl. 17.30
Borgermøde 19. august 2021 kl. 17.30
Kommunalt
afydervægge
ydervæggei din
i din
bolig
Kommunalttilskud
tilskudtil
tilrenovering
renovering af
bolig
samt
afhovedgaden
hovedgaden
samtlidt
lidtom
omfornyelse
fornyelse af
https://www.fmk.dk/borger/ﬂytte-bo-og-bygge/bygge-om-nyt-eller-til/byfornyelse/
https://www.fmk.dk/borger/ﬂytte-bo-og-bygge/bygge-om-nyt-eller-til/byfornyelse/
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›› L Ø S N I N E R G F O R G I S L E V

Grøn energi/fjernvarme/kollektiv

LOKALRÅDET
Vi mangler endnu et par personer til en arbejdsgruppe,
som kan arbejde med vores omstilling
Lokalrådet har i de sidste numre
skrevet gjort sig nogle tanker omkring omstillingen til grøn energi
her lokalt i Gislev.

Midtfyns Energi har nu udsendt
noget materiale for Ryslinge, som
I opfordres til at se nærmere på – en
af måske løsninger.

Tanken er så billig omlægning og
varig service som muligt, også gældende for de boliger, som umiddelbart ligger uden for byzonen.
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.

Lokalrådet ønsker, at vi kan holde
et borgermøde i løbet af efteråret.
Vi ser frem til, at der er nogle på
personer, som vil gå ind i en arbejdsgruppe til gavn for os alle.
Lokalrådet kan ikke løfte opgaven
alene.

Tilmeldinger til arbejdsgruppen
skal ske til
Ole Iglemose Larsen
Ørbækvej 88 - 5854 Gislev
iglemosegaard@gmail.com
tlf. 6229 1386 / 6134 8086

www.midtfynsenergi.dk/fjernvarme-i-ryslinge/

ALT I:

Tømrermester

Jacob Johansen

Nybyg, renovering, tag,
døre og vinduer.

Tlf. +45 53 59 70 50
Bygmestervej 3, 5854 Gislev
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Siden sidst ...
Dejlig familieeftermiddag og aften på Ådalscenen
Så er vi igang igen. Det er svært at beskrive, hvor dejligt det er, og vi har helt sikkert glædet
os rigtig meget. Alt klappede, og alt fungerede super flot. Et godt team af mange
mennesker lægger mange kræfter i at få arrangementerne til at fungere. Mens det står på,
er der gang i mange mennesker. Men ikke mindst både før og efter sådan et arrangement,
er der rigtig mange, der giver en hånd med. Det nyder vi meget, og uden jer er det ikke
muligt, at lave sådan en succes. Mange tak for det.

TAK

H. C. Andersen paraden
De mennesker, der valgte at bruge en dejlig solskinseftermiddagen på Ådalscenen,
fik en herlig oplevelse. Igen i år kom H. C. Andersen-paraden lige fra deres
premiere i Odense. Så eftermiddagen var fyldt med glade børn, masser af sang og
livsglæde. Det skal simpelthen opleves. De børn, der var tilskuere, drømte sig væk i
H. C. Andersens eventyr, prinsesser og flotte kostumer.

Julie Berthelsen og Christoffer Brodersen samt Odense
politiorkester
Om aftenen var der et festfyrværkeri af musik og sange på scenen. Solisterne Julie
Berthelsen og Christoffer Brodersen gav en meget veloplagt og intens optræden. De fremførte
masser af kendte stykker musik, både alene og som duetter.
Sammen med det store orkester, spillede de fint op til publikum. Et orkester i det format giver
en stor lydoplevelse, og koret lagde energi til musikken. Det var deres første optræden efter
en lang pause, så deres energi og lyst kunne mærkes af publikum, på scenen og backstage.
De er mange mennesker, og de fylder meget, så vi havde bygget scenen ud i fuld størrelse for
at få plads til alle. De var alle meget imponerede af vores scene. De syntes, at de fik
fantastiske forhold både på scenen og backstage.

Årets første torsdags koncert
Der var god underholdning af Løven, Kim og Hulken og Ricko og konferencier Mikkel Juul
Hansen i sommervarmen på Ådalscenen. Hyggelig sjov, musik en god blanding af
gammel og ny musik, krydret med sjove historier, der var både noget for øjne og øre.
Vi er glade for den opbakning, vi får fra medlemmerne, og det er dejligt, at vi kan trække
koncertgæster fra omegnen. Åkanten blev flittigt brugt, mad og drikke kunne nydes i
solen. Eller som mange valgte …. i skyggen af træerne. Der var en meget varm sommeraften. Hoppeborgen var godt fyldt af glade børn, der trodsede varmen og fik leget.

Bestyrelsen
Ådalscenen Gislev Kulturcenter
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›› N Y T F R A

Tågehornet og Byorkester
Nu tager vi fat på sang og
musik igen!
Tågehornet skal synge ved flg. arrangementer: Høstgudstjeneste på
Ådalscenen den 29. august, Julemarked på Nørrevænget den 4. december og Juletræ på torvet den
12. december. Derudover har vi talt
om at lave en cafeaften med fællessang i Ådalshuset.
Koret øver. Den 17.8., den 16.9., den
28.10. og den 25.11.

Alle aftener i Ådalhuset kl. 19.
Gislev Byorkester spiller på Bjørnøfestival den 31.7 og ved private
arrangementer den 14.8 og den
27.8. Den 29.10 spiller vi for Årslev
Musikforening.

Orkestret øver: den 22.7., den
9.9., den 23.9., den 7.10., den 21.10,
den 4.11., den 18.11, den 2.12. og
den 16.12!
Hilsen Tommy
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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

46

23-04-2021 13:02:51

SENSOMMER- OG
EFTERÅRSREJSER
MED BUS

Bornholm - Danmarks dejligste ferieø

Paris - Byernes By

5 dage

Gislev giver dig alle de store oplevelser

På hotel Balka Strand spiser vi god mad, nyder den skønne
have og ikke at forglemme den flotte sandstrand. Hver dag
tager vi på udflugter og ser alle de kendte seværdigheder.

Dejlig ferie i en af Europas smukkeste storbyer. Gislevs roste
program viser dig byens største seværdigheder såsom Champs
Elysée, Triumfbuen, Latinterkvarteret og naturligvis Eiffeltårnet.
• 6 x morgenmad, 1 x middag på dag 1
• 3 byrundture og 2 aftenudflugter
• Erfaren dansk rejseleder på hele rejsen

• 4 x morgenmad, 4 x 3 retters middag eller buffet
• 1 øl, vand eller vin til middagen samt aftenkaffe
• Alle udflugter
Bus fra Jylland, Fyn og Sjælland 18/10.

Bus fra Jylland og Fyn 16/10.

5 dage kr. 3.598
Se www.gislev-rejser.dk/bor5

7 dage kr. 5.498
Se www.gislev-rejser.dk/pah

Nyhed

Krk - Den Gyldne Ø 2021

Alsace og Rhinen

Skøn natur og sydlandsk stemning

Smukke landskaber, livsglæde og hyggelige byer

Spændende nyhed til det solrige Kroatien og den skønne gyldne
Ø, Krk i Kvarnerbugten. Vi bor hele 6 nætter på godt hotel med
halvpension og frie drikkevarer til maden.

Oplevelsesrig rejse til de smukke landskaber og gode vine i
Alsace. Vi besøger bl.a.Strasbourg med den gotiske katedral og
hyggelige pladser samt Colmar med området, La Petite Venise.
• 6 x morgenmad, 6 x middag
• 2 udflugter, 3 byrundture
• 1 x vinsmagning i Alsace

• 9 x morgenmad, 3 x middag på ud- og hjemrejse
• 6 x middag på Krk med vin, øl og vand til maden
• Byrundtur, ø-rundtur, vinsmagning og udflugt til Opatija
Bus fra Jylland, Fyn og Sjælland* 10/9*, 24/9*, 8/10.

Bus fra Jylland, Fyn og Sjælland* 28/8*, 4/9, 11/9, 18/9 m.fl.

10 dage fra kr. 4.998
Se www.gislev-rejser.dk/krk

7 dage kr. 4.998
Se www.gislev-rejser.dk/alr

Start rejsen på www.gislev-rejser.dk

•

Tlf. 62 29 12 10

•

Man - fre 10 - 16
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›› Æ L D R E B O L I G E R E L L E R

Bofællesskab i Gislev
Lokalrådet har det sidste kvartal lavet en uforpligtigende
undersøgelse af, hvor stort et behov, der er i Gislev for bygningen
af flere ældrevenlige boliger.
Resultatet er indtil videre, at der er
17 personer/par, som har tilkendegivet et ønske om en ældrebolig
- heraf nogle få med interesse for
seniorfællesskab i en eller anden
form.
Vi går nu videre med disse tilkendegivelser til forskellige investorer
og byggefirmaer.
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Er der stadig nogle, som endnu ikke
har fået sendt det uforpligtigende
tilsagn, kan det sagtens nå sig.
Der er ingen tidsfrist.
Tilkendegivelserne sendes til
ap.andersen52@gmail.com, SMS
på 2941 3125 eller afleveres på
nedenstående talon 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.
Gislev Lokalråd
fmd. AP. Andersen

›› A U G U S T - D E C E M B E R

Nyt fra Spejderne

Sankt Hans
Igen i år blev Sankt Hans på grund
af corona lidt anderledes. Vi havde ikke de sædvanlige aktiviteter,
men der var selvfølgelig et bål og
en heks. Kl. 20.00 tændte vi bålet,
men der gik lidt tid, før der kom
rigtig fut i det. Til sidst blev heksen
dog sendt til Bloksbjerg.
Til næste år håber vi, at vi igen kan
holde Sankt hans på sædvanlig vis
med forskellige aktiviteter, pandekager, snobrød og andet godt.

Familiespejder
Til familiespejder i maj fik vi malet
de sten, vi gangen før havde fundet på stranden. Det blev til mange
fine sten med bl.a. snegle, biler og
sommerfugle. Kun fantasien satte
grænser.
Samme dag lavede vi også mad
over bål. Denne gang var der mælkebøtter og brændenælder på menuen. Der blev lavet mælkebøttefritter, hvor mælkebøttehoveder
blev dyppet i dej og friturestegt

Mælkebøtteblade blev brugt i en
grillede cheesesandwich, mens
brændenældebladene blev en del
af pandekagedejen.
Vi forsøgte os også med at lave
kartoffelchips med et brændenældeblad i midten. Det lykkes fint,
selv om chipsene var lidt bløde.
Efter sommerferien starter vi op
med Familiespejder igen, og alle
er velkomne.
Vi har fundet på forskellige spændende aktiviteter, der bl. a. omfatter vind og vejr, papirsflyvere
og faldskærme, vanddyr og en
brændesang.
Vi holder Familiespejder ca. 1 gang
om måneden.
Så kunne du og familien have lyst til
at prøve kræfter med spejderlivet,
så mød op til nogle spændende timer. Det koster 50 kr. pr. familie pr.
gang. Datoerne for Familiespejder
i efteråret 2021 er:
kl.
August 2021
September 2021 kl.
Oktober 2021
kl.
November 2021 kl.
December 2021 kl.

10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00

Vel mødt
Spejderne i Gislev

49

›› K U N F O R K A N I N E R

Alternativt fynske dyrskue
”I avlsarbejdet vil der altid være
en overproduktion, da det ikke er
alle kaniner, som kan indgå i det
videre avlsarbejde, og de kommer
selvfølgelig på menukortet, intet
går til spilde,” sagde formanden
for Sydvestfyns Racekaniner, Helle
Mathiasen, fra Assens.
Bedømmelsen af racekaninerne
var desværre kun foregået under
Coronaen nogle enkelte gange
via ”kassebedømmelser”, hvilket
vil sige, at avlerne kunne komme
på et bestemt tidspunkt med deres kaniner i en kasse og få dem
bedømt og så farvel igen – ingen
sociale kontakter.

Coronaen har nu for 2. år i træk
forhindret, at Det fynske Dyrskue
har kunnet gennemføres, hvor De
samvirkende fynske Kaninavlerforeninger har haft deres årlige
udstilling af racekaniner og hoppekaniner.
Da restriktionerne her i foråret blev
lempet, var der stor interesse for,
at kaninavlere fra Danmarks Kaninavlerforening igen kunne mødes.
Derfor lagde Charlotte og Troels
Detlefsen på Fjellerupvej i Gislev
den 12. juni ”hus og have” til, så der
igen kunne afholdes et stævne.
Udover naturligvis fynske deltagere var der også mødt et par jyder
op og en enkelt sjællænder.
Stævnet havde flere elementer i
sig. Laden var fyldt med racekaniner, som stod i deres bure
og
ventede på at skulle bedømmes.
Udenfor var der stor aktivitet med
hoppekaniner, som også skulle bedømmes gennem hoppekonkurrencer.
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For at binde hele stævnet sammen,
udveksle erfaringer og styrke de
sociale relationer, var der naturligvis indlagt kaffepauser og frokostpause, hvor bl.a. Troels sørgede for,
at grillen var klar. Om det var pølser
eller kaniner, der skulle på grillen,
meldte historien ikke noget om.

Bedømmelsen af racekaninerne er
meget vigtig for avlsarbejdet og
skal helst ske i efteråret, så man
ved, hvad man skal avle videre på
i kommende forår.
For store racekaniner avles der kun
et kuld om året, og kaninerne skal
være klar til bedømmelse sidst på
efteråret og gerne være nået en
vægt på omkring 4 kg - naturligvis
afhængigt af race.

Benny Garly, som var dommer på
dette stævne, fortalte og viste,
hvordan en bedømmelse foregik.
Kaninen blev minutiøst ”undersøgt”, og et detaljeret skema over
vægt, statur, poter, hårtæthed,
glans etc. blev udfyldt og lagt på
computer, som efter bedømmelsernes afslutning udskrev en præmieliste for hver enkelt race.
Benny Garly er en ældre herre med
stort engagement med mere end
40 års erfaring som dommer inden for racekaniner. Derhjemme
har han stadig omkring 50 kaniner,
som han hygger sig med. – ”Det
holder man ikke lige op med, når
det har været en stor del af ens liv”.
Hoppekaninerne er også et resultat
af avlsarbejde. Karen Frederiksen,
en yngre deltager, fortalte, at hoppekaninerne er klar til hop, når de er
ca. 4 måneder gamle og kan faktisk
være med, til de er 11 år.

Indenfor de forskellige lokalafdelinger er der en stor social ansvarlighed, hvor de erfarne tager hånd
om de yngste for at være med til
at give dem nogle gode oplevelser
med deres dyr.

Når de er 6 år, går de ned og hopper sammen med de unge kaniner
– altså ingen aldersdiskrimination.

Der bliver holdt en lang række
stævner i hele landet, måske næsten et i hver weekend, så man kan
sagtens få sine konkurrencemæssige behov dækket.

Charlotte Detlefsen var dommer på hoppe-delen og har også
mange års erfaring. Konkurrencens
elementer fremgår bedst af billederne, men også her er der nogle
skarpe bedømmelseskriterier.
Generelt for stævnerne bliver de
forskellige præmielister udskrevet,
og præmiebordet bliver opsat, og
nr. 1 først lov til at vælge sin præmie
og så fremdeles – en meget social
præmieuddeling. Det vigtigste er
resultat af bedømmelen, som er afgørende for det videre avlsarbejde.

Der er naturligvis også en stor
gruppe især af børn, som har dem,
der bliver kaldt baghavekaniner. De
er søde, bløde og nemme at hygge
sig med og er med til at give børn
en ansvarlighed overfor dyr. En
gruppe, der ikke er organiseret, kan
måske bære kimen til at gå ind i et
avlsarbejde på et senere tidspunkt.

Danmarks Kaninavlerforening har
også en afdeling for slagtekaniner.
Desværre er der ikke i Danmark en
tradition for at spise kaninkød, som
man gør i de sydeuropæiske lande.
Men prøv at google ”kaninretter”.
Der er et væld af gode retter – prøv
det. Et godt råd fra Helle Mathiasen.
Stor tak til Charlotte Detlefsen og
Helle Mathiasen for særdeles god
guidning ind i et noget ukendt univers for undertegnede og måske
også for andre. Jeg håber, dette
lille indlæg kan være inspiration til
at gå i gang med en ny, sød, blød
og varm hobby.
ViG-redaktionen
AP. Andersen

Danmarks Kaninavlerforening er
en stor og velsmurt organisation
med en lang række af lokalafdelinger under sig.
Desværre bliver der færre og færre,
som arbejder med racekaniner, da
det mest er de ældre generationer,
som har interesse for dette arbejde,
hvorimod det er de yngre generationer, som interesserer sig for hoppekaniner.
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›› N Y H E D E R F R A

Gislev i bevægelse
Gå eller løb så langt du kan på 12
timer. Kom til en festlig familie- og
motionsdag ved Gislev Hallen.
den 28./8. kl. 9.00-21.00
Præmie til den deltager, der går
længst, og præmie til den deltager, der løber længst. I Gislev er
der rigtig mange, som kan lide at
bevæge sig og få noget motion.
Nu kommer der et særligt arrangement for dem, som gerne vil ud
i naturen og måske udfordre sig
selv lidt.

Gislev Hallen arrangerer et event,
der løber fra kl. 9.00-21.00 den
28/8 2021. Deltagerne kommer ud
på en 5 km lang rute, som starter
og slutter ved Gislev Hallen.

Det koster 200 kroner for et startnummer til eventet, og der medfølger vand, saft, snacks (frugt,
slik og andet energigivende) ad
libitum og en sandwich til frokost.

På ruten kan man gå eller løbe så
langt, man kan, på 12 timer. Ved
Gislev Hallen er der depot for deltagerne med drikkelse, snacks og
frokost ad libitum hele dagen.

Aftensmad kan tilkøbes. Desuden
vil der i løbet af dagen være overraskelser til deltagerne. Børn under 15 år går med på ruten gratis.
Hvis de ønsker forplejning, kan det
tilkøbes for 100 kroner. (Se programmet)

Desuden er der toilet- og omklædningsfaciliteter.

GISLE V I B EVÆG EL SE 2021 !
TIDSPUNKT

AKTIVITET

Kl. 9.00

Start på event fra Gislev Hallen for deltagerne
Salg af øl, vand og pølser åbner ved hallen
Hoppebord og musikalsk underholdning starter

Kl. 11.00

Brunsviger til deltagerne ved hallen og på ruten

Kl. 12.00 - 13.00

Frokost for deltagerne

Kl. 13.00

Portvin til deltagerne ved hallen eller på ruten

Kl. 15.00

Kaffe og kage til deltagerne ved hallen eller på ruten

Kl. 18.00 - 19.00

Mulighed for at købe aftensmad ved hallen

Kl. 19.00

Dessert til deltagerne ved hallen eller på ruten

Kl. 21.00

Slut på event og præmieoverrækkelse

Find begivenheden ’Gislev i bevægelse – gå så langt du kan på 12 timer’ på Facebook
Tilmelding via billetlink eller ved henvendelse til Tanja Kromann på tlf. 3123 6972.

Det er desuden muligt at købe en
lækker t-shirt med ’Gislev i bevægelse’ trykt på ryggen. De koster
200 kroner. Trøjerne kan ses og
prøves ved Janne Hald i Hårgalleriet Gislev.
Man kan gå så lang tid, som man
ønsker - dog højest de 12 timer. Vi
har alle forskellige mål, og man kan
deltage i dette event, ligesom man
ønsker. Man kan gå alt fra 5 minutter til 12 timer. Det er helt op til den
enkelte. Man må selvfølgelig også
meget gerne løbe på ruten, hvis
man ønsker det.
Ved Gislev Hallen vil der være mulighed for at heppe på deltagerne,
og der vil være borde og stole til
publikum. Der vil være salg af øl,
vand og pølser. Gislev Festivalforening sørger for den musikalske
underholdning i løbet af dagen.
Der er hoppeborg til børnene på
pladsen.
Tanja Kromann Clausen
Formand
Arrangørgruppen
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›› T A K G I S L E V

Støtte og opbakning
TA K FOR STØTTE OG OPBA K N IN G OM K R IN G Å DA LSHU SE T.
Vi har fået en enorm støtte og interesse omkring projektet med at
bevare Ådalshuset som foreningshus og øvelokale for Tågehornet
og Gislev Byorkester.
Vi er rigtig glade for samarbejdet
med motorcykelklubben ”Kaffekværnen”, som også benytter
huset.

Jem & Fix har sponsoreret materialer for 32.000 kr. til renovering
af huset indvendig.

Ved begge arrangementer var
der stor opbakning, og folk var
flinke til at støtte økonomisk.

Ole Iglemose er i spidsen for et
hold, som styrer renoveringen. Vi
holdt koncert med Byorkestret
på Ådalscenen lørdag den 26.6.
og har afholdt to cafekoncerter i
Ådal-huset.

Så tak Gislev
– sammen kan vi noget.
Hilsen Husgruppen:
Jeanette, Manuel, Karen og Tommy

GISLEV FORSAMLINGSHUS
Ved ”Husets” generalforsamling den 31. maj 2021 ønskede
Poul Kirkeskov at takke af som formand og bestyrelsesmedlem.
Vi vil gerne takke Poul og Solveig for de mange års arbejde som
ormand og assistent.
Poul og Solveig vil fortsat stå for udlejning og udlevering af nøgler og kan
træffes på tlf. nr. 4021 1297 eller mail: gislev.forsamlingshus@gmail.com.
Ny formand for forsamlingshuset er Ejner Nielsen, som kan træffes på
tlf. 5238 4090 eller 4045 1253 eller mail: anstalten_gislev@hotmail.com.
I den nye bestyrelse har vi delt opgaverne mellem os, således at vi har
tilkaldevagt én måned ad gangen. Der vil være en opdateret liste
i Skovstuen og køkkenet v/store sal med telefonnumre.
Med venlig hilsen bestyrelsen
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›› T I N A ’ S P R I V A T E

Pasningsordning

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

Det er altid sjovt at komme i motorikrummet og kunne lege og tumle
omkring, og det er meget tydeligt,
de kære børn hurtigt finder ind i
en ny omend noget anderledes
hverdag.
De har taget det i stiv arm og med
åbent sind, hvad der end er blevet
lavet her i de forgangne 10 måneder.
Forældrene støtter op og hjælper
hvor de kan. I fællesskab får vi vores hverdag til at hænge sammen.
Det er dejligt med den støtte og
opbakning. Det gør alting meget
nemmere.

De grønne områder i vores skønne
by er også blevet brugt flittigt, og
små røde kinder er kommet frem
på nogle af disse ture. Det skulle jo
være så sundt, så her har vi været
ekstra sunde i år. Vi må alle få det
bedste ud af situationen, verden
er i.
Her håber vi på, at foråret og sommeren byder på mere normale tilstande igen. Vi savner vores venner
og det fælleskab, det nu engang
giver til sådan en størrelse børn.
Tina Christiansen
Privat Børnepasser

Din køreskole på Midtfyn!
Teoriadresse: Hestehavevej 21, Ryslinge.
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›› N Y T F R A N Ø R R E V Æ N G E T S V E N N E R

Så skete det…

Endelig fik vi meldingen om, at Nørrevænget måtte åbne for os alle sammen.
Vi fejrede det med en koncert den 2.
juli, hvor Tommy og Karen spillede.
Det var så dejligt at se beboernes
glæde over, at der måtte komme
gæster udefra.
Den 28. august har vi planlagt en stor Genåbningsfest/
Grillfest i Pyramiden.
Vi starter kl. 17.00 med pølser, frikadeller og varm og kold kartoffelsalat. Thomas Johansen kommer og
underholder.
Det koster kr. 100,- at deltage, og
man skal melde til hos Marna
tlf. 2963 0048 eller Ketty
tlf. 2929 2072 senest den 20.8.

Onsdag den 15. september kl. 17.00
afholder vi GENERALFORSAMLING.
Vi starter kl. 17.00 med generalforsamling, derefter serveres der gule
ærter eller aspargessuppe samt
kaffe og småkager.

Det koster ligeledes kr. 100,- at deltage, og det er inkl. snaps, øl eller
vand. Her er også tilmelding til Marna eller Ketty. Der kommer annonce
i Midtfynsposten både med grillfest
og generalforsamling.

Vores efterårsprogram:
TIDSPUNKT

AKTIVITET

D. 28. August

Genåbningsfest/grillfest

D. 15. September

Generalforsamling

D. 3. Oktober

Ulla og Torben Nikolajsen

D. 20. Oktober

”Erna Taverna”

D. 7. November

Karl

D. 17. November

”Musik fra hjertet”

D. 4. December

Julemarked

Grillfest og generalforsamling er kl. 17.00 café-eftermiddage er kl. 14.30
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CHRIS MACDONALD!

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
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
Morten Pedersen
mp@hhpedersen.dk
Gislev L´hombreklub
Thormod Larsen		
Gislev Musik Festival
Mathias Ramsing
ramsing_05@hotmail.com
Gislev Revy
Louise V. Gotfredsen
louise@vinge.dk
Gislev Seniorklub
Per Hansen
bechhansen@ga-net.dk
Gislev Vandværk
Holger Klausen
holger.klausen@ga-net.dk
Gislev Veteranforening
Ejner Nielsen
anstalten_gislev@hotmail.com
Laundrup Mark Egnsspilsforening
Charlotte Lintrup
charlottelygaard@live.dk
Lokalhistorisk Forening (Gislev området) Otto Jørgensen
ottojoe@5750.dk

Telefon
5241 9659
4088 5219
4021 1297
3123 6972
3113 1902
2486 9819
3113 1902
2047 6817
5237 0229
2890 0860
2075 1229
3113 1902
4075 0958
2028 5707
2280 5016
6174 2331
3029 4991
4070 8020
6229 1497
2751 5854
2225 5477
6124 5667
6229 1719
5238 4090
4076 6949
2575 1722

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

Thomas Lindberg
Karen Birgit Laursen
Karen H. Nielsen
Holger Klausen
Helle Langelund
Frands Jeppesen
Christina Rasmussen
Anders Johansen

thomaslmeldgaard@gmail.com
kbplaursen@hotmail.com
karenhn@ga-net.dk
holger.klausen@ga-net.dk

2025 5287
2289 5598
6229 2028
6229 1719

frandstomrer@firma.tele.dk
gislevspejderne@gmail.com
anders@gislevautohandel.dk

2071 1267
2343 9993
2022 4057

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

A.P. Andersen
Simon Smolsky Larsen
Ole Iglemose Larsen
Winnie Tang
Henrik S. Findsen
Lise Holten
Dorthe Milland
Hanni Søgaard
Peter Østergaard

ap.andersen@ga-net.dk
simon-smolsky@live.dk
iglemosegaard@gmail.com
winnietangp@gmail.com
henrik@findsen.dk
liseholten@mail.tele.dk
milland@ga-net.dk
hannis@mail.dk
pl.oestergaard@gmail.com

2941 3125
6154 3233
6229 1386
2731 4920
2040 5969
2089 7990
4088 5219
2029 2002
2467 6472

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
AUGUST
15.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30
16. 	Gislev Fritid (GIF) begynder igen i Gislev Hallen
– se opslag andet sted i bladet
18.	Bankospil i Forsamlingshuset begynder igen
- Veteranforeningen
19. 	Borgermøde og byvandring i Gislev kl 17.30
– se opslag andet sted i bladet

OKTOBER
2.	Oktoberfest(ival) i Gislev Hallen
– Gislev Musik Festival
3.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30
3.	Ulla og Torben Nikolajsen kl. 14.30
– Nørrevængets Venner
6.	Koncert i Gislev kirke kl. 19.30 med Ryslinge sangkor
10.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

19.	Koncert med Fruens Øje – Gislev kirke kl. 19.30

13.	Gislev Lokalråd møde i Gislev Hallens cafeteria kl. 19.00

22.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

14.	Generalforsamling ved Laundrup Mark Egnsspil i

26.	Ådalscenen musik og reception for Åkanten
– se program på ådalscenen.dk
28.	Gislev i bevægelse kl. 9.00-21.00 ved Gislev Hallen
og underholdning af Gislev Musik Festival
28.	Genåbningsfest/grillfest kl. 17.00
– Nørrevængets Venner
29.	Familiespejder kl. 10.00-12.00 ved Spejderhytten

Ådalshuset kl. 18.30
17.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 14.00
v. Birte Jacobsen sognepræst i Rolfsted
20.	”Erna Taverna” kl. 14.30 – Nørrevængets Venner
23.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30
24.	Familiespejder kl. 10.00-12.00 ved Spejderhytten
31.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

29.	Høstgudstjeneste og konfirmandindskrivning ved
Ådalscenen kl. 11.00

SEPTEMBER
5.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 9.00
10.	Gislev Musik Festival underholder ved SuperBrugsen
–med bl.a. kolde øl og varme pølser
10.	Generalforsamling i Gislev Vandværk kl. 19.00 i Gislev
Hallen
11.	Åbningsreception i Røde Kors butikken kl. 10.00
12.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.00
12.	Sogneudflugt kl. 11.00 til Horne rundkirke og arresten
i Faaborg
15-	Generalforsamling kl. 17.00 – Nørrevængets Venner
18.	Ådalscenen – se program på ådalscenen.dk
19.	Gislev kirke konfirmation kl. 9.00 og kl. 11.00

NOVEMBER
6.	Novemberudstilling på Trunderup Friskole
fra kl. 13.00-18.00
7.	Novemberudstilling på Trunderup Friskole
fra kl. 13.00-17.00
7.	Karl kl. 14.30 – Nørrevængets Venner
14.	Børnegudstjeneste i Gisles kirke om Mortens aften
17.	”Musik fra hjertet” kl. 14.30
– Nørrevængets Venner
20.	Gi’ den Gas-fest/julefrokost i Gislev Hallen
21.	Jagtgudstjeneste i Gislev kirke kl. 9.00
med efterfølgende hagljagt i Præsteskoven
21	Familiespejder kl. 10.00-12.00 ved Spejderhytten
23. 	Fyraftensgudstjeneste i Gislev kirke kl. 17.00
28.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

21.	Fyraftensgudstjeneste i Gislev kirke kl. 17.00
26	Familiespejder kl. 10.00-12.00 ved Spejderhytten
26.	Koncert i Gislev kirke kl. 19.30
med Mads Hansen Kapel

DECEMBER
4.	Julemarked kl. 14.30 – Nørrevængets Venner
5.	Familiespejder kl. 10.00-12.00 ved Spejderhytten
8.	Foredrag med Chris Macdonald i Gislev Hallen
12.	Dans om byens juletræ kl. 14.00 – SAAJIG

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

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

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

Deadline til næste nummer: DEN 25. OKTOBER 2021

Mark & Storm Grafisk A/S

