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

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 poten-
tialer, 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 beta-
ling at indrykke annoncer og virksomhedsprofiler, se 
nedenfor. 

VÆKST i Gislev hustandsomdeles af frivillige i Gislev 
Sogn og Fjellerup by. 

Bladet kan også læses på www.oplevgislev.dk

››  V E L K O M M E N  T I L . 

Vækst i Gislev

Persondataforordningen:

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. 

Indlevering af tekst og billeder til bladet
Alt materiale skal være redaktionen i hænde 
senest på deadline-datoen. Der kan dog træf-
fes 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 opløs-
ning og skarpe.

Er du i tvivl om kvalitet, så kontakt endelig  
bladets fotograf.

Annoncer bedes indleveret så tidligt som mu-
ligt og tag gerne kontakt til Ole Bandholm, for 
at få gode råd om kvalitet og format. 
Redaktion
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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

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

Udgivelsesplan 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.

Nr. 43:  Deadline er den 25. januar 2023, 
udkommer den 15. februar 2023.

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

Helside  
185 * 260 mm el. 210 * 297 mm 4.800 kr.

Halvside. 
185 *125 mm el. 90 * 260 mm  2.800 kr

Kvart side 
90 *125 mm 1.800 kr. 

En ottendedel side 
90 * 60 mm  1.300 kr.

Annoncepriserne er for 4 gange,  
dog kan annonceteksten ændres.

Bemærk:
Gymnastikopvisning  
19. marts i Gislev Hallen kl. 13.00

Affaldsindsamling  
2. april mødes på P-pladsen ved Ådalscenen kl. 10.00

80’er fest  

14. april i Gislev Hallen fra kl. 18.00

Konfirmation  
1. maj i Gislev kirke kl. 9.00 og 11.00

Loppemarked  
8. maj i Gislev Hallen kl. 10.00
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2022 er startet
Vi er klar til en forrygende sæson. Vi glæder os utrolig meget til, 
at Ådalscenen igen skal være rammen om masser af gode oplevelser. 

Vi ser frem til fantastiske sommeraftener med masser af god musik 
på scenen. Det er et spændende program, som vi har sat sammen. 
Glæd dig og sæt en masse krydser i din kalender. 

Hvis du køber et medlemskort, er der rabat på udvalgte arrangementer. 
Det kan du se mere om i vores folder og på vores hjemmeside www.ådalscenen.dk

Vi glæder os til at se dig 
Ådalscenen Gislev Kulturcenter 

 

Ådalscenen - Gislev Kulturcenter

Torsdag den 19. maj
Kl. 17.30 2 ½
Kl. 18.45 I sidste øjeblik 

Fredag den 10. juni  
Kl. 16.15 Lasse og Mathilde
Kl. 18.00 Lalou Band
Kl. 20.30 Birthe Kjær & Feel Good Band

Lørdag den 25. juni  
Kl. 15.00 H. C. Andersen Paraden 

Fyns Politi og beredskab fremviser køretøjer

Kl. 19.30 Odense Politiorkester m. Mette Uhrnfeldt og Michael Carøe 
-samt Kor A La Carte

Torsdag den 14. juli  
Kl. 17.30 En aften med lokale musikere
	 Byorkesteret,	Tøsetoner	m.	flere	...

Lørdag den 13. august 
Kl. 17.30 Grundtone m. Kathrine Andersen
Kl. 19.00 Bobo Moreno & KK Soul band
Kl.	21.00	 Fætters	-Sønner	af	Tørfisk,	også	kendt	fra	Gutterne	 

på kutterne og Fotovognen

Torsdag den 25. august 
Kl. 17.30 Nattens sidste profeter
 Flat m. Finn Lander

Fåborgvej 19A, 5854 Gislev - ådalscenen.dk   Aadalscenen   #ådalscenen
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››  A F G Ø R E N D E  V I G T I G T 

Intet varer evigt

Når vi kommer til MAJ-nummeret 
af Vækst i Gislev, har redaktionen 
netop udgivet 40 numre, og bladet 
har eksisteret i 10 år med voksende 
læsertilslutning.

Ole og jeg er, som de to af de 4 re-
daktører, nået dertil, at vi har valgt 
at stoppe arbejdet i redaktionen 
for netop at give plads til andre 
gode oplevelser i vores otium. Det 
betyder, at vi nu melder os ind fuld-
tids i livsnyderfaget. 

Lars og Charlotte forsætter deres 
solide arbejde for bladet og har in-
gen planer om at stoppe foreløbigt.

Det har været en fantastisk rejse 
gennem hele Gislevs liv og sjæl 
gennem de 10 år. Et blad, som ind-
adtil har været med til at samle og 
fokusere på sognets utroligt man-
ge kvaliteter og udadtil et mere 
end fantastisk reklameblad, som er 
nået langt ud over sognegrænsen. 
- Vi må godt prale lidt!

Med vores afgang søger Vækst 
i Gislev derfor mindst et par nye 
medredaktører, som har lyst til at 
gå ind i den spændende opgave 
og derfor være med til at fortsætte 
udgivelsen af det betydningsfulde 
kvartalsblad. 
Udgivelsen af bladet kræver, at der 
er flere om at dele opgaverne imel-
lem sig, og det er derfor nødven-
digt, at der er mindst 4 personer, 
som indgår i redaktionen. Derfor er 
det vigtigt, at der er to eller flere 
personer, som nu melder sig som 
medredaktører. Hvis ingen melder 
sig, ser vi os desværre nødsaget til 
at stoppe udgivelsen.

I er naturligvis altid velkommen til 
at kontakte en af os 4 for at høre 
nærmere om, hvad opgaven inde-
holder. Vores telefonnumre mv. fin-
des forrest i bladet.

ViG-redaktionen
Charlotte, Lars, Ole og AP

Vækst
i Gislev

Kirkebladet på midtersiderne

Blad for foreninger, 
institutioner og erhvervsliv Å r g a n g  6 5

N r .  3  -  2 0 1 5

G i s l e v  &  E l l e s t e d
S o g n e

J u n i  -  J u l i  -  A u g u s t

Nr. 12 · Maj 2015
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Deadline til næste nummer: den 25. juli 2015

Kontakt redaktionen på 

vaekstigislev@gmail.com Å r g a n g  6 8
N r .  2  -  2 0 1 8

G i s l e v  &  E l l e s t e d
S o g n e

M a r t s  -  A p r i l  -  M a j

Nr. 23 Februar 2017
Å r g a n g  6 9

N r .  1  -  2 0 1 9

G i s l e v  &  E l l e s t e d
S o g n e

D e c e m b e r  -  J a n u a r  -  F e b r u a r

Nr. 26 November 2018

Mark & Storm Grafisk A/S

Deadline til næste nummer: DEN 25. JANUAR 2018 
Å r g a n g  7 0

N r .  3  -  2 0 2 0

G i s l e v  &  E l l e s t e d
S o g n e

J u n i  -  J u l i  -  A u g u s t

Nr. 32 Juni 2020

Mark & Storm Grafisk A/SMark & Storm Grafisk A/S

Deadline til næste nummer: DEN 25. JULI 2020
Å r g a n g  7 1

N r .  3  -  2 0 2 1

G i s l e v  &  E l l e s t e d
S o g n e

J u n i  -  J u l i  -  A u g u s t

Nr. 36 Maj 2021

Vækst
i Gislev

Kirkebladet på midtersiderne

Blad for foreninger, 
institutioner og erhvervsliv Å r g a n g  6 4

N r .  1  -  2 0 1 4

G i s l e v  &  E l l e s t e d
S o g n e

D e c e m b e r  -  J a n u a r  -  F e b r u a r

KIRKE
BLADET

Nr. 6 · November 2013
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Deadline til næste nummer: den 25. januar 2014

Kontakt redaktionen på 

vaekstigislev@gmail.com
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Borgermøde 22. februar

Fjernvarmen kommer til Gislev og Fjellerup
Som nævnt i sidste nummer af ”Vækst i Gislev”, arbejder Lokalrådet 
på at få fjernvarme til Gislev. Vi har nedsat en arbejdsgruppe, der 
nu har 4 medlemmer. Vi samarbejder også med Fjellerup Beboer-
forening.

Vi vil gerne, at det skal gå hurtigt, for de stigende gas- og olie-
priser gør det mere og mere attraktivt at få fjernvarme fra 
Ringe.

Det er attraktivt, fordi fjernvarmen i Ringe er baseret på solvarme og 
biomasse/flis. Priserne stiger ikke på disse varmekilder.

Midtfyns Energi, der driver fjernvarmen i Ringe er et andelsselskab, 
ejet af forbrugerne. Så der er heller ingen, der skal tjene penge på 
det.

Lige nu arbejder Midtfyns Energi på at beregne, hvad en tilslut-
ning vil koste. Tilskud fra staten vil gøre det billigt.

Der bliver så lavet en folder med de vigtigste informationer. Den de-
ler vi ud til alle husstande i byerne.

I folderen står også, hvordan vi melder os til. Vi regner med, at 
mindst 60 % skal tilmelde sig.

Vi holder et borgermøde tirsdag den 22. februar kl. 19.00 i 
Gislev Hallen, hvor I kan få svar på alle jeres spørgsmål.

Følg med på facebook: ”5854 Gislev” og ”Fjernvarme til Gislev og 
Fjellerup”.

                     Fjellerup Beboerforening og Gislev Lokalråd



››  G I S L E V  R E V Y E N

Corona-udsat
Præmiere lørdag den 27. august 2022 
Reprise torsdag den 1. september 2022

Louise Vinge 

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 Søndervangen 5 · 5854 Gislev · Tlf:29 43 80 93 

www.hårgalleriet-gislev.dk

HUSK AT BOOKE I GOD TID
Søndervangen 5 · 5854 Gislev · Tlf: 29 43 80 93

www.hårgalleriet-gislev.dk
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Sportsvænget 2 · 5871 Frørup · Tlf. 65 43 25 50
post@froerupandelskasse.dk · www.froerupandelskasse.dk

Vi har hjulpet erhvervslivet og landbruget med værdi-
fuld 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. 

Erhvervsafdelingen...
hvad kan jeg hjælpe 
med? 
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Gislev

Gislev lokalråd vil gerne byde alle 
nye tilflyttere velkommen til byen.
Vi inviterer derfor til et lille gratis 
arrangement for alle i husstanden.

Det er torsdag den 5. maj kl. 
17.00 ved flagstangen på Gislev 
Stadion.

Vi håber at se alle, der kunne tæn-
ke sig at høre om Gislevs mange 
aktiviteter og tilbud, så I kan blive 
en del af vores fællesskab - som vi 
er så stolte af.

Kl. 17.00     En lille gåtur i hjertet af byen.

Kl. 18.00      Lækker oksestegsmiddag mv. i Gislev hallens cafeteria.

Kl. 19.00       Briefing om byens foreninger/aktiviteter til de
voksne, og samtidig info på stadionen til eventuelle 

                     børn/unge om byens aktiviteter. 

Kl. ca. 20.00 Trækkes lod om et par goodiebags blandt fremmødte 
tilflyttere. 

I kan spørge og få en masse info om Gislev og omegn. Der vil være 
flere ressource-personer med denne aften.

Tilmelding:
Ring eller skriv på SMS senest den 20. april til 
Lise Holten på tlf. 2089 7990 
eller
Dorthe Milland på tlf. 4088 5219

Medarrangør og sponsor er Gislev Erhvervsforening. 

Er du ny i Gislev?
eller kender du nogen, der er det,

så fortæl om dette

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

Vanskelig  
træfældning

Stubfræsning

Huse i træer

Beskæring

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

Kontakt 
hannewest@live.dk

Fjellerup Private Pasningsordning

www.privatpasningsordningfjellerup.dk

Her gives Tryghed, Nærvær, 
Omsorg, Ros og Kram.
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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.

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.

*/ Huslejen er inklusiv vand, varme, el 
og internet. Tillægges moms.
Leje af lokaler er fradragsberettiget.

FirmaHuset Fyn har et godt sam arbejde 
med kommunens udviklings konsulent, 
der yder fri konsulent bistand.
Vi arrangerer i samarbejde med konsu-
lenten netværks- og iværksætterkurser.

FirmaHuset Fyn
• Kontorfællesskab med andre

• Lej fra 1-15 funktionelle kontorer i 
forskellige størrelser

• Konsulenthjælp til iværksættere
• Netværkskurser i samarbejde med 

kommunen
• Lave priser - hør mere tlf. 62 29 12 10

Her er dit nye kontor: 
Ørbækvej 12, 5854 Gislev

Interesseret?
Kontakt FirmaHuset Fyn, Poul Andersen.
Tlf. 62 29 12 10

måske

Fordelagtig husleje - priseksempel: 
Lej 12 m2 inklusiv forbrug for kun kr. 998 pr. måned*

Fyns billigste kontorlejemål

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

ÆLDREVENLIGE LEJEBOLIGER I GISLEV
Der bliver arbejdet intenst på sagen, men ikke alt går som man forventer. 

Vi må væbne os med tålmodighed – ting tager tid.

Lokalrådet
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Ikke fart, men alene usædvanlig 
smukt design og ren nydelse
Nyd De Historiske Køretøjer i Gislev og bliv en del af magien.

Torsdag den 2. juni 2022 kl 18.30 
Torsdag den 18. august 2022 kl. 18.30

Gratis kaffe og kage - Der kan købes vand, øl og pølser

Ved Kildegaards Auto - Håndværkervej 6 - 5854 Gislev

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

Har du brug for maskinarbejde med knæklæsser m/fører klarer vi også det med Kubota 280: 
Udstyr overfaldsgrab, skovl, gafler, fejekost m/opsamler og slagleklipper evt. til folde.

LV-Service.dk
Ørbækvej 70 . 5854 Gislev

Tlf: 40 68 17 84
Lvservicen@gmail.com

SAND ÆRTESTEN SKÆRVER STØBEMIXGRUS FLIS

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

noget.noget.

Hvad mangler Hvad mangler 
du?du?

Ring gerne så Ring gerne så 
finder vi den finder vi den 

rigtige vare til rigtige vare til 
den rigtige den rigtige 

pris!pris!

LV SERVICE LEVERER: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.
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Der er plads til flere familier og frivillige i Midtfyns Familieklub – Vil I være med?

I familieklubben mødes børnefa-
milier hver anden onsdag i cirka 
et halvt år. 

Her er mulighed for at prioritere 
kvalitetstid sammen i familien, når 
vi spiser sammen, leger og hyg-
ger og lærer andre børnefamilier i 
lokalområdet at kende. 
Et team af frivillige står for at ar-
rangere familieklubben, og det er 
gratis at deltage. 

Aktiviteterne er målrettet børn i 
alderen 2-12 år, men yngre og æl-
dre søskende er også velkomne.

Vil du være frivillig i familieklubben?
Som frivillig er du med til at skabe 
rammerne for gode oplevelser for 
børnefamilierne i familieklubben. 

Samtidig bliver du en del af et lo-
kalt fællesskab, hvor du er med til 
at gøre en forskel. Du kan være 
med som frivillig eller frivillig fa-
milie, hvor I som familie deltager 
sammen og hjælper til i familie-
klubben.

HVOR: 
Børnehaven Eventyrhuset, 
Gråbjergvej 10, 5856 Ryslinge 

HVORNÅR: 
Onsdag i lige uger kl. 16.45-19.00.

OPSTART: 
Onsdag den 23. marts 2022.

I Hele Danmarks Familieklub er vi 
#bedresammen
Midtfyns Familieklub er en del af 
Hele Danmarks Familieklub.

I Hele Danmarks Familieklub 
drømmer vi om, at ingen børnefa-
milie skal stå alene, hvis de hellere 
vil være sammen med andre. 
Vi vil sætte tid til fællesskab og 
leg højere på to-do-listen.  Vi vil 
hygge os. Sammen. Vær med til 
at sætte familien først - både din 
egen og andres. 

Tag tiden. Og få den til at betyde 
noget.

Læs mere og tilmeld jer på heledanmarksfamilieklub.dk

››  H E L E  D A N M A R K S  F A M I L I E K L U B 

Vil I være med?
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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

Min fars arbejde var på kontoret 
på Jørgen Birkemoses møbel-
fabrik, hvor han igennem mere 
end 40 år blandt andet stod for 
mange af virksomhedens indkøb 
og dens regnskab. Det var også 
på møbelfabrikken, at jeg havde 
mit første fritidsjob som arbejds-
dreng og fandt glæden i at tjene 
mine egne penge.

Min skoletid husker jeg som en 
dejlig tid. Især de sidste år på 
Kommuneskolen med mange 
gode lærere. Tommy var min 
dansk- og klasselærer. Han lærte 
os ikke kun dansk, men forberedte 
os til livet efter skolen. 

Hos ham var der plads til mange 
forskellige synspunkter indenfor 
alt fra politik til sport. 

JESPER HASSELLUND 
MIKKELSEN

Igennem hele min barndom og en 
stor del af min ungdom udgjorde 
Gislev den trygge, faste base for 
mig og mange af mine venner. 
Mit liv begyndte i 1969 på Allé-
gården og forsatte senere på Gi-
slev Lærkevej, hvor mine foræl-
dre, Hans og Kirsten Mikkelsen, 
med hjælp fra deres gode venner, 
Verner og Birthe, fik bygget de-
res hus, som dannede rammerne 
for min og min lillesøster Rikkes 
opvækst.

Et hus, som de med begrænsede 
midler fik bygget og senere ud-
bygget, så der også kunne være 
plads til min mors arbejdsplads 
som dagplejemor. 

››  H V O R  B L E V  J E S P E R  A F 

Udflytterne
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Det var også ham, der fik hele klas-
sen til at spille teater foran et stort 
publikum. Noget der dengang ud-
løste en adgangsbillet til Midtfyns-
festivalen, men på den lange bane 
var med til at forberede os til at stå 
frem i større forsamlinger.

Sport med venner var en stor del 
af min barndom. Det lykkedes os  
(Søren Lillemose, Carsten Dyre-
hauge, Peter Skou, Torben Jør-
gensen, Dan Hansen, Thomas May-
man og Henrik Nysæther) at blive 
landsmester i indendørsfodbold 
og komme i den fynske pokalfinale. 

Uden vores træner, Freddy May-
mann, vores forældre og mange 
andre Gislevborgeres støtte var vi 
ikke kommet dertil.

Efter skoletiden i Gislev fortsatte 
jeg på handelsskolen i Svendborg.  
I fritiden spillede jeg håndbold for 
GOG. En spændende tid, hvor jeg 
var med til at vinde Danmarksme-
sterskaberne for både juniorer og 
ynglinge. Håndboldtiden i GOG 
bragte mig også på ynglingelands-
holdet fire gange. Den ene af kam-
pene blev dog meget kort, da jeg 
fik det røde kort efter ganske få 
minutter (selvfølgelig en klar dom-
merfejl - haha)!

Da de tre år på handelsskolen var 
slut, valgte jeg at holde et sabbatår. 
Her sparede jeg op til en jordom-
rejse ved at arbejde på kyllinge-
slagteriet i Ørbæk. Det var hårdt 
fysisk arbejde for mig, og jeg var 
så træt, at jeg faldt i søvn hver ef-
termiddag, når jeg kom hjem. Efter 
at have sparet nok penge sammen 
tog jeg sammen med to kammera-
ter ud på en jordomrejse til blandt 
andet Indien, Thailand og Austra-
lien. Rejsen åbnede min øjne for 
andre kulturer og gav mig lysten 
til at rejse ud senere. 

Efter sabbatåret var jeg klar til at 
læse videre. Valget faldt på HA og 
siden Cand. Merc. på Odense Uni-
versitet. Der var flere af mine ven-
ner fra Gislev, der også læste på 
Odense Universitet, og vi havde en 
fantastisk tid, hvor der både var tid 
til at læse, men også til at feste og 
have det sjovt.
Det var også på Cand. Merc. studi-
et, at jeg fandt min kone, Inger, som 
jeg om få år kan fejre sølvbryllup 
med. Ved siden af studiet prøvede 
jeg at starte min egen forretning 
op med at importere håndbolde fra 
Pakistan og sælge dem til danske 
klubber. Det var lærerigt, men jeg 
tjente ikke nok til, at jeg kunne leve 
af det. 

Efter kandidateksamen blev jeg 
optaget som turnuskandidat på 
Danfoss i 1996. Her prøvede jeg 
kræfter med flere arbejdsområder 
som salg, økonomi og produktion 
og i flere afdelinger rundt omkring 
i verden.

En af de største oplevelser som 
turnus var fem måneder i Shang-
hai og Beijing, hvor jeg skulle lave 
en markedsanalyse for Danfoss på 
det asiatiske marked. Opholdet 
gav mig ikke kun faglig læring, men 
i høj grad også lysten til at flytte 
ud, så da jeg kort tid efter fik mu-
ligheden for at blive udstationeret 
i Mexico, tog det mig ikke lang tid 
at acceptere tilbuddet. 

En medvirkende årsag var også, 
at min kæreste i mellemtiden var 
begyndt i samme turnusforløb og 
også havde mulighed for at arbejde 
på Danfoss i Mexico. 

Det blev til to lærerige år for os i 
Mexico, hvor vi havde tid til at ud-
vikle os fagligt og samtidig lære 
sproget og kulturen at kende. Et af 
de største minder fra tiden i Mexico 
var dog utvivlsomt vores bryllup, 
som blev holdt på ægte mexicansk 
manér sammen med vores familier 
og venner fra Danmark.

Da kontrakten i Mexico var ovre, 
boede vi en kort overgang i Kø-
benhavn, inden turen gik til Billund, 
hvor jeg i 2001 begyndte i LEGO 
Group som økonom og senere øko-
nomichef. 

Virksomheden gennemgik i disse 
år en lang række organisatoriske 
forandringer, og min karriere tog 
en markant drejning, da jeg i 2012 
blev udnævnt som chef for fabrik-
kerne i Danmark og Ungarn. 
Et jobskifte, der åbnede op for ud-
stationering i Ungarn for mig og 
min familie, der i mellemtiden nu 
også inkluderede vores børn, Kas-
per og Matilda. 

Det blev til ni spændende år for os 
i Ungarn. I begyndelsen var alt me-
get hektisk.
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Børnene gik på en britisk interna-
tional skole i Budapest, min kone 
pendlede til Grundfos’ fabrik i Ta-
tabanya i det vestlige Ungarn, og 
jeg selv pendlede i modsat retning 
til fabrikken i Nyiregyhaza i det 
østlige Ungarn.  Efter et par stres-
sende år valgte min kone at sige 
op på Grundfos for at skabe mere 
ro i hverdagen for os som familie. 

Arbejdsmæssigt var årene i Un-
garn meget lærerige for mig. Vi fik 
bygget og indviet en ny fabrik med 
plads til mere end 3.000 medar-
bejdere. En udvidelse som fik den 
ungarske regering til at kåre LEGO 
Group som den mest jobskabende, 
udenlandske virksomhed i Ungarn 
i 2016.

Tre år senere fulgte endnu en pris 
til LEGO Group i Nyiregyhaza, da 
vi blev kåret som årets bedste ar-
bejdsplads i Ungarn. I juni 2021 
blev det tid for mig til at sige farvel 
til Ungarn for at tage imod nye ud-
fordringer som chef på fabrikken 
i Tjekkiet. Lige nu står vi foran en 
automatisering af det største pak-
keri i LEGO Group. 

Jeg glæder mig til at være med 
i den proces, som fremover kan 
gøre LEGO endnu mere konkur-
rencedygtig. Jeg ser tilbage på 
min tid i Gislev som et trygt og 
frit miljø med plads til at udfolde 
sig og lære af sine fejl. Hvert år ved 
juletid bliver jeg mindet om min 
dejlige barndom, når jeg sammen 
med min familie besøger mine for-
ældre, der stadig bor i byen.

Tømrermester 
Jacob Johansen

ALT I: 
Nybyg, renovering, tag, 

døre og vinduer.

Tlf. +45 53 59 70 50
Bygmestervej 3, 5854 Gislev
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6071 5612

• Autodeko/Lastbiler/Mc

• Design

• Selvklæbende tekst/logo

• Storformat print

• Bannere

• Facadeskilte

• Pyloner

• Byggepladsskilte

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

Service og reparation 
af alle bilmærker!

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

3 års garanti 
på reservedele

 Bevar din 
fabriksgaranti

• Forsikringsskader
• Klargøring til syn
• Serviceeftersyn
• Alt i autoruder og stenslag
• Alt i dæk
Lej en bil mens din egen er på værksted

FordelsKort
5% i bonus

 
 

 
 

 

 
 

 
      

 Gislev Antenneforening 
Afholder ordinær generalforsamling i 

Gislev-Hallens Cafeteria: 

FREDAG d. 11./3.-2022 kl. 19.00 
Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 
10 dage før. Gerne på mail:  

formand@ga-net.dk 

Dagsorden offentliggøres på vores hjemmeside: 

www.gislevantenne.dk 
Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig. 

Tilmelding på: formand@ga-net.dk 
eller SMS til 5241 9659 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

BEMÆRK!
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››  T R E  E G E  S K O L E N

Renovering er ved at nå i mål
Tre Ege Skolen afdeling Ryslinge er 
næste færdige med en større re-
novering. Der er kommet nyt, mo-
derne ventilationsanlæg, som på 
bedste vis vil rense luften og sørge 
for, at både voksne og børn får et 
langt bedre arbejdsmiljø. 

Samtidig er alle lofter blevet ud-
skiftet til akustikplader, der er kom-
met ny belysning, og der er kom-
met solafskærmning op de steder, 
hvor det er nødvendigt. Som en del 
af den store renovering er alle klas-
selokaler også blevet malet, og der 
er kommet nye gulve.

Til glæde for alle vores eksterne 
brugere, så gælder renoveringen 
også vores gymnastiksal og om-
klædningsrum.

Hele skolen glæder sig til at tage 
de nyrenoverede lokaler i brug fra 
1. februar. Nu er næsten hele skolen 
blevet gennemrenoveret, og den 
har derfor rigtig gode rammer for 
god læring.

Da skolen tidligere har rummet en 
overbygning, men ikke gør det pt., 
så har vi kunnet finde plads til at 
rykke rundt, så børnenes læring 
og trivsel, som altid, har været i 
hovedfokus. Som om en større 
renovering ikke var nok, så har vi 
også fået genopbygget stendiget 
ind mod præstehaven, så det både 
er blevet sikkert og fint til mange 
år fremadrettet. Det er selvfølgelig 
ærgerligt, at de gamle træer måtte 
lade livet, men vi er sikre på, at der 
nok snart skal komme nyt op igen.

Nu glæder vi os bare til forårets 
komme og Coronaens forsvinden 
- præcis ligesom alle andre.

Selvom der mange steder går hi-
storier om håndværkere, som ikke 
overholder tidsplanerne, så har vi 
på intet tidspunkt oplevet andet 
end flinke håndværkere (hvoraf 
mange er lokale), og alle deadli-
nes er blevet overholdt, hvilket vi 
selvfølgelig har været glade for fra 
skolens side. 

Flere gange har vores elever endda 
fået gode snakke med håndvær-
kerne om deres arbejde, hvilket er 
god livslæring. 

At drive en skole, til børnenes bed-
ste, er et samarbejde mellem både 
skole og hjem samt dygtige enga-
gerede medarbejdere. 

På Tre Ege Skolen har vi heldigvis 
det hele.

Christian Holm - Afdelingsleder
 Tre Ege Skolen afd. Ryslinge
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››  T R E  E G E  S K O L E N  A F D .  R Y S L I N G E 

Halloween-fest
På Tre Ege Skolen afd. Ryslinge holdt mellemtrinnet Halloween-Fest  
i billedkunstlokalet fra 10.15 – 11.30 d. 8. november. 

Alle elever i 4., 5. og 6. skulle tage ko-
stumer på og medbringe en uhyg-
gelig ret, bordpynt, tallerken, bestik 
og en kop til et fælles tagselvbord. 
Da klasserne kom derned, skulle 
alle pynte deres borde, og imens 
vi spiste, lærte vi lidt om, hvorfor 
vi holder halloween, og hvordan 
traditionen først er opstået i de 
engelsktalende lande, og senere 
er kommet til Danmark.

Der var sat et stort bord op, hvor al 
maden kunne stå. Man gik op klas-
sevis og tog to “sunde” ting og en 
usund ting ad gangen.  

Man havde chancen for at vinde en 
lille gave og et diplom for forskellige 
kategorier. 

Prisen for det bedste hjemme-
lavede kostume vandt Fraya fra 5.a.

Prisen for det mest uhyggelige  
kostume vandt Lærke fra 6.x. 

Prisen for den bedst udklædte klas-
se vandt 5.a. Det var elevrådet, der 
skulle kåre vinderne. 

Det var meget hyggeligt, fordi folk 
gad det, og der var pyntet flot op 
rundt omkring. Vi gad godt gøre 
igen til næste år.

- Hilsen Elevrådet,  
Tre Ege Skolen afd. Ryslinge

Like os på Facebook
www.facebook.com/gislevsmedie

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

Gislev – Frørup Smedie Gislev – Frørup Smedie 
og Maskinforretningog Maskinforretning

REP. OG SALG AF LANDBRUGS-  
OG HAVEMASKINER

SALG AF: 
VÆRKTØJ 
ARBEJDSTØJ 
HAVEREDSKABER 
LEGETØJ OG MEGET MERE

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

VVS – GAS – LANDBRUGSMASKINER
M/14” SVÆRD

Motorsav

2.195,-
 ELEKTRISK 

Trimmer649,-
SE FLERE 

MODELLER I

BUTIKKEN!
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››  E N  T U R  T I L  F A A B O R G  M U S E U M

"Med kulturel rygsæk"

Som en del af kulturel rygsæk har 
mellemtrinnet på Tre Ege Skolen 
i år arbejdet med fynbomalerne. 
Forløbet skal styrke elevernes vi-
den om fynbomalerne samt deres 
evne til at forstå og skabe kunst.
 
Inden besøget på Faaborg muse-
um havde eleverne arbejdet med 
fynbomalerne på skolen. Klasserne 
blev inddelt i mindre grupper og fik 
hver en kunstner, hvis livshistorie 
de skulle fordybe sig i. Livshisto-
rierne skulle herefter præsenteres 
for de andre grupper, så alle klasser 
havde en fælles forståelse af fyn-
bomalernes ophav. 

Den 25.11.21 var det 6.x tur til at be-
søge museet. Dagen startede med 
en bustur til Faaborg, hvor humøret 
var højt. Da vi ankom til Faaborg, 
gik vi direkte ind på museet, hvor 
vi blev godt modtaget og ført på 

en spændende rundvisning i hele 
museet. Efter en lille pause fik vi 
på besøg af en underviser fra den 
lokale billedskole. Alle fik udleveret 
billede, lærred og blyant. Herefter 
skulle der tegnes skitser til para-
fraser. 

Da alle havde fået overblikket over 
det billede, de ville give sig i kast 
med, gik turen videre til billedsko-
len, og efter en kort introduktion 
til farver fik alle lov til at give den 
fuld gas. 

Mikkel 6.x fortæller om sin tur: 
”Vi skulle kigge på en masse bille-
der og male dem. Vi fik en masse at 
vide om billederne og deres farver. 
Det var en sjov dag, fordi vi skulle 
male og være sammen hele dagen, 
og vi fik lov til bare at hygge os 
med det. Og så var det også fedt 
at køre i bus.” 

Malou 6.x fortæller: 
”Det var en hyggelig dag, fordi vi 
alle sammen var sammen, og det 
var ikke ligesom en normal dag i 
skolen. Det bedste ved dagen var, 
da vi måtte male og bruge lang 
tid på det.” 

Dagen sluttede med, at vi tog bus-
sen tilbage til skolen, og da klokken 
var lidt over fire, så var alle godt 
trætte og klar til at komme hjem.
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 .00 - 20.00
alle dage

Gislev

7
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››  H V A D  S K E R  D E R !

Ny hjemmeside!

MitMidtfyn.dk  
  Til dig, som er nysgerrig på Midtfyn og gerne vil gå på opdagelse  
og læse mere om vores skønne egn. 

  Til dig, som vil følge med i hvad der sker af spændende  
arrangementer i de enkelte lokalområder, eller  

 Til dig, som vil have de seneste nyheder fra mit Midtfyn 
 

Indsend DINE ’Nyheder’ og ’Det sker’ 
Du kan selv indsende relevante nyheder og arrangementer, som 

På den måde er du med til at sikre, at både udefrakommende som 
lokalboende nemt kan få indblik i hvad der sker af spændende 
ting i området hen over året. 
 

God fornøjelse med MitMidtfyn.dk 
- stedet som samler og skaber fællesskab for hele Midtfyn.

kontakt@mitmidtfyn.dk

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

Skabt med opbakning fra lokalrådene, handels- og erhvervslivet på MidtfynMitMidtfyn.dk  

Velkommen til
MitMidtfyn.dk

288465 Mit Midtfyn Postkort.indd   1 02.11.2020   08.16

Velkommen til
MitMidtfyn.dk

288465 Mit Midtfyn Postkort.indd   1 02.11.2020   08.16

Her på tærsklen til et nyt år er det tid til tilbageblik og refleksion, hvor vi kan glæde os over, at ‘MitMidtfyn’ 
blev en realitet og i løbet af knapt et år tæller over 220 medlemmer, der som forening, virksomhed eller 
privatpersoner støtter op om arbejdet for ‘et stærkt og fælles Midtfyn’.

Der er masser af gang i den på 
Midtfyn, og MitMidtfyn viste der-
for også flaget på nogle af egnens 
store events som Midtfyns Festi-
val, Egeskov Marked og senest på 
Julemarkedet på Boltinggård.

Sidstnævnte var en kæmpe suc-
ces, hvor vi med ‘Smagen af Midt-
fyn’ virkelig fik sat vores egn på 
menukortet. Ikke mindre end 
600 gæster fik i MitMidtfyn teltet 
smagsprøver på en midtfynsk ud-
gave af lun boghvedegrød,  som 
blev tvistet med kanel, hakkede 
nødder og æbletern fra lokale 
gårdbutikker.

17 frivillige fra egnens 
lokalråd og tilflytterkorps 
har været med ind over. 

Det har været fantastisk at opleve 
det engagement, fællesskab og 
ikke mindst den idérigdom, der 
opstår omkring at have booket 
en stand, til derfra at få udviklet 
et helt koncept under ‘Smagen af 
Midtfyn’, som formår at indeholde 
alle de mange budskaber og fort-
ællinger, MitMidtfyn har med. 

Med gode erfaringer fra året der 
er gået, ser vi med forventning ind 
i et spændende 2022, hvor sam-
menholdet og relationerne på 
tværs af egnen skal styrkes endnu 
mere, så vi i højere grad kan hjælpe 
hinanden, og fælles tiltag og nye 
ideer kan prøves af og sætte for-
nyet aftryk.

Vi glædes også over, at samarbej-
det med Erhverv Midtfyn og Ringe 
Handelsstandsforening er blevet 
tættere, og at alle parter kan se 
værdien i at række ud og arbejde 
sammen med et fælles mål om at 
nå ud til hele egnen. 

Det vil helt sikkert styrke fæl-
lesskabet og få os til at stå 
endnu stærkere sammen på 
Midtfyn, både på den korte 
som på den lange bane. 

Sidder du derude og 
tænker ‘jeg har lyst til 
at være med … måske 
jeg kan hjælpe med 
noget…’ så meld en-
delig ind og bliv en 
del af netværket.

For der bliver masser af sjove 
opgaver, hvor du helt sikkert kan 
være med i det omfang, der er 
tid og lyst til. Du kan skrive til: 
kontakt@mitmidtfyn.dk.

››  M I T  M I D T F Y N

Sammen står vi stærkt

Bestyrelsen bag foreningen MitMidtfyn (fra venstre: Lars Fredslund Hansen, Gunnar Landtved, Max Ravn, 
Simon Jylov (næstformand), Stefan Mark Pedersen, AP. Andersen, Annette Poulsen (formand))

Gem vores hjemmeside
www.mitmidtfyn.dk som 

hjemmeskærm på din
 telefon og du vil altid
 kunne tilgå hjemme-

 siden nemt og hurtigt.
www.mitmidtfyn.dk
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››  H V A D  S K E R  D E R !
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››  H V A D  S K E R  D E R ?

Følg vores hjemmeside
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››  R Y S L I N G E  B I O D I V E R S I T E T S P A R K 

Projektbeskrivelse
Projektet udspringer fra ønsket om at skabe mere bynær natur. 

En af grundende til at flytte til et 
mindre lokalsamfund er netop øn-
sket om nærheden til naturen. Rundt 
om Ryslinge er der flere skove, men 
mest af alt er der opdyrket land. To 
landmænd har valgt at udbyde dele 
af deres jord til salg med det formål 
at skabe mere bynær natur. Arealet 
er på godt 20 hektarer og ligger i 
umiddelbar tilknytning til Ryslinge 
Skulpturpark.

Der blev i foråret nedsat en styre-
gruppe, som afholdt en workshop 
for interesserede borgere. Der var 
god opbakning til projektet, og man-
ge spændende idéer kom på bordet. 
I tillæg til workshoppen er oprettet 
en mailliste for interesserede.

Grøn mosaikguldsmed – en truet art
I Ryslinge yngler grøn mosaikguld-
smed som det eneste sted på Fyn. 
Med projektet her vil vi gerne være 
med til at sikre artens overlevelse 
ved at etablere flere ynglesteder til 
den truede art. For at sikre at det 
gøres på den helt rette måde, har 
vi søgt sparring og vejledning hos 
fagfolk – herunder kommunens bio-
loger. Der bør laves 2 søer til Grøn 
mosaikguldsmed langs kanten af 
skoven på den vestlige side af Sal-
linge Å. Søerne skal helst have en 
størrelse på min. 1000 m2. 

De skal designes, så de er lavvan-
dede, men har et permanent vand-
spejl. Der skal skrabes overjord af i 
en god radius omkring søerne for 
at mindske næringsstofstilførelsen. 
Man skal sikre, at de bliver så næ-
ringsfattige som muligt, og der skal 
sikres en god vandhulsvegetation: 
både med krebseklo, men også 
med en række andre vandhulsplan-
ter. Man kan pode med den vegeta-
tion, der er i vandhullet med grøn 
mosaikguldsmed og derved kick-
starte processen.

Det er helt vitalt, at søerne kom-
mer til at ligge i tilknytning til skov-
bryn og evt. krat, men søerne skal 
være lysåbne. Det kan man sikre 
ved at plante strategisk placerede 
træklynker og/eller levende hegn i 
forskellige udformninger i området 
omkring de nye vandhuller.

Disponering af området
Overordnet set kommer biodiversi-
tetsparken til at bestå af 4 områder:
§ Formidlingsområde
§ Vådt engområde
§ Tørt kuperet område
§ Sallinge Å og omgivelser

Hvis der ydes økonomisk bidrag til 
at tilkøbe den tilstødende skov, vil 
denne udgøre et femte område.

Formidlingsområdet er beliggende 
i den østlige del af parken. Her vil 
skoler, børnehaver og almindelige 
borgere kunne finde information 
om biodiversiteten i området. Her 
skal være plads til ophold og un-
dervisning og evt. shelters til over-
natning.

Det våde engområde er beliggende 
i den sydlige del af parken. 

Det bør undersøges, om det er mu-
ligt at afkoble hoveddrænet fra Lø-
rup omkring projektgrænsen mod 
vest. Drænvandet bør gennemløbe 
et rodzoneanlæg, hvor en stor del 
af næringsstofferne vil blive fjernet, 
inden det ledes ud over arealerne. 

Vandet vil derefter kunne benyttes 
som et positivt element til natur-
genopretning. Det bør suppleres 
med et skrab, hvor de øverste 20-30 
cm af tørven fjernes i den centrale 
del, der forventes at blive tidvist 
oversvømmet. 

Det vil være til stor gavn for eng-
fugle som vibe og bekkasiner samt 
padder.

Det tørre kuperede område er be-
liggende i den nordlige del af par-
ken og kan med fordel udvides til 
også at omfatte Skulpturparken, 
som støder op til området. 
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Der bør etableres felter, gerne store, 
hvor der skrabes overjord af. De mest 
optimale områder udvælges ved en 
gennemgang af området. Dette er 
nødvendigt for at fjerne nærings-
stoffer og dermed skabe det bedst 
mulige grundlag for at genskabe en 
varieret natur i området. 

Dette vil kickstarte naturudviklin-
gen. Fjerner man ikke næringsstof-
ferne, skal man forvente en meget 
langsomlig naturudvikling, hvor få 
arter, der har konkurrencefordel af 
mange næringsstoffer, vil blive do-
minerende. Man kan udså naturty-
pekarakteristiske urter, der passer 
til den naturtype, man forventer at 
genskabe. 

Det kan være frø, som er høstet i 
lokalområdet eller indkøbte. An-
befalingen er danske frø og gerne 
supplere med arter, der snylter på 
græsser. Herved skabes der plads 
til, at urter kan etablere sig. Områ-
det ved skulpturparken er i en fin 
udvikling, der kan styrkes ved at 
fjerne det afslåede materiale efter 
afslåning samt udsåning af over-
drevsarter.

Den afskrabede jord kan anvendes 
til at skabe bakker, der vil skabe fine 
udsigtspunkter. Her er det vigtigt, at 
man placerer den mest næringsrige 
jord nederst i bakkerne for at frem-
me naturudviklingen. Det betyder, 
at bakkerne bygges op ved at an-
vende jorden i omvendt rækkefølge 
af, hvordan det graves op.

Sallinge Å bør ikke gemmes væk 
i skov i den sydlige del af projekt-
området. Det er bedre med mindre 
grupper af træer og buske. Der kan 
suppleres med levende hegn og le-
delinjer for Grøn mosaikguldsmed, 
særligt mod syd.

Vandløbsbrinkerne bør lægges 
ned, og brinkerne kan skubbes lidt 
frem og tilbage for at skabe større 
variation i vandløbet. Så længe der 
er stor sandvandring i vandløbet, er 
der ingen grund til at udlægge groft 
bundmateriale. Vandløbsdelen skal 
designes nærmere.

Tilgængelighed
Området skal være tilgængeligt for 
offentligheden – men på naturens 
præmisser. Det betyder i praksis, at 
området skal være tilgængeligt for 
alle via en god sti, som anlægges 
i periferien af området samt ned 
midt imellem det våde og det tørre 
område, hvor der i dag allerede er 
etableret en markvej. 

Inde i det våde engområde samt 
i det tørre kuperede område kan 
man gå på trampestier – dvs. dette 
er ikke tilgængeligt for barnevogne, 
kørestole og gangbesværede.

Formidlingsområdet skal naturlig-
vis være fuldt tilgængeligt for alle 
med gode stier, opholdsarealer og 
siddemuligheder.

Beplantning
Der tages udgangspunkt i arter, 
som betragtes som hjemmehøren-
de i Danmark.

Gunnar Landtved m.fl.

Mere bynær natur!
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Vandværket
Gislev Vandværk er et andelsselskab 
stiftet 22. august 1933, der ejes og dri-
ves af forbrugerne. Vandet pumpes 
op fra 3 boringer, der er placeret ved 
sportspladsen bag ved vandværket. 
Boringerne giver rigeligt med vand til 
at dække vandværkets behov.
Boringerne er ført op over terræn for 
at sikre dem mod overfladevand.

Der blev bygget et helt nyt værk i 2005. 
Det fremstår som et meget moderne 
værk med 2 ens lukkede filtre. Vandet 
pumpes ind foroven og ud forneden. 
Herefter over i rentvandstanken, som 
indeholder 250 m3. 

Herfra pumpes af udpumpningspum-
perne, 2 højtryk med 6 bar og 3 lavtryk 
med 3 bar. Alt dette foregår helt ube-
rørt af menneskehænder. Alt overvå-
ges 24 timer i døgnet af firmaet Han-
sen og Pedersen, som også har bygget 
værket for os. De kan følge værkets 
drift på computer og gribe ind, hvis 
der er driftsforstyrrelser.

Ledningsnettet
Vor forsyningssikkerhed er sikret ved 
et samarbejde mellem Kværndrup, 
Ryslinge og Gislev vandværker med 
en sammenkobling i Gultved. Vi kan 
åbne og lukke med en SMS-besked i 
tilfælde af svigt på et af vandværker-
ne, så forbrugerne ikke kommer til at 
mangle vand. For at sikre forsyningen 
på de 3 vandværker under strømsvigt, 
blev der etableret en generator på 
Gislev Vandværk i 2020, som så kan 
levere vand til de andre vandværker.

Brandhaner bruges ikke mere, da 
beredskabet bruger tankvogne. Der 
hentes vand i 1 brandhane. I 2018 har 
vi fjernet brandhaner. Nu er der kun 1 
tilbage på Faaborgvej 6. 4 er malet blå 
og virker som skyllehaner, der bruges 
af vores håndværker efter ledningsar-
bejde.

Der er etableret flere sektionsbrønde 
på ledningsnettet. Der har vi nu 8, hvor 
vi har målere i hver brønd, så vi kan 
følge forbruget i områder.

Nu kan vi nemmere finde utætheder 
ved at sammenligne forbruget i sek-
tionsbrønden med forbruget hos for-
brugerne i området. I december 2021 
er der 965 forbruger tilsluttet Gislev 
Vandværk. 

››  I N F O R M A T I O N  T I L  F O R B R U G E R N E 

Gislev Vandværk feb. 2022

Generalforsamling
Tirsdag den 8. marts 2022 kl. 19.00 

i Gislev Hallen 
Dagsorden:

1.  Valg af dirigent

2.  Valg af stemmetællere

3.  Formandens beretning

4.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab

5.  Budget for det kommende år

6.  Behandling af indkomne forslag

7.  Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

På valg: Jørn Flindt Hansen (modtager genvalg) 
  Claus Milland (modtager genvalg)

Suppleant:  a. Klaus Jørgensen 
b. Jan Christiansen

(1. og 2. suppleant efter opnået stemmetal)

8.  Valg af revisorer og revisorsuppleanter

 På valg: Hans Mikkelsen 
 Suppleant: Preben Hansen

9.  Eventuelt

Af hensyn til traktement bedes medlemmerne tilmelde sig 
til generalforsamlingen senest mandag den 1. marts 2022 til: 

Holger Klausen på tlf. 6111 4098 eller  
mail: holger.klausen@ga-net.dk

På vandværkets hjemmeside finder 
du også ledningsplan med angi-
velse af stophaner, teknikbrønde og 
målerbrønde. I disse brønde sidder 
stophanen under information - søg 
ledningsplan.

Hvem har ansvaret
Her kan du se, hvor vandværkets an-
svar for ledningsnettet slutter, og hvor 

forbrugerens ansvar for vandinstalla-
tionen begynder. Den store skillelinje 
er skellet.

Alle anlæg og komponenter uden for 
skellet er vandværkets ansvar. Mens 
anlæg og komponenter inden for skel 
er forbrugernes ansvar. Dog er vand-
målerne, uanset hvor de er placeret, 
vandværkets ansvar. 
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Med ansvar menes etablering og al-
mindelig udskiftning og kontrol.

Ved ledningsarbejde
Perlator = filter
Når der er ledningsarbejde i dit om-
råde, får du en SMS-besked, hvis 
du er tilmeldt. Der kan forekomme 
brunt vand og partikler fra vandrør, 
når vandet har været afbrudt. Lad 
vandet løbe gerne uden filtre, til det 
er klart igen. Husk at rense filter i alle 
vandhaner. Måske trænger filterne 
også til afkalkning, da der er meget 
kalk i vandet. Manglende rensning/
afkalkning kan være årsag til lavere 
vandtryk i jeres vandhaner.

Elektroniske målere
Målerne vil blive aflæst af vandværket.

Kend din vandmåler
Se brugervejledning på Gislev Vand-
værks hjemmeside.

Vandanalyser
Vandværket er underlagt tilsyn fra 
Faaborg-Midtfyn Kommune. Der fin-
des love og regler for, hvilke prøver 
og analyser der skal tages.
Der udtages prøver til vandanalyser fra 
såvel boringer, vandværk og lednings-
net flere gange i løbet af året. Resul-
tatet af de analyserede prøver har alle 
været under den tilladte grænseværdi.
Der er strenge krav til drikkevandets 
kvalitet. Alle resultater kan altid ses på 
Vandværkets hjemmeside.

Vandets hårdhed
Det kan oplyses, at hårdhed på vandet 
er mellem 17 og 18.

Vandværket har de sidste par år mod-
taget forespørgsler, om vi ikke kunne 
gøre noget ved den kalk, der er i van-
det.
Der er mulighed for at sætte en kalks-
palter på vandværket. Den fjerner ikke 
kalk og ændrer ikke på smagen. Tek-
nisk afdeling har sagt nej i flere år, men 
nu har teknikudvalget grebet ind, og vi 
fik godkendelse.

14.september 2021 fik vi endelig sat 
Kalkspalter på Vandværket, så kalken 
sætter sig ikke fast, og den kan nemt 
vaskes af uden brug af en masse ren-
gøringsmidler. Husk også at sparre på 
vaskepulver.

Bemærk:
Man kan reducere vaskepulver, da det 
ellers kan sætte sig i tøjet. 
 
For meget opvaskemiddel i din opva-
skemaskine kan opleves ved, at det 
sætter sig på opvasken. Ved brug af 
taps evt. halver disse.  

Du vil også opleve, at du skal bruge 
mindre shampoo – håndsæbe, for el-
lers vil du opleve, at det tager længere 
tid at skylle det ud - væk. 

Rengøring af fx elkoger - fyld den 
med koldt vand, så varmelegemet er 
dækket, lad det stå og blødgøre kal-
ken, hvorefter man kan anvende en 
opvaskebørste til at fjerne løsnet kalk. 
Gentag behandling flere gange, ind-
til varmelegemet skinner igen, da det 
ikke er kemikalier, der længere bruges. 
Hvis din bundprop i fx håndvasken er 
ramt af kalk, så fyld vasken med lidt 
vand, og lad proppen stå i blød, hvor-
efter du kan anvende en svamp til at 
fjerne gammelt kalk. 

Det samme gælder for perlatoren i din 
vandhane, lad den stå i blød i et glas 
vand, hvorefter du kan børste, til den 
er ren.  Rengøring af fliserne i fx ba-
det, her bruger du bare vandet fra din 
bruser og en svamp til at fjerne kalken. 

Husk, at et kalkknuseranlæg ikke gør 
rent for dig, men gør din rengøring 
lettere. 

Vandspild - en dyr fornøjelse
Der skal altid findes en plomberet 
vandmåler på en ejendom. Afreg-
ningsmåleren stilles til rådighed af 
vandforsyningen og forbliver vand-
forsyningens ejendom. Ejeren er over 
for vandforsyningen forpligtiget til at 
erstatte en afregningsmåler, hvis den 
er bortkommet, eller er blevet beska-
diget, fx ved vold, brand frost m.v. 
ifølge vandværkets regulativ. Ejeren 
har pligt til at holde øje med vand-
forbruget. Husk, man hæfter selv for 
vandspild fra utætte ledninger fra skel 
og frem til huset.

Ejer har selv ansvaret for ledning fra 
skel, og at vandmåler er placeret, så 
den kan aflæses og skiftes uden be-
svær. Vandet fra Gislev Vandværk 
koster i 2022 uden afgifter og moms 
4,75 kr. pr. kubikmeter til vandværket 
og moms i alt kr.5,94 + statsafgiften på 
ledningsført vand. Kr.6,37+moms i alt 
7,96 i alt til vandværket kr.13,90.

Gislev vandværk har uændrede priser 
i 2022. Herudover kommer der afled-
ningsafgift på kr. 49,25 inkl. Moms. 
Denne pris er uændret i 2022.

Vandspild på ledningsnet: hovedled-
ning, forsyningsledning og stikledning 
- her er det Vandværket, der må tage 
tabet. Det var i 2021 på 13.252m3 eller 
9,35 % af den udpumpede mængde.
Anmeld til vandværket, hvis der for-
modes at være utætheder. Der er 2 fl. 
Vin, hvis en utæthed anmeldes.

SMS-varsling
SMS Service TILMELDING INKL. E-
MAIL ADRESSE
Se vandværkets hjemmeside og tilmeld:
Indtast det mobilnummer eller e-
mailadresse, du ønsker at tilføje eller 
afmelde. 

Brandhaner:
Det er Kommunen-Beredskabet, der 
har betalt for fjernelse af alle brandha-
ner. Der er kun 1 tilbage på Faaborgvej. 
Der skal gøres opmærksom på, at 
brandhanen kun må bruges til brand-
slukning af brandvæsenet.
Skyllehaner må kun bruges til udskyl-
ning af ledningsnettet.
Misbrug er strafbart og anmeldes til 
politiet.

Opgaver i 2022:
Afsluttes etableringen af fjernaflæs-
ning for elektroniske målere med net-
forbindelse. Skifte defekte anbringer 
og stophaner til ventilbrønde.

Arbejde med at finde årsagen til svin-
gende vandtryk på Strarupvej.
Lækagesøgning gennem fjernaflæs-
ning/sektionsbrønde.
Opsætte hegn om boring 3.

Vandværket
Gislev Vandværk
Holmevej 4
5854 Gislev – tlf. 6229 1121
E-mail: gislevvand-kontor@gislevvand.dk

Hjemmeside 
I finder os på gislevvand.dk

Se vor hjemmeside:
Her finder du navne på vandværkets 
bestyrelse, kasserer og tilsynsførende.

Bestyrelsen håber, denne orientering 
kan hjælpe forbrugerne i det daglige, 
så vi kan bevare et godt og velfunge-
rende vandværk med tæt kontakt til 
forbrugerne. I er altid velkomne til at 
kontakte os, hvis der er spørgsmål.
Vedtægter - takstblad – årsregnskab 
– vandregulativ – vandprøver kan ses 
på hjemmesiden eller bestilles ved for-
mand eller kasserer.

Generalforsamling afholdes hvert år i 
marts. Datoen offentliggøres i en lokal 
avis (f.eks. Vækst i Gislev ca.15. februar) 
og på gislevvand.dk.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen 
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Kirkeretningsmæssigt var han nok at 
betegne som højkirkelig. Dette kom 
også til udtryk i hans prædikener der 
mere lagde vægt på forståelsen frem 
for følelserne.

Anden verdenskrig bankede på dø-
ren og da krigen brød ud, blev det en 
prøvelsernes tid også for beboerne i 
Gislev og Ellested sogne. Vareknaphe-
den gav gnidninger på grund af folks 
forskellige indstillinger til besættelses-
magten. Man fægtede sig igennem så 
godt som bedst man kunne. De blev 
slagtet og malet mel i det skjulte osv. 
Samtidig voksede nationalitetsfølelsen 
og trangen til at gøre modstand mod 
tyskerne. Frihedsmuseet har således 
udgivet historiske atlas, der viser at der 
fandtes et nedkastningssted ved Lyk-
kesholm. Her blev den 26. november 
1944 nedkastet 26 Fox-containere og 
en pakke med pistoler. Alt sammen til 
den voksende modstandsbevægelse 
på Fyn. Ifølge rapporten bestod con-
tainerne af 160 håndgranater, ammu-
nition, maskinpistoler, 20 tromlerevol-
vere, 50 kilo sprængstof med tilbehør 

og førstehjælps kit. Operationen gik 
ifølge rapporten en smule trægt. Det 
var første gang gruppen skulle samle 
op, så de manglede rutine. De tre fly 
afleverede som de skulle. Men en con-
tainer manglede. Den fandt man først 
to dage senere. Årsagen måtte være at 
den havde hængt fast i flyet og derfor 
var den landet længere væk end de 
andre. 

Nationalitetsfølelsen voksede ikke kun 
i de aktive modstandsgrupper, men 
kom også til udtryk i litteraturen og 
musikken. En tendens der strakte sig 
langt ind i efterkrigstiden.

Pastor Ørning holdt derfor helt i tidens 
ånd mange litteraturaftener i vinterens 
løb. 

Efterkrigstiden bød på store foran-
dringer også i Gislev. I mange år 
havde landbruget domineret som ar-
bejdsplads for de mange mennesker 
der boede i sognet. Men efter anden 
verdenskrig gjorde man op med den 
gammeldags tænkemåde. 

Der skulle gang i hjulene igen og det 
betød at liberalismen vandt frem. Dan-
mark var i begyndelsen af 1950érne 
fortsat meget fattig, når det kom til 
udvalget af tilgængelige varer til for-
brugerne. Der var stadig behov for stor 
opfindsomhed fra husmødrenes side. 
Men ganske hurtigt voksede forretnin-
gernes udbud og levestandarden for 
den almindelige dansker blev meget 
højere end den havde været før kri-
gen. Det betød også at befolknings-
sammensætningen i Gislev ændrede 
sig. De gamle landfamilier blev skiftet 
ud med familier der ernærede sig ved 
håndværk, handel eller arbejdede på 
fabrikker.  

Gislev voksede op og blev en driftig 
handelsby med butikker langs med 
hovedgaden.

I dag er der ikke mange tilbage. Lige-
som mange andre byer på landet er 
butikkerne lukket en efter en. Tilbage 
er kun Brugsen, autohandlerne, frisø-
rerne og genbrugsbutikken. En svun-
den tid er borte. 

I 1939 fik Gislev-Ellested atter en ny præst. Carl Christian August Ørning blev indsat og 
med ham skete der endnu et formskifte. I modsætning til Pastor Fabricius’ åbne  
og moderne tilgang til præsteembedet var Ørning mere reserveret.

Pastor Carl Christian August Øring Sognehistorien fortsat...

Gislev forsamligshus 1940
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Men et nærmere kig på husene på vo-
res hovedgade kan i tankerne bringe 
en tilbage til den tid hvor små butik-
ker og handlende havde deres beretti-
gelse. I 1943 stod den nye centralskole 
færdig. Ordet skaber som sagt hvad 
det nævner og det blev også tilfældet 
for centralskolen. De mange landsby-
skoler i blandt andet Sølt, Sandager og 
Gislev blev nu samlet under et tag. En 
tanke der i vores tid er ført videre til en 
endnu større centralisering af skolerne. 

Oprindeligt var tanken, at man ved at 
centralisere lærere-kræfterne også for-
bedrede undervisningen. Skolen blev 
derved i stand til at matche de ændrede 
undervisningskrav. Et lignende argu-
ment bruges vel også i dag, når man ta-
ler om fordelene ved at samle børnene 
i større skoler i byerne. Men medaljen 
har desværre også en bagside. Den-
gang betød centraliseringen af skolen i 
Gislev at de lokale bånd til de mindre 
landsbysamfund blev brudt. På samme 
måde oplever vi også i dag at de mindre 
landsbyer lider under manglende lokal 
sammenhængskræft. Forholdet mel-
lem skole og lokalsamfund eller kirke 
og skole giver ikke sig selv længere og 
det er med mine øjne et stort tab. 

I og med skolen forvandlede sig til en 
uafhængig og selvkørende institution, 
ja så blev kirkens plads også reduceret. 
Det betød også at kirken måtte til at 
definere sig på ny. Hvorledes skulle den 
gøre sig gældende i de små samfund 
på landet, hvis skolen ikke længere var 
en selvfølgelig samarbejdspartner. I dag 
kæmper kirken stadig med at gøre sig 
gældende. Som et fyrtårn står den der 
på bakketoppen og skuer ud over det 
gamle sogn. Et tegn på, at trods verdens 
omskiftelighed, ja så står kirken fast. Et 
snyligt bevis på sognets bånd og sam-
hørighed. For her går vi alle hen med 
tunge og lette dansetrin. Her døber vi 
de små og tager afsked med de gamle. 
Her vidner de mange gravsten om liv 
levet i dette sogn. Her er båndene ikke 
brudt, men knyttet i al evighed. 

Sognepræst Mette Sauerberg

GISLEV KIRKE

 Børnegudstjenester
FASTELAVNSGUDSTJENESTE  

den 27. feb. kl. 14.00 i Gislev kirke.

En festlig gudstjeneste med masker og fortælling
Kom gerne udklædt. Efter gudstjenesten skal der slås katten af 
tønden og menighedsrådet vil være vært ved fastelavnsboller og saft.

BØRNEGUDSTJENESTE  
den 27. marts kl. 10.30 i Gislev kirke.

Foråret er på vej og blomster titter op alle vegne. Det vil vi fejre med 
en gudstjeneste hvor vi netop skal tale om Gud som den der har 
skabt alt levende på hele jorden. Lige fra den mindst myre til den 
største elefant. Bagefter vil der være mulighed for ansigtsmaling. 

Kun fantasien sætter grænser...

BØRNEP INSEGUDSTJENESTE 
den 5. juni kl. 10.30 i Gislev kirke.

Pinse er kirkens fødselsdag. I dag skal vi fejre at Gud sendte 
Helligånden til Jesus disciple. Vi skal fejre, at de fik mod og tro til at 
gå ud og opbygge kristne menigheder. 

Gad vide hvordan Helligånden egentlig ser ud?

Ja det og meget mere skal vi tale om.

Efter gudstjenesten vil Carla hjælpe med at sætte form på Helligånden 
ved at lave en masse forskellige ballonfigurer til alle børnene.

“Tommy og Karen kommer og synger 
 sanglege med børnene”
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Den opmærksomme læser af kirke-
bladet har ganske givet noteret sig, 
at sognepræsten Mette Sauerberg i 
efteråret 2021 havde inviteret alle in-
teresserede jægere i sognet på gratis 
fællesjagt i ”Præsteskoven”.

Jagten blev tilbudt sognebørnene ef-
ter ”første til mølle-princippet”. In-
teressen var da også meget stor, og 
derfor tog det ikke lang tid inden alle 
pladser til fællesjagten var ”udsolgt”. 
Antallet af pladser var begrænset for 
at sikre en både effektiv, men også 
sikker jagtdag for alle deltagerne. 

De tilmeldte jægere var en god ”blan-
ding” af såvel yngre som mere erfarne 
jægere i alle aldre. Ligeledes var beg-
ge køn repræsenteret blandt jægerne. 
En flot opbakning til arrangementet. 
Fællesjagten blev afviklet søndag den 
21. november 2021 med deltagelse af 
cirka 20 jægere og hundefolk som alle 
fik en god dag i skoven. 

En flot dag vejrmæssigt med klart vejr 
og solskin, en god måde at komme ud 
i den friske luft. Alle deltagere så ud til 
at være spændte på dagen - og hvad 
den ville bringe. Som det hører sig til 
- blev arrangementet formelt startet 
med gudstjeneste i Gislev Kirke. 

Sognepræst Mette Sauerberg leverede 
en flot gudstjeneste med fokus på kli-
maforandringer, bæredygtighed og 
næstekærlighed. Efter gudstjenesten 
blev der afviklet parole, hvor særlig sik-
kerhed under jagten blev indskærpet 
– herunder også i forhold til terrænets 
beskaffenhed i skoven. Da parolen var 
afsluttet, blev jægerne fordelt på køre-
tøjer og transporteret til Præsteskoven. 

Jagtreviret på 20 hektar udgøres ho-
vedsagelig  af skov og bød på mange 
muligheder for hagljagt til rådyr, ha-
rer, fasaner, snepper, duer, ænder, 
skader, krager m.v. Af hensyn til sik-
kerheden blev der dog ikke givet tilla-
delse til at nedlægge rådyr med hagl.

Dagen startede stille og roligt uden 
den store aktivitet. Der blev dog set 
flere harer, men ikke i en forsvarlig 
skudsituation. Da jægerne kom til de 
sidste 2 såter, var der mere gang i vild-
tet. Særlig da jægerne fik flere fasaner 
på skudhold, blev stemningen løftet 
betragtelig og humøret var højt. 

Der var rimeligt med vildt hjemme i 
skoven. Men vejret gjorde, at vildtet 
til tider var advaret om selskabets an-
komst ved lyden af den tørre kvasen 
af kviste og blade. Men til trods for 
lyden af jægere i skoven, gav jagten 
flere gode chancer for vildt til flere 
skytter - og en del af dem blev natur-
ligvis forsøgt udnyttet. 

Uagtet jægernes ihærdige forsøg 
 kom der ikke vildt på paraden. 

Da præsten inviterede på fællesjagt

EN JAGTHISTORIE

Men efter dagens 5 såter ventede der 
gule ærter med tilbehør i konfirmand-
stuen ved Præstegården. Det var 
Gislev-Ellested Sognes Menighedsråd 
der var vært for frokosten - og de gule 
ærter blev spist med stort velbehag. 
Under frokosten gik snakken særligt 
om dagens jagt og andre jagthistorier.

Udover selve jagten var en kærkom-
men lejlighed for alle jægerne i områ-
det til at mødes, blev der dagen igen-
nem udvekslet mange jagthistorier og 
uddelt masser af roser til arrangemen-
tet som helhed. 

Alt i alt en fantastisk dag der forløb 
godt og med det fineste efterårsvejr. 
”Fantastisk” var et ord, der i øvrigt 
blev hørt mange gange ved den fæl-
les frokost.

”- Ja, det var en rigtig god dag, og 
vi fik mange positive tilkendegivelser 
om, at det var et godt arrangement, 
og der var også fuld opbakning hos 
de forsamlede til, at vi gentager fæl-
lesjagten næste år. Jeg tror, vi har fået 
lagt grunden til en tilbagevendende 
begivenhed” siger sognepræst Mette 
Sauerberg. 

En tilsyneladende god og hyggelig 
dag for alle deltagende jægere, hun-
defolk og øvrige frivillige ved fælles-
jagten. 

Af Gislev-Ellested Sognes 
Menighedsråd



4 5

SØNDAG DEN 1. MAJ  
Kl. 9.00 konfirmeres  

følgende i Gislev kirke

Amalie Liljendal Jørgensen
Anna Amalie Meier Terndrup
Anton Agermose Kristiansen

Emily Juel Espeland
Mads Ørgaard

Mikkel Hald Lassen
Nanna Birch Larsen

Simon Thomas Malling Madsen

SØNDAG DEN 1. MAJ 
Kl. 11.00 konfirmeres  
følgende i Gislev kirke

Agnes Nikoline Nipgaard
Alfred Reinhard Lucas
Anders Sand Højgård
Anna Leby Rasmussen

Ea Søberg Hammerstrand
Freja Djørup Pedersen

Jasmin Petersen
Lasse Schjødte Hald
Lærke Stig Andersen

Malou Winther Orsero
Marie Sauerberg

Michelle Rosendal Holmgaard
Sofia Orup Jakobsen
Simon Stig Andersen

Victor Skaaning

FREDAG DEN 13. MAJ 
kl. 10.30 Bededag konfirmeres 

følgende i Ellested kirke.

Amalie Boye Rüsz
Andreas Due Christensen

Kasper Faurholt Riise Hansen
Mathilde Lund Landtved
Victor Rosendal Persson

Årets konfirmander

Vi starter med gudstjeneste kl. 9 i Gislev kirke og så kører vi derefter.

Vi spiser frokost når vi kommer til Gråsten. Der bliver 
en guidet rundtur i slotskirken og vi får tid til at gå 
rundt i slots og køkkenhaven på egen hånd.

På vej mod Fyn kører vi over Dybbøl og finder et sted vi 
kan få kaffe og kage. Det endelige program er Gislev 
Rejser ved at lægge sidste hånd på og det vil blive sat i 
Midtfynsposten og på Facebook.

Vi følger naturligvis gældende corona restriktioner. 
Pris for tur: 200 kr. pr. deltager 
(inkl. frokost med en øl/vand eller et glas vin)

Betales med kontanter ved turens start.

Tilmelding til Jonna på nr. 50 41 46 58 efter først 
til mølle princippet senest den 30. april.

Tilmelding til Sognetur 2022
Søndag den 22. maj bliver vores årlige sognetur. 

I år går turen til Gråsten slot i Sønderjylland.
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I år danner kirkegården ved Hillerslev kirke en smuk ramme for den traditionsrige 
friluftsgudstjeneste 2. pinsedag for hele Midtfyn.

Til gudstjenesten deltager både et folkekor og forskel-
lige musikere. Efter gudstjenesten indbydes der til 
samvær i det grønne – stole, tæpper og kaffe- og/eller 
frokostkurv medbringes selv.

Gudstjenesten afholdes på kirkegården på kirkegyden 
3a, 5750 Ringe, Hillerslev.

Enhver der kunne være interesseret i at være med i 
folkekoret er velkommen. 

Tilmelding er senest d. 23/5 til korets dirigent  
Ulla Poulsen på tlf. 20 32 01 52 el. Up1955@gmail.com 
Folkekoret øver torsdag d. 2/6 kl. 19.00-21.00  
i konfirmandstuen i Hillerslev, Assensvej 185

Friluftsgudstjeneste
Mandag den 6. juni 2. pinsedag i Hillerslev, kl. 11.00

Filmmusik – Orgelkoncert 
med Tina Christiansen 

Søndag 20. marts 2022 kl. 16.00 i Gislev Kirke

Kom og hør nogle af de største filmhits udført på kirkens orgel. 
Fx de velkendte melodier fra Ringenes Herre, Harry Potter, 

Walt Disney´s Aladdin og Løvernes Konge og Indiana Jones. 

Koncerten er både for børn og voksne. 

En smuk sommermorgen, nærmere be-
stemt søndag den 12. september 2021, 
var det tid til den årlige sognetur. Flere af 
os deltagere startede dagen med en guds-
tjeneste i Gislev Kirke, hvor vi også var så 
heldige, at være med til en fin barnedåb. 

Efterfølgende kom vi ud i bussen, godt 40 
deltagere og kursen blev sat mod Horne 
Rundkirke. Allerede på afstand kunne 
vi skimte den smukke kirke, som knejser 
mod himlen. Hanna Vammen Wolfsberg, 
formanden for menighedsrådet, fortalte 
ivrigt omkring Horne Rundkirkes histo-
rie, hvor fortællingen især omhandlede 
Preben Bille Brahe, lensgreve og kirkeejer 
(1773-1857). Indretningen i kirken er lavet 
af Preben Bille Brahe, og han tillod sig at 
gøre noget, som ingen senere kirkeejere 
kan tillade sig. 

Han ryddede nemlig alt ud af kirken og 
begyndte af etablere den forfra efter sit 
eget hoved. Udenfor kirken kunne vi be-
søge det fine mausoleum, hvori Preben 
Bille Brahe bl.a. er stedt til hvile, da han 
ikke måtte benytte kirkens krybt, på trods 
af, at han ejede kirken. Videre rundt på 
kirkegården så vi også Hornelabyrinten, 
som er en labyrint, der er anlagt af kirkens 
gravere.  Det kan klart anbefales for andre 
at køre en tur til Horne Rundkirke og op-
leve denne. 

Efter turen til Horne Rundkirke fortsatte 
turen til ”Det Hvide Parkhus” i Faaborg, 
hvor vi fik en rigtig lækker frokostplatte 
og havde mulighed for at sidde og hygge 
lidt sammen. Skøn udsigt ud over vandet 
og vejret bød på solskin. Da vi var blevet 
godt mætte fortsatte vi i Faaborg arrest. 

Her kom vi helt tæt på både historie og nu-
tid i dansk arresthus. Vi fik testet hvordan 
vi selv forholder os til straf, hvornår vi spær-
rer folk inde og hvad retfærdighed egentlig 
er. Vi kunne komme i den lille bitte fange-
gård og opleve hvordan det er at være på 
gårdtur. Vi fik set og oplevet båderceller og 
retssal, hvilket var yderst interessant. Turen 
blev sluttet af på Restaurant ”Skovlyst” i 
Svanninge bakker, hvor vi fik kaffe og lag-
kage. Sikken en fantastisk panorama udsigt 
der er fra restauranten, der ellers godt kan 
være lidt mørk og gammeldags indrettet. 
Efter kaffen og kagen var der nogle, som 
gik en lille spaserertur imens andre nød 
udsigten på bakkerne med en kold pilsner.

Så gik turen retur til Gislev – tak for en 
rigtig hyggelig dag!

Af Louise Rie Vinge
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A D R E S S E R

Gislev Kirke
Lykkesholmsvej 3, 5854 Gislev
Åbent mandag – lørdag kl. 8-16. 

Ellested Kirke
Ellestedvej 11B, 5853 Ørbæk

Sognepræst
Mette Sauerberg
Lykkesholmsvej 8, 5854 Gislev
Tlf. 62 29 10 32 – Mobil 29 38 89 88
Træffes på telefon tirsdag-søndag
Mandag fridag
E-mail: mesa@km.dk

Graver
John Lykkedal Pedersen
Lykkedalsvej 1, 5853 Ørbæk
Mobil 20 77 18 46

Gislev graverkontor
Tlf. 62 29 10 28
E-mail: gkirke@mail.dk
(Graverkontoret er lukket mandag)

Organist
Erik Kempf
Tlf. 22551592

Gislev-Ellested menighedsråd:

Formand
Jonna Holmhus Sindberg
Tlf. 50 41 46 58
Mail: jonna-sindberg@hotmail.com

Næstformand
Pia Koch Jørgensen

Kasserer
Dorit Skyggelund Schjødte

Kontaktperson
Jacob Kirkegaard Hansen

Menige medlemmer
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



 

 GISLEV ELLESTED

Søndag den 27. feb.  Fastelavnsgudstjeneste for børn i Gislev kirke kl. 14.00

Onsdag den 1. marts Askeonsdag kl. 19.00

Søndag den 6. marts. 1. s. i fasten.  Gudstjeneste i Ellested kirke ved Nils Holger Ellekilde kl. 9.00

Søndag den 13. marts 2. s. i fasten kl.10.30 Indsamling til folkekirkens nødhjælp

Søndag den 20. marts 3. s. i fasten kl. 10.30

Søndag den 27. marts. Børnegudstjeneste kl. 10.30 

Søndag den 3. april Marias bebudelsesdag kl. 10.30

Tirsdag den 5. april Fyraftensgudstjeneste  kl. 17.00

Søndag den 10. april Palmesøndag  kl. 10.30

Torsdag den 14. april Skærtorsdag kl. 19.00

Fredag den 15. april Langfredag kl. 10.30

Søndag den 17. april Påskedag kl. 10.30

Mandag den 18. april 2. Påskedag  Børnegudstjeneste kl. 10.30 i Gislev kirke. 

med skattejagt i Gislev kirke kl. 10.30

Søndag den 24. april. 1.s.e. påske kl. 9.00 ved Nils Holger Ellekilde

Søndag den 1. maj  Konfirmation i Gislev kirke kl. 9.00 og kl. 11.00

Søndag den 8. maj 3.s.e. påske kl. 10.30

Fredag den 13. maj Bededag   Konfirmation i Ellested kirke kl. 10.30

Søndag den 22. maj 5.s.e. påske kl. 10.30

Torsdag den 26. maj Kristi Himmelfartsdag kl. 10.30

Søndag den 29. maj 6.s.e. påske kl. 9.00 ved Nils Holger Ellekilde

Søndag den 5. juni Pinse Børnegudstjeneste kl. 10.30

Mandag den 6. juni 2. Pinsedag  kl. 11.00. Fælles gudstjeneste i det fri ved Hillerslev kirke.  

 Se omtale i kirkeblad. 
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Søndag den 27. feb. kl. 14.00 Fastelavnsgudstjeneste i Gislev kirke.

Søndag den 20. marts kl. 16.00 Orgelkoncert med Tina Christiansen i Gislev kirke. 

Søndag den 27. marts kl. 10.30 Familie gudstjeneste med efterfølgende ansigtsmaling, i Gislev kirke.

Søndag den 18. april kl. 10.30 Påskegudstjeneste for børn med efterfølgende skattejagt, i Gislev kirke. 

Søndag den 5. juni kl. 10.30 Pinsegudstjeneste for børn med ballonfigurer i Gislev kirke. 

Kommende aktiviteter

Gudstjenester



Bliv frivillig hjælper ved Landsstævnet 2022 fra den 30. juni til 3. juli.

Landsstævne 2022

Vi har rammerne...

Gislev Idrætsforening GIF  Engdraget 2  5854 Gislev  Fmd. Tlf.: 2890 0860

Vil DU 
hjælpe 
os!

Svendborg - 30. juni til 3 juli 2022

Hjælp din forening, støt og tjen lidt 
ekstra til jeres klubkasse. Dine ti-
mer udbetales til en afd. i GIF, som 
du vælger selv.

Her har du mulighed for at opleve 
en af Danmarks største sports-
events som frivillig. Vi kender pt 
ikke opgaverne, men har brug for 
at vide, hvor meget vi kan com-
mitte os til. 

Opgaver kan blive alt fra hjælp 
omkring optog i forbindelse med 
indmarch, p-vagt/hjælper, opsyn 
på skole i forbindelse med overnat-
ninger, osv… Du får samtidig også 
adgang til alle de festligheder og 
andet sjov og spas, der løbende 
afvikles i forbindelse med Lands-
stævnet.

Vi har samtidig en unik mulighed for at skabe 
et sammenhold også på tværs af GIF. 
Nogle husker måske stadigvæk de 
oplevelser og sammenhold, man 
fik under de gamle Midtfyns fe-
stivaler. Dette er noget af det, der 
binder os til vores foreninger den 
dag i dag.

Det er supervigtigt, at vi styrker 
de sociale bånd i vores forening. 
Det skaber tilhørsforhold. Og 
det bliver nemmere at ræk-
ke ud til hinanden i en travl 
hverdag.

Håber I er friske. Gå ind under 
online tilmelding og skriv dig 
op allerede nu, så vi kan samle 
et stærkt team til dette.
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Gislev If's afholder loppemarked 
2022 – 2. weekend i maj

Så er der igen gang i planlægnin-
gen af loppemarkedet.

Lørdag den 7. maj 
Vi samler ind – i hele Gislev gl. sogn.
For at undgå misforståelser om-
kring afhentningen - må effekter, 
som sættes ud til vejen, gerne 
være markeret med teksten ”GIF-
loppemarked”.

Hvis du vil hjælpe ved indsamlin-
gen og evt. opstilling, mødes vi 
ved Gislevhallen, lørdag kl. 9.00.

Søndag den 8. maj kl. 10.00 
åbnes dørene til loppemarkedet, 
som foregår i Gislevhallen. 
- Entre 20 kr.

Vi håber igen i år, at vi kan blive 
mindst 50 frivillige, som vil hjælpe 
til ved salget af de indsamlede ef-
fekter. 

Vil du gerne hjælpe, men er ikke 
blevet spurgt – ring gerne til:  
Ole Larsen tlf. 6134 8086.
Har du ting, som vi må få til lop-
pemarkedet, og helst skal fjer-
nes inden maj, kan der laves af-
tale om afhentning ved:   
Ole Jensen på tlf. 4296 8730.

Håber at se dig. Husk, overskuddet 
går til ungdomsarbejdet i Idræts-
foreningen, og overskuddet i 2021 
blev på ikke mindre end 62.133 kr.

Loppemarked

...sammen fylder vi dem ud!

GISLEVhallen  Skolevej 9  5854 Gislev  www.gislevhallen.dk

FODBOLDAFDELINGENS ÅRSMØDE
Fodboldafdelingen i Gislev Idrætsforening afholder Årsmøde i Gislev Hallens Cafeteria

ONSDAG DEN 2. MARTS 2022 KL. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Forslag skal være formanden i hænde senest en uge før. 
Efter årsmødet vil afdelingen byde på et mindre traktement.

Lars Bie

2929



Endnu en stor nyhed.
Så har vi igen løbeklub på planen.
Vi har været så heldige, at ny tov-
holder/instruktør har meldt sig 
under fanerne.

Dan Rohmann Jeppesen kommer 
med kæmpe lyst til at udvikle den-
ne afdeling. Hen over foråret er 
målet, at der både er begyndere 
og øvede på programmet.

Vi ved godt, at mange løber alene, 
men håber da meget på, at vi på 
sigt, at vi kan få skabt et fanta-
stisk fællesskab omkring løb her 
i Gislev.

Johnny

DER FORVENTES AT MAN TRÆNER MELLEM DE PLANLAGTE TRÆNINGSDAGE

Gislev Løbeklub

Vi har rammerne...

TRÆNINGSDAGE:

ØVET LØBER (5-10 KM.) LØBESKOLE (5 KM)

Onsdag d. 12/1 kl. 17.00
Torsdag d. 20/1 kl. 17.00
Torsdag d. 27/1 kl. 19.00
Onsdag d. 2/2 kl. 17.00
Torsdag d. 10/2 kl. 17.00
Onsdag d. 16/2 kl. 17.00
Onsdag d. 23/2 kl. 17.00
Torsdag d. 3/3 kl. 17.00
Onsdag d. 9/3 kl. 17.00
Onsdag d. 16/3 kl. 17.00
Torsdag d. 24/3 kl. 17.00
Torsdag d. 31/3 kl. 17.00
Onsdag d. 6/4 kl. 17.00
Onsdag d. 13/4 kl. 17.00
Torsdag d. 21/4 kl. 17.00
Torsdag d. 28/4 kl. 17.00

Mandag d. 31/1 kl. 17.00
Mandag d. 7/2 kl. 17.00
Mandag d. 14/2 kl. 19.00
Mandag d. 21/2 kl. 17.00
Mandag d. 28/2 kl. 17.00
Mandag d. 7/3 kl. 17.00
Tirsdag d. 15/3 kl. 17.00
Mandag d. 21/3 kl. 17.00
Mandag d. 28/3 kl. 17.00
Mandag d. 4/4 kl. 17.00
Tirsdag d. 12/4 kl. 17.00
Mandag d. 18/4 kl. 17.00
Mandag d. 25/4 kl. 17.00

Gislev Idrætsforening GIF  Engdraget 2  5854 Gislev  Fmd. Tlf.: 2890 0860

GÅ – MOTION GISLEV
Som samlende for idrætten i Gislev, er det med stor glæde vi kan melde ud at Gå Motion – Gislev 
bliver en del af GIF. Det har været fantastisk at følge det arbejde Linda har lagt i at få dette op og 

slå. Det at blive en del af GIF, ændre ikke noget i denne aktivitet. 

Det er stadigvæk Linda der driver det og sådan vil dette forsat være. 

Samtidig er jeg sikker på at Linda´s energi vil gavne GIF, lige ledes kan Gå Motion – Gislev komme 
til at stå stærkere end de allerede gør, via fællesskabet i GIF. 

Så velkommen til Linda og alle deltagerne på Gå Motion.
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Boldbanerne

...sammen fylder vi dem ud!

GISLEVhallen  Skolevej 9  5854 Gislev  vwww.gislevhallen.dk

Brev fra Faaborg-Midtfyn Kommune vedr. boldbanerne ved Hallen:

Hej Lars
Jeg lovede dig en opsummering på baggrund af mødet på 
idrætsanlægget den 3. januar 2022.

Jeg er ved at indhente tilbud på nyt trådhegn på boldfan-
get, der står ved lindetræerne ud mod Holmevej. Stolper 
på eksist. boldfang forbliver, så det kun er selve trådheg-
net, der skiftes. Jeg har haft møde med en professionel 
træplejer vedr. de 12 store lindetræer ud mod Holmevej. 

Vi har vendt forskellige løsninger for at bevare træerne 
bedst muligt. Det er besluttet, at disse træer skal højsty-
nes. Dette arbejde forventes udført i løbet af februar. Når 
man højstyner lindetræer, vil træerne se ret amputerede 
ud de to første år, da de skal sætte nye grene.

Derudover vil der blive foretaget foryngelsesbeskæring 
af beplantningen mellem trådhegnet og Holmevænget. 
Træerne i beplantningen vil blive beskåret og underbe-
plantningen skåret ned, så denne kan skyde nedefra igen. 

Dette vil betyde, at der bliver mere åbent ind mod na-
boerne i de første vækstår, men beplantningen vil lukke 
af igen efter et par år. Beboerne langs Holmevænget er 
informeret om dette arbejde, der forventes at blive udført 
i løbet af februar/marts.

Når beplantningen er skåret ned, vil det gøre det nemmere 
at få nedtaget det gamle lysanlæg. Jeg går i dialog med 
elektrikeren og forventer, at det gamle lysanlæg kan blive 
fjernet i løbet af foråret 2022.

Er der spørgsmål til ovenstående tages gerne kontakt.

Venlig hilsen 
Henriette H Thingholm  
Parkforvalter

GISLEVhallen  Skolevej 9  5854 Gislev  www.gislevhallen.dk
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Vi har rammerne...

Gislev Idrætsforening GIF  Engdraget 2  5854 Gislev  Fmd. Tlf.: 2890 0860

GIF GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 24. MARTS KL. 19.00 I GISLEV HALLENS CAFETERIA

Håber på, at rigtig mange vil kigge ned denne aften – GIF gi´r kaffen.

Forslag der ønskes til behandling, sendes til formanden 
 senest den 10. marts. 2022. Mail: formanden@gislev-if.dk

Bestyrelsen

Gennem mere end 15 år har GIF 
(Gislev Idrætsforening) haft et su-
perveteranhold for +45. Alders-
fordelingen spænder i øvrigt vidt.

Vi er nogle gutter, som værner om 
dette hold. Først og fremmest gi-
ver det sund motion, og du møder 
et afslappet kammeratskab.

Kom og vær en del af et godt og 
hyggeligt fællesskab i Gislev. 

Skulle konen nu spørge dig til 3. 
halvleg, så kan du berolige hende 
med, at det er en fordom. Efter 
kampene drikker vi en enkelt for-
friskning og tager så hjem.

Vi spiller turnering i OB 70 hver 
tirsdag fra april til oktober bort-
set fra ferieperioder. Om vinteren 
fra november til og med februar 
spiller vi indendørs kl. 9-10 hver 
lørdag i Gislev hallen.

Er du interesseret så kontakt os.
Bjørn Tlf. 4075 0958
Toke Tlf. 2630 1110
Mogens  Tlf. 2029 1295
Vagn Tlf. 2990 2037

Vi sørger for, at du bliver budt 
velkommen og indlemmet i kam-
meratskabet.

Med sportslig hilsen 
fra GIF og os fire

Fodbold på motionsplan
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...sammen fylder vi dem ud!

GISLEVhallen  Skolevej 9  5854 Gislev  www.gislevhallen.dk

GISLEV IF

 

 

 

Entré: 40 kr. 

Børn (3-12): 10 kr. 

Optrædende gymnaster: 
gratis 

 

 

Kom til vores hyggelige 
gymnastiKopvisning, 
hvor alle vores seje hold 
Fra ryslinge og gislev vil vise, 
hvad de har trænet på i sæson 2021/2022. 
der vil også være gæstehold med Flotte 
opvisninger. 
 

 
 
der Kan Købes: 

KaFFe ∙ Kage ∙ pølsehorn 
pizzasnegle ∙ sliK ∙ chips 

 

 

 

Entré: 40 kr. 

Børn (3-12): 10 kr. 

Optrædende gymnaster: 
gratis 

 

 

Kom til vores hyggelige 
gymnastiKopvisning, 
hvor alle vores seje hold 
Fra ryslinge og gislev vil vise, 
hvad de har trænet på i sæson 2021/2022. 
der vil også være gæstehold med Flotte 
opvisninger. 
 

 
 
der Kan Købes: 

KaFFe ∙ Kage ∙ pølsehorn 
pizzasnegle ∙ sliK ∙ chips 

Kære Seniordansere
»gamle såvel som nye«

Da mit arrangement i landsstæv-
net i Svendborg er droppet på 
grund af de vanskelige tider med 
Corona, har jeg besluttet at til-
byde seniordans på ny.

Jeg håber, at I vil være med, og 
at der kan være nye, som har lyst. 

Jeg forsøger at begynde den 22. 
februar 2022 i hallen kl. 14.30, og 
vi slutter så til påske.

Så kan der begyndes igen til sep-
tember.

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

INDMELDELSE  
hver mandag og torsdag
Fra 16.00 Til 18.00

Find os på 
Facebook og
Instagram

VE- godkendt varmepumpeinstallatør

Jens Erik Olsen · Slipager 9 · 5854 Gislev · Tlf. 20 70 34 64 · www.gislevvarmeservice.dk
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I skal have lidt nyt om Gislev Hallens arrangementer. 

Vi kigger ind i et forår, hvor der ven-
ter os spændende arrangementer.

Vi kigger også tilbage på et efter-
år, hvor vi havde flere spændende 
events.

I oktober havde vi traditionen tro et 
sponsorarrangement. Gislev Hallen 
er gået i samarbejde med Gislev IF 
Fodbold og Gislev Cycling om det-
te tilbagevendende arrangement. 
Vi inviterer alle vores sponsorer – 
nye som gamle – og byder dem på 
en gang spisning, information om 
de respektive parters aktiviteter og 
en julegave. Det er en rigtig god 
måde at få talt med vores sponso-
rer. De er for os alle en uundværlig 
støtte.

I november afholdt Gislev Hal-
lens arbejdsgruppe ’Gi’ den Gas-
julefrokost’. Der var tilmeldt 320 
mennesker til en festlig aften, og 
det blev det i den grad. Arbejds-
gruppen ligger en kæmpe indsats 
i planlægning og udførelse af så-
dan et kæmpe arrangement. I sel-
ve julefrokost-weekenden er der 
endnu flere frivillige hænder, som 
stiller op, afvikler fest, bar-tjanser 
og til slut rydder op. Vi er jer meget 
taknemlige for den store indsats I 
yder for Gislev Hallen og for det 
fællesskab, som er der omkring det 

frivillige arbejde. Julefrokosten gav 
et flot overskud på 41.000 kroner. 
Overskuddet øremærkes til reno-
vering af Gislev Hallens Cafeteria.
I december afholdt vi vores læn-
ge ventede foredrag med Chris 
MacDonald. Der var omkring 100 
tilhørere, og vi havde en forrygen-
de aften. Chris formidlede sit bud-
skab med afsæt i sundhed på en 
fantastisk måde. Vi kom omkring 
emner som biologi, energi, søvn og 
motion – og Chris var meget be-
gejstret for stemningen og arran-
gementet. Vi har også fået gode 
tilbagemeldinger fra tilhørerne, og 
vi vil prøve med endnu et foredrag 
i løbet af 2022.

Vi har også haft et par NERF-ar-
rangementer i efteråret. De børn, 
unge og voksne som deltager har 
en fantastisk god oplevelse, og Gi-
slev Hallen er ved de lejligheder 
omdannet til en bane, hvor der kan 
kæmpes med og mod hinanden. 
NERF har holdt en lille pause grun-
det Corona, men starter op igen in-
den længe. Vi har desuden købt 30 
NERF-GUNS, så vi også kan tilbyde 
arrangementer for grupper.

Kommende arrangementer
Gislev Hallen byder inden længe in-
denfor til 80’er-fest. Det er Michael 
Andreassen og Ole Jensen, der er 

ved at arrangere en festaften med 
musik fra de gode gamle dage. Der 
kan læses om arrangementet an-
detsteds i VÆKST – og vi lover en 
aften med DJ, god mad og festlige 
mennesker.
Festen afvikles skærtorsdag den 
14. marts 2022.

Gislev Hallen er snart vært ved et 
lidt anderledes arrangement. Den 
23. april byder vi velkommen til 
en gruppe lastbil-entusiaster. Det 
er ikke store lastbiler i traditionel 
forstand, men der imod små last-
biler som vil fylde hallen. Hallen 
omdannes til et vejnet, som bliver 
fyldt med små lastbiler. De mind-
ste er i størrelsen 1:87. Der bliver rig 
mulighed for at se nærmere på de 
små køretøjer, og få en snak med 
de engagerede mennesker, som in-
teresserer sig for det. Publikum er 
velkomne fra kl. 10 den 23. marts
Der kan købes kaffe, kage og 
snacks.

Gislev Hallen byder jer alle til Ge-
neralforsamling den 16. marts 2022 
kl. 19.00.

Der er spisning efterfølgende. Hvis 
du vil spise, er tilmelding nød-
vendig. Se annonce andetsteds i 
VÆKST.

Bestyrelsen
Tanja Kromann

››  N Y H E D E R  F R A 

GISLEV HALLEN
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Vi reparerer og servicerer din bil efter bilfabrikkens 
forskrifter og anvender reservedele, der tilsvarer 
kvaliteten af bilens originale reservedele.

ALTID FULD 
FABRIKS-
GARANTI

DIN BILPARTNER GISLEV
Gislev Autohandel
Bygmestervej 1 . 5854 Gislev
62291057 . www.gislevautohandel.dk
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Dagsorden iflg. Vedtægterne. Bestyrelsen

GISLEV FORSAMLINGSHUS AFHOLDER

Ordinær Generalforsamling
i Skovstuen/Forsamlingshus. 

Torsdag den 31. marts 2022 kl. 19.30 

Gislev Forsamlingshus
På grund af Corona har vi været tvunget til at aflyse 60/70’festen 

den 28. Januar. Den er flyttet til den 11. marts 2022. Vi ses!
Se annonce andet steds i bladet.

KONTINGENT INDBETALING
OBS!! Så er det igen tid til fornyelse af medlemskort/bidrag til Forsamlingshuset. 

Vi håber, at I igen i år vil støtte vores fælles hus. Medlemsbidrag på 100 kr. eller mere kan 
indbetales på konto nr. 5961-0008400879.

Bestyrelsen
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Områdefornyelse langs rute 8 i Bøjden, Horne, Korinth og Gislev

Spændende ting er i vente for Gi-
slev. Gislev er nemlig med i områ-
defornyelsen langs rute 8, og den. 
14. december 2021 godkendte 
Kommunalbestyrelsen områdefor-
nyelsesprogrammet. 

Programmet beskriver bl.a. udfor-
dringer langs Statsvejen og indle-
dende forslag til indsatser, fx øget 
trafiksikkerhed ved Gislev Friskole, 
bedre forbindelser til tilstødende 
veje, stier og naturområder samt 
forskønnelse af forhaver. 

"Tak for indsatsen 
til vejgruppen, borgere 
og lokale virksomheder 

indtil nu"

Tak for de mange ideer fra byvan-
dringen, vejgruppen og lokale mø-
der i byerne. 
De er sammen med forvaltnin-
gens viden blevet til en række 
indledende forslag til indsatser i 
programmet. 

Den 14. december 2021 god-
kendte Kommunalbestyrelsen 
programmet, og der er nu mandat 
til at arbejde videre med område-
fornyelsen.

Derfor arbejder vi pt. på at finde 
den rigtige rådgiver, som kan hjæl-
pe os fra start til slut. Både med at 
få samling på de mange gode ideer 
og i anlægsperioden.

Startskud med byvandring
Områdefornyelsen blev skudt i 
gang 2021 med information om 
områdefornyelsen, øget tilskud til 
bygningsfornyelse og byvandrin-
ger i Gislev og Korinth. Den 19. 
august var Gislev mødt talstærkt 
op til byvandringen. 

Det var et godt udgangspunkt for 
at få vendt nogle af de udfordrin-
ger, som I oplever langs vejen til 
daglig, men også for at få talt om de 
mange smukke huse, som vi gerne 
vil passe på, og som er en del af 
byens ansigt ud-ad-til. 

Efterfølgende har vi glædet os over 
de mange ansøgninger til byg-
ningsfornyelse, som betyder, at vi 
allerede i 2022 vil se flere fine huse 
komme til deres ret langs vejen. 

Hvis du ikke nåede det, så kan du 
stadig søge om tilskud til renove-
ring af dit hus. Læs mere om krite-
rierne under bygningsfornyelse på 
kommunens hjemmeside.

Vejgruppen
I Gislev har frivillige repræsen-
tanter meldt sig til at deltage i 
en fælles vejgruppe, som er spar-
ringspartnere og acceptgivere til 
kommende projekter og løsninger. 

Gruppen med repræsentanter fra 
de fire vejkantsbyer mødtes i ok-
tober 2021 for at give kommenta-
rer og input til de kommende 5 års 
indsatser. 

››  F R A  V E J K A N T S B Y E R

til visitkortbyer

Faktaboks:
Gislev er sammen med vej-
kantsbyerne Bøjden, Horne og 
Korinth udvalgt til en temati-
seret områdefornyelse langs 
rute 8. 

Områdefornyelsen er en 5-årig 
helhedsorienteret indsats, hvor 
målet bl.a. er at forbedre det 
fysiske miljø i et område. 

Faaborg-Midtfyn Kommune 
har i denne områdefornyelse 
særligt fokus på at forskønne 
og forbedre bosætningsvilkå-
rene i vejkantsbyerne. 

Der er samlet afsat 8 mio. til 
projektet, som igangsættes i 
2022 og afsluttes inden ud-
gangen af 2026. 
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For Gislev har input fra mødet og 
efterfølgende kommentarer bl.a. 
betydet, at der i Gislev vil være 
øget fokus på cyklister og fodgæn-
gere omkring Friskolen, forbedret 
tilgængelighed og bedre forbin-
delse ved Skolevej. Vejgruppen vil 
jævnligt mødes i den kommende 
tid og er jeres direkte talerør til pro-
ces og udførelsen af projekterne. 

Tak for indsatsen til vejgruppen, 
borgere og lokale virksomheder 
indtil nu. Projektet bliver kun rigtig 
godt med jeres deltagelse. Vi ser 
frem til det kommende samarbejde 
og glæder os til at møde jer endnu 
mere i 2022. Vi håber, at du har lyst 
til at være med til at gøre Gislev til 
en endnu skønnere by, hvor vejen 
også repræsenterer alle de skønne 
ting, der sker ’ude bagved’. 

Der er altid plads til, at du kan bi-
drage med din lokale viden og ide-
er til projektet. Så kontakt os, hvis 
du har gode ideer. 

- Bare skriv! 
De bedste hilsener, 

Ida B. Pedersen, FMK idabp@fmk.dk

Lokale repræsentanter i vejgruppen:
Anders Peter Andersen 
Simon Smolsky
Ole Iglemose Larsen
Dorthe Milland
Annika Mørk Jensen
Mark Hald
Søren Hvidberg

Du kan læse mere om 
områdefornyelsen og finde 
programmet på fmk.dk 

– Søg Vejkantsbyer!
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PROGRAM:
Kl. 15.00 Pladsen åbner 
Kl. 16.15 Lasse & Mathilde 
Kl. 18.00 Lalou Band 
Kl. 20.30 Birthe Kjær & Feel Good Band 

Koncerten afholdes på Ådalscenen Gislev Kulturcenter, 
Faaborgvej 19 A. 5854 Gislev. 

Der kan købes mad og drikke på pladsen hele dagen.

Hvis du vil sikre dig en billet, kan du købe den online til 275 kr. pr. stk. 
Brug dette link: www.place2book.com/sw2/sales/kig57wr6rk

eller scan QR koden:

Du kan også købe billetter ved indgangen, 
hvis der er flere ledige pladser, til 325 kr. pr. stk.

Vil du vide mere om vores VIP-billetter til dette arrangement,
så se vores hjemmeside: www.ådalscenen.dk

Fredag den 10. juni 2022

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

Konferencier:Konferencier:

Jacques Devantier 
Jacques Devantier 
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Kom med på bustur med Gislev Seniorklub lørdag den 21. maj.
Afgang med Nyborg Rejser fra Gislev Forsamlingshus kl. 8.00. 

På udturen serveres kaffe/te og 
rundstykke. Glæd jer til sejladsen 
fra Silkeborg til anløbet ved foden 
af Himmelbjerget.

Vælg selv, om I vil gå op til toppen 
eller transporteres i bil. Der er tid til 
at nyde udsigt/boder, før vi spiser 
på Hotel Himmelbjerget kl. 13.00. 

Der serveres en 2-retters menu og 
en kop kaffe. I betaler selv for drik-
kelse til maden. 

Vi kører mod Bindeballe Køb-
mandsgård kl. ca. 14.45. Her kan 
gøres indkøb, og vi nyder kringle 
og kaffe. Afgang mod Fyn ca. 17.30. 
Hjemme i Gislev ca. 19.15.

››  G I S L E V  S E N I O R K L U B

Maj-tur til Himmelbjerget

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

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

Pris for tur i alt 775 kroner. 
Tilmelding til Per på tlf. 6124 5667 
efter først til mølle-princip og se-
nest den 29. april. 

Betaling på konto 5960 8088486 
senest den 29. april.

Eventuel aftale om kontant beta-
ling hos Sonja på tlf. 6229 1615/ 
4083 7615.

Bestyrelsen

41



MED
SPISNING

GENERALFORSAMLING

G I S L E V  H A L L E N  B Y D E R  P Å

F L Æ S K E S T E G  M E D  D E T  H E L E

DAGSORDEN EFTER 
GÆLDENDE VEDTÆGTER

DAGSORDENEN KAN SES PÅ
GISLEV HALLENS HJEMMESIDE
OG PÅ FACEBOOK SENEST 14 DAGE
FØR GENERALFORSAMLINGEN

LÆS MERE PÅ WWW.GISLEVHALLEN.DK

G I S L E V  H A L L E N  I N D B Y D E R  T I L

ONSDAG DEN 16.  MARTS 2022 

KL.  19.00 

I  GISLEV HALLENS CAFETERIA

ALLE ER
VELKOMNE

T I L M E L D I N G  T I L  S P I S N I N G  

P Å  S M S  P Å  T L F .  3 1  2 3  6 9  7 2  

S E N E S T  D E N  9 / 3  2 0 2 2
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Det koster 
50 kr. pr. familie

pr. gang

››  N Y T  F R A  S P E J D E R N E

Familiespejder
Her i det nye år er vi klar med mere 
familiespejder, hvor du og din fa-
milie kan komme og prøve kræfter 
med forskellige spejderaktiviteter.
Det er dog ikke alle vores aktivite-
ter, der er traditionelle spejderak-
tiviteter. I november fandt vi igen 
vores indre kemispejder frem og 
kastede os ud i en masse spæn-
dende forsøg. 

Der blev lavet lava-lamper i flere 
forskellige farver, ved hjælp af 
vand, madolie og brusetabletter. 
Et helt almindeligt kogt hønseæg 
blev forvandlet til et sølvæg. 

Der blev lavet slim og mælkekunst-
værker igen i mange farver. Sidst, 
men ikke mindst, lærte vi at puste 
balloner op på to helt nye måder. 
Ved hjælp af vindruer og en mikro-
ovn samt med natron og eddike.

I december gik der julespejder i ak-
tiviteterne igen. Vi fik bagt en mas-
se lækre julekager, der blev pyntet 
med glasur i alle farver. 

Vores juletræ blev pyntet med nyt 
og gammel julepynt, og der var 
duft af appelsiner og julekager. 

En nye måde at lave julepynt på var 
at klippe en stjerne ud i pap, vikle 
ståltråd rundt om, og så brænde 
pappet væk i et bål. Det gav nogle 
flotte stjerner.

Vi holder Familiespejder 1 gang om 
måneden. Så kunne du og familien 
have lyst til at prøve kræfter med 
spejderlivet, så mød op til nogle 
spændende timer. 

De sidste datoerne for 
Familiespejder i foråret 2022 er:

30. januar 2022
27. februar 2022
27. marts 2022
24. april 2022
22. maj 2022
19. juni 2022

Følg med på vores Facebook-side 
KFUM Spejderne Gislev.

Vel mødt 
Spejderne i Gislev
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Nu er der snart lys forude. 
Vi måtte desværre aflyse vores ju-
learrangement. Der var omgangs-
syge på Nørrevænget, både blandt 
beboere og personale. 
Alle vores sponsorgaver ville vi så 
bruge til kinesisk lotteri til nytårs-
kuren den 8. januar. Der kom coro-
naen i vejen, så vi har udsat vores 
lotteri til grillfesten den 15. juni.
(Vi har gemt alle sponsorgaverne).

Søndag den 6. februar: 
holder vi café for beboerne, hvor 
Ally og Herman kommer og un-
derholder. Vi må ikke åbne for folk 
udefra endnu. 

MEN DET MÅ VI FRA:
Søndag den 20. februar kl. 14.30, 
hvor vi holder fastelavnsfest for be-
boere, personale, pårørende, børn 
samt alle andre, der har lyst til en sjov 
eftermiddag med tøndeslagning og 
sanglege – og selvfølgelig fastelavns-
boller og godteposer til børnene. 

Vi vil gerne vide, hvor mange boller 
og godteposer vi skal lave, så til-
melding kan ske til Marna tlf. 2963 
0048 eller Ketty tlf. 2929 2072.

Den 6. marts kl. 14.30: 
Hvor Latinerne kommer og under-
holder. 

Den 23. marts kl. 14.30: 
Kommer ”Erna Taverna” og under-
holder os.

Den 3. april kl. 14.30:
Cafeeftermiddag.

Lørdag den 30. april kl. 14.30: 
Holder vi ”Forårsfest”, hvor Lotte 
Riisholt kommer og underholder os. 

Der bliver fest og glade timer.
Måske I husker hende fra 2019,  
hvor hun underholdt her.
(bemærk: ændret dato). 

Der er tilmelding til denne fest! 

Tilmelding kan ske til Marna tlf. 
2963 0048 eller Ketty tlf. 2929 
2072.

Den 18. maj kl. 14.30:
Kommer ”Toner i Takt”.

Den 15. juni:
afholder vi vores sædvanlige grill-
fest kl. 17 i Pyramiden. Torben Ni-
colajsen kommer og underholder 
(med tilmelding). Tilmelding kan 
ske til Marna tlf. 2963 0048 eller 
Ketty tlf. 2929 2072.

Vi vil gerne takke alle sponsorerne 
til vores lotterigevinster.

Evt. TAXA til vores arrangementer 
skal bestilles på tlf. 62622815 – Pal-
les Taxa. 

(egenbetaling kr. 25,-).

Bestyrelsen for  
Nørrevængets Venner

››  N Y T  F R A

Nørrevængets Venner

Gør dit for Sandager genbrugsplads!
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Fredag den 11. marts kl. 18.00 - 24.00

GISLEV FORSAMLINGSHUS 

60-70'er fest
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

t

Ny dato grundet Corona

Vi er et fredagshold, der under en instruktør mødes kl 14.00 i idrætscentret i Ringe.

Vi er i øjeblikket 14 mænd og damer 
på ca. 70 år. Vi står på bunden og 
får trænet de muskler, som vi ikke 
bruger til daglig.

Vi træner 30 timer om året for 900 
kr. Holdet om torsdagen er fuldteg-
net - og vores varmvands-hold er 
fuldtegnet.

Men vi mangler deltagere fredag.

Ønsker I et par prøvetimer, kan I 
henvende jer til: “Vandgymnasterne” 
Ringe Gymnastik Forening
Finn Hviid tlf. 8111 3003  
eller tlf. 6229 1626.

››  V A N D G Y M N A S T I K

Behagelig motion
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Flemming Nielsen A/S

Lundsager 1 · 5750 Ringe 
- kun 14 minutter fra Odense/Svendborg

• Tekniske installationer

• Fejlfinding

• Nybygning, ombygning og tilbygning

• LED belysning

• Energioptimering

• Datainstallation

• Salg og reparation af hvidevarer

• Erhvervs- og privatbelysning

• Lampereparation - specialist i designerlamper

• 200 m² butik i Ringe

EL-installationer til erhverv og private

Tlf. 62 62 20 77 · www.flemmingnielsen.nuAut. EL · designerlamper · hvidevarer · reparationer

Service til tiden siden 1972
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››  T I N A’ S  P R I VAT E  P A S N I N G S O R D N I N G

...stedet hvor børn trives

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

Det er altid sjovt at komme i moto-
rikrummet og kunne lege og tumle 
omkring. Det er meget tydeligt, de 
kære børn hurtigt finder ind i en ny 
om end noget anderledes hverdag. 

De har taget det i stiv arm og med 
åbent sind, hvad der end er blevet 
lavet her i de forgangne 10 måne-
der. Forældrene støtter op og hjæl-
per, hvor de kan, og i fællesskab 
får vi vores hverdag til at hænge 
sammen. Det er dejligt med den 
støtte og opbakning. Det gør alting 
meget nemmere. 

De grønne områder i vores skønne 
by er også blevet brugt flittigt, og 
små røde kinder er kommet frem 
på nogle af disse ture. Det skulle jo 
være så sundt, så her har vi været 
ekstra sunde i år. 

Vi må alle få det bedste ud af situa-
tionen, verden er i. 

Her håber vi på, at foråret og som-
meren byder på mere normale til-
stande igen. Vi savner vores venner 
og det fællesskab, det nu engang 
giver, til sådan en størrelse børn. 

Tak, fordi du læste med 

Kærlig hilsen 
Tina, Privat Børnepasser
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MIDTFYN
ET FÆLLESSKAB MED 

HØJT TIL LOFTET

AT FLYTTE TIL MIDTFYN 
ER SOM AT KOMME HJEM

Vi vil rigtig gerne byde dig velkommen i et af vores 
fællesskaber med højt til loftet. Uanset om du vil 
bo ved siden af nogen eller langt ude på landet, så 
har du muligheden på Midtfyn – og her er aldrig 
langt til noget. Hverken til stor natur eller et sum
mende byliv. Det er lige ud ad landevejen med kun 
20 minutters kørsel til Odense, Svendborg, Nyborg 
og Faaborg. Vi har gode togforbindelser og altid 
en nedkørsel til motorvejen lige i nærheden.
 
Ring til vores tilflytterkonsulent Johanne Holten på 
72 53 10 65, eller læs mere om vores mange lokal
samfund på fmk.dk/midtfyn eller mitmidtfyn.dk.

NOGLE CYKLER 
SOLEN SORT. ANDRE 

MALER AKVAREL
ALT KAN DYRKES I FORENING 

PÅ MIDTFYN

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, r espekt 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.   

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 
lande vejen med kun 20 minutters kørsel til Oden-
se, 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. 

DET GODE BØRNELIV 
ER I HØJ KURS PÅ MIDTFYN

Vi har en mangfoldighed af skoler, med kunst og 
kultur i børnehøjde og fritidsaktiviteter i alle af
skygninger – fordi vi tror på, at liv, latter og læring 
går hånd i hånd.

48



49

››  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 katte-
pension.

Hovedvejen 46 - 5750 Ringe
www.husdyrenesvel@mail.dk eller 
www.husdyrenesvel.dk
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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.

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

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

     10 dage fra kr. 5.998   *Kun afrejse fra København

     Se www.gislev-rejser.dk/cds

Forår i Sydspanien Skønne Istrien
Skønne strande og sydlandsk stemning Vin og øl ad libitum til maden i Kroatien

Start rejsen på www.gislev-rejser.dk     •     Tlf. 62 29 12 10    •    Man - fre 10 - 16

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.

        • 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

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

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

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

       • 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

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

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

Forår og Sensommer på Færøerne Forårskrydstogt i Holland og Belgien
Oplevelsesrig rejse til de unikke øer 5-stjernet skib og helpension om bord 

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.

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

      Bus fra Jylland, Fyn og Sjælland 16/4.

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

Nyhed

FORÅRS-
REJSER 
2022

SupertilbudSupertilbud
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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

Ryslinge Savværk
v/ Holger Broegård

Kløvmosevej 5A • 5856 Ryslinge
Tlf 61 38 00 64 • www.ryslinge-savvaerk.dk

• Flis til afdækning• Tømmer til højbede og shelter

�

Kraftige egepæle
Kvartskårende, 1,5, 1,7 og 2,5 mFra kr. 50 stk.Plus moms

Ryslinge Savværk - 2sp - Tømmer.indd   1Ryslinge Savværk - 2sp - Tømmer.indd   1 23-04-2021   13:02:5123-04-2021   13:02:51

BOOK TID:
Tlf. 60 19 21 26

BOOK ONLINE!  
www.dorthesmodeklip.dk
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Affaldsindsamling 
søndag den 3. april 2022

”Lokalrødderne” i Gislev – afholder i samarbejde med Danmarks     

Naturfredningsforening affaldsindsamling i vores lokale sogn.

Vi mødes på parkeringspladsen foran Ådalscenen kl.10.00, hvor der udleveres 

affaldssække og tildeles ruter. Medbring gerne arbejdshandsker og tang.

Vi slutter af ved Ådalscenen med en vand / øl kl.12.30.

#affaldsindsamlingen 
affald@dn.dk   

Alle er meget velkomne. 

Yderligere oplysninger: Ole Iglemose Larsen - tlf. 6134 8086

Vær med til at gøre en forskel for naturen, når hele Danmark samler affald den 28. marts – 3. april. 
Vi arbejder for et Danmark helt fri for affald.  
Deltag i indsamlingen og vær med til at sætte fokus på vores affaldsproblem
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Se vedtægterne på www.gislev.info - under ”Fritid og Kultur” eller kontakt formaden

Årsmøde 2022
Torsdag den 31. marts 2022 kl. 19.00 

i GISLEVhallens cafeteria

Med nedenstående dagsorden jf. vedtægterne:

1. Valg af mindst 2 stemmetællere 

2. Valg af dirigent 

3. Formandens beretning 

4. Forelæggelse af revideret regnskab 

5. Forslag til planer for det kommende år 

6. Valg af formand

7. Valg af rådsmedlemmer i henhold til vedtægterne 

8. Valg af 2 suppleanter 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

10. Behandling af indkomne forslag 

11. Eventuelt

Har du forslag, 
som du mener, at 

vi skal have drøftet 
på Årsmødet, 

skal du indsende 
det skriftligt til 

formanden senest 
den 24. marts

Gislev Lokalråd
Formand: AP. Andersen

E-mail: ap.andersen@ga-net.dk 
eller tlf. 2941 3125

L O K A L R Å D E TL O K A L R Å D E T

Søltvej 30 • 5854 Gislev • Email: m.h.g@mail123.dk

Har du 
en opgave, så løser vi den!

Vi tilbyder
•  Træfældning

•  Levering af grus og sten

•  Nedbrydning

•  Gravearbejde

•  Drænarbejde

•   Hegnsklipning og rabatklipning 
m/knusehoved el. rundsav

•  Maskinstationsarbejde udføres
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Gislev veteranforening
Vi fik afholdt vores julebanko inden nedlukningen,  

og der var et flot fremmøde på 133 deltagere. 

Der var skænket mange fine gevinster fra forretninger og virksomheder i området. 
Det siger vi mange tak for. Vi er nu klar til at starte banko op igen fra den 2. februar 

og håber at se rigtig mange af jer.

Bestyrelsen

Gislev veteranforening
- afholder den årlige generalforsamling

Fredag den 25. februar kl. 19.30  
i Skovstuen/Forsamlingshuset.

Dagsorden iflg. Vedtægterne.

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

Mona og Gislev Hallen inviterer til

Gule ærter, flæsk, pølse 
& æblekage

Er du ikke til gule ærter, kan du få aspargessuppe
Pris pr. kuvert: 100 kr.

Drikkevarer købes ved siden af.

Fredag den 25. februar kl. 18.00
i Gislev Hallens cafeteria

Tilmelding senest den 20. februar til Mona tlf. 5237 0229

Mona og Gislev Hallen inviterer til

Gule ærter, flæsk, pølse 
& æblekage

Er du ikke til gule ærter, kan du få aspargessuppe
Pris pr. kuvert: 100 kr.

Drikkevarer købes ved siden af.

Fredag den 25. februar kl. 18.00
i Gislev Hallens cafeteria

Tilmelding senest den 20. februar til Mona tlf. 5237 0229

Nyt fra Tågehornet og Gislev Byorkester

Byorkestret øver i Ådalshuset flg.  
torsdage kl. 19.00:

24. februar
10. marts
24. marts

7. april
21. april 
5. maj

Tågehornet synger i Ådalshuset flg.  
torsdage kl. 19.00:

17. februar
17. marts

28. april
12. maj

Desværre har vi i både kor og orkester været 
lidt ramt af corona-situationen. 

Heldigvis nåede vi med Tågehornet op og synge 
julen ind den 12. december på torvet omkring 
byens juletræ.

Gislev Byorkester har spillet i Ringe et par gange. 

Den 13. november spillede vi for flygtninge/ind-
vandrere på Guldhøjskolen, og den 2. december 
spillede orkestret ved en borgerprisuddeling på 
det gamle Punkt 1. Der blev virkelig trykket igen-
nem ved begge arrangementer. Orkestret har 
efterhånden ry for at skabe en rock-fest med 
masser af energi og humør.

Tommy
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T E L E F O N L I S T E  F O R E N I N G E R
Forening v/ E-mail Telefon
Gislev Antenneforening Jan Christiansen formand@ga-net.dk 5241 9659
Gislev Erhvervsforening Dorthe Milland milland@ga-net.dk 4088 5219
Gislev Forsamlingshus Ejner Nielsen anstalten_gislev@hotmail.com 5238 4090
Udleje af forsamlingshuset Poul Kirkeskov Pedersen kirkeskov.pedersen@gmail.com 4021 1297
Gislev Hallen Tanja Kromann Clausen tanjakromann@gmail.com 3123 6972
Gislev Idrætsforening fmd. Johnny Hansen bravo@ga-net.dk 2890 0860
 Kasserer Jytte Johansen kasserer@gislev-if.dk 2486 9819
 Badminton Heide Munk badminton@gislev-if.dk 3113 1902
 Bordtennis Lars Hedegaard bordtennis@gislev-if.dk 2047 6817
 Cafeteriet i Gislev Hallen Mona Bønløkke ghc@gislev-if.dk 5237 0229
 Cycling + Spinning Johnny Hansen cycling@gislev-if.dk 2890 0860
 Fodbold Lars Bie Hansen lbh@bdo.dk 2075 1229
 GIF Fritidsklub Heide Munk fritid@gislev-if.dk 3113 1902
 GIF Udvikling FIF-udvalg fif@gislev-if.dk
 Gymnastik og dans Bjørn Pedersen gymnastik@gislev-if.dk 4075 0958
 Hockey Winnie Rasmussen hockey@gislev-if.dk 2028 5707
 Hundevenner Hanne Rohmann hunde@gislev-if.dk 2280 5016
 Krocket Birthe Hansen bechhansen@ga-net.dk 6174 2331
 Pilates Marianne Baekgaard pilates@gislev-if.dk 3029  4991
 Torsdags Cafeen i GISLEVhallen  tc@gislev-if.dk
Gislev Jagtforening Morten Pedersen mp@hhpedersen.dk 4070 8020
Gislev L´hombreklub Thormod Larsen  6229 1497
Gislev Musik Festival Mathias Ramsing ramsing_05@hotmail.com 2751 5854
Gislev Revy Louise V. Gotfredsen louise@vinge.dk 2225 5477
Gislev Seniorklub Per Hansen bechhansen@ga-net.dk 6124 5667
Gislev Vandværk Holger Klausen holger.klausen@ga-net.dk 6229 1719
Gislev Veteranforening Ejner Nielsen anstalten_gislev@hotmail.com 5238 4090
Laundrup Mark Egnsspilsforening Charlotte Lintrup  charlottelygaard@live.dk 4076 6949
Lokalhistorisk Forening (Gislev området) Otto Jørgensen ottojoe@5750.dk 2575 1722

MC-klub Kaffekværnen Thomas Lindberg thomaslmeldgaard@gmail.com 2025 5287
Midtfyns Bueklub Karen Birgit Laursen kbplaursen@hotmail.com 2289 5598
Nørrevængets venner Karen H. Nielsen karenhn@ga-net.dk 6229 2028
SAAJIG Holger Klausen holger.klausen@ga-net.dk 6229 1719
Sandager Beboerforening Sebastian W. Kolhorn k-horn@hotmail.com 2785 1615
Sandager Kodriverlaug Frands Jeppesen frandstomrer@firma.tele.dk 2071 1267
Spejderne (gruppeleder) Christina Rasmussen gislevspejderne@gmail.com 2343 9993
Ådalscenen Gislev Kulturcenter Anders Johansen anders@gislevautohandel.dk 2022 4057
Ådalhuset Tommy H. Nielsen musikvaerkstedet@ga-net.dk 2559 3313

Gislev Lokalråd: 
- fmd. A.P. Andersen ap.andersen@ga-net.dk 2941 3125
- n.fmd. Simon Smolsky Larsen simon-smolsky@live.dk 6154 3233
- kasserer Ole Iglemose Larsen iglemosegaard@gmail.com 6229 1386
- sekretær Winnie Tang  winnietangp@gmail.com 2731 4920
  Henrik S. Findsen henrik@findsen.dk 2040 5969
  Lise Holten liseholten@mail.tele.dk 2089 7990
  Dorthe Milland milland@ga-net.dk 4088 5219
1. suppl. Hanni Søgaard hannis@mail.dk 2029 2002
2. suppl.  Peter Østergaard pl.oestergaard@gmail.com 2467 6472

T E L E F O N L I S T E  I N S T I T U T I O N E R
Tina's Private Pasningsordning Tina M. Christiansen tina@ppogislev.dk 4059 4258
Fjellerup Private Pasningsordning Hanne West Lægteskov hannewest@live.dk 5140 9423
Den Kommunale Dagpleje  Dagplejen FMK dagpleje@faaborgmidtfyn.dk 7253 4300
Gislev Friskole Skoleleder Maja Kvist skoleleder@gislevfriskole.dk 6229 1292
 Souschef Mette Greve Kristensen mgk@gislevfriskole.dk 3153 9969
 Solstrålen og Klubben  Troels Juul Hansen tjh@gislevfriskole.dk 4047 1888
  Fmd. Mark Hald hald2911@gmail.com 2256 1696
Landsbyordningen Tre Ege Skolen  Skoleleder, Kontakt Morten Kvæ. 
Afd.l. Ryslinge: skole og SFO/SFO2 Afd. leder Christian Holm chol1@fmk.dk 7253 4041
Afd.l. Kvændrup: skole og SFO/SFO2 Vice-/afd. leder Morten W. Ejlsmark mejls@fmk.dk 7253 4033

Børnehaven Eventyrhuset: Afd. Michael Bjørnskov mibjo@fmk.dk 7253 4045
Børnehuset Oasen Afd. Vibike Jensen vje@fmk.dk 7253 4671
Gislev Fritid Heide Munk fritid@gislev-if.dk 3113 1902
Gislev Ungdomsklub Leder Søren Peder Birch Jensen soerj@faaborgmidtfyn.dk 7253 8341
GISLEVhallen Fmd. Tanja Kromann Clausen tanjakromann@gmail.com 3123 6972
Gislev Menighedsråd Fmd. Palle Lundsfryd Nyborg
  Sognepræst Mette Sauerberg mesa@km.dk 6229 1032
Plejecenter Nørrevænget Rikke Brøndum Kollerup rikbm@fmk.dk 7253 1754
FMK - Musikskolen afd.led. Palle Larsen pal@faaborgmidtfyn.dk 7253 8391
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F E B R U A R
15.  Generalforsamling – Gislev Jagtforening

17.   Familiespejder kl. 10.00 ved Hytten - KFUM 
Spejderne Gislev

20.  Fastelavnsfest på Nørrevænget kl. 14.30 – 
Nørrevængets Venner

22.  Generalforsamling – Gislev Erhvervsforening

22.   Borgermøde om fjernvarme kl. 19.00 
i Gislev Hallen cafeteria

23.  Fastelavn – Nørrevængets Venner

24.  Fynske fortællinger v. Arne Ploug – Gislev Seniorklub

25  Gule ærter kl. 18.00 i Gislev Hallens cafeteria

25  Generalforsamling i Gislev Veteranforening kl. 19.30 i 
Skovstuen/Forsamlingshuset

27.  Fastelavnsgudstjeneste i Gislev kirke kl. 14.00

M A R T S
1.  Besøg på Guldhøjskolen i Ringe – Gislev Seniorklub

1.  Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 19.00

2.  GIF-fodboldafd. Årsmøde kl. 19 i Gislev Hallens 
cafeteria

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

6.  Café Latinerne underholder kl. 14.30  
– Nørrevængets Venner

8.  Generalforsamling i Gislev Vandværk kl. 19.00 
i Gislev Hallens cafeteria

11.  Generalforsamling Gislev Antenneforening kl. 19.00 
i Gislev Hallens cafeteria

11.   60/70’er fest i Gislev forsamlingshus kl. 18.00

13.  Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30 
– indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

16.  Gislev Hallens generalforsamling kl. 19.00 
i hallens cafeteria

17.  Teaterforestilling på Gislev Friskole og Børnehus

18.  Børnegudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30 med 
skattejagt  

18.  Svindinge Salonorkester – Ældre Højskolen i Ryslinge

19.  Gymnastikopvisning i Gislev Hallen kl. 13.00

20.  Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

20.  Orgelkoncert i Gislev kirke kl. 16.00 med xxx  
– kommer senere

23.  Café Erna Taverne underholder kl. 14.30  
– Nørrevængets Venner

24  Generalforsamling i GIF kl. 19.00  
i Gislev Hallens cafeteria

27.  Familiespejder kl. 10.00 ved Hytten - KFUM 
Spejderne Gislev

27.  Familiegudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30  
med efterfølgende ansigtsmaling

31.  Årsmøde i Lokalrådet kl. 19.00  
i Gislev Hallens cafeteria

31.  Generalforsamling for Forsamlingshuset kl. 19.30 
i Skovstuen

A P R I L
2.  Affaldsindsamling fra kl. 10.00

3.  Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

3.  Caféeftermiddag kl. 14.30 – Nørrevængets Venner

5.  Fyraftensgudstjeneste i Gislev kirke kl. 17.00

14.  Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 19.00 - Skærtorsdag

14.  80’er fest i Gislev Hallen fra kl. 18.00

15.  Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30 - Langfredag

17.  Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30 - Påskedag

18.  Påskegudstjeneste for børn i Gislev kirke med 
efterfølgende skattejagt 

19.  Generalforsamling – Gislev Friskole og Børnehus

23.   Mini-lastbil træf i Gislev Hallen kl. 10

23.  Forårsfest – Nørrevængets Venner

24.  Familiespejder kl. 10.00 ved Hytten - KFUM 
Spejderne Gislev

24.  Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 9.00 ved Niels Holger 
Ellekilde

26.  Forårstur til Strandvænget i Nyborg – Gislev 
Seniorklub

30.  Forårsfest med underholdning af Lotte Riisholt kl. 
14.30 på Nørrevænget – Nørrevængets Venner

A K T I V I T E T S K A L E N D E R  2 0 2 2

SE NÆSTE SIDE 
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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.

J U N I   
2.  Historiske køretøjer ved Kildegaards Auto kl. 18.30

5.  Pinsegudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30 for børn 
med xxx – kommer senere

6.  Fælles gudstjeneste ved Hillerslev kirke kl. 11.00

10.  Ådalscenen Birthe Kjær m.fl se særskilt program

15.  Grillfest kl. 17.00 i Pyramiden med underholdning – 
Nørrevængets Venner

18.  Sponsorarrangement

19.  Familiespejder kl. 10.00 ved Hytten - KFUM 
Spejderne Gislev

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.

J U L I   
14.  Ådalscenen - se særskilt program

A U G U S T
13.  Ådalscenen - se særskilt program

18.  Historiske køretøjer ved Kildegaards Auto kl. 18.30

25.  Ådalscenen - se særskilt program

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

S E P T E M B E R
1.  Gislev revyen – forestilling med kaffe og kage

21.  Generalforsamling – Nørrevængets Venner

O K T O B E R    

28.  Gislev by Night/Halloween  

N O V E M B E R
19.  Julefrokost i Gislev Hallen

26.  Julebazar på Gislev Friskole og Børnehus

D E C E M B E R
3.  Julemarked - Nørrevængets Venner



FOOD
WE LOVE
TO SHARE

L O VA B L E  S I N C E  2 0 0 4
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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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