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›› V E L K O M M E N T I L .

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 vigtigheden af VORES mindre bysamfunds potentialer, som bosætningsområder.
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, men en helt ajourført kan
findes på www.oplevgislev.dk. Kirkebladet for Gislev
& Ellested Sogne indgår som indstik i VÆKST i Gislev.
Det er gratis at komme med indlæg. 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.

Indlevering af tekst og billeder til bladet
Alt materiale skal være redaktionen i hænde
senest på deadline-datoen. Der kan dog træffes særlige aftaler med ViG-redaktionen.
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.
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

Bladet kan også læses på www.oplevgislev.dk
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).
Enhver kan bede om, at blive slettet af redaktionens mailliste.

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

Gi’ den Gas-fest/
julefrokost i Gislev Hallen
20. November kl. 18.00 – 01.00

NERF i Gislev Hallen
5. December kl. 11.00 – 14.00

Chris Macdonald i Gislev Hallen

8. December kl. 19.00

Børnegudstjeneste i Gislev kirke
12. December kl. 13.00 og dans om byens juletræ
kl. 14.00 på torvet

60-70’er fest i Forsamlingshuset
28. Januar kl. 18.00

Udgivelsesplan 2022
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.

Nr. 42: Deadline er den 25. oktober 2022,
udkommer den 15. november 2022.

Annoncepriser pr. år
(excl. moms) – Mål: B x H) eks. moms.

Helside

185 * 260 mm el. 210 * 297 mm

4.200 kr.

Halvside.
185 *125 mm el. 90 * 260 mm 

2.500 kr

Kvart side

90 *125 mm

En ottendedel side
90 * 60 mm 

1.600 kr.

1.100 kr.

Annoncepriserne er for 4 gange,
dog kan annonceteksten ændres.
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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.
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›› T A K F O R E N V E L O V E R S T Å E T

Oktoberfest(ival)

Den 2. oktober 2021 afholdt vi vores 20 års jubilæumsfest i Gislev
Hallen. Det var en helt ny konstellation og alligevel ikke. Efter de
mange genåbninger og mange
aflyste arrangementer, ville vi forsøge at få det maksimale ud af
dagen og skabe det, der kendetegner Gislev Musik Festival. Og
det synes vi selv lykkes.
Vores hensigt var at skabe den
gode stemning og den dejlige
musik, vi kender fra vores årlige
festival 1. lørdag i juni. Vi startede
dagen kl. 13 med musik fra dem,
der igennem alle årene har været
en vigtig og stor del af Gislev Musik Festival nemlig børnene.
Det var dejligt at se så mange forældre, bedsteforældre og venner,
der kom og støttede op og hyggede sig dagen igennem. Derudover
var der mange gode kendinge af
festivallen, som kom og leverede
masser af dejlig musik.
Da vi nåede hen sidst på eftermiddagen, skiftede vi den gode
festivalstemning ud med en anden
gammel kending - nemlig Oktoberfesten.
Der var dækket op til lækker mad
fra Ib og Pia, og Carsten Olsen &
Det Go’e Ungeliv sørgede for, at
der var kolde øl og lækre drinks
i baren.

Musikken blev under maden leveret af NogenspilleR, derefter
varmede Strangers In Town folk
op til dans. Bæsted Band, som efterhånden er et fast navn til vores
Oktoberfest, åbnede i den grad
dansegulvet.
Den gode dansemusik fortsatte
med aftens sidste band Gasoline,
som rundede af med et brag af en
koncert. Der skal lyde en kæmpe
stor tak til alle jer, som var med til
at skabe vores Oktoberfest(ival)
før, under og efter festen. Uden
jer ingen fest.

Uden mad og drikke dur helten
ikke. En særlig tak skal der lyde
til Ib og Pia, der igennem mange
år har leveret superlækker mad til
vores festival. Og det må man sige,
de gjorde igen. Tak for mad!
En særlig tak skal også lyde til Carsten Olsen & Det Go’e ungeliv for
at levere en veludsmykket og lækker bar med alt, hvad hjertet og ganen begærede. Tak for skænken!
Der skal selvfølgelig også lyde en
stor tak til alle musikere, der spillede dagen igennem - store som
små. Tak for musikken.

Hvad der sker i 2022?
Mandag d. 7. februar 2022 kl. 19.00 i Ådalhuset afholder vi vores generalforsamling.
 i håber at se et stærkt fremmøde, så hvis du vil have
V
indflydelse på, hvad der skal ske med Gislev Musik Festival i fremtiden, så kom og vær med.
Vi glæder os til at se jer. Gislev Musik Festival bliver i
2022 afholdt lørdag d. 28 maj 2022.
På grund af pinsen har vi valgt at flytte vores festival, som
normalt ligger første lørdag i juni. Vi bestiller som sædvanlig dejligt vejr. Håber vi ses i Børneskoven til endnu en
festival.
Vi glæder os meget til 2022, hvor vi forhåbentligt er ude
over nedlukninger, aflyste arrangementer og igen kan
nyde musikken.


Tobias Dyrehauge
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›› M I D T F Y N S B U E K L U B

25-års jubilæum
Skole OL
Desværre blev skole OL også ramt
af Coronaen med aflysning af finalestævnet i Billund, men klubberne
fik lov til at gennemføre vores samarbejde med skolerne, og endda
have dem på besøg i klubben 2
gange mod normalt 1 gang. Så
her i 2021 har vi haft besøg af 7
skoleklasser.

Så har vi rundet 25 år i Midtfyns
bueklub, som blev stiftet 1996
og startede træningen i Ryslinge
Sogneskole, men det gav vist for
mange mærker i vægge og gulve.
Så stifterne af klubben Connie og
Frede Hansen fik etableret lokaler
og udendørsbaner i Fjellerup ved
Niels Grønbech.
I løbet af de mange år har der
været op og nedture med mange
medlemmer og nogle gange med
færre medlemmer.
Vi har haft mange forskellige skytter, nogle skytter som bare kommer for hyggen med de andre, og
nogle skytter som har været meget
til stævner, som jo også gjorde, at vi
har haft en del ungdomsskytter, der
har været på ungdomslandsholdet.
Det er jo rigtig flot, når vi bare er
en lille klub, og mange har virkelig opnået fantastiske resultater. Vi
har jo haft rigtig mange fynsmestre
og Danmarksmestre, og derudover
har vi også haft en europamester
og en verdensmester.
Søndag den 24. oktober holdt vi
åbent hus i klubben om formiddagen. Der var desværre ikke så
mange besøgende, men meget
hyggeligt med dem, som kom og
prøvede bueskydning.
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Senere på eftermiddagen kom så
nogle af vores nuværende skytter
og tidligere skytter, som fik kaffe
og kage. Sidst på dagen spiste vi
en let anretning, og mange havde
været henne og skyde lidt og hygget sig med det. Der var meget
grin og sjov snak om tidligere tider.
Det var meget sjovt at se tidligere
skytter, som nu kom med deres
børn, der skulle prøve at skyde.
Desværre var der nogle, som
måtte melde fra på grund af kontakt med Corona-ramte. Det gjaldt
desværre også for vores formand
og hans familie, så vi skal stadigvæk passe på hinanden.
Det var en rigtig hyggelig dag,
men dem som ikke nåede over til
os og skyde, men som har lyst til
at prøve, skal være hjertelig velkomen. Vi træner mandag og onsdag
fra kl. 18.00 til 19.30.
Næstformand
Karen-Birgit Laursen

Midtfyns Bueklub er også i 2022
blevet valgt blandt de 15 klubber,
der tager imod skoleklasser i maj
måned, og den første klasse har
allerede booket tid. Så vi forventer, at der også bliver 6. -7. klasser
i 2022.
Det er 5. og 6. klasser, der kan deltage, og den bedste 5. og bedste 6.
klasse bliver inviteret til det store
OL-stævne i Billund, hvor der over
4 dage forventes at deltage mellem 12.000 og 14.000 børn i forskellige idrætsgrene.
Der kan ses mere på www.skoleol.dk
Bent Hvam Pedersen

›› M I D T F Y N S E N E R G I

Fjernvarme i Gislev?
Lokalrådet har taget kontakt til Midtfyns Energi for at få undersøgt, om de vil forsyne os med fjernvarme!
Midtfyns Energi, et andelsselskab
Det har vi gjort, fordi Folketinget
har vedtaget en målsætning om,
at brug af naturgas og olie til opvarmning af private boliger skal
ophøre senest i 2030. Der gives
derfor tilskud til at skifte til fjernvarme.

Nu venter vi på, hvad deres bestyrelse siger. Vi synes, at det ser
lovende ud. Men vi må lige vente
lidt på endeligt svar. Ryslinge skal
have fjernvarme. Det har beboerne og Midtfyns Energi besluttet.
Fjellerup vil også gerne med. Så
de er på vej.

Det gør det hele nemmere. Men
de fleste private boliger skal også
med, hvis det skal blive til noget.

Så hvis vi skal have fjernvarme,
skal det besluttes nu, ellers begynder vi at installere varmepumper i
hver enkelt bolig, og så er grundlaget for fjernvarme forsvundet. Der
skal nemlig være mindst 60%, der
ønsker fjernvarme, hvis det skal
kunne lade sig gøre.

Hvis Midtfyns Energi er positive, vil
vi holde et offentligt møde, hvor vi
kan få fortalt, hvad det vil koste,
hvor stor tilslutningen skal være,
og hvilke betingelser der er.

Foreløbig er vi 2 medlemmer:
Heidi Hinrichsen på Faaborgvej og
Peter Østergaard på Ørbækvej. Vi
har brug for flere, som bor andre
steder i byen, fx i ”Pipkvarteret”
og ved Søndervangen. Meld jer til
Peter Østergaard.

Vi har haft et møde med direk
tøren i Midtfyns Energi.

Vi er så heldige, at vi har nogle store
kommunale institutioner, som helt
givet vil være med. Og vi har også
flere private virksomheder og institutioner, som vi regner med.

Vi har lovet Midtfyns Energi, at
vi vil hjælpe dem med at få fat i
brugerne. Vi har derfor nedsat en
arbejdsgruppe.

Peter Østergaard
pl.oestergaard@gmail.com
Tlf. 2467 6472
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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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›› E N D E L I G

Gislev Revyen 2022

Så er vi atter klar på de skrå brædder i Gislev Forsamlingshus. Vi
arbejder allerede nu meget flittigt på at få skrevet nogle sjove
tekster til vinterens Gislev Revy.
Det har været en hård omgang
med nedlukningen af Danmark
på grund af covid-19, men heldigvis nåede vi lige at spille en
god premiere, inden landet lukkede ned.
Dette betød, at vi trods alt kom
ud med et overskud, og derfor
kan vi nu også arbejde mod to
forestillinger igen i 2022 – og
det glæder vi os rigtig meget
til. Holdet bag Gislev Revyen er
der ikke lavet så meget om på,
så der kommer gamle kendinge
på scenen.

Spiller hundelortene i Gislev stadig en rolle? Og hvordan med den
der forbandede covid-19 virus?
Kan der snart laves mere omkring
dette?
Vi glæder os til at kunne slå
dørene op for Gislev Revyen.

Vi har premiere lørdag den 5.
marts 2022 og en ekstra forestilling torsdag den 10. marts
2022. Vanen tro bliver der
mulighed for at nyde noget dejligt mad inden premieren, og bagefter kan
man få sig en svingom.

Ellers kan vi nu bare glæde os til
at tage hul på vinteren.
Vi øver søndag eftermiddag i Gislev Forsamlingshus, og hvis der
er nogen nye, som har lyst til at
være med, så er de velkomne til
at kontakte Louise Vinge på tlf:
22 25 54 77.
Alle er velkomne, uanset om det
er på eller bag ved scenen.
På revyholdets vegne
instruktør Louise Vinge

Der vil blive mere herom, når vi nærmer os
premieren.

Vi får i år lidt nye kræfter bag scenen, da Henrik Findsen kommer til
at stå for lys og lyd, hvilket vi er superglade for. I ”orkestergraven” vil
Tommy og Karen tage deres plads
som vanligt, og det bliver spændende, om Karen i år kommer på
scenen med en lille sang.
Hvad er det nu med vandet og
kalken i Gislev?… Har det mon betydning for mændenes potens, at
vandet nu er blevet mere blødt?
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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

10

Vanskelig
træfældning
Stubfræsning
Huse i træer
Beskæring

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

Seniorhuset i Ringe

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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Ådalscenen Gislev Kulturcenter
Lalou

Siger mange tak for sæsonen 2021 og den opbakning vi har fået lokalt,
- både i sol, regn og blæst - som har været med til at gøre det til en fest. I
har taget den lækre Ådalburger til jer, og I har valgt at handle i Åkanten,
som også er en del af vores mulighed for indtjening. Vi er rigtig glade for
denne opbakning.

Nash
Der har været store og små hyggelige arrangementer i flere forskellige
genrer med super god musik, og hver gang har musikken givet glæde
og god energi.

Posten, Piloten & Pianisten
Der skal også lyde en stor tak til alle vores sponsorer, og alle jer frivillige hjælpere, som har givet os mulighed for at kunne nogle flere ting.
Både økonomisk og alle de hjælpemidler I har stillet til rådighed. Det
er en uvurderlig støtte og hjælp, og I er med til at gøre Ådalscenen til
et hyggeligt samlingssted i Gislev.

Vi glæder os til 2022, og det kan I også, da vi allerede er godt i gang
med at planlægge programmet.

Ådalscenen Gislev Kulturcenter
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›› N Y T F R A

Røde Kors butikken
Indvielse af samtalebænk, åbning
af ny rampe, så kørestolsbrugere
og gangbesværede kan komme i
Røde Kors genbrugsbutikken og
forsinket reception for åbning af
butikken. Lørdag den 11.09 var der
mødt ca. 50 borgere og frivillige op
for at kunne overvære 3 særdeles
vigtige opgaver.
Først indviede borgmesteren den
nye røde samtalebænk i ivrig samtale med Tanja Kromann Clausen,
som er lokalpolitiker fra Gislev. Dernæst klippede Hans Stavnsager den
røde snor til gangrampen, som nu
er opsat og taget i brug. Vi er glade
for fremover at kunne betjene kørestolsbrugere i butikken.
Da alle, der overhovedet kunne være
i butikken, var kommet ind, indledte
Hans med at pege på de mange opgaver, som Røde Kors Midtfyn varetager i lokalområdet og i den nordlige del af kommunen. Hans henviste
til en vægplakat, hvor de aktiviteter,
afdelingen har, er anført.

Borgmesteren fremhævede børnesommerlejren, hvor 30 børn får en
god sommerferieoplevelse, som de
kan berette om, når de igen kommer
på skolen. Men også flere andre af
aktiviteterne blev nævnt.
Borgmesteren fremhævede, hvor
vigtigt det er for byen, at der nu er
åbnet en butik, og ligeledes at det
også er vigtigt for de frivillige at
have et ansvarsfuldt fritidsarbejde,
hvor man kan se resultatet i form af
vigtige opgaver i forhold til lokalsamfundet.
Hans ønskede byen, de frivillige og
Røde Kors tillykke med åbning af
butikken.
Winnie Tang Pedersen fra Lokalrådet i Gislev pegede på det gode
og frugtbare samarbejde, der er
mellem lokalrådet og Røde Kors
afdelingen, og hæftede sig ved, at
Lokalrådet havde været behjælpelig i flere sammenhænge med at få
butikken etableret.

Det gode samarbejde blev fremhævet, og Winnie nævnte også, at det
er et plus for byen, at der nu igen er
liv i det tidligere Apotek.
Formand Egon Schlosser takkede
Hans og Winnie for de pæne ord
og benyttede lejligheden til at takke
alle de frivillige for det fantastiske
arbejde, de har gennemført til dagen, men også for den fabelagtige
indsats, de yder i det daglige arbejde.
Dagen blev fejret på behørig måde,
og de frivillige havde udført et stort
arbejde med at få boder iværksat,
så kunderne kunne købe ved indgangen, men også få et kop kaffe/
the med dertil hørende hjemmebagte kager.
Det blev en mindeværdig god dag.
Formand for Røde Kors Midtfyn
Egon Schlosser
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›› H V O R B L E V H E N R I K A F

Udflytterne

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

HENRIK NYSÆTHER
Jeg er født i Gislev i 1970. Min far
og mor var dengang lærere på
Gislev Centralskole, Jørgen Vangsøe Nysæther og Edith Nysæther
(sikkert bedre husket som Vangsøe og Fru Nysæther). Jeg har
også en storesøster, Helle, som
er 2 år ældre end mig.
Vi boede først på Solvænget, et
roligt, lukket vænge, hvor børn
trygt kunne lege ude på vejen og
ved ”telefonhuset”. Der var mange børn! Og alle legede med alle
på tværs af alder og køn. Ikke at
jeg husker det hele, men meget
er blevet genoplivet via foto og
smalfilm.
Omkring 1975 flyttede vi fra Solvænget og op i den anden ende
af byen til Havesangervænget i
pipkvarteret. Dengang var det ét
stort byggeområde, og mange
huse var under opbygning. Vi
boede i det yderste vænge med
kornmarker som nabo. Senere
kom Slipager til. Når man skulle i
skole eller på sportspladsen, skulle man gå balancegang over det
grå rør, der krydsede Kongshøj Å.
Røret er der i øvrigt stadig.
Jeg gik i børnehaven på Degnemarken og senere i børnehaveklassen og til og med 10. klasse
på Gislev Centralskole.
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Vi havde Elin Thygesen som klasselærer, og der blev pyntet til jul
i klasseværelset inden 1. december (og julen varede lige til påske,
næsten).
Når jeg ikke gik i skole, blev der
spillet fodbold. Jeg har spillet i
GIF fra microput til senior. Træning 2 gange om ugen og kamp i
weekenden. De dage, hvor vi ikke
trænede, mødtes vi frivilligt og
spillede enten på ”sporten” eller
på ”marken” (der ligger mellem
Søndervangen og Kildemarken).
Jeg husker mange aftenkampe
udkæmpet til sent på aftenen. Vi
kendte holdene. Vi spillede nemlig altid ”Pip” mod ”By”. Pip-kvarteret mod resten af byen. Søren
Lillemose, Thomas Maymann, Torben Jørgensen (nu Rehder), Jesper Mikkelsen, Peter Skou og Carsten Dyrehauge var blandt mange
andre drenge hyppige deltagere.
Pip-kvarteret vandt som oftest,
men det står stadig til diskussion.
Jeg er nemlig så privilegeret, at
jeg fortsat har kontakt med og
ses med ovenstående drenge.
Mindst en gang om året forsøger
vi at mødes. Det er ved disse lejligheder, at fodboldanekdoterne
fra Gislevtiden bliver vendt og
drejet. Historierne bliver bedre år
for år, det bliver de bestemt ikke
kedeligere af.

Jeg husker Gislev som et meget
trygt sted at vokse op. Alle kendte alle, og vi børn kunne mødes
på ’Sporten’ om sommeren. Der
var ingen legeaftaler, man mødte
bare op og var sammen på kryds
og tværs af årgange og alder. Når
gadelygterne blev tændt, var det
tid at vende hjem igen.
Efter endt folkeskole, gik jeg på
Midtfyns Gymnasium og tog en
matematisk-idrætsfaglig studentereksamen.
Herefter gik turen til Sønderborg
til et studie på Sønderborg Teknikum, hvorfra jeg dimitterede som
produktionsingeniør i 1996.

Sønderborg var en dejlig studieby
med mange unge mennesker. Den
er skønt beliggende tæt ved skov
og strand og selvfølgelig ”spritbådene”.Jeg forlod Sønderborg
til fordel for et job hos Arla (dengang MD Foods). Først var jeg et
år i Vejle og senere 8 år i Arla ITafdeling, tilknyttet hovedkontoret i Viby. Så jeg flyttede længere
nordpå, til Århus. Jeg boede i en
dejlig lejlighed i Århus med udsigt
over byen og Botanisk Have.
Arla ændrede strategi i 2006 og
ville outsource IT afdelingen til
IBM, og jeg fulgte med. Jeg fandt
dog ud af, at konsulentbranchen
ikke passede mig.

I 2011 begyndte jeg et internt job
hos Bestseller IT Retail, stadig i
Århus. Bestseller havde opført nyt
kontorhus på havnen i Århus, så
i knap 9 år havde jeg en af byens
bedste udsigter fra vores kontor.
Men corona kom, og den ramte
hårdt også i retailbranchen, så
min stilling blev opsagt.
Nu er jeg tilbage, hvor det hele
begyndte, nemlig hos Arla IT, der
i mellemtiden fandt ud af, at det
er godt at have interne IT- ansatte.
I 2001 mødte jeg min kone, Berit,
en sommeraften i Århus festuge.
Vi flyttede senere til Odder, hvor
vi nu har boet i ca. 20 år. Vi har
2 piger, Emma og Maja, på henholdsvis 15 og 17 år. Mine fodboldstøvler er lagt på hylden for flere
år siden, men begge pigerne er
aktive fodboldspillere. I en årrække var jeg også træner for Emmas
årgang.
Nu nøjes jeg med en tur til Århus
Stadion for at følge byens hold,
AGF. En glæde, jeg deler med
begge mine piger.
Jeg kommer stadig til Gislev med
jævne mellemrum, da både mine
forældre og min søster bor i byen.
Her bliver det ofte til gåture rundt
i Gislev for lige at se, hvordan
byen har ændret sig, siden jeg var
dreng. Jeg husker jo, at butikker
lå som perler på en snor langs
hovedvejen. Det er ikke helt det
samme mere.
Men det er dejligt at se, at nye
ting spirer i Gislev, fx Gislev Festivalen og senest Ådalscenen. Jeg
følger også med i livet i Gislev via
sociale medier, og det er tydeligt,
at der er mange ildsjæle og arrangementer i byen.
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›› H V O R B L E V S T I N E A F ?

Udflytterne
STINE ØSTERGAARD
Jeg er faktisk både tilflytter og
udflytter, for da jeg var helt lille,
flyttede mine forældre fra et kollektiv i Nordsjælland og ind i bindingsværkshuset ved gadekæret
i Gislev.
Det var midt i de glade 70ere, og
jeg forestiller mig, at de ankom
i farvet tøj og helt sikkert med
langt hår og pandebånd.
Min far, Peter Østergaard, skulle
arbejde med grundvand i Fyns
Amt, og min mor, Lone Østergaard, fik senere arbejde som lærer
på Gislev Centralskole. Som 1årig
kom jeg i 1976 til Gislev. Jeg tror,
der var nok at se til med hus og
have i starten.
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Der skulle kalkes, stolpes af, slås
med le i haven og holdes styr på
stråtaget. Nye discipliner for et
par forhenværende byboere, men
de fik smag for det, og efterhånden blev hus og have ordnet fra
ende til anden, og mine forældre
bor i huset den dag i dag.
Jeg kan huske, at der engang var
en bil med en fotograf, der standsede ved gadekæret. Min bror,
Thomas, og jeg legede derude og
kom med på det billede, han tog.
Faktisk så vi så helt rigtige ud der
mellem de gamle skæve piletræer
og med huset i baggrunden, at vi
senere opdagede, at billedet var
kommet bag på en bog, som hedder HC Andersens Danmark.

Min bror Thomas er 3 år yngre
end mig og er altså ægte indfødt
”Gislever”.
Min barndom i Gislev var god og
tryg. Jeg startede i dagpleje hos
Jonna på Vibevænget. Der blev
jeg bedste venner med hendes
søn, Allan, som jeg senere kom
i klasse med. Sidenhen blev det
børnehave, og så startede jeg i
Centralskolen. Min mor havde jo
luret, at det var en god skole. Jeg
fik Ulla Hein som klasselærer og
syntes, at jeg der var rigtig heldig.
Ulla holdt styr på os på en helt
stilfærdig måde, og jeg kan huske, at jeg gjorde mig umage
med at lave opgaverne og få et
klistermærke i danskbogen og et
rosende ord fra Ulla.

Lidt stræberagtig var jeg nok,
men hvad gjorde man ikke for at
imponere Ulla. Jeg husker også
formningstimerne i kælderen
med Kirsten Agerholm som noget særligt.
Man kunne få lov at lave alt muligt:
ler, male, klippe. Jeg tror, der var
mere at arbejde med dengang,
end der er i mine børns billedkunsttimer nu. Det var sjovt, og
Kirsten var god til at sætte ideer i
hovedet på os. I musik satte Tommy alle sejl til for at finde talentet
frem i enhver.
Selv blev jeg forsanger i bandet
Støjpatruljen. Nu var mit talent
ikke helt så stort som resten af
bandets, så min sangkarriere sluttede der! Men de øvrige bandmedlemmer, Thomas P, Henrik
Thygesen og Kim Ågård, har bestemt drevet det til mere, hvad
musikken angår, end jeg har.
En vigtig ting i min barndom var
dyr, især heste, og så var Gislev
det helt rigtige sted at vokse op.
Jeg kan huske, at jeg med en veninde kørte ud på landet for at lede
efter heste, vi kunne passe. Det
førte mig to vigtige steder hen.
Dels ud til Reidun og Ib på Råstrupvej, hvor jeg fik lov at ride på
Reiduns fjordheste. Vi red lange
ture, og jeg lærte alle smutveje
og fine stier i bl.a. Fru Krogs Skov
at kende. Jeg lærte en masse hos
Reidun, og i de senere år har mine
piger, Anna og Marie, på 11 og 14 år
flere gange været ude hos Reidun
og ride fjordhest.

Som taget ud af en Søren Ryge udsendelse. Jeg fik smag for at hjælpe
til i stalden og kom der hver uge år
efter år. Det var jo egentlig en lidt
mærkelig ting at gøre, der var i hvert
fald ingen andre, som gjorde noget
lignende. Jeg kunne lide dyrene, og
Marius havde meget få regler. Jeg
fik lov at være med til det hele. Jeg
lærte at køre hans Ferguson traktor
og fik lov til at pløje og harve, men
IKKE så, for så kunne han risikere,
at rækkerne blev skæve, og det gik
altså ikke. Jeg red på køerne og
lærte tilmed at få en af køerne til
at springe over spring!

Da jeg skulle have kørekort, lærte
han mig i smug at køre i sin Ford
på vejene i Fru Krogs Skov. Jeg
tror ikke, mine forældre vidste
det, men de kunne så glæde sig
over sparede køretimer.
Mit venskab med Marius gjorde,
at han blev en del af vores familie, og han holdt flere gange jul
hos os, hvor han krydsede klinger
med min mormor, som var vaskeægte københavner og havde et
lidt andet ståsted, selvom de var
på samme alder. Han nåede at se
begge mine børn, inden han døde
i 2014.

Om foråret fik jeg lov at lukke
kalvene ud og se, hvordan de
gik agurk af glæde. Marius malkede med hånden, så det lærte
jeg også. Jeg lærte med tiden at
time min ankomst, så jeg kunne
starte i hans køkken med varm
kakao med flødeskum og kokosmakroner, og når det var særlig
fint også vandbakkelser. Alt var
hjemmebag. Det var gammeldags
i hans hus med ure, som slog og
tikkede, ingen vand i køkkenet og
ikke noget fjernsyn. Han elskede
at fortælle, at fjernsyn havde han
ikke brug for, han havde jo sit køkkenvindue at kigge ud af.

Mine forældre fik i 1988 den ide
at tage 2 år til Zimbabwe, hvor
min far skulle arbejde for Danida.
Huset blev lejet ud, og vi tog afsted. Jeg var ikke glad for at rejse
væk, men ærlig talt blev det en
oplevelse for livet, som jeg ikke
ville have undværet.
Jeg kan også huske, hvor skønt
det var at komme tilbage: alt var
helt utrolig grønt, og med skolen
og kammeraterne var det, som
det plejede, selvom der var gået
hele 2 år.
Fortsættes på næste side

Det andet sted, jeg begyndte at
komme i min søgen efter heste at
passe, var hos Marius Seebach, som
boede i et lille, gammelt husmandssted på Hovvænget. Han havde en
kæmpestor hest, som jeg som 8
årig nåede til maven, og som jeg
egentlig ikke rigtig kunne passe.
Han drev et helt gammeldags
landbrug med 10 tønder land og
en gammel bindestald med max
6 opbundne køer, et par små kalvebokse og en hønsebesætning.
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I skolen gik der nogen tid, før min
bror vænnede sig af med at rejse
sig op og stå ret, når læreren kom
ind i klassen. I Zimbabwe kørte
de den gamle engelske skolestil
med uniformer, morgenbøn og
sortering af elever, så dem med
de bedste karakterer sad forrest.
Der var Gislev Centralskole noget
mere afslappet i stilen.
Da jeg kom hjem fra Zimbabwe,
fik jeg endelig lov at få egen hest.
Den kom til at stå hos min veninde
Karina Olsens forældre, Margit og
Knud Erik, i den hvide gård, som lå
ved siden af kirken, og som faktisk
fornylig er revet ned. Det var gode
år. Vi var flere piger, som brugte
eftermiddagene i stalden og red
lange ture sammen i Lykkesholm
skov.
Efter folkeskolen startede jeg på
Midtfyns Gymnasium. Jeg stod
hver morgen med mange andre
jævnaldrende fra byen og ventede på bus 801 til Ringe. Nu var
man en samlet flok fra Gislev, og
man kom til at kende også dem,
som havde gået på friskolen. Der
er blevet delt mangen en Taxa
med de andre fra byen hjem fra
diskotek 54 i Ringe, når man var
kommet for sent til den sidste
natbus. Dengang var Gislev ikke
så festlig om natten. Man måtte
afsted til Svendborg eller Ringe
for at komme i byen, undtagen
når der var halbal. Nu ved jeg faktisk ikke om halbal i Gislev stadig
eksisterer, men dengang var det
et hit.

Efter gymnasiet var jeg efter en
kort karriere som stuepige i Norge
og en mindre jordomrejse klar til
at søge ind på dyrlægestudiet.
Jeg havde, siden jeg var lille, bestemt mig for, at det var dyrlæge,
jeg skulle være.
Det blev til 5 ½ hårde, men sjove
studieår, hvor jeg fik mange nye
venner, men også holdt fast i mine
gamle veninder fra Gislev. Særlig
Anne Marie Jansen og Marlene
Andersen, som sidenhen har skiftet efternavne, har fulgt med hele
vejen, og de bor heldigvis begge
to tæt på Farum, hvor jeg bor i
dag med min mand, Lars, og vores to piger, Anna og Marie. Under
studiet blev jeg bidt af at klatre.
Klatring kom til at udfylde al den
plads, der blev, da jeg holdt op
med at ride. Jeg trænede som en
tosset, og mine forældre ville nok
mene, det tog lidt overhånd.
Det førte til mange gode rejser til Frankrig og Sverige, hvor
man kan klatre på rigtige klipper,
mens vi i Danmark må nøjes med
klatrevægge. Jeg klatrede konkurrencer og blev dansk mester
flere gange. Det var gennem klatring, jeg mødte Lars. Jeg klatrer
stadig hver uge i en klatrehal i
Søborg og glæder mig over, at
Anna har arvet interessen. Marie
holder sig til ridning, og det er
også sjovt at følge med i. Mit første job som dyrlæge blev i Sverige i nærheden af Gøteborg. Jeg
elskede de tre år deroppe, hvor
jeg fik prøvet livet som dyrlæge

på landevejene og lærte at gøre
mig forståelig på noget, der lignede svensk.
Der var masser af kørsel til køer
og får langt ude på landet, ligesom jeg havde set det som barn
i TVserien, Folk og Fæ. Efter tre
år var der mulighed for job på,
hvad der dengang hed Landbohøjskolen, og det var lidt mere
praktisk, eftersom Lars boede i
København. Der har jeg stort set
arbejdet siden. På Universitetshospitalet for Store Husdyr nærmere
bestemt, hvor jeg arbejder med de
ca.1500 årlige hestepatienter, som
vi behandler, men også med undervisning af dyrlægestuderende.
En sjov arbejdsplads, hvor der sker
noget nyt hver dag, og hvor man
kommer ud i luften og ikke sidder
stille så længe ad gangen; det er
noget, jeg har sat pris på lige siden
min barndom i Gislev. Vi har købt
hus i Farum, hvor vi nyder godt
af, at der er skov og søer i nærheden, så man let kan komme ud
i naturen.
Vi har tre katte og i forhaven et
par høns, derudover en køkkenhave, som desværre ikke er af
helt samme kaliber som den i
mine forældres fynske have, men
alligevel kan den producere lidt
grøntsager til sommermenuen. Vi
kommer jævnligt til Gislev, hvor
pigerne kan lide at komme på ferie. Hvis I ser to piger i en gummibåd på gadekæret, så er det
sandsynligvis dem.

ALT I:

Tømrermester

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

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

Røde Kors Butikken.
Åben:
Mandag-Fredag kl. 10-17
Lørdag kl. 10-13

Varesortimentet er tøj, nips,
bøger, lamper, malerier,
tekstiler, boligtilbehør, Cd og
andre donerede varer.
Med tak modtager vi alle former
for varer, de kan afleveres i
butikken eller i den lille garage.

Vi takker for det gode
samarbejde og for de mange
donationer fra mange borgere
i Gislev og lokalsamfundet.
Røde Kors afhenter møbler,
andre salgbare varer og dødsboer.
Ring tlf. 6599 3799

• Autodeko/Lastbiler/Mc
• Design
Økonomisk overskud
fra butikSelvklæbende
tekst/logo
•
Storformat
print
ken anvendes• bl.a.
til socialt
• Bannere
arbejde i lokalsamfundene.
• Facadeskilte
Pyloner
6071 5612 •• Byggepladsskilte













                     

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

Bevar din

fabriksgaranti

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

3 års garanti
på reservedele

FordelsKort
5% i bonus

Håndværkervej 6 • 5854 Gislev • Tlf. 6229 1611
kildegaardsauto@mail.tele.dk
www.kildegaardsauto.dk
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›› G I S L E V F R I S K O L E & B Ø R N E H U S

Enestående!

Når bureaukratiet skal minimeres,
er det vigtigt, at det system, der
træder i stedet, er et, hvor tilliden
er intakt, og arbejdet kan fortsætte på nye, mindre bureaukratiske
vilkår. Og hvem vil ikke gerne det
mere og mere omfattende bureaukrati til livs?
Den Europæiske Union har afsat
en stor puljemidler til, at virksomheder kan udveksle erfaringer på
tværs af landegrænserne i unionen.
Denne pulje har virksomheder og
skoler kunnet søge de seneste år
for at få tilskud til rejse og ophold
i forbindelse med erfaringsudvekslingen. Ansøgningsproceduren har
været en stor, omfattende opgave,
hvor man for hvert eneste projekt
har skullet udfylde en meget omfattende ansøgning og efterfølgende
skrive en stor, detaljeret rapport
om projektets målopfyldelse.
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Dette arbejde har Gislev Friskole &
Børnehus gjort siden 2013 for at få
elever og lærere ud i verden for at
opleve og erfaringsudveksle med
andre børn og voksne i andre EUlande.
I 2020 besluttede EU så, at de ville
mindske arbejdsbyrden og bureaukratiet og udtage skoler og virksomheder, der i særlig grad har vist,
at de lever op til EU’s standarder,
og gennem en særlig akkreditering
give tilsagn til disse om at kunne
fortsætte deres gode arbejde.
En sådan akkreditering har Gislev
Friskole & Børnehus fået som den
ENESTE friskole i hele Danmark.
Det betyder, at vi de næste 6 år får
penge til alle de gode projekter, vi
finder på at lave sammen med andre skoler i Europa.

Det er et stort skulderklap til vores
skole og lokalsamfund.
Det giver os mulighed for at arbejde kontinuerligt og strategisk med
vores exceptionelle internationale
profil og give børn, voksne og byen
masser af gode oplevelser i årene
fremover.
Af Maja Kvist
skole- og institutionsleder
Gislev Friskole & Børnehus

Årets Julebazar
Lørdag den 27. november 2021 kl. 13.00-17.00.

Nu må vi heldigvis mødes, så vi inviterer igen til
Julebazar i salen på Gislev Friskole.
2.-3. klasse vil spille årets nissespil, der er bl.a. fiskedam, børne- og voksentombola, salg af dekorationer, gran og juletræer, amerikansk lotteri, café med
æbleskiver, kaffe, the, øl og vand. Overskuddet går til noget til børnene.

Vi glæder os så meget til at se jer!

Gislev Friskole og Børnehus

HUSK AT BOOKE I GOD TID
Søndervangen
Søndervangen5 5· 5854
· 5854Gislev
Gislev· Tlf:
· Tlf:2929434380809393
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
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›› G I S L E V F R I S K O L E & B Ø R N E H U S

Så småt på vej tilbage…
Første skoledag
Efter et skoleår, hvor mange ting
ikke har været muligt, så startede
dette skoleår stort set, som det
plejede – altså før Corona. På Gislev Friskole betyder det, at vi har
1. skoledag om onsdagen fra 17-ca.
20.00.
Hele familien er med, og efter nogle
sange og velkomst i musik går alle
i klasserne. I år var forældrene dog
ikke med i klasserne, da vi ikke syntes, vi skulle samles på så lidt plads,
så forældrene fik til opgave at gøre
klar til fælles spisning – ikke med
fælles buffet, som vi ellers plejer,
men med egen medbragt mad. I
år var vi så heldige, at Sørens svigerdatter kom forbi og sang nogle
sange for os.

Sidste punkt på dagens
program: ”STJERNELØB”
blev dog gennemført,
helt som det plejer.

Alle elever blev opdelt i hold på
tværs, og forældrene er på hold
med deres børn. Lærerne har forskellige poster, og så kommer alle
gennem alle posterne. Der bliver
givet point, og til slut kåres en samlet vinder. Det er en hyggelig start
på et nyt skoleår, hvor børn og forældre løser opgaver sammen.
Torsdag har børnehaveklassen
første skoledag – her måtte vi lave
lidt om på vores normale velkomst,
men heldigvis fik de nye børnehaveklasser en næsten traditionel bro
ned til deres klasse.
Motionsdag
Skolernes motionsdag er altid
sidste fredag før efterårsferien. 9.
klasse står altid for opvarmning i
skolegården – i år fik drengene i 9.
klasse alle til at danse.
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Super god opvarmning. I år så
det ud til, at dagen ville foregå i
regnvejr, men heldigvis holdt det
tørvejr. Vi har 3 ruter: en særlig
rute for de mindste: storegruppen
i børnehuset, børnehaveklasse, 1.
og 2. klasse starter efter omkring
Caicenteret og Ådalscenen, og så
sluttede vi af med redskabstons i
hallen i nogle timer. Fra 3.-9. klasse
foregår løbet i Sandager.

De elever, der løber og går, har en
rute, og eleverne, der cykler, har
en længere rute. I år tilbagelagde
eleverne samlet over 1400 km. Supersejt.
Når vi mødes til slut på dagen, så
kårer vi den, der løb og cyklede
længst blandt de store elever,
samt den der løb længst blandt
de små.

Julebazar
Snart åbner vi dørene for årets julebazar. Læs mere om programmet
andet sted i Vækst.
Udlandsrejser
Dette halvår slutter for vores 6. og
7. klasse af med en tur til Island.
Vi har et Nordplus-projekt, og her
skal vores 6. og 7. klasse ud på oplevelser. I første omgang en tur til
Island, og sidst på dette skoleår
venter en tur til Færøerne.
Hverdagen er sandelig kommet
tilbage igen. Mere om den kommende tur kommer i næste nummer af Vækst.
Mette Kristensen
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alle dage

7.00 -20.00
Gislev
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›› M I T M I D T F Y N

Pral af din by
Vigtigt, vi deler og glædes over vores lokale succeser, for vi har så meget at byde på…
Det er med stor glæde, at foreningen MitMidtfyn må lægge ud med
’at prale’ i Midtfyns Postens nye
spændende tiltag.

For på Midtfyn er du midt i det hele,
hvor det moderne liv kan trives i et
stærkt fællesskab, og hvor liv, latter
og læring går hånd i hånd.

Det ligger os nemlig meget på sinde, at vi får fortalt og delt de mange
succeshistorier og initiativer, som
hver dag finder sted i de midtfynske
lokalområder. For vi har så meget at
byde på her i det midtfynske, som vi
skal huske at prale af – meget mere
end vi gør i dag. Der er noget i luften over Midtfyn. Vores egn er helt
særlig. Vi besidder en handlekraft
og energi, som skaber det stærke
foreningsliv, vi har. Ikke mindre end
167 foreninger har vi, sidst vi talte.
Her er der aldrig langt til noget.

Alt sammen taget ud af vores fælles grundfortælling om ’Midtfyn
- Et fællesskab med højt til loftet’,
som MitMidtfyn for nylig har været
med til at skabe sammen med gode
kommunale kræfter.
MitMidtfyn dækker de 8 lokalområder på Ringeegnen, eller ’Midtfyn’,
som vi har valgt at kalde den. Og
vi arbejder målrettet med at styrke
samarbejdet på tværs af egnen,
mellem lokalråd, foreningsliv, handel og erhverv.

Trods det, at vi stadig er relativt
’nystartet’, mærker vi generelt god
opbakning og medlemstilgang.
Med deltagelse på bl.a. Midtfyns
Festivalen, Egeskov Marked og det
kommende Julemarked på Boltinggård kan vi glæde os over at få lov
til at ’prale af Midtfyn’, og det som
foreningens medlemmer støtter op
om, nemlig ’MitMidtfyn’.
Gå på opdagelse og bliv klogere
på www.mitmidtfyn.dk – og husk
at prale af den, så mange andre får
øjnene op for, hvad vi sammen har
at byde på.
Af Annette Poulsen,
Formand MitMidtfyn

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

Tina Christiansen
Ørbækvej 18 - Gislev
Tlf.: 4059 4258
www.privatpasningsordninggislev.dk
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›› A P P W R I T E R

Vi er ordbildne
Fra læsevejlederen… I uge 40 og også resten af oktober har der været
en del arrangementer for ordblinde.
Jeg har deltaget i webinarer omkring IT-rygsæk for at få genopfrisket alle de ting, som hjælpemidlerne kan. Det er altid godt at få styr på,
hvordan vi skal undervise eleverne i
IT-rygsækken.

Denne test viser med det samme
om eleven er RØD = ordblind, GUL
= i fonologiske vanskeligheder eller
GRØN = ikke ordblind. Denne ordblindetest tages 1 gang, og så gælder den resten af skoletiden.

Som skole gør vi en stor indsats for
at finde elever, der er ordblinde, for
at sikre at de får den hjælp, de har
brug for. Pt viser DR serien: ”Vi er
ordbildne” – her følger vi 4 voksne:
Carina, Frank, Noah og Nana, som
alle er ordblinde, og vi lærer om
deres udfordringer i hverdagen.
Denne serie er meget anbefalelsesværdig, hvis I har et barn, der
er ordblind, eller hvis I selv er det.
Den ordblinde forfatter Sara Blædel
følger de 4 voksne.

Elever på friskoler får IT hjælpemidler tildelt via SPS. En it-rygsæk fra
SPS består af AppWriter. AppWriter hjælper med oplæsning og stavning på alle sprog.

I børnehaveklassen og 1. klasse tester vi eleverne for at se, om der er
risiko for ordblindhed senere i skoleforløbet. Det er godt at være opmærksom på, hvilke elever der er i
udfordringer allerede så tidligt, for
så kan vi sætte ind tidligt. Fra marts
til juni i 3. klasse kan den nationale
ordblindetest tages.
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IT-rygsækken følger eleven hele
skoletiden og også videre på ungdomsuddannelse – så længe det er
en SU-berettiget uddannelse.
Tidligere var en IT-rygsæk en fysisk
computer med programmer på,
men COVID 19 har givet mangel på
pc´ere, så fremadrettet er det kun
elever, der ikke selv har adgang til
en pc, der får en computer. I stedet
tildeles programpakken til den pc,
som eleven har allerede.
Som skole er det en vigtig opgave
at gøre eleven selvhjulpen i forhold
til hjælpemidlerne.

På Gislev Friskole har vi adgang til
en hjemmeside: www.ordblindelab.
dk – her kan elever lære, hvordan
hjælpemidlerne virker, og hvordan
de får det til at virke. Tidligere skulle
læreren vide ALT – nu kan eleven
og læreren sammen lære, hvordan
hjælpemidlet virker.
I undervisningen skal eleverne vide,
hvordan de skal bruge hjælpemidlerne for at klare sig bedst muligt.
Som ordblind har du ret til at bruge
hjælpemidlerne til eksamen, men
for at få det bedste ud af det, så
skal IT-rygsækken også bruges i
hverdagen.
IT-rygsækken gør, at også ordblinde elever kan klare eksamen. Nogle
af de ordblinde føler, at de snyder,
når de bruger hjælpemidler, men
for at behandle alle ens, så skal vi
behandle dem forskelligt.
For som Sara Blædel siger i serien: Vi
er ordbildne: ”Kampen med ordene
skal ikke stå i vejen for drømme”.
Mette Kristensen
Læsevejleder Gislev Friskole

Fra en forælder…
Jeg er mor til to børn på hhv. 9 og 12
år. De har begge udfordringer med
at læse, og jeg er gift med deres far,
som er ordblind.
Begge mine børn har haft gavn af
Appwriter. Vi kom først rigtig i gang
med at bruge redskaberne, da vi
havde hjemmeskole.
Min søn på 12 år har sine udfordringer med at bruge Appwriter, da han
synes, at stemmerne lyder meget
mekaniske.
Min datter på 9 år er endnu ikke
diagnostiseret ordblind, da dette
først kan ske i slutningen af 3. klasse,
hvilket er til foråret. Hun er ørebarn
og har indtil foråret haft nedsat hørelse på højre øre. Hun har siden
børnehaven været tilknyttet talepædagoger og har haft to forløb
med intens fokus på udtale samt
lytteforståelse af hvert bogstav. Min
datter er stadig tilknyttet talepædagog og har stadig forløb, hvor der
bliver arbejdet intenst med lyde.
Hun har mange fonologiske udfordringer, hvilket har gjort, at hun har
haft det vanskeligt ved indlæring i
forhold til at læse.
Min datter er heldig, at bl.a. hendes
klasselærer har fordybet sig meget
i ordblindhed og gør rigtig meget
for, at eleverne lærer det grundlæggende, inden de skal læse mere og
mere. For min datter har det bare
været ekstra vanskeligt.
Hun har problemer, når der er to
konsonanter ved siden af hinanden. Det er heller ikke altid, at hun
kan høre vokalerne. Hun har lært at
tappe ord, og dette kan hun godt,
hvis ordet ikke er på mere end fire
bogstaver. Fem bogstaver bliver for
svært, og selvom vi træner det hele
tiden, bliver det ved med at være
svært.
Vi valgte i samarbejde med klasselæreren at ansøge Nota om adgang
til min datter. Vi havde fået at vide
af kommunens rådgivere, at børn
med fonologiske udfordringer godt
kunne få adgang.

Men hold da op en omgang - det
var utrolig hårdt for min datter og
frustrerende for mig som forældre,
men også for hendes klasselærer,
som bare gerne ville det bedste for
min datter.

Fra 2 elever…
Det var godt at få beskeden: ”Du er
ordblind”, fordi så vidste jeg, at det
var rigtigt, at jeg var ordblind. Det
er lidt dejligt, men også lidt øv at
være ordblind.

2½ måned, utallige tests og en
masse tårer senere lykkedes det, at
min datter fik adgang til Nota – lige
inden sommerferien!

It-rygsæk
Det er fedt, at jeg har fået en computer gratis, men også svært, for
jeg fik den lige før Coronanedlukningen. Så jeg skulle lære at bruge
den hjemme. I starten var jeg ikke
særlig glad for den. Det var besværligt at skulle lære en masse ekstra
for at kunne lave lektier. Men nu er
det dejligt, fordi der er en masse
hjælperedskaber. De hjælper mig
med, at tingene i skolen ikke er så
svært.

Vi valgte at bruge sommerferien på,
at hun blev tryg ved at bruge Nota
og vænne hende til at lyttelæse.
Dette har gjort, at hun i dag kan følge med sine klassekammerater, når
der skal læses. Hendes fysiske arbejdsbøger er skiftet ud med elektroniske, og hun kan nu selv skrive
svarene på opgaverne. Ja, hun kan
endda selv forstå opgaverne, idet
hun bruger AppWriter.
Som forældre til et barn, der er så
udfordret i skolen, har jeg været
nødt til at sætte mig i hendes sted
og lære de redskaber, hun bruger, at
kende. Jeg har været med til online
foredrag med AppWriter for at få
en ordentlig intro.
Jeg har selv siddet og leget med
funktionerne, og herigennem har
jeg kunnet hjælpe min datter. Jeg
bruger selv Mofibo og har siddet og
leget med Nota, hvilket har gjort, at
jeg kunne hjælpe hende med bruge
Nota. Det tog sin tid, før jeg fandt
ud af, hvordan jeg fik downloadet
hendes bøger og gjort dem nemme
for hende at finde.
I dag har min datter gennemført
læseprøver med hjælp fra AppWriter nogenlunde samtidigt med sine
klassekammerater, og hun var selv
stolt. Takket være hjælpemidler til
hende, er hendes selvværd begyndt
at vokse igen.
Det har været en hård start for min
datter, og skoletiden bliver ekstra
hård for hende. Men med god støtte
fra os herhjemme og skolen samt
alle redskaberne er tingene endelig
begyndt at gå lidt nemmere.

IT-rygsækken har gjort, at jeg gerne
vil i skole, fordi jeg kan få hjælp.
Isabella, 5. klasse
Når ordene danser
Jeg glemmer aldrig den dag, jeg
blev testet ordblind. Jeg blev ked
af det, fordi jeg troede, at jeg var
dum. Jeg snakkede meget med Daniel, som er AKT-pædagog på Gislev friskole, om det. Han fortalte,
at jeg kunne få en IT-rygsæk med
hjælpemidler til brug i timerne. I
starten syntes jeg, det var pinligt,
for hvad ville de andre i klassen sige,
men jeg fandt hurtigt ud af, at vi var
flere, der var ordblinde.
I dag er jeg glad for min IT-rygsæk,
og brugen af AppWriter er blevet
nemmere med tiden. Jeg ved, jeg i
fremtiden kan blive lige det, jeg gerne vil, dog skal jeg hænge i med skoledelen. Når jeg er færdig på Gislev
friskole om nogle år - efter 9 klasse
- skal jeg på en ordblindeefterskole,
ud blandt andre klassekammerater,
som også synes, skolen kan være
svær, og for dem danser ordene
også.
Freja, 7. klasse

Tanja, mor
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Vi har rammerne...

Siden sidst I GIF
Der er nu gået godt 5 måneder, siden jeg overtog formandsposten
i Gislev Idrætsforening. Det har
været sjovt, spændende og udfordrende. For mig har det været
vigtig, at jeg her, i hvad jeg stadig
kalder opstartsfasen, hele tiden
husker at være tro mod mig selv.
Også det at huske at begrænse
sig i både ideer og samarbejder,
der sættes i søen.
Dejligt at mærke den vilje og lyst,
andre foreninger i byen har til at
rykke tættere sammen. Samtidig
er jeg også nødt til at erkende, at
mit hovedfokus lige nu er på at
sikre og styrke vores aktiviteter.
Større synlighed er vigtig for os,
og her lægger vi hele tiden nye
lag på og synes allerede, at vi kan
mærke effekten af det arbejde, der
er lagt i det. Som skrevet sidst er
noget af det, jeg vil arbejde frem
imod, at GIF er samlende for byens idrætsaktiviteter, og herigennem at byen og Midtfyn kender
vores tilbud.
I en tid, hvor vi stadigvæk kæmper med efterveer af 1 ½ år med
mere eller mindre nedlukning, har
vi heldigvis, her i GIF, en masse
gå på mod, og vores enkelte underafdelinger gør her en kæmpe
indsats. At vi kan tilbyde vores
medlemmer gode og indbydende
rammer, er bare vigtigt i dagens
Danmark. Samtidig kan vi videreføre nogle af de helt gamle traditioner, her tænker jeg nok mest
på vores loppemarked, og det er
skønt. Bedre eksempel på, hvad
frivillighed og foreningslivet går
ud på, findes ikke.
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Gislev Idrætsforening GIF

Jeg var så heldig at deltage i
noget af den fantastiske weekend, og det at mærke den række
af ildsjæle, der bærer og styrer
denne begivenhed igennem, det
bliver man lidt glad af at mærke.
Herfra skal der lyde en kæmpe tak
for indsatsen.
Samtidig skal der også siges tak
til bestyrelse og trænere, der
kæmper i hverdagen, for at vi
hele tiden er attraktive for vores
medlemmer.
Vi har desværre måttet lukke vores bibliotek ned, da det ikke længere var muligt at drive det i de
kendte rammer.

Dette lykkedes ikke, så vi har måttet erkende, at det var tid til at
kaste håndklædet i ringen.
Hen over vinteren vil vi forsat
komme med nye, men også genoptage gamle, aktiviteter. GIF vil
fremadrettet være at finde i/omkring: NetNat (Gaming i Hallen),
Ungdomsfest, Nabogo (transport
app), Gislev By Day (idræt/tanker
omkring gammeldaws sportsuge). Ja, og så selvfølgelig alle vores normale aktiviteter.
Vi ser frem imod en masse fantastiske oplevelser omkring frivilligheden og foreningslivet her i GIF.
Formand GIF - Johnny Hansen

Der er blevet kigget ind i alle mulige og umulige løsninger for en
genplacering af det.
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...sammen fylder vi dem ud!

Fodboldleg
Fodboldens bestyrelse under
Gislev I.F havde besluttet, at de
mindste årgange skulle have mulighed for at gå til fodbold i Gislev
igen.
Monica Larsen tog initiativ til at
starte “Fodboldleg” op.
Efteråret 2020 bød på den første
træning. Her var 3 børn mødt op,
og de første sten var lagt. Inden
juleferien var der nu 7 børn, der
gik til fodboldleg i alderen 2 år og
10 måneder til 6 år. Da fodboldleg startede op igen i april 2021,
deltog ca. 10 børn i fodboldleg.
Jonas Larsen tiltrådte som ekstra
frivillig omkring børnene.
I slutningen af april 2021 stod klubrådgiver fra DBU Fyn, Niels Nielsen for de næste 6 træninger. Han
skulle sætte gang i bold og bevægelse. Han stod for at organisere
og hjælpe med at sammensætte
en god alderssvarende træning
samt tage kontakt til forældre angående endnu flere frivillige.
Flere børn kom til, og nu deltog
omkring 14 børn i træningerne.
To forældre, Jakob Jessen og Tim
Gram, trådte til som ekstra trænere for at hjælpe Monica.
Hurtigt blev trænerteamet enige
om konceptet, og hvilke fokuspunkter de arbejdede efter til
træningerne.
·
·
·
·
·

Socialt samvær
Leg
Kropsforståelse
Koordinationstræning
Bold

GISLEVhallen

De blev også hurtigt enige om, at
holdet skulle deles, da alder, fysik og niveauet fra 3.-7. år spænder stort. I den forbindelse kom
Simon til som ung frivillig. Han
skulle hjælpe Jakob og Jonas med
den ældste gruppe. Thilde kom til
som endnu en ung frivillig. Hun
skulle hjælpe Tim og Monica med
de mindste i gruppen.
Selvom fodboldleg er blevet delt
i to grupper, mødes alle uanset
gruppe og alder til samling for
lige at hilse og se hinanden, inden
man går hver til sit.

Udendørssæsonen er slut for
denne omgang. Men der vil blive
holdt forældremøde/afslutning
tirsdag d.26/10-21 kl. 16.30-17.15
i Gislevhallens cafeteria. Alle er
velkomne, hvis man kunne have
interesse i fodboldleg.
I den forbindelse vil der, hvis der er
stemning og børn nok, blive mulighed for indendørs fodboldleg
om fredagen fra 16.30-17.30 ved
Monica. Ellers starter fodboldleg
op igen udendørs til april.
Nærmere information kommer

Efter sommerferien 2021 blev
træningsdagen flyttet fra torsdag
til tirsdag grundet næste årgang
trænede denne dag. På den måde
håber vi, at springet fra boldboldleg til årgangen efter bliver nemmere og mere glidende.
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På gensyn til gamle børn og hej
til nye.
Mvh. trænerteamet
Thilde, Jonas, Simon, Tim,
Jakob og Monica

vwww.gislevhallen.dk
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Vi har rammerne...

Motion badminton
Vi har efterhånden rigtig god
gang i fjerbolden.

Der er ledige baner:

Vores hal egner sig supergodt
til badminton, selv belysning er
lavet, så det imødekommer spillet med fjerbolden. Men vi har da
plads til flere, for vi har stadig få
ledige baner.

Mandag
Mandag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

Så kontakt kasserer@gislev-if.dk
eller formand@gislev-if.dk og
book en bane til resten af vintersæsonen, se mere på vores hjemmeside.

30

Gislev Idrætsforening GIF

kl. 18.00-19.00
kl. 20.00-21.00
kl. 18.00-19.00
kl. 20.00-21.00
kl. 21.00-22.00

Måske et billede magen til!
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Loppemarkedet
Efter 1,5 års udskydelse, - var det
med stor spænding, at vi i august
igen lagde planer for årets loppemarked.
Vores lagre af indsamlede effekter bugnede, - men ville der kunne
samles hjælpere nok på denne tid
af året - og ville køberne være interesseret i at komme allerede nu??
Vi havde hørt at købelysten ved
andre loppemarkeder og kræmmermarkeder var dårlig. Måske var
det fordi vi fik en weekend med
perfekt september vejr, at alle betænkeligheder blev unødige.
Der var igen en fantastisk opbakning til arrangementet, - rigtig
mange hjælpere som brugte et
par dage ved indsamlingen om
lørdagen, og ved salg/oprydning
om søndagen. Købelysten var
også stor, så vi forventer igen et
overskud tæt på 65.000 Kr. til Gislev IF. Tak til jer alle, - det er en
kæmpe fornøjelse at mærke og se
den store opbakning.
Selvom der kun er godt 7 måneder til, forventer vi at tidspunktet
for næste loppemarked igen bliver den 2.weekend i maj 2022.
Har du ting og sager, som skal
skiftes ud eller kasseres, så kan
afhentning arrangeres. Ring evt.
til Ole Jensen tlf. 42968730 eller
Jørgen Jensen tlf. 24818965 – da
vores lager er tomt nu.
På vegne af udvalget og på gensyn i 2022.
Ole Iglemose Larsen

GISLEVhallen
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Vi har rammerne...

Spinning – Indoor Bike
Så ruller hjulene igen.
Vidste du, at vi her i Gislev kører
en fed omgang bike?
Igennem energien i musikken og
højt humør har vi skabt nogle
gode rammer i vores lokale. For os
i instruktørteamet er det vigtigt,
at der er brugt tid på forberedelse
af musik og programmer.
Med gode mix giver musikken
nærmest helt af sig selv deltagerne lysten til at køre intervallerne.
Vores helt store mål er at ramme
en bred målgruppe, da vores træning på ingen måde kræver, at
man er cykelrytter - og faktisk har
70 % af vores brugere ikke noget
med cykelklubben at gøre.
Vi starter roligt ud og har pt. kun
2 hold om ugen med plads til 14
deltagere på hvert hold.
Der er dog hele tiden mulighed
for at kunne udvide på antal deltagere og hold. Vi har faktisk mulighed for at øge til hele 19 deltagere
pr. hold.
Så har du lyst til sjov og effektiv
kredsløbstræning, så er det her,
du skal med. Vi lover en træning,
hvor du slet ikke kan lade med at
give den gas grundet det dejlige
humør og de gode takter i musikken.
#motionmågerneværesjovt
Kristian/Johnny
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Gislev Idrætsforening GIF
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Træningstider
Fodbold
Fredag

Lørdag

Kl. 16.30-17.30

U3 til U6

Monica m.fl.

Kl. 18.00-19.00

U10

Michael J. m.fl.

Kl. 19.00.20.00

U12 og U14

Alexander og Mike

Kl. 20.00-21.30

Seniorer

Kl.9.00-10.00

Superveteraner

Mogens og Vagn

Kl. 10.00-11.00

Hyggebold for kvinder

Winnie

Gymnastik
Tirsdag

Torsdag

Kl. 17.00-18.00

Forældre/barn

Mette og Annemette

Kl. 16.00-17.00

Krudtuglerne (3-6 år)

Mette, Mie, Jonas, Isabella, Lærke, Amalie og Bella

Kl. 17.10-18.25

Badutspringerne (0.-3. kl.)

Katrine, Emma, Jette og Laura

Kl. 18.30-20.00

Super Mix (4.-? kl.)

Bjørn, Steen og Katrine

Gymnastik for Voksne
Kl. 10.00-11.30

Tæppecurling/Bowls

Niels, Hans og Willy

Kl. 17.00-18.00

Effektiv Træning

Marianne

Onsdag

Kl. 09.00-10.30

Multi Motion 60+

Birgit, Hans, Niels, Kirsten og Willy

Fredag

Kl. 10.00-11.00

Stolegymnastik

Bodil

Mandag

Square Dance
Tirsdag

Kl. 19.00-21.30

Gislev Forsamlingshus

Instruktør: Torben

SPINNING/indoor Bike
Mandag

Kl. 17.45-18.45

Spinning

Johnny

Torsdag

Kl. 17.45-18.45

Spinning

Kristian

Bordtennis
Onsdag

Kl. 18.00-20.00

6-16 år

Kl. 20.00-22.00

Senior-spillere

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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December - Januar - Februar

Gislev & Ellested
Sogne

Årgang 72

Nr. 1 - 2022

Gislev Friskole

Pastor Fabricius

Sognehistorien fortsat...

I sidste kirkeblad lovede at jeg fortæller meget mere on denne Pastor Fabricius.
Han var om nogen en ung præst der
formåede at sætte sit aftryk både i
sognebørnenes hjerter som i kirkens
interiør og indretning. I en alder af
36 år flyttede han sammen med sin
familie ind i den på dette tidspunkt firelængede præstegård. Det var lidt af
en omvæltning, da de kom fra en lille
lejlighed inde i Odense.
I det hele taget var det en omvæltning
at komme ud på landet, hvor han i sit
virke som præst ikke ville kunne undgå
at vade direkte ind i andres menneskers liv. Deres sorger som glæder.
Her skulle han sidde omkring dødslejer og kaffeborde og det ville kræve,
at ikke bare de åbnede døren ind til
deres liv, men også at han lod døren
stå åben ind til sit. Og netop dette med
at lade døren stå åben kendetegnede
særligt det nye præstepar.
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Døren ind til præstegården altid stod
åben. Her kunne man komme og gå
som man ville. Og det gjorde sognebørnene. Oftest samles man efter eftermiddagsgudstjenesterne til kaffe i
præstegårdens hyggelige stue.

Der blev holdt ungdomsmøder hver torsdag aften.
Hver anden gang pigerne og hver anden gang karlene.

Om dette skriver L.P.Fabricius i bogen præstegårdsliv.
”Da der var gået et årstid kom imidlertid nogle mødre og spurgte om
ikke de kunne holdes sammen. De ved måske ikke, at vi alligevel sender
vore sønner op for at følge vores døtre hjem; de står bare udenfor og
venter på dem, så er det vist bedre at de har mødet sammen.
Det anede vi ikke, men i skolen og i forsamlingshuset fulgtes de jo ad,
så hvorfor ikke her? Det var blot et spørgsmål om plads. Og nu fulgte en
række år med ungdomsmøder hver anden uge, hvor karlene slæbte bænke
ud fra konfirmandstuen. Og spisestue og dagligstue og oftere studereværelset med fyldtes med unge der sang og lyttede. Det sled vel på tæpper og
betrækkene? Ja, det jorde det vist nok, men det var rigeligt sliddet værd.
Oftest talte jeg naturligvis selv, en vinter gennemgik jer salmedigterne,
andre aftener læste jeg op og når der var en lejlighed til at skaffe en
fremmed taler, brugtes den – mærkeligt nok ikke med bifald som jeg
ventede. Det var oftest som om de foretræk at være sig selv.”

Men det var ikke kun åndeligt at den
nye præst formåede at sætte sit aftryk.
Også når det gjaldt kirken og dens
indretning blandede Fabricius sig. Få
år forinden var kakkelovnene samt en
løber blevet fjernet.

Trods dette trængte kirken stadig til
et ansigtsløft. Derfor sørgede den nye
præst og menighedsrådet for at få flyttet prædikestolen fra dens plads længere ned i skibet til dens nuværende
plads ved korbuen

Gislev kirke 1910

Det gamle alterbillede blev fjernet til
fordel for et nyt og mere smukt. Hele
korpartiet blev ændret og et nyt varmeværk blev sat ind. Herudover blev
de 13 middelalderlige kalkmalerier
der pryder korets loft og ene nordvæg
istandsat.

Gislev kirke 2020

Pengene hertil blev frivilligt doneret af
menigheden. Det foregik ved at man
kom og stak Pastor Fabricius små konvolutter i lommen på henholdsvis 5 kr.
eller 50 kr. eller 100 kr. Og intet blev
lavet før man kunne finansiere det.
Det samlede beløb for fornyelsen af
kirken løb op i mange tusinder kroner
og det havde den fordel, at når folk
selv havde doneret penge til kirken
føltes den også mere som deres egen.
Blandt de kæreste gæster i præstegården var sognets lærerfolk. På dette
tidspunkt var der fire kommuneskoler
og en stor Friskole. Til trods for Friskolens principielle uvilje mod det lovbefalede tilsyn, som blev foretaget af
sognepræsten i sin egenskab af leder
af skolekommissionen, følte Pastor
Fabricius sig vel modtaget.
I Bogen: Præstegårdsliv fra 1950, skriver han: ”I det hele taget var samarbejdet med skolen mig meget kært og
vel den af mine embedspligter uden
for kirken der stod mig nærmest.

Når jeg læser og høre om sammenstød og uvilje rundt omkring mellem
præster og lærere, står jeg ganske
uforstående.
Min eneste forklaring er, at Gislev-Ellested i min tid havde en række ganske
enestående dygtige og loyale lærere
og lærerinder, og der har aldrig været
en forstyrrende sten på vejen mellem
præstegården og lærerboligerne.

Jeg har aldrig inspiceret undervisningen, eksaminerne om foråret og syog gymnastikeksaminerne om efteråret var festdage fra først til sidst med
samværet med lærerne og deres familie og skolekommissionen og børnene.
Fortællingen fortsættes i næste
kirkeblad
Mette Sauerberg, Sognepræst
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En dejlig dag

- Bamser, orkester, kor, gæster og masser af sandwichs fyldte kirken
I år har vi haft glæde af hele to høstgudstjenester. I Gislev Kirke havde
vi en festlig høstgudstjeneste med
sang fra byens kor, Tågehornet,
samt musik fra FDF orkesteret. Efter
gudstjenesten var der hjemmesmurte sandwichs, samt varme og kolde
drikke til alle.
Vi havde håbet, at kunne afholde
gudstjenesten udenfor på de grønne områder ved kirken, men da vejret ikke viste sig fra sin helt venlige
side, rykkede vi indenfor. Kirken var
derfor fyldt godt op med orkester,
kor, gæster og masser af sandwichs
på tag selv bordet. Vi ser frem til at
gentage succesen næste år.
I Ellested kirke havde vi en særlig
høstgudstjeneste for børn, hvor kirken igen var pyntet op med bamser
og dukker. Det var skønt at se Kirken
være klædt i farvestrålende bamser
som lignende alverdens dyr og fantasifigurer. Bamserne pyntede op
langs kirkegulvet, ved døbefonden,
ved alteret, ved vinduer og lamper,
samt højt oppe på talerstolen.

Ja, der var næsten bamser overalt!

Vi hørte historien om Guds skabelse af
verden, hvor Gud skabte alle verdens
dyr og planter, som kan give mad og
drikke til menneskerne.
Gud skabte også de allerførste mennesker, som blev kaldt Adam og Eva.
Adam og Eva kom dog til at spise af
æbletræet i Paradisets have, skønt
Gud havde forbudt dem det. Adam
og Eva blev derfor forvist fra Paradisets
have og sendt ned til jorden, hvor alle
menneskerne i dag lever.
Men selvom at Adam og Eva havde
gjort noget forkert og derfor fik en
straf, lovede Gud, at han altid vil tilgive
dem uanset de fejl de måtte lave.

Syng Julen ind onsdag
Onsdag den 1. december i Ellested kirke kl. 19.00
Det er sørme det der sandt december…
….og det fejrer vi ved at synge en masse dejlige
julesange og salmer der høre julemåneden til.

Alle er velkomne store som små
Efterfølgende vil der blive budt på kaffe
og julegodte i våbenhuset
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Efter gudstjenesten var der lækkerier
til alle børn og voksne med blandt andet juicebrikker, frugt, rosiner, chokolademuffins og kaffe.
Desuden fik flere af børnene megen
sjov ud af at lege med bamserne efter gudstjenesten. Vi ser frem til at
afholde mange flere børnegudstjenester i fremtiden, og håber at se mange børn og voksne, som har lyst til at
bruge en lille time i hyggeligt samvær
i kirkens rum.
Ann Sophia Bertelsen
Medlem af menighedsrådet

Børnejulegudstjeneste
Søndag d. 12. december
kl. 13.00 i Gislev kirke

GISLEV KIRKE

JULEKONCERT
Gislev Kirke torsdag den 9. december 2021

Julekoncert med traditioner
Septimuskoret, med Ole Kongsted som dirigent, giver en a
cappella julekoncert i Gislev Kirke, torsdag, den 9. december
2021, kl. 19.30.
Repertoiret vil være danske sange og salmer, engelske Carols og
andre smukke værker, netop sammensat til denne lejlighed.
Der er lagt op til en stemningsfyldt aftenkoncert, hvor der,
traditionen tro, også er fællessang med publikum.

Traditionen tro holder vi julegudstjeneste for børn og alle
barnlige sjæle.
Julens fortælling vil blive fortalt helt i børnehøjde og mon
ikke vi også skal synge et par
julesange.
Efter en lille times tid er vi varmet godt op og klar til at gå
ned og fortsætte med at synge
og danse om juletræet på byens torv. Mon ikke julemanden
kommer.
Dans om juletræet på
torvet begynder kl. 14.00

Koncertens varighed ca. 1 time.
Gislev - Ellested Menighedsråd er arrangør.

Vintertidskoncert
Søndag den 6. Februar 2022 kl 16.00 i Gislev Kirke
De to sangere fra Den Jyske Opera vender tilbage
til Gislev kirke sammen med Julia Tabakova, som til
daglig er organist i Haderslev Domsogn.

De præsenterer denne gang en stemningsfuld Vintertidskoncert fyldt med danske vintersange og
-salmer.

Medvirkende:
Hanne Hohwü Houmøller, sopran
Erik Bekker Hansen, tenor
Julia Tabakova, klaver og orgel

Der vil desuden være dejlig engelsk musik af Purcell og Britten samt nordiske sange af Carl Nielsen og Grieg.
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DRUK
Filmaften i konfirmandstuen
i Gislev præstegård
Torsdag den 20. januar kl. 19.00

Denne aften viser vi Thomas Vinterbergs
anmelderoste film Druk.
Kort fortalt handler filmen om fire
gymnasielærer der kaster sig ud i et
alkohol eksepriment. Ud fra teorien
om at alkohol befordrer kreativiteten.
Og resultateren udebliver ikke.

Kirkekaffe
Filmen fik en Oscar i katogorien:
Årets bedtse udenlandske film.
Efter filmen vil vi kort tale om filmes
temaer hen over kaffen.

Følgende søndage vil der
være kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesten:

Gislev kirke
Søndag den 28. november
Lørdag den 1. januar:
Vi ønsker hinanden godt nytår med
mousserende vin og kransekager

Søndag den 27. februar
--------------I Ellested kirke er vi så heldige
at hver gang der er gudstjeneste,
står Ulla (kirkeværge og menighedsrådsmedlem) altid klar med
kaffe og lækkerier i våbenhuset.
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ADRESSER
Gislev Kirke
Lykkesholmsvej 3, 5854 Gislev
Åbent mandag – lørdag kl. 8-16.
Ellested Kirke
Ellestedvej 11B, 5853 Ørbæk
Sognepræst
Mette Sauerberg
Lykkesholmsvej 8, 5854 Gislev
Tlf. 62 29 10 32 – Mobil 29 38 89 88
Træffes på telefon tirsdag-søndag
Mandag fridag
E-mail: mesa@km.dk
Graver
John Lykkedal Pedersen
Lykkedalsvej 1, 5853 Ørbæk
Mobil 20 77 18 46
Gislev graverkontor
Tlf. 62 29 10 28
E-mail: gkirke@mail.dk
(Graverkontoret er lukket mandag)
Organist
Erik Kempf
Tlf. 22551592

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

Gislev-Ellested menighedsråd:
Formand
Jonna Holmhus Sindberg
Tlf. 50 41 46 58
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

Søndag den 5. dec.

kl. 9.00 ved Nils Holger Ellekilde

Søndag den 12. dec.

kl. 13.00 børnejulegudstjeneste

Søndag den 19. dec.

kl. 9.00 ved Nils Holger Ellekilde

Fredag den 24. dec.

kl. 16.00

Lørdag den 25. dec.

kl. 10.30

Søndag den 26. dec.

kl. 9.00 ved Nils Holger Ellekilde

Lørdag den 1. jan.

kl. 16.00

Søndag den 2. jan. Helligtrekongers søndag		
Søndag den 9. jan. 1.s.e.H.3 k

kl. 10.30

Søndag den 16. jan. 2.s.e.H.3 k

kl. 10.30

Søndag den 23. jan. 3.s.e. H.3 k

kl. 9.00 ved Nils Holger Ellekilde

Søndag den 30. jan. 4. s.e. H.3 k

kl. 10.30

Tirsdag den 1. feb. kyndelmisse gudstjeneste

kl. 17.00

Søndag den 6. feb. sidste søndag efter H.3.k.

ELLESTED

kl.14.00

kl. 10.30

kl. 10.30

Søndage den 13.feb. Septuagesima

kl. 10.30

Søndag den 20. feb. Seksagesima

kl. 9.00 ved Nils Holger Ellekilde

Søndag den 27. feb. Fastelavn

kl. 14.00

Onsdag den 1. dec. kl.19.00:

Syng julen ind i Ellested kirke.

Søndag den 9. dec. kl. 19.30:

Julekoncert med Septimuskoret i Gislev kirke.

Tirsdag den 14. dec. kl. 17.00:

Luciaoptog i Gislev kirke.

Torsdag den 20 jan. kl. 19.00:

Filmaften i konfirmandstuen i Gislev

Søndag den 6. feb.

Koncert med Erik Bekker kl.16.00 i Gislev kirke

Søndag den 27. feb.

Fastelavnsgudstjeneste for børn kl. 14.00

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

Kommende aktiviteter

›› G I S L E V G Å R A M O K

Gå motion i Gislev
Her i Gislev har vi jo fået en rigtig god gåklub. Det er Linda Thule
Bang, der startede den op den 28.
februar i år, så vi har siden den dag
gået tur hver tirsdag. Vi mødes ved
bord- og bænkesættene ved Gislev
hallen kl. 10.
Det er altid spændende at se, hvor
mange vi bliver. Der er altid godt
fremmøde. Det mindste antal var
vist 10-12 personer, men da var der
også håndbold i tv - normalt er vi
23-25 personer. Det er rigtig hyggeligt, for selvom mange af os har
boet her i mange år, så har vi jo bare
hilst på hinanden. Nu går man jo og
snakker med hinanden.
Linda er vores gåvært. Hun lægger
en rute op om søndagen, så kan
vi se, hvor langt vi skal gå, og når
klokken bliver 10, så går Linda sin
navnerunde, så kan vi andre også
lære navnene på dem, vi ikke kender så godt.
Der kommer jo også folk fra andre
byer med på vores ture, og det er
jo superdejligt.
Der er plads til alle.

For mig har det været rigtig godt at
komme ud og gå. Det har jeg ikke
kunnet i flere år på grund af dårlige
knæ, men jeg fik 2 nye knæ sidste
år, så det er faktisk Lindas skyld, at
jeg er kommet i gang med at gå.
Så tak for det Linda! Det er jo rigtig
dejligt at komme ud og få frisk luft,
og vi har faktisk kun haft 3 gange,
hvor det har regnet. Linda plejer at
love tørvejr.

Det gode ved vores gåture er også,
at hvis man har en skavank og måske ikke går så hurtigt, så er der
også plads til det. Så holder vi en
lille pause ind imellem.
Hvis nogen skulle få lyst til at gå
med os, skal I være hjertelig velkomne.
Mange hilsner fra Karen-Birgit

ÅDALSHUSET
Ådalshuset bliver sat i stand. Der er malet indvendig, loftet er lavet, og der er sat lys op.
Endelig bliver taget også lavet her i oktober.
Udenfor har folkene fra ”Kaffekværnen” ryddet op og gjort pænt på terrassen.

Det er så bare med at få huset brugt bedst muligt!
Man kan låne lokaler i Ådalshuset til brug ved
møder, kurser og lignende. Man kontakter ”Husgruppen”: Jeanette, Manuel, Karen eller Tommy
og aftaler tid og lokaler. Dernæst låner man en
nøgle – og det koster kun 50 kr. i timen.

”Husgruppen” har aftalt med Egnsspilsforeningen, at 8 borde og 40 stole står i skuret ved
Ådalshuset til brug ved arrangementer i huset.
Andre kan selvfølgelig også låne borde og
stole, som selvfølgelig leveres tilbage igen.
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NU ER
DET NU!
Det er tid til vinterdæk.
Vi står klar.

BOOK
NU

491092_DBP_Efterårskampagne_Plakat_500x700.indd 1
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LOKALRÅDET 2021-22
Lokalrådet 2021 - 22

Henrik
Henrik

Winnie

Peter
Peter
Winnie

Dorthe
Dorthe

Simon

Ole

Hanni

Lise

AP
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›› G Å E L L E R L Ø B !

Gislev i Bevægelse
Ved målområdet var der hoppeborg, musik fra Festivalforeningen
og mulighed for at købe lidt forfriskninger. Vi vidste, at der findes
mange seje løbe- og gå-motionister her i vores nærområde.
Der findes allerede gå-grupper, og
mange bevæger sig meget.
Det kan man se i bybilledet, og
derfor var vi spændte på, hvad vi
kunne drive det til. Det blev bekræftet, at der virkelig er mange
seje motionister.

På den sidste lørdag i august ville vi sætte Gislev i bevægelse.
Der var i månederne forinden blevet planlagt et 12 timers event,
hvor man kan kunne gå eller løbe
så langt som muligt fra kl. 9-21.
Ruten var 5 km lang, og den gik
rundt i Gislevs bakkede, flotte natur.
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Samlingspunktet var ved Gislev
Hallen, hvor deltagerne hele tiden
passerede forbi.
Her var der depot og målområde,
og publikum havde mulighed for at
heppe på de 50 tilmeldte.

Der var præmie til den, der løb
længst. Den blev vundet af Marie
fra Ringe, som nåede at løbe 80 km
på de 12 timer. En helt vild præstation, som blæste os bagover.
Mange af de tilmeldte, der gik ruten, nåede også rigtig langt. Lizette
Jensen gik 65 km, og var den, der
nåede længst.
Annie og Bjarne fra Blåmejsevænget gik sammen 55 km. Det var
også nogle helt fantastisk seje præstationer.

Blandt de tilmeldte var der flere,
der slog deres egne rekorder. Noget af det bedste ved sådan et
arrangement er, at man kæmper
med og mod sig selv. Der er plads
til det hele - og vi er alle sammen
på samme rute.
Forud for eventet havde vi solgt en
del T-shirts, hvor der var påtrykt
’Gislev i Bevægelse’. Næste gang
du ser sådan en i gadebilledet, så
vink til en af de seje motionister.
Alle deltagere fik en goodiebag
med lækre sager fra vores gode
sponsorer.
Lige bortset fra det regnfulde vejr
var det en dejlig dag i motionens
tegn. Sådan et arrangement bliver
til med mange timers frivilligt arbejde, og mange havde meldt sig
til at hjælpe arrangørgruppen.
Det siger vi mange tak for.
Gislev i Bevægelse kommer helt
sikkert tilbage næste år.
Datoen melder vi snart ud.
Hilsen fra arrangørerne
Jeanette Volsmann Jørgensen
Janne Hald
Tanja Kromann Clausen

Nyt fra Tågehornet og Gislev Byorkester
Gislev Byorkester har haft en fin og travl efterårssæson. Vi spillede på Bjørnø-festivalen i
august og til et par private fester.
Gislev Byorkester spiller fredag den 29. oktober
for Årslev Musikforening. Fredag den 12. november spiller Byorkestret til bal på Guldhøjskolen.
Der er åbent for alle.

Byorkestret
18. november 2021
16. december 2021
13. januar 2022
27. januar 2022

10. februar 2022
24. februar 2022
10. marts 2022
24. marts 2022

Om lørdagen den 13. spiller vi for flygtninge/
indvandrere – også på Guldhøjskolen. Gislev
Byorkester skal endvidere spille ved Borgerprisoverrækkelsen i Ringe den 2. december.
Tågehornet synger ved julemarkedet på Nørrevænget den 4. december. Arrangementet starter
kl. 14.30. Koret synger på torvet ved juletræet
søndag den 12. december kl. 14.00.

Tågehornet
25. november 2021
9. december 2021
19. januar 2022
17. februar 2022

17. marts 2022
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›› G I S L E V F R I S K O L E

Nye skumredskaber
Vi har været så heldige at få et
sponsorat fra Faberfonden, og for
de 12.500 kroner, vi har fået, har
vi købt nye skumredskaber. Vores børnehus, skolen, klubben og
de private dagplejere, der bruger
vores sal, har nu nye, lækre skumredskaber at lege med.
Vi har ligeledes ansøgt Nordeas
”Her bor vi”-fond og Marius Pedersen, og forhåbentlig giver det
sammen med vores egne midler
en ny legeplads til glæde for hele
byen i det nye år.
TAK til Faberfonden. De nye
skumredskaber bringer allerede
lykke.
Mette Kristensen

REP. OG SALG AF LANDBRUGSOG HAVEMASKINER
SALG AF:
VÆRKTØJ
ARBEJDSTØJ
HAVEREDSKABER
LEGETØJ OG MEGET MERE

KØB JULEGAVERNE LOKALT

VI HAR NOGET TIL
HELE FAMILIEN

KIG IND I BUTIKKEN
ÅBENT DAGLIGT: 8.00 – 16.00 LØRDAG: 9.30 – 12.00

Gislev – Frørup Smedie
og Maskinforretning
VVS – GAS – LANDBRUGSMASKINER
ØRBÆKVEJ 41, 5854 GISLEV, TLF. 62 29 11 14
FRØRUP BYVEJ 6, 5871 FRØRUP, TLF. 65 37 11 71
WWW.GISLEV-SMEDIE.DK · MAIL: GISLEVSMEDIE@MAIL.DK
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Like os på Facebook
www.facebook.com/gislevsmedie

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

Naturligvis skal vi det!
Gislev Børneskov er stadig under
udvikling i forhold til den Helhedsplan, som landskabsarkitekterne
”Land +” udarbejdede i 2014 med
god lokal borgerinddragelse.
Vi har fået Ådalscenen med madpakkehus og nu som det seneste
servicehuset Åkanten.
Holmebækken er blevet slynget en
smule og med mere plane brinker
ned mod åen for at give bedre adgang til leg ved det langsomt rislende vandløb.
Lokalrådets næste trin er at få
etableret en naturlegeplads med
motionsredskaber i Børne-skoven
- gerne grænsende op til GIFs nyetablerede motoriske småbørns legeplads, så vi får en legeplads både
for børn, unge og voksne.
Men hvis det skal blive til noget,
skal vi også have lidt flere friske
kræfter på banen.

•V
 i skal finde ud af, hvorledes legepladsen skal indrettes, så mindre, små, unge, voksne og ældre
voksne har lyst til at bruge den.
 i skal indhente nogle konkrete
•V
tilbud fra firmaer, der laver legepladser, som vi kan søge fondsmidler til.
•B
yggetilladelse og samarbejde
med Faaborg-Midtfyn Kommune
samt fondsansøgninger laves i
samarbejde med Lokalrådet, som
efterhånden har nogen erfaringer
på dette område.
 okalrådene arbejder på, at FMK
•L
skal tage ansvar for vedligeholdelse og sikkerhed af offentlige
legepladser.

Arbejdsbyrden vil være ganske
overskuelig - et omfang af måske
10 timer pr. deltager.
Tidshorisonten er mindst det næste år til forberedelse etc. - med
forhåbentlig igangsættelse af selve etableringen i 2023.
Hvis legepladsen skal blive til noget, skal I melde jer nu. Ellers må
lokalrådet sætte dette vigtige tiltag i bero indtil videre.
Du kan tilmelde dig til Gislev Lokalråds formand AP. Andersen på
adressen: ap.andersen52@gmail.
com eller SMS/tlf. 2941 3125 inden
nytår 2021.
Din hjælp er vigtig!

Vi ser frem til, at familier med børn i
forskellige aldersgrupper samt ældre og motionister kunne tænke sig
at give et besyv med.

De bedste deltagende hilsener
Gislev Lokalråd

Egnsspillet

Ekstraordinær- og ordinær generalforsamling
Der indkaldes til både ekstraordinær og ordinær generalforsamling i Egnsspillet torsdag den
2. december 2021 kl. 18.30. Den bliver afholdt i Ådalhuset. Eneste punkt på dagsordenen er afvikling af
foreningen, medmindre der kommer nogle til, der har lyst til at overtage.


Mvh. Bestyrelsen
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›› F Æ L L E S S K A B E T

MitMidtfyns kendetegn

Bestyrelsen bag foreningen MitMidtfyn (fra venstre: Lars Fredslund Hansen, Gunnar Landtved, Max Ravn,
Simon Jylov (næstformand), Stefan Mark Pedersen, AP. Andersen, Annette Poulsen (formand))
Vi ønsker det bedste for Midtfyn
Vi har brug for hinanden på Midtfyn for at forblive et attraktivt og
dejligt område at bo, leve og arbejde i, og det er det, foreningen
MitMidtfyn arbejder for.

Alt sammen taget ud af vores fælles grundfortælling om ’Midtfyn Et fællesskab med højt til loftet’,
som MitMidtfyn for nylig har været med til at skabe sammen med
gode kommunale kræfter.

Foreningen dækker de 8 lokalområder Gestelev-Heden-Vantinge,
Gislev, Hillerslev, Krarup-Espe,
Kværndrup, Ringe, Rudme og Ryslinge, som tilsammen udgør ’Ringeegnen’, eller Midtfyn som vi har
besluttet at kalde vores egn.

MitMidtfyn arbejder for
Trods det, at foreningen stadig
er relativt ’nystartet’, mærker vi
generelt god opbakning og medlemstilgang. Og det er vigtigt at
have så mange med som muligt.

Logoet afspejler de 8 lokalområder,
der er forskellige, men bindes sammen og styrkes af fællesskabet.
Der er noget i luften over Midtfyn.
Vores egn er nemlig helt særlig. Vi
besidder en handlekraft og energi,
som skaber det stærke foreningsliv, vi har. Ikke mindre end 167 foreninger har vi, sidst vi talte. Her
er der aldrig langt til noget. For
på Midtfyn er du midt i det hele,
hvor det moderne liv kan trives i
et stærkt fællesskab, og hvor liv,
latter og læring går hånd i hånd.
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Vi arbejder for at understøtte
udviklingen af Midtfyn, således at hele området udvikler
et stærkt fællesskab, som
kendetegnes ved, at det i
alle egne af Midtfyn forbliver et godt og attraktivt sted at bo, arbejde
og leve.

Gem www.mitmidtfyn.dk som
hjemmeskærm på din telefon og
du vil altid kunne tilgå hjemme
siden nemt og hurtigt.

Derudover arbejder vi med at styrke samarbejdet mellem de mange
aktører på egnen, herunder Kommune, handel og erhverv.
Hvad angår de to sidstnævnte,
kan bl.a. fremhæves ’Boost din by
med Blomster’ samt ’Halloween’
kampagnerne, hvor det ligger alle
parter meget på sinde at få inddraget lokalområderne, så vi synliggør
sammenhængskraften og vigtigheden af at handle lokalt og støtte
op om hinandens områder, både
forenings- og erhvervsmæssigt.
Sidst men ikke mindst lægges der
kræfter i at promovere Midtfyn
eksempelvis via hjemmesiden:
www.mitmidtfyn.dk,
forskellige
bosætningsfremmende aktiviteter og deltagelse på events.
Festival og markeder
Vi fokuserer meget på, at lokalområderne skal lære foreningen at
kende og hvad vi kan hjælpe med.
Men vi er også opmærksomme på
at deltage og skabe initiativer, der
kan lokke tilflyttere til kommunen
og Midtfyn især.

Vi har derfor deltaget på årets
Midtfyns Festival, på Egeskov
Marked og lige om lidt er det Julemarkedet på Boltinggård, som
står for skud.
Der kommer der folk fra hele Fyn,
og de skal da vide, hvilken skøn
egn Midtfyn er. Det kan også være,
vi får hvervet medlemmer, for det
er sådan set det, vores forening
hviler på.
Ønsker du også det bedste for
Midtfyn? Så skynd dig at blive
medlem af MitMidtfyn.
Det er muligt for alle enkeltpersoner, upolitiske foreninger og virksomheder, som vil arbejde for foreningens formålsparagraf, at blive
medlem. Du behøver ikke at være
bosiddende i området.
Hvordan kan jeg blive medlem?
Skriv til medlem@mitmidtfyn.
dk med dine kontaktoplysninger
(navn, adresse, tlf. nr. og e-mail)
samt om du ønsker optagelse som
enkeltperson eller repræsenterer
en forening/virksomhed.

MEDLEMSKAB
Enkeltpersoner

100,-

Foreninge og virksomheder

300,Betaling årligt

Hvad får jeg for mit medlemskab?
Som medlem støtter du op og
bidrager til foreningens arbejde
om at udvikle Midtfyn, fremme
samarbejdet mellem foreningens
medlemmer samt arbejdet omkring at promovere vores skønne
egn bl.a. på www.mitmidtfyn.dk,
hvor du kan finde god viden om
Midtfyn, lokalområderne, relevante nyheder og spændende arrangementer.
Du får ligeledes mulighed for at
modtage vores nyhedsbreve omkring arbejdet.
Vi ses i MitMidtfyn!
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›› N Y T F R A

Nørrevængets Venner
Vores Genåbningsfest den 28. august måtte vi flytte fra Pyramiden til
cafeen på grund af vejret, men det var godt.
Vi havde en rigtig hyggelig aften
med grillmad, hvor Jens, Ib og
Tommy stod for grillen, og Mona
for kartoffelsalaterne. Herligt!
Generalforsamlingen den 15. september forløb også som ventet.
Ann Birthe valgte at gå ud af bestyrelsen, og Solveig blev valgt ind.
Ellers var der ikke de store bemærkninger.

Maden bestod, som altid, af gule
ærter eller aspargessuppe, som
Mona havde fremtryllet.
Torben Nikolajsen havde taget sin
harmonika med, og der blev sunget
og festet. Tak for det, Torben.
Søndag den 3. oktober havde vi
cafe-eftermiddag, hvor Ulla og
Torben Nikolajsen skabte en dejlig
stemning.

VORES FORÅRSPROGRAM BLIVER:
Lørdag den 8. januar Nytårskur kl. 12.00
Søndag den 6. februar café
Onsdag den 23. februar fastelavn
Søndag den 6. marts café
Onsdag den 23. marts café
Søndag den 3. april café
Lørdag den 23. april forårsfest
Onsdag den 18. maj café
Onsdag den 15. juni Grillfest kl. 17.00
Alle café-arrangementer er kl. 14.30 til 16.15.
HUSK at notere datoerne i jeres kalender. Alle er velkomne.
Bestilles TAXA til vores arrangementer med en egenbetaling på 25 kr.
Taxa bestilles ved Palles Taxa tlf. 6262 2815.
Bestyrelsen for Nørrevængets Venner
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Den 20. oktober skulle vi, som annonceret, have haft besøg af ”Erna
Taverna”, som desværre måtte
melde afbud pga. sygdom i familien, så Tommy og Karen stod for
underholdning.
Den 7. november får vi besøg af
Karl, som har underholdt os før, så
det glæder vi os til.
17. november får vi besøg af ”Musik
fra hjertet”. Glæd jer til en festlig
eftermiddag.
4. december holder vi vores traditionelle julemarked, hvor vi sælger
diverse ting.
Der kommer luciakor fra Tre Ege
Skolen i Ryslinge samt vores lokale
kor ”Tågehornet”, som synger julesange. Der bliver også i år salg af
kinesisk lotteri med lokale sponsorgaver.

23. søn
4 24. man
25. tir
26. ons
27. tor
28. fre 60-70'er fes
t i Forsamlingshuset
29. lør
30. søn
5 31. man

›› F Æ L L E S K O O R D I N A T I O N

22. tir Erhvervsf.
generalforsam ling
23. ons
24. tor
25. fre
26. lør
27. søn Fastelavn
i og ved kirken
9 28. man

Kalendergymnastik
Ap ril

De fleste af foreningerne i Gislev
var her i oktober samlet til en koordination af alle byens store arrangementer. Ud af vores 31 foreninger
var 22 mødt frem, og der var afbud
fra 7 foreninger. Der blev sat datoer
på, aftalt koordinationsgrupper og
tovholdere på arrangementerne.
Endvidere blev der tilkendegivet,
at vi er ved at have for mange arrangementer, og det er dyrt, hvis
man gerne vil deltage i de fleste
og måske endda med hele familien.
Derfor blev man enige om, at Pinsefesten i kommende år er droppet.

Aktivitet
1. fre
2. lør
3. søn
14 4. man
5. tir
6. ons
7. tor
8. fre
9. lør
10. søn Palm esønd
ag
15 11. man
12. tir
13. ons
14. tor Skærtorsd
ag
15. fre tilstedeværende
Langfredag
Alle
var enige

Gislev by Day blev ikke fastlagt,
men en koordinationsgruppe blev
nedsat og indkaldes til 1. møde
umiddelbart efter nytår. Der er måske behov for nytænkning af dette
store arrangement.
Der blev endvidere aftalt nye samarbejder omkring Fastelavn og Gislev by Day (Halloween).

om, at det var et givende møde,
og der var enighed om, at Lokalrådet også 2022 tager initiativ til en
gentagelse.
Lokalrådet gav afslutningsvis en
orientering om de sager, som det
pt. har gang i. Der var tilslutning
til, at Lokalrådet gerne må indkalde
foreningerne en gang om året til
orientering og drøftelse af konkrete punkter.
Der er enighed om, at vi har 2 kalendere, som vi skal orientere os i.
- Kalenderen i VÆKST - kvartalsvis Kalenderen på www.oplevgislev.dk

Maj

Aktivitet
1. søn Konfi rm ati
on
18 2. man
3. tir
4. ons
5. tor
6. fre
7. lør Loppemarke
d - indsam ling
8. søn Loppemarke
d
19 9. man
10. tir
11. ons
12. tor
13. fre Store Bede
dag
14. lør
Den
mest opdaterede kalender er
15. søn

den på ”oplevgislev.dk”, hvis alle
foreninger lægger deres arrangementer ind. Der er formular på
hjemmesiden, som kan bruges til
dette formål.
Ansvaret for, at kalenderne er opdaterede, ligger hos foreningerne.
Undertegnede hjælper gerne, hvis
der er behov for det.
Alle aftalte og kendte datoer er lagt
ind i kalenderen i dette nummer.
Tak for en god aften!
På Lokalrådets vegne
AP

›› 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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›› F O R Å R E T 2 0 2 2

Gislev Seniorklub
Tak for mange gode timer sammen i 2021. Her er program for 1. del af det nye år.
Januar: Vores bestyrelse kommer
rundt for at tegne medlemskort.
10. februar: Generalforsamling
kl. 14.00 på ”Nørrevænget”.
Medlemmerne får skriftlig indbyd
else med dagsorden.
1. marts: Besøg på Guldhøjskolen i
Ringe. Helene Jakobsen viser rundt
i foreningshuset og fortæller om
de mange aktiviteter. Der serveres
kaffe. Betal derfor 25 kr. til Sonja.

26. april: Forårstur til området
ved ”Strandvænget” i Nyborg.
Turen er en kørsammentur med
madpakke. Den tidligere institution er næsten helt revet ned til
fordel for boliger, men park og
strand er åben for alle.

Vi kører fra kirkepladsen kl. 9.45.
Giv gerne 20 kr. til chaufføren,
hvis du kører med andre.
24. marts: Arne Ploug kommer
kl. 14.00 på ”Nørrevænget” med
fynsk fortælling, musik og sang.
Kaffebordet kræver tilmelding til
Sonja Jørgensen på tlf. 6229 1615
eller tlf. 2083 7615 senest 18. marts.

Maj: Bustur! Nærmere herom til
alle medlemmer.
Bestyrelsen

Pris 60 kr. Tag gerne naboen
med!

EL-installationer til erhverv og private
Service til tiden siden 1972
• Tekniske installationer

• Datainstallation

• Fejlfinding

• Salg og reparation af hvidevarer

• Nybygning, ombygning og tilbygning

• Erhvervs- og privatbelysning

• LED belysning

• Lampereparation - specialist i designerlamper

• Energioptimering

• 200 m² butik i Ringe

Lundsager 1 · 5750 Ringe
- kun 14 minutter fra Odense/Svendborg
Flemming Nielsen A/S
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Aut. EL · designerlamper · hvidevarer · reparationer

Tlf. 62 62 20 77 · www.flemmingnielsen.nu

›› H V O R F O R I K K E ?

Byde storkene velkommen
Der afprøves jævnligt kommunale
tiltag for at forøge befolkningsantallet i Fåborg Midtfyn Kommunes.
Her vil vores ”Naturlige” optimering
af fødselsraten i Gislev og omegn
være en økonomisk god måde af
øge befolkningsantallet i Gislev. Da
borgmesteren og flere medlemmer
af kommunalbestyrelsen er aflønnet efter antal af personer i kommunen, vil vores initiativ nok vække
glæde i kommunale kredse.
Den 18. april i år spadserede 2 storke på engen ved søen ved Ravndrupvej i Gislev. De spankulerede
omkring, og de store flotte fugle
skabte berettiget glæde og interesse. Det var ikke første gang i år,
vores smukke natur omkring Gislev,
fik fint storkebesøg. Ved indgangen til byen, var der besøg af flere
storke.
Gislev by er det eneste bysamfund,
der ligger i Kongshøj Tunneldalssystem, som omfatter et areal på
1200 hektar. Dalen begynder i Gislev i vest og ender ude ved Storebælt ved Frørup i Øst. Det er således et rigtig storkeareal, vi kan
tilbyde vore storke.

Derudover er der flere søer omkring Ravndrup og i Børneskoven
Holme bæk skærer igennem fra
Mejeribakken til dens udløb i Storebælt. Der skulle være føde nok i
vores område.
Tænk, om vi kunne tiltrække et
storkepar ved søerne, hvor der var
udsigt fra Ravndrupvej, i tilpas afstand - så storkene vil få den nødvendige ro.
En gruppe af borgere er i gang med
at ”sondere terrænet” og skaffe
mast og hjul og arbejdskraft. Tiltrækning af storke vil nok også
have en vis interesse i det kommunale univers.

Men det at opleve den store flotte
stork flyve rundt i vores omegn vil
vække glæde og yderligere bekræfte Gislevborgerne i, at vi bor
i et naturområde, og måske vil det
tiltrække nye borgere.
Gruppen arbejder videre med sagen. Måske kan vi nå at få reden
op inden foråret, men det vil være
dejligt, hvis nogle flere hænder
kunne hjælpe til med denne lille
og ret overkommelige opgave. Har
du lige et par timer til rådighed, så
kontakt underskriveren på tlf. 8111
3003 eller email: finn.hviid@outlook.dk
Finn Hviid

Banko opstart!
i Gislev Veteranforening

Den 18. august startede vi op igen med banko efter halvandet års pause. Deltagerantallet har
været faldende, men pt. er vi ca. 90. Så der er plads til flere!
Vi har iagttaget, at der ikke er ret mange deltagere fra Gislev området. Vi vil gerne pointere,
at en del af vores overskud jo går til det lokale idrætsarbejde. GIF får årligt et tilskud til ungdomsarbejdet på ca. kr. 40.000.
Så vi håber, flere lokale vil støtte op og derved være med til at kunne støtte vores og
GIFs arbejde for de unge mennesker.
VI SES! – Bestyrelsen
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GISLEV FORSAMLINGSHUS

60-70'er fest

Fredag den 28. januar kl. 18.00 - 24.00
Husk, at sætte kryds i kalenderen!
Gislev Forsamlingshus inviterer til 60 – 70’er fest i forsamlingshuset.
Thomas spiller musik fra de ældres ungdom – især 60-70’erne.
Som sædvanlig er det med medbragt mad og service. Drikkevarer købes i huset.
Prisen for dette arrangement er 100 kr. pr. person.
Tilmelding kan ske til: Niels Jensen tlf. 3044 2233 - Villy Clausen 3011 3685
Med venlig hilsen Bestyrelsen for Gislev Forsamlingshus

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

SAND

FLIS

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
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ÆRTESTEN

5854 Gislev

STØBEMIX

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

Tlf: 40 68 17 84
Lvservicen@gmail.com

›› P R I V A T E P A S N I N G S O R D N I N G E R

2 x 10-års jubilæum
I april 2020 var det 10 år siden, vi begge åbnede vores hjem for de første børn og deres familier i
hver vores private pasningsordning.
Dagen skulle fejres i fællesskab, var
vi ret hurtigt enige om, da vi i alle
årene har arbejdet godt sammen
og lært hinandens grupper af børn
at kende.
Det skulle fejres med både nuværende og tidligere børn og familier,
men det satte corona - som for så
meget andet - en stopper for. Vi
planlagde en ny dag i august samme år, men også denne gang måtte
vi trække en aflysning pga. corona,
så vi besluttede at vente og se tiden og situationen an, og så i år den
3. september 2021 kunne vi holde
vores fest.
Vi startede dagen sammen med vores kolleger og deres ”låne” børn. Vi
havde inviteret dem alle til fest og
hygge i Herys lokaler, hvor vi serverede frugt, boller og brunsviger. Vi
havde også hyret vores lokale ansigtsmaler/klovn Jeanette denne
formiddag. Der blev leget, hygget,
malet på de små kinder og hænder
alt i en god stemning. Efter vores
kolleger tog hjem igen med hver en
flok trætte børn, fik vi en god frokost med vores børn, som derefter
alle også trængte til en god lur.

Mens børnene sov sødt i deres barnevogne, gjorde vi klar til endnu
et rykind. Vi havde nemlig begge
inviteret alle både nuværende og
tidligere børn, søskende og forældre til et par timers hygge denne
eftermiddag.
Igen kom Jeanette, den søde klovn
og ansigtsmaler, og besøgte os.
Vi fik også besøg af den søde lille pony ”Pynte” og dens ejer. De
kom hele vejen fra Midtjylland for
at hygge med børnene og tilbyde
dem en lille ridetur.
Denne eftermiddag kom der mange børn og familier på besøg. Det
var så skønt at se og gense dem
alle, og der var en rigtig god stemning og snak i lokalet hele eftermiddagen. Børnene legede på tværs,
og det var dejligt at se. Vi serverede
boller, chokoladekage og romkuglekage samt kaffe/te og saftevand
til de fremmødte.

Vi havde begge en rigtig god og
hyggelig dag. Tak til alle fremmødte for opbakningen denne dag.
Trods et par ærgrelser over de tidligere aflysninger, var denne dag,
lige som vi havde håbet og ønsket.
En stor tak fra os begge skal der
også lyde for de mange fine gaver,
blomster og vin, vi modtog denne
dag. Dem er vi superglade for hver
og en.
Tak for opmærksomheden. Vi ser
frem til de næste mange år med
endnu flere børn og familier i hver
vores Private Pasningsordning i
henholdsvis Gislev og Sandager.
Vi har stadig et godt samarbejde
med hinanden, og nu hvor vi atter
må mødes, glæder vi os til at lære
hinandens børn at kende rigtig
godt igen.
Kærlige hilsener
Jette Hansen og Tina Christiansen
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MIDTFYN

N
EM

ET FÆLLESSKAB MED
HØJT TIL LOFTET

et af vores
om du vil
landet, så
er aldrig
er et sum
n med kun
g, Nyborg
r og altid
den.

Holten på
nge lokal
tfyn.dk.

DER ER NOGET I LUFTEN
OVER MIDTFYN
De får musikken til at spille på Heartland. De har
skabt Nordens største velgørenhedscykelhold med
Team Rynkeby. Og de står hver dag op for hund
redvis af børn og voksne med en skov af tilbud om
fritidsaktiviteter.
Det er Midtfyns ildsjæle, vi taler om.
Det er deres handlekraft og energi, der skaber det
stærke foreningsliv, som giver vores egn en helt
særlig ånd. Måske ikke så underligt, eftersom Midt
fyn har dannet skole for frisind, respekt for den
enkelte og plads til det personlige initiativ. Det var
nemlig her på egnen, at tanken om højskoler og
friskoler blev født.
Man skal tale til hjertet og ikke kun forstanden,
blev der sagt. Så det gør vi.
Også her i det 21. århundrede.
Fra mindste landsby til bymidten i Ringe.
Her har alle mulighed for at sætte aftryk og gøre
en forskel. Og der er altid nogen, der vil hjælpe.
Lige fra udlån af en plæneklipper til at lægge frivil
lige kræfter i at få ”Foderstoffen” op at stå i lands
byen Rudme – en scene for musikken helt derude
”hvor kragerne vender og englene synger”.
Midtfyn er fremdrift, udsyn og nærhed. Iværk
sætteri og arbejdspladser tæt på. En grøn plet på
verdenskortet med både mentalt og økonomisk
overskud. Med mange huse med stor sjæl, charme
og muligheder – uden de koster en af de mange
bonde og herregårde, der også ligger spredt ud
i landskabet. Her får du meget for pengene og en
herlighedsværdi, der holder.
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D
ER I
Uanset hvad du brænder for, eller hvordan du vil
leve, er der aldrig langt til noget. Hverken til stor
natur eller et summende byliv. Det er lige ud ad
landevejen med kun 20 minutters kørsel til Odense, Svendborg, Nyborg og Faaborg. Og med gode
togforbindelser og altid en nedkørsel til motor
vejen lige i nærheden.
Gennem landskabet med rabarber i baghaverne
og under hundredår gamle trækroner snor sig et
fintmasket net af cykelstier, så ungerne trygt kan
sendes ude på egen hånd. Og netop det gode
børneliv er i høj kurs på Midtfyn. Med en mang
foldighed af dagtilbud og skoler, med kunst og kul
tur i børnehøjde og med fritidsaktiviteter i alle af
skygninger – fordi vi tror på, at liv, latter og læring
går hånd i hånd.
Midtfyn giver muligheden for at flytte på landet,
uden at komme langt væk. Du er midt i det hele,
hvor det moderne liv kan trives i et stærkt fælles
skab med højt til loftet.

Vi har en m
kultur i bø
skygninger
går hånd i

FORÅRS-

REJSER
2022
Supertilbud

Supertilbud

Forår i Sydspanien

Skønne Istrien

Skønne strande og sydlandsk stemning

Vin og øl ad libitum til maden i Kroatien

Rejs foråret i møde i det solrige Sydspanien. Her er der smukke
landskaber, idylliske bjergbyer og de første forårsblomster. Inden
for rækkevidde har du nogle af Spaniens største seværdigheder.

Supertilbud til Istrien, som er begunstiget med et mildt klima og
maleriske byer. Oplev Adriaterhavet med Rovinj, Pula, Novigrad,
middelalderbyen Motovun og en skøn sejlads i den flotte Limfjord.

• 9 x morgenmad, 9 x middag m. 1/4 flaske vin/vand til maden
• Udflugter til Malaga og Mijas
• Byvandring med rejselederen i Torremolinos

• 8 x morgenmad, middag på ud- og hjemrejse, 6 x middag
• Vin, øl og sodavand ad libitum til maden i Kroatien
• Udflugter til Novigrad, Pula og Rovinj

Fly fra Aalborg og København 28/2, 10/3, 20/3*.

Bus fra Jylland og Fyn 7/5, 14/5.

10 dage fra kr. 5.998 *Kun afrejse fra København
Se www.gislev-rejser.dk/cds

9 dage kr. 4.998
Se www.gislev-rejser.dk/iss

Nyhed

Forår og Sensommer på Færøerne

Forårskrydstogt i Holland og Belgien

Oplevelsesrig rejse til de unikke øer

5-stjernet skib og helpension om bord

Oplev uberørt natur og livsglade øboere. Omgivelserne er farverige og fortryllende. Denne lille forårs- og sensommerrejse er
spækket med oplevelser. God mulighed for at se / gense øerne.

Skibet sejler fra Antwerpen i Belgien ad charmerende vandveje
til Amsterdam. Glæd dig til 4 dage om bord på krydstogtskibet
MS Gerard Schmitter. Skibet er kun for Gislevs gæster.

• 4 x morgenmad, 1 x velkomstmiddag, 3 x frokost
• Byrundtur i Tórshavn inkl. besøg i Nordens Hus
• Udflugt til Fårehuset i Nes og meget mere

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

Fly fra Billund* og København 7/4, 14/4*, 21/4*, 8/9*, 22/9*.

Bus fra Jylland, Fyn og Sjælland 16/4.

5 dage fra kr. 7.498
Se www.gislev-rejser.dk/fars

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

Start rejsen på www.gislev-rejser.dk

•

Tlf. 62 29 12 10

•

Man - fre 10 - 16
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›› U D F O R D R E N D E A R B E J D E

En tak fra Leif
Efter 19 helt fantastiske år som pedel på Tre Ege Skolen i Ryslinge
valgte jeg at gå på pension i september 2021.
Jeg har selv været elev på skolen,
mine to sønner har ligeledes gået
på skolen, så det er blevet til mange
år i de dejlige bygninger på Gråbjergvej.
Et sted, jeg kender ud og ind, hvor
jeg har været i alle kroge og har
viden om alle de hemmelige steder.
Allerede i 1982 søgte jeg stillingen
som pedel, men blev fravalgt , da
man syntes, jeg var for ung. Det fik
jeg så gjort noget ved, og da stillingen blev ledig i 2002, søgte jeg
igen og fik jobbet.

Det har været de bedste år af
mit arbejdsliv, jeg har brugt her.
Omgangen med elever, lærere
og forældre har hver dag givet
en masse udfordringer og en helt
masse smil og skønne stunder. Ikke
to dage har været ens.
Hver dag nye udfordringer - men
jeg har været heldig, at vi sammen
på skolen har været indstillet på,
at udfordringer bare skal løses her
og nu, og så har vi sammen fundet
ud af at få løst opgaverne til alles
tilfredshed.
Jeg havde sidste arbejdsdag den
20. september og sikken en dag.
Jeg blev fejret hele dagen igennem, og denne dag vil jeg aldrig
glemme.

Tusind tak til Tre Ege skolen for de
år vi har haft sammen. Jeg vil da
gerne indrømme, jeg savner alle på
skolen - og holder øje med stedet.
Jeg bor jo tæt på, så jeg følger
spændt med i, hvad der sker, men
må også indrømme, at livet som
pensionist er helt perfekt, og jeg
nyder dagene og min frihed.
Af Leif Kristiansen

BOOK ONLINE!
www.dorthesmodeklip.dk

BOOK TID:
Tlf. 60 19 21 26
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›› D E M S K A L M A N V Æ R N E O M

Traditionerne
For mange år siden - dengang der
stadig var en folkeskole i Gislev startede der en tradition op for 0.3. klasse med at afholde høstfest,
som man gjorde det i gamle dage.

Traditionen tro får 4. klasserne
altid lov at være med til at pynte
op og rydde af, spise rester og
hygge en sidste gang i høstfestsammenhæng. Og de bliver på
den måde nænsomt sluset ud af
deres første møde med en skoletradition, der vender tilbage
hvert år på samme tid.

Da skolen i Gislev lukkede, i 2011,
flyttede den gode tradition med til
Ryslinge. Men det var ikke kun konceptet høstfest, der flyttede med,
det var også orkesteret - nemlig
Karen og Tommy, der også var med
til at starte det hele op i sin tid.

Traditioner skal man værne om, for
de skaber læring og gode livshistorier. Og som vi værner om høstfesten, værner vi også om vores husorkester Karen og Tommy, som, vi
naturligvis håber på, vil være med
igen til næste år.

I år burde have været gang nummer 11, men grundet et enkelt overspring sidste år pga. corona, så har
vi holdt en slags 10 års jubilæum i
år under postnummeret 5856.
Traditionen vækker altid stor glæde hos børnene, der i tre uger op til
selve festen øver dansetrin og sange, hører historier, ser billeder og
snakker om, hvad man spiste dengang og hvorfor. Mange kommer
klædt ud på selve dagen - enten i
deres fineste skrud eller i høstfestarbejdstøj med halm i træskoene.

Lotte Ibsen og Anne Rye
Som altid, kommer forældrene med
lækre retter, der er pyntet fint op
og sat på fade, til det fælles bord.
Og i år har bestemt ikke været en
undtagelse.
Det er en stor glæde, at der er så
fin opbakning fra forældreside til
høstfesten.

Gør dit for Sandager genbrugsplads!
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›› N Y T F R A S P E J D E R N E

Familiespejder

I august var vi på en tur ned til
Børneskoven for at lære at kende
forskel på de forskellige træer. Derefter gik vi ned til åen for at lede
efter dyr. Det var nu ikke mange
dyr, vi kunne finde der, kun et par
hundestejlere. Til gengæld fandt
vi det meste af indeholdet fra en
pung og fik det afleveret til rette
ejer, der bor i byen.
Vi tog vores nyfundne hundestejlere under armen (i et glas) og gik
over til andedammen i stedet for.

Og vi kan da lige love for, at der
var masser af liv, også udover ænderne. Masser af undervandsbiller,
snegle og sære orme.
Vi prøvede at artsbestemme de
mange sjove dyr, men en del endte
bare med at være af arten "Mysti
Fystisk". Der var garanteret mindst
en ny art. Eller noget vi ikke havde
set før i hvert fald. Vi lukkede selvfølgelig alle dyrene ud igen, inden
vi gik hjemad. I september stod
dagens familiespejder i vindens og
vejrets tegn.

Der blev lavet alle mulige forskellige slags vejrstationer: Regnmålere, vindmøller, vejrhaner og papirs-åkander, der åbner sig, når de
kommer i vand. Derefter testede vi
så vidt muligt, om vores apparater
virkede. Det gjorde de da... nogenlunde.
I oktober startede vi op på at tage
knivbevis. Vi gennemgik, hvad man
må med en kniv, og hvad man ikke
må. Derefter foldede vi en masse
forskellige papirsflyvere, nogle lidt
sværere end andre, og havde en
konkurrence om, hvilke der kunne
flyve længst.
Der blev også lavet to faldskærme i
tilfælde af, at ikke alle papirsflyvere
fløj lige godt. Til slut blev der skåret
græskarlygter til den kommende
Halloween.
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. De sidste
datoerne for Familiespejder i efteråret 2021 er:
1. november 2021 kl. 10.00-12.00
1. december 2021 kl. 10.00-12.00
Vel mødt
Spejderne i Gislev

54

›› S A A J I G

Julesøndag i Gislev
Søndag 12. december
Kl. 13:00 i Gislev Kirke
Børnejulegudstjeneste
Efterfølgende vil vi i samlet trop gå
til byens juletræ, hvor Julemanden
kommer til dans om juletræet Kl.
14:00 danser vi om byens Karen og
Tommy spiller juletræ.
Godteposer til børnene og æbleskiver til de voksne.
Velkommen til en hyggelig eftermiddag

Sponsorer: Super Brugsen og Gi-

Tågehornet synger

slev Erhvervsforening
Andelskassen,

Menighedsrådet og Saajig

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 m
Fra kr. 50
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

23-04-2021 13:02:51
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›› G I S L E V V A N D V Æ R K

Servicemeddelelse

Vi tilbyder
• Træfældning
• Levering af grus og sten

Har du
en opgave,
så løser vi den
!

• Nedbrydning
• Gravearbejde
• Drænarbejde
• Hegnsklipning og rabatklipning
m/knusehoved el. rundsav
• Maskinstationsarbejde udføres

Søltvej 30 • 5854 Gislev • Email: m.h.g@mail123.dk
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›› G I S L E V V A N D V Æ R K

Sprøgeskema
Spørgeskema som følge af vandbehandling fra AMTech
Husk at rense perlatore på alle aftapningssteder, da der kan løsne sig belægning i vandrørene, når der
14.september 2021 kommer en kalkspalter på vandværket. Rens også elkedler så i kan se, hvor let det er
efterfølgende.
Dette
spørgeskema
bedes
mellem 15. ogda
30.
november
(oplys venligst
adresse) når der
Husk at
rense perlatore
påbesvaret
alle aftapningssteder,
der
kan løsne2021
sig belægning
i vandrørene,
Kan
aﬂeveres
i
postkassen
Holmevej
4
eller
til
bestyrelse
kan
også
sendes
til:
14.september 2021 kommer en kalkspalter på vandværket. Rens også elkedler så i kan se, hvor let det er
mail:
gislevvand-kontor@gislevvand.dk
efterfølgende.
Vandværket
har iværksat
til reduktion
af kalkgener.
I den forbindelse
bedes
du besvare
Dette
spørgeskema
bedesforsøg
besvaret
mellem 15.
og 30. november
2021 (oplys
venligst
adresse)
nedenstående
Amitech 4påvirker
således,
at kalken
udfælder
i en mere pulveriseret
Kan aﬂeveres ispørgeskema.
postkassen Holmevej
eller til vandet
bestyrelse
kan også
sendes
til:
form. gislevvand-kontor@gislevvand.dk
Det betyder den bliver lettere at fjerne og sætte r sig mindre i cisterner mv. Der vil altså fortsat være
mail:
kalk i vandet, men i en mindre genstridig form.
Vandværket har iværksat forsøg til reduktion af kalkgener. I den forbindelse bedes du besvare
nedenstående spørgeskema. Amitech påvirker vandet således, at kalken udfælder i en mere pulveriseret
form. Det betyder den bliver lettere at fjerne og sætte r sig mindre i cisterner mv. Der vil altså fortsat være
kalk i vandet, men i en mindre genstridigDette
form. har jeg oplevet for nyligt
SÆT X

Forbrugere:
SÆT
Kalk Xpå gulv/vægge i badeområde

Kalkaﬂejringer på sanitet/perlator
Forbrugere:
Kalk I vask/bundprop

Meget
mindre

Lidt
mindre

Ingen
forskel

Dårlig
oplevelse

Ved ikke

Meget
mindre

Lidt
mindre

Ingen
forskel

Dårlig
oplevelse

Ved ikke

Dette har jeg oplevet for nyligt

Kalk
gulv/vægge
i badeområde
Kalk på
i elektriske
apparater/elkedel
Kalkaﬂejringer
på sanitet/perlator
Kalk I cisterner/wc
kumme
Kalk I vask/bundprop

Forbrug af sæbe/rengøringsmidler
Kalk i elektriske apparater/elkedel
Besætninger/industri:
Kalk I cisterner/wc kumme
Kalk I magnetventiler I
Forbrug
af sæbe/rengøringsmidler
vandingsanlæg
Besætninger/industri:
Kalk I rengørings – og
vedligeholdsanlæg
Kalk I magnetventiler I
Kalk
I
vandingsanlæg
varmeveksler/varmtvandsbeholder
Kalk I rengørings – og
Kommentarer:
vedligeholdsanlæg
Kalk I
varmeveksler/varmtvandsbeholder
Kommentarer:
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›› K L A S S E K O M S A M M E N

Hos gartneri Schroll
Fra venstre: Birthe Schroll, Årslev
Bente Kumar (Nilsson) Sidmouth England
Viggo Andersen, Rønne
Ingrid Kjærsgård (Jensen) Nyborg
Mogens Andersen, Gislev
Tommy Hovgård, Gislev
Kirsten Jensen (Sinning), Odense
Gunnar Jul Jørgensen, Ferritslev
Inge Andersen (Pedersen), Ryslinge
Ib Hansen, Gislev
Elsebeth Hansen, Marstal
Inga Mogensen

Efter at have set flere interessante
artikler om, hvad der skete med
gamle Gislev-elever, kunne nedenstående måske have interesse for
bladet.
Vi er en flok, der blev konfirmeret i
1962 og forlod Gislev Centralskole
efter realeksamen i 1965.

Vi har været samlet nogle gange de
senere år med 3-5 års mellemrum.
I år blev vi samlet 7. august med
start hos Birthe i Årslev, hvor vi fik
set og hørt om Gartneri Schrolls
store hortensia-produktion. Afslutningsvis kørte vi til Ib i Gislev, hvor vi
bl.a. genså den gamle skole (udefra)
– og naturligvis Ådalscenen.

Efter fremvisning af et tidligere
Vækstblad har jeg fået tilladelse af
alle til at vise billede og navn.
Har dette interesse, eller er der ændringer, så giv et praj.
Venlig hilsen
Ib Hansen tlf. 6111 3860

GISLEV HALLEN
GISLEV HALLE
5/12 KL. 11-14

5/12 KL. 11-14

FFOR
OALLE
R FRA
A L5-99
LE
ÅR F R A 5 - 9 9 Å R
FO
M
MEDBRING
E D BDINREGEN
I NNERFGUN,
G D IEGNE
N EGEN NERFGUN, EGNE
ME
SSIKKERHEDSBRILLER
IKKERHE
OGD
INDENDØRSSKO
SBRILLER OG INDENDØRSSKO
SIK
VVI IHARHPILE
A -RVI BRUGER
P I L DE
E BLÅ- NERF
V IN-STRIKE
BRUGER DE BLÅ NERF N-STRIK
VE
I
FFORFRISKNINGER
ORFRIS
KANKKØBES
NINGER KAN KØBES
FO
PRIS:
PRIS: 50 KRONER
50 KRONER
DØRENE
DØRENE ÅBNER KL.ÅBNER
10.15
KL. 10.15

PRIS
DØR
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›› B R E V F R A

Inger Marie og Jørgen
Vandet kom fra oven og
der blev lys over Ådalen
da Eventyrhuset blev indviet
og døbt ”Åkanten”!
Nu står den der og nikker
så sejersæl ved fynske å
ukuelig og sikker og spreder
glæde til store og små!
Hjertelig tak til alle, der
var med til at gøre aftenen
højtidelig, festlig og imponerende.
Tak for blomster og ord!
det rørte os meget!
Hjertelig tak til alle flittige sjæle,
som har lagt så megen energi
i ”Åkantens” tilblivelse.

Hjertelig tak også til Brødrene
Birkemose for den dejlige bænk
med den fine overraskende inskription.
Bænken pynter på torvet og man
kan rigtig sidde der og hvile og
meditere over livets tildragelser
medens man hører på springvandets rislen.

Hjertelig tak til dem, der skaber
liv i ”Åkanten”.

Tak alle sammen
Jørgen og Inger Marie

God gammeldags

Flæskesteg og julesild,
nissepiger og gavetid
hygge med sang i festligt lag,
vi mangler DIG til denne dag.

En dag med fest, gaver og sjov,
lucia-optog og et veldækket bord.
Så kom den 13. december fra 12-16, og
hyg dig med andre - vi klarer resten.
Denne julefrokost er for folk, der ikke kommer så meget ud blandt andre, og har været
meget isoleret under coronaen, og derfor vil have glæde af sådan et arrangement.
Vi håber meget, at du/I har lyst til at komme, og være sammen med andre til en hyggelig
julefrokost, som er bevilliget af Faaborg Midtfyns kommune.
Tilmelding senest 1. december til Karen på telefon 2818 5402.
Vi lukker tilmeldingen ved 25 personer – så skynd dig at melde dig til.
Festen afholdes i Ådalhuset, Faaborgvej 19A, Gislev.
(Bag forsamlingshuset).
Hvis du har svært mht. transport, så
henter og bringer vi dig gerne.(Du skal
dog være selvhjulpen).
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Venlig hilsen op på gensyn
Arrangørgruppen: Tommy, Karen,
Manuel og Jeanette, Ådalhuset.

Gislev Forsamlingshus
Efter genåbningen har huset haft en god udlejning.
Der er mange fester og efterskoler på programmet. Lille sal og Skovstuen er i en længere
periode udlejet til Gislev Friskole, som har haft en vandskade. Vi er så heldige, at Karin Sørensen har tilbudt at hjælpe med at søge fonde om tilskud til nyt tag og vinduer. Nu kan vi igen
afholde 60-70’er fest, og det sker den 28. januar 2022.
Se annonce andet sted i bladet.
Bestyrelsen

Ældrehøjskolen i Ryslinge
Så starter vi vores fredag eftermiddags-møder
igen i januar 2022 efter Corona pausen.
Vi har spændende foredrag og god musik.
28 jan.	Fhv. Vice statsminister Bendt Bendsen
Fra Bondedreng til vicestatsminister
11. feb.	Kunstneren Mai-Britt Schultz
Fortælling om Mai-Britt og fynbomalerne ”At se det fynske lys”
4 mar.	Forfatter Charlotte Langkilde
Oluffa fra Færøerne til Brandts Klædefabrik
18 mar.	Musikeftermiddag med Svindinge Salonorkester
Musical melodier mv.
Sted:

Valgmenighedens mødesal, Åskovvej 2, 5856 Ryslinge - Tid: 14 -16.30

Pris:

Foredrag med kaffe og kage 70 kr. pr. gang

Se nærmere i Midtfynsposten og vores program. Det findes på opslagstavler i Byen og kan fås
ved henvendelse til Kirsten Bekker mail kirsten.bekker@mail.dk eller tlf 2178 9427.
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›› W E A R E T H E …

Gislev er udvalgt
Gislev er i den meget heldige situation, at vi er kommet med i et
samlet projekt omkring Vejkantsbyfornyelse i Faaborg–Midtfyn
Kommune – Fra Vejkantsby til Visitkortsby.
De øvrige udvalgte byer er Korinth,
Horne og Bøjden, da vi alle har nogle fælles udfordringer.
- meget trafik, høj hastighed, dårlige trafikale forhold for alle bløde
trafikanter og ikke mindst personer
med forskellige handicaps. Herudover har FMK afsat ekstra penge
til renovering af slidte husfacader
dog med henblik på bl.a. at kunne
bevare en kulturarv, da flere af byens huse indeholder noget tidstypisk fra opførelsestidspunktet.
Det vil uden tvivl kræve noget af os
alle, for at blive til en Visitkortsby.
Det er også derfor, at kommunen
vil gå ind for at hjælpe os.
Der er tidligere blevet orienteret
på Facebook, Vækst i Gislev og
OplevGislev.dk om projektet. Projektet har i Lokalrådet været igennem en lang proces - ikke mindst
pga. Corona-pandemien. Men allerede tilbage i 2018 blev de første
frø sået til en udviklingsplan, som
Lokalrådet har arbejdet med, og i
januar 2020 blev der holdt et borgermøde med indbydelse til alle
langs hovedvejen. Der fremkom
en række klare punkter, som gerne
skulle forbedres for at kunne hæve
trygheden, når man færdes på og
ved hovedvejen, og desuden også
nogle synspunkter omkring ansigtsløftninger på nogle af bygningerne og forhaver.
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Fornyelse/sanering
… vil alene ske omkring hovedvejen
gennem byen fra byskilt til byskilt.
Der er tale om tilskud til renovering/
ansigtsløftning af husene langs hovedvejen samt tilpasning og sikring
af alle, så både bløde hårde og hårde trafikanter kan færdes trygt og
sikkert igennem byen.
Vores ansøgning er blevet nærlæst
grundigt og alle vores punkter er
kommet med. Efter borgermødet
den 19. august 2021, hvor alle borgere i Gislev var indbudte, nedsatte
Lokalrådet en lokal styregruppe,
som talerør for byen.
Der er stadigvæk plads til flere i
styrergruppen, hvis man har gode
ideer og kan være talerør for fleres
synspunkter.

Vi var i tirsdags (5.10.) til første
vejgruppemøde for alle involverede byer og blev præsenteret for
de ønsker, som var fremkommet
fra byerne. Mange af problematikkerne var ens.
Da midlerne naturligvis er begrænsede lavede hver by sin prioritering.
Det hele bliver nu sammenskrevet
til en rammerapport med tilhørende økonomi.
Denne rapport vil blive behandlet
af kommunalbestyrelsen på sædvanligvis, og først herefter kan den
egentlige detailplanlægning ske,
og de enkelt lokalsamfund vil blive
inddraget og orienteret via de lokale styrergrupper.

De bedste hilsener
Annika Mørk Jensen / Mark Hald / Simon Smolsky / AP. Andersen

I omstående kan I se, hvad rapporten
indeholder specielt om Gislev
Læs også på FMK’s hjemmeside.
I dag består Gislev-styrergruppen af:
Fmd. Gislev Friskole og Børnehus
Repræsentant for handicappede
Beboer langs rute 8 og lokalrådet
Medl. af Lokalrådet 			
Uddeler i SuperBrugsen Gislev		
Fmd. Gislev Lokalråd			

Mark Hald
Annika Mørk Jensen
Dorthe Milland/Ole Iglemose
Simon Smolsky
Søren Hvidberg
AP. Andersen

Dit navn kan stå her, kontakt AP for mere info hvis du ønsker at være en
del af gislev styregruppen.
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Trafiksikring og forskyndelse af hovedgaden

Generalforsamling
Din køreskole på Midtfyn!
Teoriadresse: Hestehavevej 21, Ryslinge.

Ådalscenen Gislev Kulturcenter afholder
Generalforsamling den 3. februar 2022 kl. 19.00 i
Skovstuen, Gislev forsamlingshus, Faaborgvej 19,
5854 Gislev.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i skriftlig form, være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.
Alle er velkomne, medlemmer der har købt medlemskab for 2022 har stemmeret.
Der kan købes medlemskort i Skovstuen samme
dag, mellem kl. 17.30 – 18.30.
Vi slutter af med kaffe og kage.

CHRIS MACDONALD!

Bestyrelsen for Ådalscenen
Gislev kulturcenter
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TELEFONLISTE FORENINGER
Forening
v/
E-mail
Gislev Antenneforening
Jan Christiansen
formand@ga-net.dk
Gislev Erhvervsforening
Dorthe Milland
milland@ga-net.dk
Gislev Forsamlingshus
Ejner Nielsen
anstalten_gislev@hotmail.com
Udleje af forsamlingshuset
Poul Kirkeskov Pedersen
kirkeskov.pedersen@gmail.com
Gislev Hallen
Tanja Kromann Clausen
tanjakromann@gmail.com
Gislev Idrætsforening
fmd. Johnny Hansen
bravo@ga-net.dk
Kasserer
Jytte Johansen
kasserer@gislev-if.dk
Badminton
Heide Munk
badminton@gislev-if.dk
Bordtennis
Lars Hedegaard
bordtennis@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 Rasmussen
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
5238 4090
4021 1297
3123 6972
2890 0860
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
Sebastian W. Kolhorn
Frands Jeppesen
Christina Rasmussen
Anders Johansen

thomaslmeldgaard@gmail.com
kbplaursen@hotmail.com
karenhn@ga-net.dk
holger.klausen@ga-net.dk
k-horn@hotmail.com
frandstomrer@firma.tele.dk
gislevspejderne@gmail.com
anders@gislevautohandel.dk

2025 5287
2289 5598
6229 2028
6229 1719
2785 1615
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
		
Landsbyordningen Tre Ege Skolen
Afd.l. Ryslinge: skole og SFO/SFO2
Afd.l. Kvændrup: skole og SFO/SFO2

Tina M. Christiansen
Hanne West Lægteskov
Dagplejen FMK
Skoleleder Maja Kvist
Mette Greve Kristensen
Troels Juul Hansen
Fmd. Mark Hald
Skoleleder Hanne Rygaard, Ryslinge
Afd. leder Christian Holm
Vice-/afd. leder Morten W. Ejlsmark

tina@ppogislev.dk
hannewest@live.dk
dagpleje@faaborgmidtfyn.dk
skoleleder@gislevfriskole.dk
mgk@gislevfriskole.dk
tjh@gislevfriskole.dk
hald2911@gmail.com
haryg@fmk.dk
chol1@fmk.dk
mejls@fmk.dk

4059 4258
5140 9423
7253 4300
6229 1292
3153 9969
4047 1888
2256 1696
7253 4031
7253 4041
7253 4033

Børnehaven Eventyrhuset:
Børnehuset Oasen
Gislev Fritid
Gislev Ungdomsklub
GISLEVhallen
Gislev Menighedsråd
		
Plejecenter Nørrevænget
FMK - Musikskolen

Afd. Michael Bjørnskov
Afd. Vibike Jensen
Heide Munk
Leder Søren Peder Birch Jensen
Fmd. Tanja Kromann Clausen
Fmd. Palle Lundsfryd Nyborg
Sognepræst Mette Sauerberg
Rikke Brøndum Kollerup
afd.led. Palle Larsen

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

7253 4045
7253 4671
3113 1902
7253 8341
3123 6972

mesa@km.dk
rikbm@fmk.dk
pal@faaborgmidtfyn.dk

6229 1032
7253 1754
7253 8391
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AKTIVITETSKALENDER 2021/2022
NOVEMBER

MARTS

17.	”Musik fra hjertet” kl. 14.30 – Nørrevængets Venner

1.	Besøg på Guldhøjskolen i Ringe – Gislev Seniorklub

20.	Gi’ den Gas-fest/julefrokost i Gislev Hallen

4.	Forfatter Charlotte Langkilde – Oluffa fra Færøerne…
– Ældre Højskolen i Ryslinge

21.	Jagtgudstjeneste i Gislev kirke kl. 9.00 med
efterfølgende hagljagt i Præsteskoven
21	Familiespejder kl. 10.00-12.00 ved Spejderhytten

5.	Gislev revyen – præmiere m. spisning og dans –
Gislev Forsamlingshus

23. 	Fyraftensgudstjeneste i Gislev kirke kl. 17.00

6.	Café – Nørrevængets Venner

28.	Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

8.	Generalforsamling – Gislev Vandværk
10.	Gislev revyen – forestilling med kaffe og kage

DECEMBER

11.	Generalforsamling Gislev Antenneforening

2.	Generalforsamling og Ekstraordinær
generalforsamling mht. Egnsspilsforeningen

17.	Teaterforestilling på Gislev Friskole og Børnehus


4.	Julemarked kl. 14.30 – Nørrevængets Venner

18.	Svindinge Salonorkester – Ældre Højskolen i Ryslinge

5.	Familiespejder kl. 10.00-12.00 ved Spejderhytten

19.	Gymnastikopvisning i Gislev Hallen

5.	NERF i Gislev Hallen

23.	Café – Nørrevængets Venner

8.	Chris Macdonald i Gislev Hallen

APRIL

12.	Julebanko i Gislev Forsamlingshus Veteranforeningen

3.	Café – Nørrevængets Venner

12.	Børnegudstjeneste i Gislev kirke kl. 13 og dans om
byens juletræ kl. 14.00 – SAAJIG

19.	Generalforsamling – Gislev Friskole og Børnehus

13.	Julefrokost for ensomme

26.	Forårstur til Strandvænget i Nyborg – Gislev
Seniorklub

JANUAR 2022

23.	Forårsfest – Nørrevængets Venner

8.	Nytårskur – Nørrevængets Venner

MAJ

28.	60-70’er fest i Forsamlingshuset

1. 	Konfirmation

28.	Fra bondedreng til vicestatsminister Bendt Bendtsen
– Ældre Højskolen i Ryslinge

7.	Loppemarked indsamling af effekter

FEBRUAR

18.	Café – Nørrevængets Venner

8.	Loppemarked
28.	Gislev Musikfestival på Ådalscenen

3.	Generalforsamling - Ådalscenen Gislev Kulturcenter
6.	Café – Nørrevængets Venner
7.	Generalforsamling – Gislev Musikfestival Forening

J U N I 	
10.	Birthe Kjær - Ådalscenen

10.	Generalforsamling – Gislev Seniorklub

15.	Grillfest – Nørrevængets Venner

11.	Fynbo-malerne mv. Mai Britt Schultz – Ældre
Højskolen i Ryslinge

18.	Sponsorarrangement

15.	Generalforsamling – Gislev Jagtforening
22.	Generalforsamling – Gislev Erhvervsforening
23.	Fastelavn – Nørrevængets Venner
24.	Fynske fortællinger v. Arne Ploug – Gislev Seniorklub

22.	Sommerarrangement på Tre Ege Skolen i Ryslinge
22.	Sommerarrangement på Gislev Friskole og Børnehus
23.	Sankt Hansfest ved Spejderhytten
25.	Ådalscenen – HC. Andersen Paraden – Odense
Politiorkester mfl.

27.	Fastelavn i og ved Gislev kirke

Aktivitetskalender: Arrangementer udover, hvad denne kalender viser bør annonceres
på Facebooksiden: ”5854 Gislev” eller www.oplevgislev.dk
Kalenderen herunder vil naturligvis blive ajourført hver gang der udkommer et nummer.

Ådalscenen præsenterer ...
BIRTHE KJÆR
& FEEL GOOD BAND

Husk at sætte kryds i kalenderen:
10. juni 2022 kl. 20.30
Pris i forsalg: kr. 275

(Billetter kan købes hos Place2Book fra 1. december 2021)

Pris ved indgangen: kr. 325

NYT I 2022:
Nu også mulighed for firmaarrangementer. Kontakt:
anders@gislevautohandel.dk
- og hør mere om mulighederne.

Fåborgvej 19A, 5854 Gislev - aadalscenen.dk

- Som sædvanlig vil der kunne
købes mad og drikke på pladsen

Aadalscenen

#ådalscenen

Deadline til næste nummer: DEN 25. JANUAR 2022

Mark & Storm Grafisk A/S

