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

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  
charlottelygaard@live.dk

Tekst afleveres i Word-format og lad venligst 
være med at lave et fancy layout. Vi kan ikke 
bruge det. Vi har vores layout, som passer til 
bladets stil. Billeder separat i JPG-format /  
billederne bedes afleveret i højst mulig 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

2



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

Carina Andersen  
Bjergager 29, 5854 Gislev 
candersen79@ga-net.dk 
tlf. 2023 2262

Jan Karlbjerg Jensen 
Ørbækvej 76, 5854 Gislev 
jan@karlbjerg.dk 
tlf. 5335 2426

Udgivelsesplan 2022/23

Nr. 41:  Deadline er den 20. juli 2022, 
udkommer den 15. august 2022.

Nr. 42:  Deadline er den 20. oktober 2022, 
udkommer den 15. november 2022.

Nr. 43:  Deadline er den 20. januar 2023, 
udkommer den 15. februar 2023.

Nr. 44:  Deadline er den 20. april 2023, 
udkommer den 15. maj 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:
Gislev Musikfestival er tilbage! 
28. maj kl. 10.00 - 24.00

Historiske køretøjer 

2. juni kl. 18.30 - 21.30 ved Kildegaard Auto 

Birthe Kjær indtager Ådalscenen 

10. juni 2022 på Ådalscenen

ViG 10-års jubilæumsreception 
11. juni kl. 11.00 - 12.00

Sponsorløbet  

18. juni Start/mål på Skolevej ved Gislev Hallen

Idémøde om byfornyelse 

19. juni kl. 10.00-11.30 i kantinen på den tidl. folkeskole
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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 

HAR DU HUSKET AT SÆTTE HAR DU HUSKET AT SÆTTE 
KRYDS I KALENDEREN?KRYDS I KALENDEREN?
Fredag den 10. juni 2022 gæster Birthe Kjær m.fl. Ådalscenen. 

Der er lagt op til en helt igennem forrygende aften på én af Danmarks 
absolout smukkeste udendørsscener, når vi får besøg af en perlerække 
af skønne kunstnere. Lasse og Mathilde lægger ud kl. 16.15, hvorefter 

Lalou Band tager over kl. 18.00. Slutteligt runder 
Birthe Kjær & Feel Good Band aftenen af med en skøn koncert.

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 i forsalg. Se mere på www.aadalscenen.dk eller scan 
  QR koden. - Vi ses på Ådalscenen!

Fåborgvej 19A, 5854 Gislev - aadalscenen.dk   Aadalscenen   #ådalscenen
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››  G I S L E V  M U S I K F E S T I V A L

Musikfestival er klar igen!
Nu bliver der igen gang i en dejlig 
festivaldag, som i år er den 28/5. 
Vi glæder os til at genoptage festi-
valen efter et par corona-år. Sidste 
år nåede vi heldigvis at markere 
vores 20 års jubilæum med en 
Oktober -fest(ival) i Gislev Hallen. 

Tusind tak til alle jer, der deltog. I 
var med til at skabe en festlig dag 
ved markeringen af vores jubilæ-
um. Der var mange frivillige hæn-
der indover, og det er vi jer meget 
taknemlige for.

Endelig kan vi igen byde 
jer velkommen til Gi-

slev Musik Festival, 
som vi alle ken-

der det. 

Vi er i fuld gang med planlægnin-
gen, og selvom meget er velkendt, 
er der også noget, der er nyt.
Vi vil stadig gerne markere, at Gi-
slev Musik Festival har fået 20 år på 
bagen. Derfor kommer det histori-
ske islæt til også at præge dette 
års festival.

Samtidig vil vi gerne gøre noget 
ekstra for børnene. I år laver vi et 
spændende børneområde, hvor 
ungerne kan slå sig løs. Der tales 
om hoppeborg, det muntre køk-
ken, bål osv. Det bliver Ib og Pia, 
som står for bespisningen til fe-
stivalen. Man kan roligt glæde sig. 
Det bliver velsmagende. Desuden 
er der som altid mulighed for at 
købe forfriskninger hele dagen. 

Musikmæssigt starter vi som altid 
med børnene, og vi glæder os til at 
byde velkommen til børn fra hele 
lokalområdet med deres respek-
tive skoler. Senere er det de unge 
og voksne bands, som kommer og 
underholder os. 

Bestyrelsesmæssigt er det en blan-
ding af etablerede og nye kræfter, 
som arbejder med dette års festi-
val. Der er stadig mulighed for at 
melde sig som frivillig. Vi kan bruge 
alle hjælpende hænder. Gå ind og 
følg ’Gislev Musikfestival’ på Face-
book. Der kommer løbende nyt om 
festivalen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen 
for Gislev Musikfestival

Vi ses den 
28/5 2022 til 
dejligt vejr, 

god musik og 
festivalstemning!

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

F Ø L G  O S  P Å  F A C E B O O K
' G I S L E V  M U S I K F E S T V A L '

28/5 2022
KL. 10.00-24.00

V I  E R  T I L B A G E  M E D  
M U S I K

B Ø R N E O M R Å D E
G O D  S T E M N I N G

O G  M E G E T  M E R E

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

F Ø L G  O S  P Å  F A C E B O O K
' G I S L E V  M U S I K F E S T V A L '

28/5 2022
KL. 10.00-24.00

V I  E R  T I L B A G E  M E D  
M U S I K

B Ø R N E O M R Å D E
G O D  S T E M N I N G

O G  M E G E T  M E R E
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››  A F G Ø R E N D E  V I G T I G T 

10-års jubilæum
Vi lavede et prøve-/modeltryk, 
hvor forskellige virksomheder, for-
eninger etc. gav deres anbefalinger 
til bladet. Bladet skulle omdeles til 
samtlige husstande i sognet samt 
Fjellerup og lægges til fri medta-
gelse i banker, bibliotek, ejendoms-
handlere og forretninger på vores 
egn. I processen meldte menig-
hedsrådet sin interesse for at kom-
me med i omdelingen og gerne få 
Kirkebladet, som et indstik i bladet, 
og vi fandt hurtigt frem til en god 
løsning for begge parter.

Bodil Jensen i Sandager påtog sig 
opgaven at finde et passende antal 
frivillige, som kunne dele bladet ud 
i hele sognet og i Fjellerup. I begyn-
delsen var der brug for 20 omde-
lere, hvor vi i dag er oppe på 23. 
Hertil har vi enkelte på venteliste 
og reserver. 

Med størst tænkelig opbakning gik 
vi i gang. Lars tog sig af annonce-
tegning og økonomi, Ole med an-
noncer og fotografering og jeg 
med tekster og kommunikation 
med alle interessenter. 

Det første blad udkom den 15. 
august 2012 og var på i alt 32 sider 
ekskl. Kirkebladet. Bladet fik stor 
bevågenhed og mange roser, som 
faktisk har forfulgt bladet gennem 
alle årene. 

Vi listede os af sted på tå, og nu har vi erobret, det hele ganske sogn med mer, og tiende år er gået...

Redaktionen af Vækst i Gislev følte 
sig meget let på tå i begyndelsen, 
og vi følte os også milde, venlige 
og positivt tænkende, dog har vi 
aldrig røvet personer, men med 
fuldt overlæg deres gode historier 
og virksomheders reklamer – no-
get skal bladet jo ’leve’ af. Ved et 
møde i 2011 i SuperBrugsen blev 
Lars opfordret til at forsøge at 
lave et foreningsblad, som kunne 
få styrket sammenholdet i Gislev 
og fortalt de gode historier, så vi 
ikke bare var en ubetydelig landsby 
i FMK. Gislev har altid haft mange 
kvaliteter, men været utrolig dårlig 
til at fortælle om dem.

Lars undersøgte ved Mark & Storm 
Grafisk i Ringe trykning, priser og 
layout-ideer til et nyskabende 
sogne blad. Han gik på jagt efter 
personer, som kunne hjælpe med 
udfoldelsen af et helt nyt blad. 

Lars forhørte sig ved Ole og mig 
(AP), og vi tog en grundig snak 
omkring bladet og blev enige om, 
at det kunne være en utrolig spæn-
dende opgave.

Vi holdt informationsmøder med 
alle potentielle virksomheder, for-
eninger og borgere. 

Vi fandt frem til en økonomisk mo-
del, som kunne bære bladet i gang, 
således at alle foreninger og borgere 
frit og gratis kunne formidle deres 
informationer eller gode historier. 
Lokale annoncer, faste sponsorater 
og frivillige bidrag blev modellen, 
som blev den sikre basis til at turde 
gå i gang og har vist sig at være 
bærende gennem alle årene. Gislevs 
talerør skulle være et professionelt 
medie, og redaktionen fandt frem 
til navnet ”VÆKST i Gislev”, for nu 
skulle Gislev vokse på alle områder.
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Tak for jeres tid, 
tillid, tålmodighed, 
overbærenhed og 

tak for denne gang!

Vi har forsøgt at favne bredt med 
vigtige kontaktoplysninger, byens 
aktivitetskalender, annoncer og di-
verse meddelelser fra foreninger-
ne, de gode historier om hvad der 
er sket, og hvad der skal ske samt 
’Udvandrerne’ – historier fra nogle 
af de unge, som er flyttet fra byen. 
Historier, som Lone Østergaard har 
påtaget sig at styre. Indtil videre 
har det ikke været nødvendigt med 
stor grad af censur – stort set er alt 
blevet medtaget i bladet.

Bladet har naturligvis gennem de 
10 år udviklet sig, og alle lokale og 
omegnen har taget bladet til sig, 
hvilket også har afstedkommet, at 
bladets sidetal er steget og i dag 
ligger på ca. 60 sider pr. nummer. 
Når deadline melder sig, vrimler 
det ind med diverse indlæg, så vi 
har indtil videre ikke manglet stof.
Bladet er i dag ikke bare kendt i 
Gislev og på Midtfyn, men også 
længere omkring, fordi mange er 
gode til at sprede det, og jeg har 
en mailliste, som jeg sender hver 
udgivelse til.

Vi erfarer, at flere og flere gerne vil 
følge med i livet og udviklingen i 
Gislev, hvilket nok må skyldes, at vi 
får informeret præcist og fyldest-
gørende om alle forskellige aktivi-
teter og tiltag, som sker. 

Følger man indlæggene i bladene 
fortløbende er man altid rimeligt 
informationsdækket lokalt. Natur-
ligvis lever vi ikke op til et nyheds-
medie. Men vi har altid centrale 
og væsentlige informationer om 
Gislev.

10 år er gået, og 40 numre senere 
har Ole og jeg valgt at stoppe med 
vores redaktionsarbejde, og over-
lader nu opgaven til nye folk. Lars 
og Charlotte fortsætter ufortrø-
dent, og de bliver nu suppleret med 
Carina Andersen og Jan Jensen – 
begge kendte ansigter i bybilledet. 

Det er altid dejligt, når nye folk med 
stort engagement vil tage over. Så 
nu glæder de to ’gamle’ sig på bla-
dets vegne til de næste 10 år. – Nu 
kan vi nyde uden at yde!

Alt har været en spændende rejse 
gennem Gislevs 10-årige historie. 
Vi har været alle vores 39 numre 
igennem med henblik på, om vi 
kunne tegne et historisk billede af 
udviklingen gennem bladets tid 
indtil videre, men det ville blive for 
omfattende. Men læsningen var 
fantastisk spændende og oprej-
sende, fordi der trods alt er sket 
meget positivt til gavn for byen, 
selvom vi dagligt følger med og 
synes, at tiden står stille. 

Vi hilser af og ser frem til de mange 
næste års fortællinger og oriente-
ringer, nu med en yngre generation 
ved rorpinden.

Charlotte Lintrup
Lars Fredslund Hansen

Ole Bandholm, AP. Andersen

ViG 10-års jubilæumsreception
Lørdag d. 11. juni kl. 11.00 - 12.00 inviterer Vækst i Gislev redaktionen  

til jubilæumsreception på Brugsens parkeringsplads 
Kig forbi og hils på den nye redaktion – Så vi giver en pølse og lidt at drikke.  

Vi ønsker ikke gaver, men vil du/I give noget, kan I donere til vores konto i Frørup  
Andelskasse: 5960-8089310, og så vil vi bruge det indkomne beløb til Gislev by. 

 
Charlotte, Lars, Ole, AP, Carina Andersen og Jan Karlbjerg Jensen.
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•  Montering og ophængning
•  Udsmykning og  

monteringsløsninger
•  Pakning og forsendelse
•  Udstillingsservice
•  Skulpturvedligeholdelse
•  Kunsttransportkasser
•  Klimatransportkasser
•  Sokler og podier

Esben Justesen · Mobil 20 43 07 80 · Tlf. 66 10 31 00 · Sveltekrogen 1, DK-5854 Gislev · info@artpack.dk WWW.ARTPACK.DK

Håndtering af kunst i ind- og    udland gennem fire generationer

Håndtering af kunst i ind- og    udland gennem fire generationer
Climate Crates
Wrapping
Packing
Handling
Equipment

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

FERIELUKKET I UGE 28, 29 OG 30
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PROGRAM:
Kl. 17.30   2½ 
Kl. 18.45   I sidste øjeblik 
 

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

Der kan købes mad og drikke på pladsen.

Du kan købe billetter online til 50 kr. pr. stk. 
Brug dette link: www.place2book.com/sw2/sales/f7xp0ccjk3

eller scan QR koden:

Billetter kan også købes ved indgangen. Hvis du har et aktivt medlem-
skab til Ådalscenen, kommer du gratis ind til vores torsdagskoncerter. 

Du kan bestille dit medlemskab på: www.aadalscenen.dk 
eller købe/forny det hos Jane Johansen, Bygmestervej 1, Gislev.

Kom med til årets første 
torsdagskoncert på Ådalscenen

den 19. maj 2022

Fåborgvej 19A, 5854 Gislev - aadalscenen.dk   Aadalscenen   #ådalscenen
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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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For første gang i flere år har vi 
afviklet Fastelavnsskydning med 
mange deltagere og nogle festligt 
udklædt. Ved selve skydningen til 
tønden blev Lennart dronning og 
Sebastian konge. Der var også en 
præmie til de bedst udklædte.

Med stor glæde blev det også mu-
ligt at afholde Klubmesterskab 
indendørs med 10 deltagere, der 
alle konkurrerede mod hinanden 
om vores store vandrepokal, men 
også ungdommen havde deres 
interne fight, og her blev det Mira 
Rasmussen, der vandt pokalen, og 
der var medaljer til alle ungdoms-
deltagere. Konkurrencen blandt 
alle om den store vandrepokal blev 
efter skydning af 30 pile forsat med 
finaleskydninger, hvor man mødes 
indbyrdes, og her blev der virkelig 
lagt op til nogle spændende dy-
ster. I semifinalen vandt Sebastian 
J Tiettje over Jørgen Pedersen, og 
i den anden vandt Carrie Hilliard 
over Mira Rasmussen.

Finalen mellem Sebastian og Car-
rie blev så spændende som muligt. 
Vinderen er den, der først når 6 
point. Man får 2 point for bedste 3 
pile, og 1 hvis man skyder samme 
point. Sebastian lagde stærkt ud 
og førte 4 – 0. I næste omgang blev 
det lige, så var det 5 – 1. 

Så var det Carries tur til at skyde 2 
gode omgange, så resultatet blev 
5 – 5. Herefter er reglerne således, 
at man skyder shot off. Det vil sige 1 
pil hver, og den, der kommer tættes 
på midten, har vundet. 
Her skulle der næsten lup til at af-
gøre finalen, men Sebastian vandt 
med en pil, der var 1 mm tættere 
midten end Carrie. Mere spænden-
de kunne det næsten ikke blive. Så 
Sebastian har vandrepokalen indtil 
næste år.

Klubben er nu startet udendørs-
sæsonen, hvor det er muligt for 
nye, der kunne tænke sig at prøve 
skydning med bue og pil, at kom-
me. Hver mandag kl. 18 er der åb-
net for prøveskydning. Skole OL 
i bueskydning, som skolerne kan 
tilmelde sig ved Midtfyns Bueklub, 
har vi i år 7 klasser tilmeldt. 

Det er 3 femte klasser og 4 sjette 
klasser, som her i maj måned skal 
møde i klubben til instruktion og 
afvikle en kvalifikationsskydning 
om retten til at komme til det store 
finalestævne i Billund. Den bedste 
5. klasse og den bedste 6. klasse får 
mulighed for at deltage ved Skole 
OL i Billund. Her vil der over 4 dage 
deltage ca. 12.000 skoleelever i 
forskellige discipliner. 

Combat Archery en ny disciplin 
indenfor bueskydning, hvor hold 
kæmper mod hinanden ved, at man 
skal ramme hinanden med pile, der 
er forsynet med beskyttelse.
Det vil også være mulighed for, at 
man kan leje sig ind til en festlig 
dag (polterabend mm).

 
Midtfyns Bueklub 

Bestyrelsen

››  M I D T F Y N S  B U E K L U B 

Endelig i gang efter covid 19
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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. 

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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Områdefornyelsen langs rute 8 blev i starten af april for alvor skudt i gang. Opstarten af projektet blev en 
24 timers tour de force af ’lytte’-gåture gennem de fire landsbyer; Gislev, Korinth, Horne og Bøjden. 

Flere smukke kig til de fynske 
landskaber, oplevelsesrig be-
plantning langs vejen, og fine ny-
renoverede huse er måske noget 
af det, der vil møde dit blik om 
blot få år, når du bevæger dig fra 
Gislev til Bøjden langs statsvejen 
Rute 8. 
Det er i hvert fald nogle af de 
mange gode forslag, som land-
skabsarkitekterne Gustin Land-
skab fik med på vejen, på deres 
’lytte’-gåtur i de fire vejkantsbyer 
lige op til påske. 

Iført regntøj, bevæbnet med pa-
raplyer og med hundesnoren i 
hånden var mange landsbyboere 
mødt op til ’lytte’-gåtur i bl.a. Gi-
slev den 6. april. 

De fremmødte skulle både vise 
deres landsby frem og give input 
til kommunens rådgiver, land-
skabsarkitekterne Gustin Land-
skab, som nu, med de mange in-
put, skal skitsere de første forslag 
til forbedringer langs Rute 8 i de 
fire vejkantsbyer. 

Gåturene var startskuddet på 
Faaborg-Midtfyn Kommunes om-
rådefornyelse af Rute 8, som lø-
ber senest til udgangen af 2026. 
Ud over gåturen i Gislev blev der 
også vist rundt og givet input af 
lokale borgere i Korinth, Horne og 
Bøjden d. 6 og 7 april.

››  R U T E  8  I  G I S L E V 

Områdefornyelse 
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Ønsker om smukkere udsigter 
og bedre belysning
Ideerne var mange, og på trods 
af en vejrudsigt, der lovede mere 
efterår end forår, fik de lokale 
Gislev-borgere også vist Gustin 
Landskab nogle af de mange kva-
liteter, som landsbyen rummer.  
Ida Pedersen, projektleder hos 
Faaborg-Midtfyn Kommune og 
Mathias Meldgaard fra Gustin 
Landskab glæder sig over de 
mange gode input: 

”Når man kan få øje på kvalite-
terne selv på en grå regnvejrsdag 
som denne, så er der virkelig no-
get at tage fat i. Det har været 
nogle rigtig gode og informative 
dage på Rute 8. Det var intenst 
at se alle fire byer og møde de 
mange borgere på to dage. Men 
en virkelig god kickstart, og vi 
glæder os rigtig meget til at ar-
bejde videre.” 

På listen af borgernes ønsker er 
bl.a. noteret gadebelysning i Bøj-
den, flere skraldespande gennem 
byerne og oprydning og organi-
sering langs vejen generelt. Her 
skæmmer gamle og slidte bu-
tiksfacader og forfaldne udlej-
ningsejendomme ofte de ellers 
velholdte byer.

Derudover pegede mange borge-
re på, at beplantning flere steder 
skærmer for både udsyn fra side-
veje og de smukke kig, som man 
ellers kan få, når man bevæger sig 
gennem landsbyerne. 

Invitation til idémøde i juni
Som opfølgning på gåturen vender Gustin Landskab tilbage med konkrete projekt-

forslag til byforskønnelse i juni. Vi håber at du fra Gislev og omegn har lyst til at del-
tage og høre nærmere om projekterne søndag d. 19. juni, kl. 10.00-11.30 i kantinen på 

den tidl. folkeskole i Gislev. Faaborgvej 19.

For nærmere info kontakt: Ida B. Guevara Pedersen, 
e-mail: idabp@fmk.dk, Tlf.: 72 53 29 61

Områdefornyelsen  
– og den videre proces

 
Faaborg-Midtfyn Kommune har afsat otte millioner 
kroner til områdefornyelsen af Rute 8 som omfat-
ter vejkantsbyerne Bøjden, Horne, Korinth og Gi-
slev. Områdefornyelsen foregår med stor borger-
inddragelse af blandt andet nedsatte vejgrupper 
og løber senest frem til udgangen af 2026.

De mange input skal nu koges ind til mere konkrete 
skitseforslag i de fire landsbyer. 

Torsdag den 19. maj præsenterer Gustin Landskab 
de første forslag for byernes vejgrupper, der skal 
give feedback på de første forslag og prioriteringer. 
Gåturene er blot startskuddet til flere borgerarran-
gementer. Hen over foråret og sommeren kommer 
Gustin Landskab igen på tur i landsbyerne for at 
synliggøre deres svar på de mange gode input. 
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Historiske køretøjer  
i Gislev inviterer atter alle interesserede indenfor hos

Automester Erik Kildegaard 
Håndværkervej 6 · 5854 Gislev

 
Torsdag den 2. juni 2022 kl 18.30 

Torsdag den 18. august 2022 kl. 18.30

Der vil være demonstration af forskellige elbiler.
Vi glæder os til at se alle, med og uden køretøjer.

Der kan købes pølser og brød samt øl og vand.

Vi byder på gratis kaffe og hjemmebag og livemusik.
Husk Ingen mobilepay tilknyttet, derfor kontanter.

GRATIS DELTAGELSE FOR ALLE
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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!
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Besøg vores nye

hjemmeside

Tilmeld dig NYHEDSBREV

ET

Hold dig opdateret på begive��eder i
 Gislev Halle�

www.gislevhallen.dk
Følg os på Facebook

Vi ses i Gislev Hallen
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Hold dig opdateret på begive��eder i
 Gislev Halle�

www.gislevhallen.dk
Følg os på Facebook

Vi ses i Gislev Hallen
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Lige nu sidder jeg for en stund ved tasterne. Jeg nyder synet af glade børn der begejstrede hujer, griner, råber 
og er sammen omkring den store faldskærm. I dag er den med på legepladsen, og de er vilde med det! 

Andre børn i huset klipper påske-
pynt, da den jo står for døren. En 
tredje gruppe er gået i øko-parken 
for at bruge energien der og nyde 
de mange muligheder, som parken 
inspirerer til. Alt dette på en og 
samme dag i børnehaven Eventyr-
huset – i dag har vi nemlig fælles 
dag og er på tværs i grupperne. 
Det skaber glæde, fællesskab og 
ikke mindst danner det venskaber 
på kryds og tværs.

Vinteren har været lang og lidt 
sej, men nu begynder det hele at 
lysne igen, og det er, som om at 
energien atter spredes, samtidig 
med at foråret spirer og sprudler 
og sniger sig ind på os på den der 
rigtig gode måde. Ingen tvivl om, 
at det smitter positivt af.
Storegruppen, som snart flyver fra 
den trygge base, har i de sidste 
mange måneder brugt tiden på at 
forberede sig til forårs sfo’en, som 
hvert år begynder d. 1. april. De 
glæder sig og forårsfornemmelser 
og røde kinder er tydelig tegn på, 
at de største i Eventyrhuset er helt 
klar til deres næste eventyr.

Vi har b.la. øvet tegnediktat, hvor 
formålet er at rette opmærksom-
hed og koncentration på en ting 
samt at gengive skriftlige udtryk, 
samtidig med at børnene også 
øver sig i at skrive og tegne på en 
sjovere og anderledes måde – så 
rigtig mange ting, der forhåbent-
ligt vil gavne dem videre i særligt 
deres faglige udvikling. 

Desuden er det altid fantastisk at 
se det enkeltes barns udvikling og 
ikke mindst fortolkning af de por-
trætter og figurer, det ender op 
med. Alle med deres helt unikke 
særpræg og virkelig et billede, der 
lyser op og spreder smil samt glæ-
de. Børn elsker at se ting lykkedes, 
og det gør tegnediktat ALTID!

Derudover sker der jo alt muligt 
i en børnehave, og forleden blev 
det til en spontan båldag med pa-
sta og tomatsovs. Så jo, storegrup-
pen og ikke mindst Eventyrhuset 
nyder foråret, og i den kommende 
uge afholdes der afskedsfest og 
afslutningsfest for både børn og 
forældre i Eventyrhuset. 

Det bliver vemodigt, men heldigvis 
er vi ikke længere væk, end vi lige 
kan slå et smut forbi og hilse på 
den næste generation nye, håbe-
fulde og begejstrede børn i Even-
tyrhuset, og livet går sin gang. 

Måske kigger de store efter de små 
og tænker: ”Bare det var mig, som 
gik i børnehave igen” og ” Hvem 
mon har overtaget min plads i gar-
deroben”? For en stund mærker 
de længslen og suset og mindes 
deres tid, for pludselig er det me-
get længe siden, og de har næsten 
glemt, at de selv engang var dem, 
der kom forsigtigt ind igennem 
lågen og skulle lære at gå i bør-
nehave. Nu er de store og blæser 
afsted, og vingerne er spredt ud 
og klar til at tage imod nye og 
spændende udfordringer.

Nyd det storegruppe og god 
sommer til alle.

MGJ

››  E N  D A G  I  E V E N T Y R H U S E T 

Eventyrhuset i Ryslinge



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

ANNE-METTE KJÆRGAARD SØLVBERG.

De fleste kender mig nok bedst 
som ‘halinspektørens datter’. Og 
selvom det ikke længere er ak-
tuelt, så er det stadig (også) på 
den måde, jeg genkendes i Gislev 
i dag. Mange i Gislev kender mine 
forældre, Doris og Richard Kjær-
gaard, som bestyrede Gislev Hal-
len fra 1989 og mange år frem. 

Jeg kom nemlig til Gislev sammen 
med mine forældre (og 2 større 
søskende) i 1989, året hvor jeg 
fyldte 5 år. 

Her skulle den nyopførte ‘Gislev 
Hallen’ og en mindre gård på 
Ravndrupvej danne rammen om 
min families liv. Jeg startede på 
Gislev Centralskole, hvor jeg gik 
til og med 8. klasse. 

Særligt min klasselærer, Gitte 
Thomsen, husker jeg, måske fordi 
hun i 2020 også bliver klasselæ-
rer for min søn, Silas, på en skole i 
Ringe, som er den by, hvor vi bor i 
dag.  Jeg havde også lærerne Stef-
fen Nielsen, Jørgen Nysætter og 
Elin Thygesen.  Jeg har kun glade 
og gode minder fra min barndom 
og opvækst i Gislev, både fra sko-
legang og fritid. 

Efter skole gik jeg over i hallen til 
mine forældre, som typisk mødte 
på arbejde i hallen først på efter-
middagen. Hvis jeg en sjælden 
gang ikke selv skulle træne enten 
håndbold, gymnastik, badminton 
mm. – hjalp jeg ofte til i cafeteriet 
og langede slikposer, pomfritter 
og saftevand over disken. 

››  H VO R  B L E V  A N N E - M E T T E  A F 

Udflytterne

Jeg tror, at jeg har gået til samtlige sports-
grene, man kunne udøve i Gislev Hallen.
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Jeg tror, at jeg har gået til samtli-
ge sportsgrene, man kunne udøve 
i Gislev Hallen. Alligevel var mine 
forældre så storslåede, at de også 
kørte mig rundt til fx ridning og 
gymnastik i nabobyer.

Efter 8. klasses afslutning tog 
jeg på Vejstrup Efterskole i både 
9. og 10. klasse. Derefter 3 år på 
Midtfyns Gymnasium. Efter stu-
dentereksamen havde jeg 2,5 år, 
hvor jeg hhv. arbejdede og var 
1/2 år på højskole, alt imens jeg 
fortsat boede hjemme hos mine 
forældre i Gislev, havde min (næ-
sten) daglige gang i Gislev Hallen 
og spillede på 3. divisionsholdet i 
håndbold for Gislev/Kværndrup. 

I 2007 startede jeg på medicin-
studiet i Odense, og i 2015 fik jeg 
titlen læge og var også blevet be-
riget med 2 børn undervejs, Silas 
og Ida, som i dag er 11 og 9 år. 
Om få måneder kan jeg kalde mig 
speciallæge i almen medicin. 

Privat bor jeg med min mand, 
Martin, i Ringe, med vores i alt 4 
børn. Vi har bygget hus tæt på 
Ringe sø med skole og fritidsak-
tiviteter tæt derpå. 

Jeg besøger fortsat Gislev, hvor vi 
besøger mine forældre, som sta-
dig bor på Ravndrupvej. 
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Forklaringen var, at min mor kom 
fra Finland, det, syntes jeg, egentlig 
ikke selv var så usædvanligt, men 
fandt dog ud af, at vi blev opfattet 
som lidt ”anderledes,” da vi star-
tede skole, især fordi  vort danske 
sprog ikke var ”rent”. 

Vi voksede op med finlandssvensk 
som modersmål derhjemme, og 
eftersom der ikke var noget bør-
nepasning / børnehave dengang, 
hvor man kunne lære dansk af lege-
kammerater, var sproget derefter. 
For mit vedkommende blev der rå-
det lidt bod på det, ved at jeg en-
kelte dage fik lov til at komme med 
mine ældre søstre i skole ”før tid”, 
jeg skulle bare sidde musestille og 
ikke sige noget. Disse dage husker 
jeg faktisk som min bedste skoletid 
– det ændrede sig noget, da det 
blev min egen tur, men faktum var, 
at jeg på grund af min ”tidlige sko-
lestart” både kunne læse, skrive, 
remse tabellerne op og havde et 
nogenlunde dansk, da jeg startede 
i 1. klasse. Jeg havde endda fået min 
egen tabel. På forsiden stod der  
”At 2 og 2 er fire, vi lærte i vort hjem. 
I Nyborg Sparekasse, blev 2 og 2 
til fem”.

Mine læsefærdigheder blev udnyt-
tet i dansktimerne af lærer Hansen. 
Når han skulle have sin middagslur, 
blev jeg – og senere også de andre, 
der lærte at læse – sat til at læse 
højt for resten af klassen. Så lagde 
han piben fra sig på katederet og 
sad med lukkede øjne en hel time. 

Det var let tjente penge for en læ-
rer, det var det også for håndar-
bejdslæreren. Pigerne blev sat til 
at brodere flere meter korssting til 
en borde på en nederdel, det tog 
et helt år, og det var det samme 
mønster hele vejen rundt, så der var 
ikke meget kreativitet i det.  Jeg har 
nederdelen stadig væk, men jeg 
har aldrig broderet korssting siden. 

INGA FRIIS MOGENSEN.

På strækningen mellem de to kryds, 
hvor Kullerupvejen og Sandagerve-
jen munder ud i landevejen mellem 
Gislev og Fjellerup, ligger en klynge 
huse og et par tidligere store, nu 
nedlagte, gårde. Det hedder Gam-
mel Fjellerup. Der er jeg vokset op, 
adressen var Gl. Fjellerup pr. Fjelle-
rup Station. Det var, mens der end-
nu gik tog mellem Nyborg og Ringe 
/ Fåborg med stop i Fjellerup. De 
”nye” huse blev bygget i efterkrigs-
tiden. Dengang kunne man købe et 
stykke jord hos en af bønderne, der 
ejede jorden, og så gå i gang med 
at bygge.

Det var det, min far gjorde i 1948, 
hvor jeg var nyfødt. Han var land-
brugsuddannet og var kommet til 
Gislev sammen med min mor og 
ældre søskende for at være foder-
mester på en af de store gårde uden 
for Gislev.  Det var ikke den mest vel-
lykkede ansættelse, så han blev ar-
bejdsmand og besluttede at bygge 
et hus selv sammen med en tømrer, 
Evald fra Sandager. Sandagervej 25 
blev mit barndomshjem, og på for-
underlig vis har det været mit faste 
holdepunkt til Gislev igennem hele 
mit liv.  Jeg har haft det store privi-
legium at kunne komme i mit barn-
domshjem i alle år og stadig komme 
der. Ikke fordi mine forældre stadig 
bor der, de er for længst borte, men 
fordi vor nærmeste nabo ”nede ad 
vejen” købte huset, da min mor var 
blevet alene og valgte at flytte fra 
Gislev. Gudrun, der stadig bor der, er 
således blevet livlinen til både min 
barndom og ungdom i Gl. Fjellerup 
og senere mit voksenliv rundt om i 
verden, et kært og trofast venskab 
gennem hele mit liv. Som barn tro-
ede jeg en overgang, at jeg og mine 
3 ældre søskende var hittebørn, for 
vi blev omtalt som ”finnebørnene”, 
hvilket jeg naturligt nok opfattede 
som findebarn = hittebarn.  

I husgerning skulle vi lære at bage 
marmorkage, og vi skulle selv have 
ingredienserne med hjemmefra. 
Den dag, det blev min tur, væl-
tede jeg på cyklen på vej i skole, 
så æggene gik i stykker. Jeg fik al-
drig bagt marmorkage, men ”kun” 
småkager af smør, mel og sukker. 
En god oplevelse var, at der kom 
lærerstuderende, der skulle ”på 
græs”. Der var en, der kunne spille 
klaver og gerne ville lave musik-
undervisning med os. Det var el-
lers ikke på skemaet, og dengang 
var der ikke musiklokale på skolen. 
Der var to klaverer på skolen, et 
oppe i gangen hvor vi sang mor-
gensang, og et i gymnastiksalen. 
Pigerne lavede jo gymnastik til kla-
verspil, og vi sang ”I alle de riger og 
lande” samt "Jeg Elsker De Grønne 
Lunde" når vi marcherede ind. Da 
de her klaverer ikke rigtig kunne 
flyttes rundt på, fik vi musikunder-
visning siddende nede i omklæd-
ningsrummet. Han spillede, og vi 
sang, så det gjaldede. 

››  H V O R  B L E V  I N G A  A F

Udflytterne
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Alle mulige andre sange end 
”Blomstre som en rosengård.” Jeg 
husker det præcis som musiksce-
nerne i Oplevs film ”Drømmen”.
 Min skoletid husker jeg således 
med meget blandede følelser. Jeg 
kunne lide at lære, men egentlig 
ikke at gå i skole. Til tider var jeg 
bange for lærerne, især efter at jeg 
blev udskammet af lærer Nielsen. 
Jeg tror, det var i 1. eller 2. klasse. 
Det skete oppe i kirketårnet. Han 
havde taget os med i kirken for, at vi 
skulle fortælle om den. Indvendig i 
kirketårnet er der et digt, som min 
far havde skrevet med tømrerbly-
ant direkte på den kalkede mur, en 
gang han var med til at kalke kirken 
indvendigt. Nielsen fortalte, at det 
her var et skrift fra meget gamle 
dage, hvortil jeg jo sagde, som 
sandt var, at det var noget, min far 
havde skrevet. Så faldt der korpor-
lig skæld ud med formaning om, at 
jeg ikke måtte lyve. Mobning fand-
tes også dengang, men jeg husker 
faktisk mest den mobning, lærerne 
udøvede over for os børn. Der blev 
gjort forskel, der blev gjort nar, der 
blev sagt spydigheder. 

Klassebilledet er taget i slutningen 
af 3. klasse, 1959. Jeg står i bagerste 
række, nr. 6 fra venstre.  I drenge-
rækken kan den opmærksomme 
læser måske genkende Mogens 
Andersen, Tommy Hovgaard og Ib 
Hansen. 

Det var åbenbart drengene, der 
blev hjemmefødninge. Jeg tror 
ikke, der blev taget andre klassebil-
leder, før vi blev konfirmeret. Men 
jeg ved, at jeg er med på et andet 
klassefoto, der blev taget af min sø-
sters klasse en dag, hvor jeg er med 
hende i skole. Det er formodentlig 
fra 1955. Det er ikke lykkedes mig 
at finde frem til det billede, så hvis 
nogen ligger inde med det, må de 
meget gerne kontakte mig.

Selv om skoletiden var blandede 
bolsjer, var der gode legekamme-
rater. Vi cyklede hjem til hinanden 
efter skoletid. Dengang var der jo 
ikke mobiltelefoner, og vi havde 
ikke engang telefon derhjemme, 
så det var aftaler, der skulle indgås 
med sedler til forældre i god tid. 
Jeg cyklede gerne både til Lam-
drup, Sølt, Dong, Strarup og Her-
bæk. Vi holdt fødselsdage, hvor 
dem vi legede mest med, blev in-
viteret med hjem. Som gaver til hin-
anden gav vi poesibog, glansbille-
der, lommetørklæde eller måske en 
lille pynteting. 
Der var dog én fødselsdag, der var 
anderledes: i klassen gik en pige, 
hvis forældre havde købmandsbu-
tikken i Sølt. Her blev hele klassen 
inviteret, både piger og drenge, 
vi fik is fra butikken, og vi fik rig-
tige slikposer, der var flottere end 
kræmmerhusene fra slikbutikken i 
Afholdshotellet.

I fritiden gik jeg til håndbold om 
sommeren og gymnastik om vin-
teren. Her lærte vi så også ”frisko-
listerne” at kende, skolemæssigt 
var der ikke den store kontakt. Des-
uden gik jeg i Joan Jørlis dansesko-
le omme i Klubben, der lå ved siden 
af kirken. Her gik jeg også til akro-
batik. Jeg kunne både gå i spagat, 
i bro og slå vejrmøller, men jeg var 
fuldstændig klar over, at jeg ikke 
var øverst i hierarkiet, for der var 
andre, der var bedre end mig.  Ikke 
desto mindre var jeg fast besluttet 
på at blive gymnastiklærerinde, når 
jeg blev stor, og det blev jeg, om 
end i en noget anden udgave. 

Vi havde hvid todelt dragt med pail-
letter på til den årlige opvisning, det 
var meget vovet sådan at vise bare 
ben og bar mave. Vi skulle selv sy 
dragterne, så vi var i ”alle mors fa-
coner”. Vi fik streng ordre om, at 
buksedelen skulle være tilpas plø-
set, så underbuksekanterne ikke 
hang forneden, sådan som datidens 
underbukser havde tendens til. Mit 
sidste år i Gislev Centralskole fik 
en usædvanlig afslutning. Efter det 
store spisefrikvarter skulle vi altid 
stille op på række i skolegården og 
så gå ind klassevis. En dag i foråret 
1961, året før jeg skulle konfirmeres, 
meddelte lærer Jacobsen, mens alle 
klasser stod radet op i skolegården, 
at min storebror skulle smides ud af 
skolen og omgående gå hjem.

Mine klassekammerater
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Der var ingen begrundelse ud over, 
at nu var man træt af ham og den 
måde, han opførte sig på. Min re-
aktion var, at hvis han skulle gå, så 
måtte jeg også gå, og det gjorde 
jeg.  Jeg nægtede at komme til-
bage til skolen. For min bror gjorde 
det ikke så meget, for skoleåret 
(den gang gik skoleåret til 1. april) 
var ved at være slut, han var kon-
firmeret og skulle videre ud i livet. 

Værre var det med mig, for jeg vil-
le ikke tilbage. Men naturen løste 
det problem, for lærer Jacobsen 
gik hen og døde, det blev som-
merferie, og der blev ansat en ny 
inspektør, Andersen, med et andet 
syn på pædagogik og undervis-
ning, og det nye skoleår blev lyst 
og spændende. En af Andersens 
sønner blev ny elev i vor 7. klasse. På 
det tidspunkt havde vi haft tysk i et 
år, og det havde han ikke. Andersen 
spurgte, om jeg ville undervise ham 
i tysk i fritiden, så han kunne få ind-
hentet det, vi andre allerede havde 
lært. Man siger jo ikke nej, når selve-
ste inspektøren spørger, men aldrig 
har jeg været så genert, som når jeg 
listede over til inspektørboligen for 
at undervise i tysk. Jeg syntes, det 
var pinligt, samtidig med at jeg var 
lidt stolt. Måske var det her min inte-
resse for at undervise blev vakt, og 
jeg besluttede mig for ikke kun at 
være gymnastiklærer, men ”rigtig” 
lærer. Jeg har jo i hvert fald 60 års 
undervisningsjubilæum i år, hvis vi 
tæller denne undervisning med.

På trods af, at jeg kom tilbage i Gi-
slev Centralskole og havde et godt 
7 klasses år, besluttede mine foræl-
dre, at jeg skulle skifte skole. Begge 
mine ældre søstre gik på Nyborg 
Gymnasium, og med en formod-
ning om at jeg alligevel også skulle 
i gymnasiet, begyndte jeg i Nyborg 
Gymnasiums realafdeling. Det var 
en ny og spændende verden, der 
åbnede sig. Ulempen var, at jeg tog 
med bussen 06.30 om morgenen 
og var hjemme ved 16-tiden, og så 
skulle der laves lektier; så kontak-
ten til gamle Gislev-skolekamme-
rater og fritidsinteresser i lokalmil-
jøet gled ud.

Derved blev mine erfaringer med 
baller i forsamlingshuset også be-
grænset til et enkelt bal afholdt af 
idrætsforeningen kort efter min 
konfirmation. Til gengæld blev det 
uforglemmeligt. 

Det meste af aftenen sad jeg på 
bænken langs væggen, men plud-
selig var han der, en ung mand fra 
en af nabogårdene. Han var noget 
ældre end mig, jeg var beæret over, 
at han bød mig op. Der blev ikke 
danset twist eller andet pjat, nej, 
der blev danset med et fast greb, 
og så kom spørgsmålet: ”Kan du 
mærke min stavlygte?”. Jo, det 
mente jeg jo nok, at jeg kunne, men 
undrede mig over, at han havde en 
stavlygte med i lommen til bal, det 
var jo sommeraften. Der gik meget 
lang tid, inden jeg fattede det med 
stavlygten. Det var ikke noget, jeg 
havde lært noget om hverken i sko-
len eller derhjemme.

I august 1964, som netop fyldt 16, 
flyttede jeg hjemmefra, idet jeg fik 
plads på kostskolen, som knyttede 
sig til gymnasiet. Den gang var det 
en pigekostskole, og der blev pas-
set godt på os. Men det afskræk-
kede mig ikke, så efter gymnasiet 
ville jeg gerne have mere af samme 
slags, jeg ville på højskole. Jeg ar-
bejdede i døgndrift efter studen-
tereksamen for at få råd til det. Jeg 
solgte pølser på passagerfærgerne 
på Storebælt om dagen og sorte-
rede jordbær og ærter på Lynfrost 
i Nyborg om natten. Valget faldt på 
Idrætshøjskolen i Sønderborg, og 
det var lykken for mig, og for mig 
ville det være et drømmejob selv at 
undervise der – og sådan blev det. 
Men først skulle jeg jo så lige have 
en læreruddannelse, og før det 
også gerne se lidt af verden. Så jeg 
rejste til Canada i nogle måneder, 
ud over at besøge en ungdomskæ-
reste arbejdede jeg dels på en bar i 
Manitoba og senere som livredder 
i Stanley Park i Vancouver. 

Det blev Ålborg seminarium de næ-
ste 3 år. Det var passende langt væk, 
for jeg ville gerne ud at se noget 
mere af både Danmark og verden. 

Bagefter blev det til idrætsstudiet 
i København. Efter det var jeg ikke 
helt klar til ”fast arbejde” endnu, 
året var 1972, alt kunne lade sig 
gøre, livet skulle leves, og det blev 
det. Jeg meldte mig på et halvt års 
studium i fransk og ulandssociologi 
i Tunis i Nordafrika. Mine fransk-
kundskaber skulle jeg senere hen 
få god brug for, det arabiske har 
jeg glemt. I et par år underviste jeg 
de idrætsstuderende i København. 
Det indbefattede også gæsteun-
dervisning i USA. 

Her fik jeg sat mine engelskkund-
skaber på prøve, idet jeg opfor-
drede pigerne til at ”strech your 
bones”, når de skulle holde be-
nene strakte i håndstanden. Det er 
ikke let at strække knogler! I 1974 
kom drømmejobbet på IHS i Søn-
derborg, dejlig skole, dejlig by og 
dejlige år. Men der var en hage ved 
det – jeg skulle undervise i handica-
pidræt, og det vidste jeg ikke rigtig 
noget om. Det gør de til gengæld 
i Norge, så jeg skulle derop på et 
kursus. Det var på en rehabilite-
ringsinstitution oppe i Valdres ved 
foden af Jotunheimen, et vidun-
derligt sted både fagligt og natur-
mæssigt. Jeg blev i bogstavelig 
forstand bjergtaget, tog orlov for 
senere at sige op på ønskejobbet 
i Sønderborg, for nu var der et nyt 
drømmejob forude. Tog yderligere 
en videreuddannelse, denne gang 
i handicapidræt, og blev i Norge 
i næsten 5 år, dog afbrudt af en 
orlovsperiode på 3 måneder, hvor 
jeg tog Hurtigruten til Nordkap og 
cyklede hjem over Finmarksvidda 
og ned gennem Finland. På denne 
tur fik jeg besøgt hele min slægt i 
Finland.

Min far var død flere år forinden, 
min mor boede stadig i Gl. Fjelle-
rup, så jeg havde kontakten til min 
hjemegn, og i 1982, hvor jeg også 
havde mødt min mand, syntes jeg 
alligevel, det var på tide at flytte 
”hjem”. Med en åremålsansættelse 
på Institut for Idræt på Syddansk 
Universitet faldt valget på Nr. Søby 
mellem Odense og Fåborg. Jeg 
blev igen midt-fynbo. 
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Her kunne vi jo altid bo, ”indtil vi 
fandt det rigtige”. I mellemtiden 
kom der 2 børn, og for dem var Nr. 
Søby det helt rigtige – her havde 
de deres venner, deres skole, deres 
fritidsinteresser. Da ansættelsen på 
SDU udløb, fik jeg job som inter-
national pædagogisk konsulent for 
KOMPAN, som dengang stadig lå 
i Ringe. 

Her fik jeg i den grad brug for både 
engelsk, tysk, fransk, svensk, norsk, 
når jeg boltrede mig rundt om i 
verden med foredrag om børns 
leg, men et af de foredrag jeg dog 
husker allerbedst, er det jeg holdt 
for Midtfyns Husholdningskreds i 
Kompans egne lokaler i Ringe. Der 
var fuldt hus, de fleste var fra Gislev 
og omegn, der var forældre til flere 
af mine gamle skolekammerater, 
der var gamle naboer, og det var 
så positivt, at jeg blev helt rørt. Jeg 
havde i min leve- og rejseiver næ-
sten glemt, hvor betydningsfuldt 
det nære miljø kunne være.

En del år senere, lige efter årtu-
sindskiftet, fik jeg samme gode 
oplevelse. Nogle af ”de gamle” 
klassekammerater, der fortsat var i 
Gislev, begyndte at mødes og finde 
frem til resten af klassen, hvilket har 
resulteret i flere gode gensyn, se-
nest for knap et år siden. For mig 
blev det nærmest en gave, og jeg 
er stadig både forundret og rørt 
over, hvor positivt og tankevæk-
kende det var / er at mødes. 

Der er noget om, at man har en an-
den tilgang til dem, man har kendt 
”altid”. Den fælles opvækst gør en 
forskel. Begrebet ”livsvidner” har 
sin betydning. Det var en lettelse 
at sætte ord på de tanker, man har 
haft om især sin skolegang, at det 
ikke kun var tankemylder og fan-
tasiflugt, samtidig med at vi kunne 
have mange andre emner til fæl-
les end kun vores skolegang. Der 
bliver bestemt ikke kun snakket 
”gamle dage”, når vi er sammen, 
det er venskabet, der kitter os, 
men vi er alle enige om, at det er 
et under, at vi trods alt lærte noget, 
mens vi gik i skole. Jeg føler mig 
endnu mere ”hjemme” i Gislev igen, 
efter at dette netværk af gamle 
klassekammerater er etableret. En 
oprigtig tak til jer, der lukkede mig 
ind i ”folden” igen.

Efter 8 begivenhedsrige år i er-
hvervslivet – nu er vi i 1994 – havde 
jeg så mange jern i ilden arbejds-
mæssigt, at jeg måtte tage et valg 
for også at få privatlivet til at hænge 
sammen. Jeg valgte at tage afsæt 
i det netværk, jeg havde opbygget 
og starte egen konsulentvirksom-
hed med omdrejningspunkt i mo-
torik og handicap. Det var et godt 
valg, jeg var på det rigtige sted på 
det rigtige tidspunkt. Der har været 
mange og meningsfulde opgaver 
at tage fat på både i ind- og udland 
– og det er der for så vidt stadig 
væk, om end i en meget mindre 
målestok og i lavere tempo. 

Jeg må erkende, at jeg nu er i den 
alder, hvor jeg ser mine børn være 
i en livsfase, hvor jeg synes, jeg var 
for ikke ret lang tid siden, midt i 
livet, travlt med arbejde og små-
børn. Jeg konstaterer, at et hyppigt 
tilbagevendende samtaleemne 
med venner omhandler børnebørn, 
og at ”nye” ord som fremtidstesta-
mente og længstlevende sniger sig 
ind i samtalerne, og at eventuelle 
nye anskaffelser såsom elcykler 
”skal holde ens tid ud”. Alt har sin 
tid, alt ta’r sin tid, det er en vemodig, 
men nødvendig proces at erkende 
dette. Nu er hus og have i Nr. Søby 
erstattet af en lejebolig i Ringe – 
ja faktisk i Rynkeby, symbolikken i 
navnet er ikke til at tage fejl af, når 
nu det er en kendsgerning, at stør-
stedelen af ens liv er levet. Jeg blev 
faktisk født på Ringe Sygehus. Rin-
gen er sluttet – fra vugge til krukke. 
Begge mine forældres og min fars 
forældres ”krukker” ligger i et fami-
liegravsted på Gislev Kirkegård. På 
en måde har gravstedet været et 
fast omdrejningspunkt for mig og 
har bevirket, at jeg har følt mig til-
knyttet Gislev gennem alle år. Men 
fordi Gudrun som nævnt flyttede 
ind i mine forældres hus, og jeg 
har stærk tilknytning til hende, har 
jeg hele tiden følt, at jeg bevarede 
kontakten til Gislev. Det er Gudrun 
til venstre og mig til højre på bil-
ledet, taget i en stille stund. Det er 
vigtigt, at man i den 3. alder er i 
stand til både at skue mod de vide 
horisonter og også at kigge bagud.

I Nr. Søby boede vi tæt på kirken. 
Det var en god lyd at vågne til kir-
keklokkeklang og igen høre dem, 
når solen blev ringet ned. Det kan 
jeg savne nu. Lad mig derfor slutte 
med det digt, min far skrev i kir-
kens klokketårn i 1952. Jeg håber, 
det kan blive stående til evig tid, for 
at teksten er evigt gyldig, viser vor 
nutid sørgeligt nok alt for tydeligt:

”Ring klokke ring 
Ring fred i verden ind

Ring fred i menneskesind 
Og lær os at forlade”.

Inga Friis Mogensen.
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Endelig var det igen muligt at invitere til teaterforestilling på Gislev Friskole og Børnehus

De sidste 2 år har Covid 19 gjort det 
umuligt, og i år var sygdom igen 
lige ved at spænde ben for vores 
forestilling. Vi spillede i år: Det er 
ganske vist - et teaterstykke, hvor 
selveste H. C. Andersen også del-
tog, og hvor 5 af hans eventyr var 
bundet sammen på fineste vis. 
Børn fra storegruppen i børne-
huset og fra børnehaveklasse til 
7. klasse deltog i teaterugerne. I 
år valgte flertallet, at de ville lave 
teater, så alle eleverne fra bhkl-7. 
klasse var med til stykket. 

De kunne vælge at være skuespil-
ler, male kulisser/bygge scene/
lave rekvisitter, synge i kor, spille 
musik, sørge for kostumer, være 
lys-folk eller lave filmklip til vores 
facebookside og små filmklip, som 
blev vist undervejs i stykket. Når 
en så stor produktion går i gang, så 
er det altid rigtig spændende. Kan 
skuespillerne replikkerne? 

Er der styr på alle de praktiske 
ender? Hvert år tænker vi: vi når 
det aldrig – men på magisk vis, 
så kommer vi altid i mål. I år var 
ingen undtagelse. Skuespillerne 
var klar på scenen allerede 1. dag 
og uden manuskript i hænderne. 
Kulisseholdet fik lavet megaflotte 
kulisser, hvor børnene selv lavede 
arbejdet. 

Der blev lavet mange flotte rekvi-
sitter til stykket. Lysfolket fik styr 
på vores nye lysanlæg, så vi nu 
også kan bruge det fremadrettet. 
Musikken var helt i top – vi havde 
optaget sangene så vi faktisk fra 
dag 1 kunne øve sangene på sce-
nen med skuespillerne. Det var en 
kæmpe fordel.

Efter en fantastisk første uge gik vi 
på weekend med ro i sjælen – vi skul-
le nok nå det – mandag efter week-
enden var der MANGE børn væk. 

Tirsdag også lærere væk, så vi be-
sluttede os for at udsætte stykket 
14 dage, for at alle kunne nå at blive 
klar til årets forestilling. 

Selv efter en pause faldt børnene 
hurtigt ind i stykket igen, og vi var 
helt klar onsdag den 31. marts – 
først til generalprøven kl. 10.00 for 
en godt fyldt sal og igen kl. 17.00 
for en helt fyldt sal. 

Nej, hvor har vi savnet at være 
samlet – ALLE de aktive børn shi-
nede, folk klappede, der blev gri-
net på de rigtige tidspunkter;0). 
I det hele taget en fantastisk op-
levelse. 

Tak til alle, der har hjulpet med re-
kvisitter og de flotte kjoler, vi har 
brugt i stykket.

Vi glæder os allerede til næste år.
Gislev Friskole og Børnehus

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

Teaterforestilling på skolen
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››  L Ø R D A G  D E N  1 8 .  J U N I  

Sponsorløbet

Fire arrangører i Gislev laver spon-
sorløb igen i år 

Har du gode ”cykelben eller løbe-
ben”, og kan du skaffe sponsorer 
til at betale et mindre beløb for din 
præstation, så skynd dig at komme 
i gang.

Og hvordan bærer du dig så ad med 
det?  Jo, - du går i SuperBrugsen 
i Gislev eller til Dorthe´s Modeklip 
og får én eller flere tilmeldingssed-
ler. Tilmeldingssedlerne kan også 
udskrives fra www.gislev.info

Derefter tager du fat i familie, 
venner og bekendte, naboer, 
genboer, klassekammerater, le-
gekamme-rater, skolekammera-
ter, arbejdskammerater/kolleger, 
medarbejdere, din arbejdsgiver, 
din leverandør eller anden sam-
arbejdspartner og spørger, om de 
har lyst til at støtte dig. 
Der er to cykelløb: Ruten er 1220 m 
for både børn og voksne. 1. Børn til 
og med 14 år. Børnene begynder kl. 
13.00, og der køres i 30 minutter. 

Gislev Friskole
Mette Kristensen - tlf. 3153 9969

Gislev Idrætsforening 
Johnny Hansen - tlf. 2890 0860

Gislev Lokalråd
Simon Smolsky - tlf. 6154 3233

Gislev Forsamlingshust
Poul Kirkeskov Pedersen
tlf. 6229 1297

 Cykelruten - 1220 m

 Løberute (Voksne) - 640 m

 Løberute (Børn) - 430

CYKELHJELM FOR
DELTAGERE ER PÅBUDT!

DER ER TO LØB: 
Ruten for børn er 430 m. 
De voksnes rute er 640 m.

1.   Børn til og med 14 år.  
Børnene begynder kl. 13.00, 
og der løbes i 30 minutter.

2.  Voksne, - fra 15 år.  
De voksne starter kl. 14.15, 
og der løbes i 45 minutter.

Hver sponsor skal skrive sig på 
din tilmeldingsseddel – og hu-
ske at skrive, hvor meget man 
vil give pr. kørt eller løbet om-
gang. Der må kun være én aktiv 
deltager på hver seddel. 
Mindstebeløbet har vi sat til 5,- 
kr. pr. omgang; men større be-
løb er også meget velkomne. 
Et fast beløb kan også vælges. 
Det drejer sig jo om at få så 
mange penge ind som muligt 
til foreningernes arbejde, – til 
gavn for borgerne i Gislev.

Et godt indtjent beløb vil også 
være fint for alle deltagerne, 
idet der er præmier til ”de 
skrappeste” i alle discipliner. 
Start og mål er på Skolevej ved 
Gislevhallen.  Kom som tilsku-
er og vær med til at bidrage 
til den gode stemning ved at 
heppe på de aktive og ind imel-
lem lytte til musikalske indslag 
på scenen.

Der vil blive solgt forfrisknin-
ger i målområdet. Kom som ak-
tiv og vær med til en hyggelig 
eftermiddag - få brændt nogle 
kalorier af - og støt foreninger-
nes arbejde.

Tilmeldingssedlerne afleveres 
ved startstedet lørdag den 15. 
juni fra kl. 12:15 til kl. 12:45 
(Børn), eller fra kl. 13:15 til  
kl. 13:45 (Voksne).
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Sidste søndag i april, solskin fra 
morgenstunden og endnu engang 
aktivitet nede ved Hårgalleriet.

Janne Schjødte Hald har fået en 
god idé, som rigtig mange kan få 
glæde af - at få en hjertestarter 
nede på Søndervangen. Så i for-
bindelse med den landsdækkende 
indsamling for Hjerteforeningen til 
flere hjertestartere i Danmark, har 
Janne søgt om at få en hjertestarter 
op nede ved Hårgalleriet.

Der er flere hjertestartere i Gislev, 
men det er et spørgsmål om tid, 
hvis ulykken indtræffer. Så jo kor-
tere til en hjertestarter, jo hurtigere 
hjælp. For at kunne få en hjertestar-
ter op at hænge ved Hårgalleriet, 
skulle Jannes team dække 15 ruter. 
Så Janne søgte efter deltagere på 
Facebook, og hendes netværk var 
endnu engang klar til at bakke Jan-
nes ide op.  

Janne fik samlet “Hårgalleriets 
hjerteteam”, 20 damer og herrer, 
som gerne ville bruge et par timer 
søndag formiddag til at samle ind 
for Hjerteforeningen og støtte en 
god sag. Kl. 9 mødtes de fleste til 
morgenbrød, kaffe og hygge, in-
den der skulle stemmes dørklok-
ker i hele Gislev, noget af Ryslinge, 
Trunderup og Svindinge. 

››  E N  G O D  I D É

Hårgalleriets hjerteteam

Alle indsamlere havde i forvejen 
fået tildelt en rute fra Hjertefor-
eningen, som skulle følges. Vi star-
tede kl. 10 og sluttede ca. kl. 13. 

Der blev udvekslet lidt erfaringer 
over en forfriskning, og stemnin-
gen var høj. At indsamlingen kun 
foregik via MobilePay, sms og ban-
koverførsel havde givet lidt forskel-
lige udfordringer rundt omkring 
ved de enkelte indsamlere. 

Hårgalleriets Hjerteteam kom flot i 
mål, og Janne kan nu se frem til at 
få en hjertestarter sat op. Senere 
vil alle deltagere få mulighed for 
et kursus i brug af hjertestarteren, 
da Hjerteforeningen sender en in-
struktør ud til Hårgalleriet.

På landsplan blev der søndag den 
24. april 2022 indsamlet ca. 2,5 mio. 
kr., hvilket giver 100 nye hjertestar-
tere i Danmark.
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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
 .00 - 20.00
alle dage
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I alt virkede han her på egnen i 24 år. 
Det er mange år, når man tænker på, 
at det i dag ikke er ualmindeligt, at 
præster flytter til et nyt embede efter 
10 år. 

Men det vidner om at Gislev-Ellested 
er et sted, hvor det er godt at være 
præst. Derfor er det også højst besyn-
derligt, at Pastor Ørnings efterfølger 
Frode Langballe kun virker som præst 
i to år, inden han drager videre. Der er 
næsten intet at fortælle om ham. To 
år er heller ikke nok til, at man som 
sognepræst kan nå at sætte sit aftryk. 
Et kig i arkiverne fortæller, at han var 
med i forberedelserne vedrørende re-
staurering af kirkens orgel, ligesom 
også præstegården blev noget mo-
derniseret. I 1965 tiltrådte Mogens 
Predstup sit embede som sognepræst 
i Gislev-Ellested. 

Hvor der ikke var meget at fortælle om 
Frode Langballe, ja så er der meget 
at fortælle om Predstrup. I min dag-
lig gang i sognene, hører jeg ham tit 
omtalt. Han er den præst, der i nyere 
tid har sat det største aftryk på egnens 
kirkeliv. 

Predstrup flyttede ind i præstegården i 
1965 og blev i embedet til han gik på 
pension i 1988. I den periode gennem-
gik Gislev sogn lidt af en omvæltning. 

I 1965 var sognet et traditionelt sogn 
med alle de funktioner, der knytter sig 
dertil. Der fandtes et udbud af varer 
og tjenesteydelser, som man havde 
kendt i generationer: 6 købmænd og 
en brugsforening, mejeri, slagter, rø-
geri, manufakturhandel, skrædder, 
skomager, 2 elektrikere, sadelmager, 
Tatol, frugt og grønt, 2 bagere, 4 
barber-frisørforretninger, tøndemager, 
3 gartnere, 4 mekanikere, 3 smede, 
vognmænd, tømrere, snedkere, ma-
lere, 3 trædrejerier, rutebilforretning, 
kro – og servicefunktionerne: læge, 
dyrlæge, apotek, 3 banker, posthus og 
kommunekontor. 

I begyndelsen 
af 80érne var de 

fleste forretninger 
 forsvundet.

Årsagen var nok, at folks arbejdsliv og 
indkøbsvaner havde ændret karakter. 

Førhen krævede landbrugslivet meget 
arbejdskraft. Men efterhånden blev 
det tidligere så arbejdstunge landbrug 
gennemmekaniseret og rationaliseret. 
Mindre landbrug blev nedlagt eller 
bortforpagtet til de større gårde. Det 
var derfor ikke befolkningsgrundlaget 
der svigtede, men en ny livsform der 
banede sig vej. 

Folk i sognet tog arbejde i de omkring-
liggende byer. Det var derfor nærlig-
gende at lægge sine indkøb, der hvor 
man arbejdede. Samtidig var den ge-
nerelle udvikling på butiksområdet 
stordrift fremfor små specialbutikker. 
Det var både nemmere og billigere og 
passede bedre ind i det travle familieliv. 

Selvom befolkningstallet faldt i landdi-
strikterne, betød det ikke en nedgang 
i befolkningstallet for Gislev sogn. 
Tværtimod. Gislev voksede og to nye 
boligområder kom til. Først på Degne-
marken og siden i Ravndrupkvarteret. 

Dette betød også, at befolkningssam-
mensætningen ændrede sig. Der flyt-
tede flere unge familier til byen. Sagt 
på en anden måde: 

I sidste nummer af kirkebladet fortalte jeg om Pastor Ørning og hans tid i vores to sogne.

Gislev sognefortælling i nyere tid Sognehistorien fortsat...
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Det traditionelle bondesamfund måtte 
vige pladsen for en hastig voksende 
bykultur, hvor man ikke længere nød-
vendigvis boede og arbejdede i samme 
by. Skolens lærer var et godt eksem-
pel. Førhen var det meget almindeligt 
at lærerne på den lokale skole boede i 
samme by som de underviste. Derfor 
byggede man lærerboliger.  Nu var det 
sjældent, at lærerne på skolen kom fra 
byen. Det betød også, at den tætte 
forbindelse til sognets liv for mange 
ikke længere var en selvfølge. 

Pastor Predstrup forsøgte i sit virke som 
præst, at få kirken til at følge med ti-
den og de nye behov, som nye arbejds-
former og familiemønstre fordrede. 

I de første år af hans virke afholdtes 
ungdomsmøder og foredragsaftener 
i præstegården. Der blev oprettet en 
KFUM-Spejdertrop, som fik til huse i 
præstegårdens nordlige sidebygning. 
Her holdt de til, indtil de fik deres egen 
spejderhytte i Ravndrup. 

Fra 1975 og frem efter afholdtes stu-
diekredse om religiøse, kulturelle og 
aktuelt orienterede emner. 

I 1969 -70 blev Gislev kirke restaureret 
og et nyt orgel blev installeret. 

Gudstjenesten blev nænsomt moder-
niseret, så den bragtes i overensstem-
melse med den nye gudstjenesteord-
ning. Betjeningen i kirken skiftede 
karakter fra at være skolens anliggen-
de med lærere som organist og degn, 
til at være et ”frit” erhverv. 

Det betød, at det tætte samarbejde 
mellem skole og kirke ikke længere 
var så selvfølgeligt. Fremover skulle det 
bibeholdes med personlige kontakter. 

Blandt andet deltog skolen i kirkens 
juleforberedelser ved at opføre kryb-
bespil. Det kan syntes at være en lille 
ting, men medvirkede til at børnene 
stadig syntes at kirken var deres. Hertil 
kom at Predstrup ikke var bange for at 
indføre nyere og mere rytmiske salmer 
til repertoiret. De blev flittigt brugt til 
børnegudstjenester.

Det tidligere til tider skarpe skel i sog-
net mellem sognemenigheden og de 
grupper der havde tilsluttet sig Rys-
linge Fri - og Valgmenighed mildnedes 
en hel del. Ligesom forholdet mellem 
Centralskolen og Friskolen. Børnene 
skelnede ikke til om de dyrkede sport 
eller gik til spejder med dem fra Cen-
tralskolen eller omvendt. Dette førte til 
at det efterhånden blev naturligt for 
børnene i Friskolen at blive konfirmeret 
i sognekirken. 

En anden medvirkende faktor var 
også, at de mange nytilflyttede fami-
lier valgte, at lade deres børn gå på 
Friskolen. I deres øjne var den mere en 
”Lilleskole” end en Grundtvigs – Kolts 
friskole og de følte derfor ingen tilknyt-
ning til fri – og valgmenigheden.

Predstrup blev pensioneret som præst i 
1988 og hans efterfølger Birgit Karsdal 
blev således sognets førte kvindelige 
præst. 

Mange frø er blev sået siden de før-
ste præster virkede i Gislev og Ellested 
sogne. 

Nogle frø spirede, slog rod og blom-
strede andre gik til i deres vorden. Hele 
sognefortællingen er et vidnesbyrd 
om, at i Gislev og Ellested sogne har 
det været godt at være præst og jeg 
kan tilføje, at det er det stadig. Kun 
fire præster har siden reformationen 
i 1536 flyttet fra dette embede til et 
andet embede. Alle andre præster blev 
enten til deres død eller til de gik på 
pension. Det er til tider mærkeligt at 
tænke på, at alle dem der var præster 
her før mig, nu er borte. På Gislev kir-
kegård er mange af dem stedt til hvile. 
Men døde og borte er de ikke helt. De 
lever videre i alle de fortællinger, I ger-
ne deler med mig, når jeg er på besøg.

Fortællinger om præster, der på hver 
deres måde, har virket for at udbrede 
Guds ord og levendegøre kirkens fæl-
lesskab. 

Det levende fællesskab der omslutter 
fortid, nutid som fremtid. Særligt tyde-
ligt mærker man det på kirkegården. 
Her hviler dem der var før os ud. 

En påmindelse om: 
”At vi kun er tjenere for en tid”. 
”Andre har arbejdet og I er gået ind i 
deres arbejde” 
– Johannes evangeliet kap. 4,38.

Sognepræst i Gislev-Ellested 
Mette Sauerberg 
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A N M E L D E L S E  A F :

Orgelkoncert med Filmmusik
Søndag den 20. marts 2022 havde Gislev Kirke

fornøjelsen af at afholde orgelkoncert med 
koncertorganist Tina Christiansen. 

Koncertens tema var ”Filmmusik” og vi fik derfor 
muligheden for at høre nogle af de allerstørste  
og berømte hits fra filmens verden. 

På programmet var blandt andet musikken fra Indiana Jones, James 
Bond, Star Wars, Harry Potter, samt en hel håndfuld af den skønne 
musik fra Walt Disney´s univers såsom Den lille Havfrue, Skønheden 
og Udyret, Aladdin, Løvernes Konge og selvfølgelig ”Lad det ske” 
fra tegnefilmen Frost. De velkendte film-melodier vækker minder 
hos de fleste, og koncerten vækkede derfor rigtig mange følelser og 
gode minder hos mange af os. Det var en helt fantastisk oplevelse, at 
høre kirkeorglet fungere som et helt orkester når Tina spillede disse 
storslåede og ofte meget komplekse musikstykker.

Tina sluttede af med at spille musikken fra filmen Interstellar, samt 
flere af de meget grandiose melodier fra Pirates of the Caribbean, 
hvilket næsten tog pusten fra de fleste. Kirkeorglets intense lyde 
komplementerede de alvorlige og magtfulde rytmer og toner i disse 
komplicerede musikstykker. 

Vi kan på det varmeste anbefale Tina Christiansen og det er 
sandsynligvis ikke sidste gang vi booker Tina til en koncert i 
vores kirker.

Gislev-Ellested menighedsråd

Kom til 
Ballon sjov 
Søndag 5. juni 

Kl. 10.30-12.00 inviteres 
alle til en sjov og  

hyggelig formiddag 
 i Gislev Kirke.

I rækken af nye aktiviteter har 
menighedsrådet denne gang 
booket en ægte Ballon-kunstner. 

Til vores børnegudstjeneste får vi 
nemlig besøg af Carla, som kan 
lave en masse forskellige ballon-
figurer. Få fx et ballon-sværd, en 
blomst, en hund, en flamingo, 
en svane eller sågar en ballon-
snegl med hjem. 

Så tag familie, venner, børn, 
babyer, klassekammerater og 
naboer under armen, og kom 
forbi til en formiddag med en 
masse smil og sjov.



4 5

Den 27. marts 2022 prøvede vi 
noget helt nyt til vores børne-
gudstjeneste.

Menighedsrådet havde nemlig booket 
to professionelle ansigtsmalere så  
byens børn kunne komme til ansigts-
maling. 

Børnegudstjenesten startede med 
fortællingen om Noas ark efterfulgt 
af et par super hyggelige timer, hvor 
børnene efter tur blev malet meget 
smukt med farvestrålende sommer-
fugle, som tigere, eller blev dekoreret 
med smukke blomster og dekorative 
mønstre. 

Børnegudstjeneste med 

ANSIGTSMALING 
Ventetiden blev endvidere brugt på 
at tegne og male en masse flotte  
tegninger. 

Hold gerne øje med vores facebook 
side, hvor vi løbende annoncer flere 
spændende aktiviteter, og mon ikke vi 
gentager succesen med ansigtsmaling 
en gang mere.

Gislev-Ellested menighedsråd

Sangaften i 
konfirmandstuen
Tirsdag den 21. juni kl. 19.00-21.00

Denne aften skal vi synge et lille udpluk fra højskolesangbogen. 
Undervejs vil der blive budt på kaffe og kage. 

Aftenen er arrangeret af Jakob Larsen (organist), 
Karen (kirkesanger) og Mette (sognepræst)
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Den 27. feb. 2022 havde vi en vellykket fastelavn Gislev Kirke. 

Vi startede med en kort børneguds-
tjeneste efterfulgt af tøndeslagning 
med kåring af kattedronning og kat-
tekonge. 

Det var skønt at se alle de farvestrålen-
de kostumer i kirken, samt glade børn 
der var spændte på hvem der kunne 
lykkedes med at slå tønden ned. 

Det blev dog en noget kort fornøjelse, 
da det var nogle meget stærke børn, 
for tønden blev slået ret hurtig ned. 
Næste år må vi anskaffe en mere ro-
bust tønde, så de stærke børn i Gislev 
bliver lidt mere udfordrede.  
Efter tøndeslagningen spillede Tom-
my og Karen musik og sanglege med 
børnene. 

Børnene var rigtig gode til at lære dan-
sene, som Tommy og Karen instruere-
de dem i. 

Til slut var der fastelavnsboller, juice, 
kaffe og slik til alle. 

Gislev-Ellested menighedsråd

Fastelavn i Gislev kirke

En festlig og smuk høstgudstjeneste med efterfølgende sandwich i kirken.

Inkl. konfirmandindskrivning efter høstgudstjenesten 
i Gislev kirke. 

Der vil være indskrivning til konfirmationsforberedelse 
2022/2023 efter høstgudstjenesten den 28. august.

Undervisningen begynder i uge 43  
Tidspunkt: kl.  8.00 – 9.30 
Sted: Konfirmandstuen ved Gislev præstegård. 

Undervisning er for alle dem der skal konfirmeres  
i Gislev eller Ellested kirke i 2023. 

Efter undervisning vil I blive kørt til skole med taxa. 

Konfirmationsdatoer i 2023
Bededag den 5. maj i Ellested kirke 
Søndag den 7. maj i Gislev Kirke
Er der spørgsmål til indskrivning eller 
konfirmandundervisningen er man 
velkommen til at skrive eller ringe på: 
Tlf. 29 38 89 88 – Mail: mesa@km.dk

Mange konfirmandhilsener 
Sognepræst Mette Sauerberg

Høstgudstjeneste i Gislev kirke
Den 28. august kl. 11.00

Følg vores facebook side!
Vi opretter løbende opslag vedr. alle vores aktiviteter i Gislev og Ellested kirker, 

så hop ind på Facebook og find vores side ”Gislev Ellested Kirker”. ”Gislev Ellested Kirker”. 

Gislev-Ellested-kirker



7

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
Jakob Larsen

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 5. juni Pinse Børnegudstjeneste kl. 10.30

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

Søndag den 12. juni Trinitatis  kl. 10.30

Tirsdag den 14. juni Fyraftensgudstjeneste kl. 17.00

Søndag den 19. juni 1. s.e.trin. kl. 10.30

Søndag den 26 juni 2. s.e.trin. kl. 10.30

Søndag den 3. juli 3. s.e.trin. kl. 10.30

Tirsdag den 5. juli Aftensang i kirken kl. 19.00

Søndag den 10. juli 4.s.e.trin.  Kl. 10.30

Søndag den 17. juli 5. s.e.trin. kl. 10.30

Søndag den 24. juli 6.s.e.trin. kl. 9.00 ved Nils Holger Ellekilde

Søndag den 31. juli 7.s.e.trin. kl. 9.00 ved Nils Holger Ellekilde

Søndag den 7. aug. 8.s.e.trin. kl. 9.00 ved Nils Holger Ellekilde

Søndag den 14.aug 9.s.e.trin. kl. 10.30

Tirsdag den 16. aug. Aftensang i Gislev kirke kl. 19.00

Søndag den 21. aug. 10.s.e.trin.  kl. 10.30

Søndag den 28. aug. 11.s.e.trin. Høstgudstjeneste kl. 11.00
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Tirsdag den 14. juni kl. 17.00: Fyraftensgudstjeneste med deltagelse af Gislev kirkes kor ”Sangfuglene”

Tirsdag den 21. juni kl. 19.00-21.00: Sangaften i konfirmandstuen ved Gislev præstegård

Søndag den 28. aug. kl. 11.00: Høstgudstjeneste og konfirmandindskrivning.

Kommende aktiviteter

Gudstjenester



››  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

››  H V A D  S K E R  D E R ?

Følg vores hjemmeside
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››  G I S L E V  F R I S K O L E

Bæredygtighed på Island

Vi har i dette skoleår samarbejdet 
med en skole på Island og Færø-
erne for at dele vores kulturer, 
omgivelser og hvordan vi er bæ-
redygtige på hver vores skole.
Inden selve rejsen havde hver sko-
le lavet introvideoer af dem selv og 
video om deres omkringliggende 
natur. Allerede her kunne vores 
elever se store forskel på naturen 
og de forskellige skoler.

Vi besøgte Grindavik, en lille hav-
neby med 3300 indbyggere, hvor 
eleverne fik muligheden for at 
bo sammen med islændinge og 
færinger for at lære hinanden at 
kende. De gik på opdagelsesrejse 
i byen og området og oplevede 
forskellene mellem deres kulturer. 

De fandt bl.a. ud af, at de spiser 
meget sent og kommer sent i seng 
på Island, i forhold til hvad de selv 
er vant til herhjemme.

Allerede på førstedagen fik de set 
den blå lagune på afstand på bus-
turen fra lufthavnen til Grindavíkur 
Grunnskóli, hvor de islandske ele-
ver går i skole. De blev sat i grupper 
sammen med de børn, de skulle bo 
sammen med, og så skulle der ta-
les engelsk for alle pengene. Inden 
de blev hentet af forældrene, fik de 
en rundtur af skolen og ungdoms-
klubben, som var på selve skolen. 
Efter deres første nat hos famili-
erne, gik vi straks i gang med at 
arbejde i workshops i nye grupper, 
hvor de skulle lære om lavasten, 

og hvordan man kunne lave dem 
om til smykker, bygge store dådyr 
ud af papmaché og mange andre 
teambuildingøvelser, alt imens de 
lærte om den islandske kultur. De 
skulle bl.a. spilles basketball, da 
det er ”byens sport”. 

Hver aften havde de mulighed for 
at tage til ungdomsklubben, hvor 
der var alt fra udendørs svømme-
hal til computerspil i opholdsrum-
mene. 

Mange familier valgte dog at invi-
tere vores elever på ekskursioner 
om eftermiddagen, hvor der var 
mulighed for at bl.a. at besøge den 
Blå Lagune og tage ud og shoppe 
i Rekjavik.

I uge 12 gik turen til Island sammen med 6. og 7. Klasse på vores Nordplusprojekt ”Sustainable Habits”.  
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Med emnet ”sustainable habits” in 
mente var der mere på program-
met end bare at besøge skolen. 
Efter at have lært om den omkring-
liggende natur i klasselokalerne, 
var det på tide at komme ud og 
se naturen. Vi tog på vandretur til 
Selskógur, hvor de kunne se, hvor 
anderledes naturen er end i Dan-
mark. De fik igen muligheden for 
at se den Blå Lagune på afstand 
og vandre op ad et mindre bjerg 
og spise hotdogs.

Dagen derpå, efter deres lange 
vandretur ud i naturen, skulle der 
være tid til lidt leg i Keflaviks vand-
land, hvor de havde både inden-
dørs og udendørs svømmehal og 
en masse vandbad fra 5 grader 
op til 43 grader. På vejen derhen 
skulle de ikke berøves fra en mas-

se pitstops, hvor de fik mulighed 
for at vandre lidt mere og se det 
smukke hav og fugleliv omkring. 

Efter en masse plaskeri vendte vi 
hjem til et ”pizza party”, hvor der 
blev danset til ”Just Dance” og 
hygget på kryds af tværs af lan-
dene.

Om aftenen var der blevet arran-
geret en stor fest med live musik 
på skolen, hvor vores elever fik en 
masse slushice og lækre snacks 
inden hjemturen dagen efter.

Det var en fantastisk tur med en 
masse spændende oplevelser, 
men det er ikke slut med at rejse 
for vores elever. I uge 20 skal 6. og 
7. klasse afsted igen, men denne 
gang skal vi til Færøerne.

I uge 22 er det så vores 
tur til at få besøg af de 

færøske og islandske 
elever.
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DER FORVENTES AT MAN TRÆNER MELLEM DE PLANLAGTE TRÆNINGSDAGE

TRÆNINGSDAGE:

ØVET LØBER (5-10 KM.)LØBESKOLE (5 KM)

NYLØBERE (+5 KM)
(Evt hvis du lige har gennemført løbeskole)

Onsdag d. 4/5 kl. 17.00
Torsdag d. 12/5 kl. 19.00
Torsdag d. 19/5 kl. 19.00
Torsdag d. 26/5  kl. 19.00
Torsdag d. 2/6 kl. 19.00
Torsdag d. 9/6 kl. 19.00
Torsdag d. 16/6 kl. 19.00
Torsdag d. 23/6 kl. 19.00
Torsdag d. 30/6 kl. 19.00
Torsdag d. 7/7 kl. 19.00
Torsdag d. 14/7 kl. 19.00
Selvtræning pga ferie i uge 29-30-31
Torsdag d. 11/8 kl. 19.00
Onsdag d. 17/8 kl. 17.00
Torsdag d. 25/8 kl. 19.00
Onsdag d. 31/8 kl. 17.00
Torsdag d. 8/9 kl. 19.00
Torsdag d. 15/9 kl. 19.00
Onsdag d. 21/9 kl. 17.00
Torsdag d. 29/9 kl. 19.00

Mandag d. 4/7 kl. 17.00
Mandag d. 11/7 kl. 17.00
Selvtræning pga. ferie i uge 29-30-31
Mandag d. 8/8 kl. 17.00
Mandag d. 15/8 kl. 17.00
Mandag d. 22/8 kl. 17.00
Tirsdag d. 30/8 kl. 17.00
Mandag d. 5/9 kl. 17.00
Mandag d. 12/9 kl. 17.00
Mandag d. 19/9 kl. 17.00
Tirsdag d. 27/9 kl. 17.00

Mandag d. 3/5 kl. 18:30
Tirsdag d. 10/5 kl. 17.00
Mandag d. 16/5 kl. 17.00
Tirsdag d. 24/5 kl. 17.00
Mandag d. 30/5 kl. 17.00
Mandag d. 6/6 kl. 17.00
Mandag d. 13/6 kl. 17.00
Mandag d. 20/6 kl. 17.00
Mandag d. 27/6 kl. 17.00

Rykkes op til øvet herfra ▶

Gislev Løbeklub

Vi har rammerne...

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

Gislev løbeklub er i fuld gang.Vi 
startede op den 2. januar 2022 og 
har siden da løbet hver uge. Der er 
2 (snart 3) grupper under Gislev 
løbeklub pt. Løbeskolen, hvor du 
kan lære at løbe. Her er målet 5 
km. for de fleste. Så er der en øvet 
gruppe for dem, der løber mellem 
5 og 10 km. Alle, der kan løbe 5 
km, kan være med i denne gruppe. 
Så starter der en ny gruppe op fra 
starten af maj. Det er en gruppe, 
som jeg kalder nyløbere. Det er 
for de løbere, som enten lige har 
lært at løbe 5 km, eller dem som 
gerne vil forbedre sig, inden de 
løber med den øvede gruppe.

Hvad enten du er sundhedsløber 
eller socialløber, så er der plads til 
alle i løbeklubben. Det, der er det 
vigtige for mig, er, at vi får skabt 
et fælles socialt netværk inden for 
løb uanset ens forudsætning. 

Jeg håber på, at jeg senere på året 
vil kunne præsentere endnu en 
gruppe. En gruppe for dem, som 
har fokus på de lange ture, altså 
mellem 15-25 km. Alt efter hvad 
folk træner efter, er der nogle, 
der vil kunne lide denne form for 
træning.

Så er der sikkert nogen derude, 
der spørger, hvad min forudsæt-
ning er for at kunne træne løbere? 
Min baggrund er, at jeg elsker løb. 

Det er en passion, som er genfun-
det og blomstrer. Derudover er 
jeg uddannet løbetræner via DGI 
og DAF(dansk atletik forbund).
Skulle I have nogle spørgsmål, er 
I velkommen til at kontakte mig 
på loeb@gislev-if.dk.

Jeg glæder mig til at se jer til træ-
ningerne og ellers på landevejen.

Venlig hilsen 
Dan R. Jeppesen
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Du går i 8. – 10. kl. Du medbringer 
selv din egen drikkelse i en pose, 
som så indleveres i baren med dit 
billetnummer på. 

Herefter vil personalet udlevere/
udskænke dine drikkevarer, når 
du fremviser dit klippekort (max 
5 udskænkninger med alkohol). 

Vigtigt max. 16,5% alkohol og 
medbring KUN uåbnede flasker. 
Der er ingen udskænkning fra fla-
sker, der er åbnet ved ankomst. 
Hvis evt. forfest har været for 
voldsom, så deltageren ikke på 
fornuftig vis kan feste videre, for-
beholder vi os retten til at ringe 
en deltager hjem. På samme vis, 
hvis man under festen bliver ude 
af stand til at feste fornuftigt vi-
dere, kan vi også her ringe de 
unge hjem. Aftenen igennem vil 
der selvfølgelig være masser af 
voksne frivillige, der er klar til at 
hjælpe de unge mennesker, skulle 
det blive nødvendigt. 

For at sikre, at festen forløber 
roligt, vil der også være profes-
sionelle dørmænd. Det vil være 
muligt at købe sodavand og chips. 

Vi håber selvfølgelig, at når de 
unge kommer, sker dette med for-
ældres samtykke og opbakning. 
Så skulle vi komme i en situation, 
hvor vi får brug for jeres hjælp, er 
I også klar til at hente jeres unge 
hjem. 

Ligesom vi jo også håber på je-
res støtte, så evt. forfest sker lidt 
kontrolleret. 

Samt at I ved festens afslutning 
også er klar til at hente jeres unge 
sikkert hjem igen.

Hvis du evt. kunne tænke dig være 
frivillige og hjælpe os denne af-
ten, så smid en besked til mig - 
Johnny Hansen 28900860.

Hvad er en FUT-fest?

...sammen fylder vi dem ud!

GISLEVhallen  Skolevej 9  5854 Gislev  www.gislevhallen.dk

FEST FOR UNGE. 
FEST UNDER TRYGGE RAMMER FREDAG D. 3. JUNI KL. 20.30-01.00

 
Dj Roki kommer med det helt store setup, og vi er sikre på, de laver en mega fest.

Dørene åbnes kl.20.30 og lukkes kl.22.00. 

Herefter er der ingen adgang til festen udefra. Festen er for 8.–10. kl.

Billetten koster 75 kr. inkl. garderobe, købes via link på Gislev IF facebook eller GIF hjemmeside. 
Billetten SKAL udprintes og medbringes til festen, uden den INGEN adgang. 

Husk Gyldigt ID

SÅ SKER DER LIDT FOR
VORES UNGE MENNESKER
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Vi har rammerne...

ENDELIG Forårsopvisning

Lørdag, den 19. marts var ventet 
med længsel. Det var meget læn-
ge siden, vi sidst havde gymna-
stikopvisning, men NU var vi klar. 

Hallen var gjort klar. Redskaber 
taget frem, påskeliljer pyntede 
rundt på de dækkede borde og 
baren sat op. Forældre havde bagt 
kager, pølsehorn og pizzasnegle. 
Tommy sørgede for kaffebrygnin-
gen i cafeteriet. Som de tidligere 
år var det i samarbejde med Rys-
linge Gymnastikforening.

Dagen var ventet med spænding, 
for hvor mange gæster ville der 
komme? Denne sæson har også 
været afbrudt af coronanedluk-
ning i perioder. Men heldigvis 
var publikum også klar. Ca. 200 
gæster kom og så, hvad holdene 
bl.a. havde lavet i sæsonens løb. 
Vi havde gæstehold fra Ringe 
GF: deres store Ynglingemix hold 
samt GU72 Mixhold. 

Heide Munk var konferencier og 
bandt dagen flot sammen. Der 
blev vist en masse god gymnastik 
og square dance. 

Flotte dragter blev vist frem. Igen i 
år havde Veteranforeningen givet 
tilskud til vores gymnasters tøj. 
TAK for det. For nogle af holdene 
var der også søndag opvisning i 
Ringe Fritidscenter, så det var en 
weekend med mulighed for at se 
en masse gymnastik.

Vi har efter denne sæson sagt tak 
for indsatsen til Bjørn og Claus. 
Pt mangler vi stadig nogle voks-
ne, der kan overtage deres roller. 
Der er heldigvis mange helt unge 
mennesker, der gerne vil hjælpe til 
og være trænere, men vi mangler 
nogle voksne, der kan stå med det 
overordnede ansvar. SÅ hvis det 
er dig, der gerne vil være med på 
holdet, så kontakt Mette: mgk@
geocity.dk.

Næste sæson starter i uge 37. 
Hold øje med Vækst i Gislev og 
på plakaterne rundt i byen, når vi 
nærmer os. 

Gymnastikhilsner fra 
Gislev IF Gymnastik og Dansk
Mette
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...sammen fylder vi dem ud!

Hvis du er vild med Gaming, så se her.
 

22 timer næste non-stop Gaming er i hvert fald muligt. 
Eventet starter d. 21. maj kl. 13.00 og slutter 22. maj.

Tilmelding er åben, se mere på NetNat.dk
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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 marts måned tog roverne (voks-
ne spejdere) til Langeland for at 
hente det brænde, vi havde fældet 
og kløvet året før. 

Så nu er der brænde til mange bål 
og megen hygge. Efterfølgende 
var vi en tur rundt på Langeland 
for at geocache, og det lykkes os 
at finde de fleste af cacherne. Der 
blev også tid til at afprøve metal-
detektorerne, der hvor vi hentede 
brændet. Vi fandt ikke den store 
guldskat, men en karabinhage, 
søm og andre metalstykker blev 
det da til.

Sankt Hans
I vil vi traditionen tro holde Sankt 
Hans og håber ikke, coronaen 
blander sig igen. Der er allerede 
kommet grene til Sankt Hans bå-
let, og vi er ved at planlægge an-
dre aktiviteter. 

Vi åbner pladsen kl. 19, og alle er 
velkomne til at deltage i pladsens 
aktiviteter. 

Der vil være mulighed for at købe 
kaffe, te, kage, øl, vand og pan-
dekager samt at lave sig eget 
snobrød eller prøver kræfter med 
popcorn over bål. Kl. 20.30 sætter 
vi ild til bålet og sender heksen til 
Bloksbjerg. Vi ser frem til en rigtig 
hyggelig aften og håber, mange vil 
støtte op om vores arrangement.

Familiespejder
Den 27. marts 2022 havde vi arran-
geret et frisbee-løb, hvor frisbeen 
blev brugt på alle mulige måder. 
Der var bl.a. mulighed for at skyde 
til måls efter dåser, score point ved 
at ramme ringe, balancere med 
frisbeen på hovedet samt flytte 
så meget vand som muligt på 2 
minutter.

Den 24. april stod bl.a. i forårets 
tegn. Vi fik sået græskar, solsikker, 
bønner og blomster. Derudover 
fik vi lavet nogle flotte flaskeha-
ver, som forhåbentlig kan klare sig 
selv helt uden at skulle vandes. Der 
blev også bundet knob og knuder, 
lavet knobtavle og udendørspynt.
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. Det koster 50 
kr. pr. familie pr. gang. De sidste 
datoer for Familiespejder i foråret 
2022 er:

22. maj 2022 og 19. juni 2022

Følg med på vores Facebook-side 
KFUM Spejderne Gislev.

Vel mødt
Spejderne i Gislev

Informationsskabet
ved Brugsen

Vi vil i Vækst opfordre foreningerne i Gislev til at benytte sig af informationsskabet, der hænger ved Brugsen, 
såfremt man har opslag, man gerne vil dele med Gislevs borgere. Nøglen til skabet kan man låne i Brugsen. 

Der er desværre ikke andre end ”ophængeren” af opslaget til at nedtage dette igen, så det vil vi naturligvis 
opfordre til, at man er opmærksom på, så det altid vil være nye og informative opslag, man finder i skabet.

››  N Y T  F R A

Spejderne
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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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Gislev krocket er en lille afdeling 
af Gislev Idrætsforening. Vi er for 
tiden 11 spillere, som mødes hver 
mandag eftermiddag i 3 timer, 
hvor vi spiller og holder en kaf-
fepause, som bliver brugt på at 
debattere løst og fast.

Hvert hold er på 4 personer, ud-
valgt efter lodtrækning, så derfor 
ville det være dejligt, hvis vi kunne 
få et par nye medlemmer, da der 
jo altid vil være lidt frafald, selvom 
vi er meget stabile og spiller hele 
året, hvis vejret tillader det.
I år har vi bestemt, at vi vil holde 
et krocketstævne i august, hvor vi 
vil invitere spillere fra andre klub-
ber til en hyggelig dag.

Krocket er kedeligt at være tilsku-
er til, men utroligt sjovt at spille.
Tænk på, om det kunne være no-
get for dig.

Venlig hilsen fra krocketspillerne
Birthe Hansen

››  E N  H I L S E N  F R A

Gislev Krocket

 

Gislev Revyen 2022
Grundet uforudsete udfordringer i revyregiet, har vi valgt at aflyse Gislev Revyen 2022. 

Vi vender atter tilbage i starten af 2023, 
og vi glæder os til atter at samle publikum 

til et par fantastiske aftener i Gislev 
Forsamlingshus. 

Heldigvis er der jo rigeligt at tage sig 
til i Gislev indtil da – masser af fede 

arrangementer sommeren igennem, så vi 
siger på gensyn i 2023 og glæder os!

På revyholdets vegne, instruktør Louise Ving

AFLYST · AFLYST · AFLYST · AFLYST · AFLYST · AFLYST · AFLYST · AFLYST

AFLYST · AFLYST · AFLYST · AFLYST · AFLYST · AFLYST · AFLYST · AFLYST
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Mit videre arbejde for Gislev Lokalråd

Da jeg har valgt at give stafetten 
videre efter små ti års arbejde for 
Gislev gennem Gislev Lokalråd, har 
jeg tilbudt stadig at fortsætte med 
at være tovholder for ’Forskønnel-
se og Trafiksikring af hovedvejen 
gennem byen’ – ’Byggeri af ældre-
boliger i Gislev’ – ’Bofællesskaber i 
Smedeager’.

Lokalrådet har takket ’ja’ til tilbud-
det, og det glæder mig stadig at 
kunne have fingrene i mindre og 
færre opgaver. 

Når jeg giver stafetten videre, er 
det alene af den grund, at Gislev er 
i god udvikling, mange flytter til – i 
dag har vi kun 7 huse til salg, vores 

fællesskab er styrket, et stort ak-
tivitetsudbud til alle generationer, 
mere bevidst aktivitetsstyring af 
vores frivillige ressourcer, bedre 
og større koordinering af alle fæl-
les aktiviteter etc. 

Til alt dette kommer, at min familie 
med hustru og tre børn har taget 3 
svigerbørn og 8 børnebørn med sig. 

Vores største gave, som jeg nu øn-
sker at give mere tid. Lidt mere fi-
skeri og kano-sejlads på Gudenåen 
og Silkeborgsøerne – det bliver en 
glæde ikke længere at være af-
hængig af en mødekalender eller 
udfærdigelsen af en dagsorden. 

Tak for alle de gode år sammen – 
jeg har hver dag glædet mig over 
de mange gode og inspirerende 
samtaler, at kunne præsentere en 
fantastisk by, hvor kreativitet, initi-
ativ og fællesskab har flyttet Gislev 
udover ’stepperne’. 

Ordene er ikke længere ”en mindre 
betydelige landsby”, nu er vi fak-
tisk mønsterbrydere og en ganske 
fuldt betydelig landsby i Faaborg-
Midtfyn Kommune. 

Vi må godt være stolte – men vi 
må aldrig hvile på laurbærrene! - 
morgendagen byder altid på nye 
udfordinger

AP. Andersen

››  A P .  A N D E R S E N

Mit videre arbejde
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Fortsættelse af børneskoven ca. 2.5 Ha (1000 træer)

1:50
0

0

43



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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På andensidste lørdag i april var Gislev Hallen omdannet til en  
skueplads for RC Biler, som er fjernstyrede biler i størrelse 1:14. 

Lastbiler var der flest af, men der 
var også plads til busser, rednings-
køretøjer og gravemaskiner. 
Publikum var velkomne til at se 
nærmere på de unikke køretøjer. 

Enkelte heldige fik lov også at 
prøve køre maskineriet.

Halgulvet var omdannet til et kø-
reområde med både en bro, huse, 
telte, træer og meget mere. 
RC-folket brænder for deres inte-
resse, og vil meget gerne videre-
formidle den til alle interesserede. 
Desuden var der mulighed for selv 
at erhverve sig et køretøj. 

››  R C  T R Æ F  I  H A L L E N

Fjernstyrede biler

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

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

Der var udsalg af RC-biler fra en 
forhandler samt mulighed for at se 
nærmere på modeltog. 

Arrangementet var blevet til i sam-
arbejde med RC-entusiaster fra 
hele landet. I løbet af dagen har der 
været flere end 500 publikummer 
igennem hallen. Arrangementet 
vender tilbage i 2023. Følg med 
på Gislev Hallens hjemmeside og 
Facebook-side.
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Efter diverse beret-
ninger var det tid til 

valgafstemning.

››  P R Æ S E N TAT I O N  A F  D E T  N Y E  L O K A L R Å D 

Referat af Årsmødet

AP ønskede at træde ud af Lokal-
rådet efter mange års tro tjeneste. 
Lokalrådet stillede med en kan-
didat som ny formand, og da der 
ikke var nogen modkandidater blev 
undertegnede valgt som Formand.

Jeg takker for valget og vil gøre mit 
bedste for at løfte arven efter AP. 
Det bliver meget svært, da AP har 
gjort en kæmpe indsat for Gislev 
og har været en tydelig Formand 
for byen og hele Midtfyn.

Der var på årsmødet mange rosen-
de indlæg til AP for hans indsats 
gennem årene, og Lokalrådet tak-
kede også for hans store engage-
ment. AP har lovet har bistå ved 
nogle af opgaverne fremover, og 
det er vi ham dybt taknemmelig for. 
Her skal igen lyde en stor tak til AP.
Som nyvalgt til Lokalrådet er Heidi 
Thrane Nykjær. 

Flere kender Heidis navn for hen-
des store arbejde med at få fjern-
varme til Gislev.

LOKALRÅDETS ARBJDSPUNKTER
 1.  Fjernvarme. Tilslutningen til at få indlagt fjernvarme er gået 

så hurtigt, og det ønskede antal husstande er opnået, så Midt-
fyn Energi går i gang med arbejdet tidligere end først antaget.

 2.  Fibernet. Antallet af husstande, der ønsker tilslutning til fi-
bernet, er nu så stort, at gravearbejdet går i gang. Lokalrå-
det har ikke været primus motor i denne sag, men enkelte 
medlemmer i rådet har hjulpet Annika med at komme i mål.

 3.  Arrangement for nye tilflyttere indenfor de sidste 2 år til byen d. 
5. maj kl. 17.00. Dorthe og Lise er tovholder for arrangementet.

 4.  Fornyelse af hovedgaden (Hovedvej 8). FMK har forlænget 
ansøgning om 50% tilskud til forskønnelse af huse, der ligger 
på Hovedvej 8 med 5 år. Lokalrådet arbejder videre med dette, 
og AP vil gerne bidrage med sin viden.

 5.  Ældreboliger. Der er stor interesse for oprettelse af ældre-
boliger på lejebasis på Præstevænget. Bygherre er fundet, 
men der ventes forsat svar fra menighedsrådet, som råder 
over arealet. Lokalrådet fortsætter arbejdet med denne sag.

 6.  Bofællesskab. Der arbejdes fortsat på at få etableret et bofæl-
lesskab beliggende på Smedager. FMK er gået i gang med at 
undersøge mulighederne for Bofællesskaber rundt om i kom-
munen, og der tænker Lokalrådet, at vi går ind i det arbejde. 

 7.  Opsættelse af shelters på Spejdernes grund. Spejderne er 
gået ind i samarbejdet om opsættelse af 2 shelters. Arbejdet 
går nu videre med tilladelse fra FMK om opsættelse af shel-
ters. Derefter vil vi søge fondsmidler til opførelsen af shelters.

 8.  Lokalrådet fortsætter sit samarbejde med Ådalshuset og 
Ådalscenen.

 9.  Samkørsel knudepunkt ved Brugsen. FMK og Lokalrådet  
arbejder videre på, om der kan etableres et samkørselmøde-
sted ved Brugsen ”Nabogo” i stil med konceptet ” Go More”. 

10.  Naturlegeplads. Der var desværre ingen, der viste interesse 
i at arbejde videre med det, da vi efterlyste engagerede i 
Vækst. Lokalrådet kunne stadig godt tænke sig, at der kom 
en legeplads i byen og gerne, hvor vi samles naturligt. Vi fore-
stillede os området mellem Ådalscenen og Gislev Hallen. Vi 
har ikke på nuværende tidspunkt ressourcerne til at kaste os 
over det projekt, men vi indgår gerne et samarbejde med GIF 
og Ådalscenens bestyrelse. Vi mangler en legeplads i byen.

Præsentation af det nye Lokal-
råd og kort referat af Årsmødet 
d. 31.3.2022

Det var dejligt at se så mange 
fremmødte til Lokalrådet årsmø-
de i Gislev Hallens cafeteria, når 
vi var kommet til at placere det 
samtidig med Forsamlingshuset 
generalforsamling. En beklagelig 
fejl, som vi undskylder.
Formanden og nogle af Lokal-
rådets øvrige bestyrelsesmed-
lemmer fortalte kort om, hvilke 
sager Lokalrådet har beskæftiget 
sig med gennem året, og hvilke vi 
vil arbejde videre med.
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Henrik Winnie
Peter

Simon

Dorthe
Ole

Lise

Hanni AP

Dorthe

PeterHenrik Winnie

OleHanni

Dorthe

Henrik

Winnie

PeterHeidi

Lise

SimonSimon OleHanni

Lise

Lokalrådet 2022 - 23

LOKALRÅDET
2022-2023

Lokalrådet ser således ud:

Formand: 
Winnie Tang Pedersen

Næstformand: 
Simon Smolsky Larsen

Kasserer: 
Ole Iglemose Larsen

Sekretær: 
Dorthe Blom Milland

Medlemmer: 
Hanni Søgård
Henrik Søndermark Finsen
Lise Holten

Suppleant: 
Peter Østergaard

Suppleant: 
Heidi Hinrichsen Nykjær

Winnie Tang Pedersen
Formand for Gislev Lokalråd
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››  N Y  S K O L E L E D E R  P Å

Tre ege skolen
Præsentation af ny skoleleder i Landsbyordning Tre Ege Skolen

Mit navn er Morten Ejlsmark, og 
den 01.04.22 havde jeg første sko-
ledag som skoleleder. Jeg mødte 
glad ind på vores skoleafdeling i 
Kværndrup, hvor min første opga-
ve var at byde velkommen til vores 
børn og forældre i Forårs-SFO.

Både opgaven og afdelingen ken-
der jeg, da jeg siden 01.08.16 har 
været ansat som afdelingsleder på 
Tre Ege Skolen, afd. Kværndrup og 
siden 01.08.18 har været vicesko-
leleder i hele Landsbyordning Tre 
Ege Skolen, som består af Børne-
huset Oasen og skoleafdelingen, 
SFO Slottet og SFO2 Juniorslot-
tet i Kværndrup samt Børnehaven 
Eventyrhuset og skoleafdelingen, 
SFO Kålormen og SFO2 Kålsom-
merfuglen i Ryslinge.

Som skoleleder ser jeg det som min 
vigtigste opgave, at vi fortsætter 
med alle vores gode traditioner, 
og at vi fortsætter med det gode 
forældresamarbejde samt fortsat 
arbejder på at udvikle samarbejdet 
med lokalsamfundet. 

En af vores gode traditioner, som vi 
nu genoptager efter begrænsning 
pga Covid-19, er musikcafé, som vi 
afholder på afd. Ryslinge onsdag 
den 22.06.22. 

Her optræder eleverne med for-
skellige musikalske indslag. Vi skal 
have tydeliggjort den røde tråd i 
vores landsbyordning, så ingen er 
i tvivl om vores pædagogiske profil 
og retning. 

Landsbyordning Tre Ege Skolen 
skal være det foretrukne valg af 
dagtilbud og skole både i Kværn-
drup og i Ryslinge. En af de ting, vi 
fx arbejder meget med, er at sikre 
gode overgange for børnene, både 
når de skifter fra børnehusene til 
Forårs-SFO og skole, og når vi sen-
der vores elever fra 6. klasse videre 
til 7. klasse på Tingagerskolen. 

I forbindelse med min ansættelse 
som skoleleder skal der ansættes 
en ny afdelingsleder på afd. Kværn-
drup, og den proces er vi i ledelsen 
allerede så småt gået i gang med.

1. juni starter der en ny afdelings-
leder i Børnehuset Oasen, som jeg 
qua min konstituering i 1. kvartal 
har været med til at ansætte. 

Vi er derfor et nyt ledelsesteam 
som, samtidig med at vi passer vo-
res opgaver i hverdagen, lige skal 
”finde hinanden”. I dagligdagen vil 
jeg benytte lederkontoret i skole-
delen på afd. Ryslinge eller på afd. 
Kværndrup, men jeg vil også forsø-
ge at komme på besøg i Børneha-
ven Eventyrhuset og i Børnehuset 
Oasen i det omfang, det er muligt. 
Har du/I lyst til at komme på besøg 
på en af vores afdelinger, er du/I 
selvfølgelig altid velkommen, men 
lav først en aftale med den pågæl-
dende afdelingsleder, så vi ved, at 
vi får besøg. 

Privat bor jeg i Årslev med min 
kone og vores 2 piger, en på 6 
år og en på 9 år og jeg er 42 år 
gammel. Min fritid bliver brugt på  
familiehygge og løbeture. 

De bedste hilsner
Morten Ejlsmark – Skoleleder

Landsbyordning Tre Ege Skolen

48



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

 

Gislev Seniorklub
KOMMENDE ARRANGEMENTER:

Borgerrådgivning tirsdag d. 31. maj  
kl. 14.00 i cafeen på ”Nørrevænget”

Vidste du, at vores kommune har ansat en 
særlig person til vores hjælp? Tit er det svært 
at finde den rigtige rådgiver i det kommunale 
system og få den nødvendige hjælp. 

Astrid Skotte Lange vil fortælle om sit arbejde 
og tage mod spørgsmål fra de fremmødte. 
Tag gerne naboen med, da arrangementet er 
for alle. 

Vi serverer kaffe og brød til 30 kr. Meld jer 
til Birte Jørgensen på tlf. 29 45 01 71 senest 
27. maj.

Svampeturen vil vi ikke undvære, så tag 
kurv og kniv med på til Svanninge Bjerge 
onsdag kl. 10.00 d. 24. august

Afgang fra Gislev forsamlingshus kl. 10.00 i 
private biler. Sven-Erik Christensen er guide.

Vi afsøger området og håber på en god høst, 
så vi kan tilberede svampene over bål senere 
på Naturlegepladsen. 

Medbring gerne reservemadpakke og drikke-
varer, så vi kan nyde frokosten sammen. Kør 
evt. videre til Svanninge Bakker og nyd udsig-
ten før hjemturen. Giv gerne chaufføren 30 kr., 
hvis du kører med andre.

Gislev Seniorklub
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Vandspild.
Vandværket arbejder konstant med 
at nedbringe vandspild på vort led-
ningsnet. På hovedledning, forsy-
ningsledning og stikledning er det 
vandværket, der må tage tabet, hvis 
der konstateres et vandspild. 

Derimod er det den enkelte forbru-
ger, der må tage tabet, hvis vandspil-
det konstateres på egen grund. For-
brugeren hæfter både for ledning og 
vand på egen grund. Denne ledning 
kaldes jordledning.

Vi skulle gerne kunne sælge tæt på 
alt oppumpet vand. Det betyder, at 
vi i størst muligt omfang skal have 
lokaliseret alle utætheder, så årets 
beregnede spildprocent kommer så 
tæt på nul som muligt. Når Vand-
værkets spildprocent kan beregnes 
til mere end ti procent, bliver Vand-
værket pålagt en statsafgift. 

I 2021 kunne spildprocenten bereg-
nes til 9,35 % af den udpumpede 
mængde. Vi er alle med til at betale 
svindet, så anmeld til vandværket, 
hvis der formodes at være utæt-
heder. Der er 2 flasker vin, hvis en 
utæthed anmeldes. 

Vi skal opfordre alle forbrugere til 
at holde øje med deres vandmå-
lere gerne ved selvsyn på tæller 
hver måned. Det gennemsnitlige 
forbrug pr. person er 50 m3pr. år.

Se vandværkets hjemmeside.

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

Gislev Vandværk
Lad ikke dit toilet løbe af med dig
Et toilet, der løber, kan koste dig helt op mod 10.000 kroner 
om året i vand. En lodret, gul kalkstribe i toilettet eller lidt uro 
på vandoverfladen i kummen er sikre tegn på, at dit toilet er 
i stykker og trænger til et eftersyn. Og det er en god ide at 
få det ordnet, for ellers kan din vandregning stikke helt af. 

Sådan tjekker du om dit toilet løber
Det kan være svært at se, om dit toilet løber, men sætter du en 
serviet fast på den tørre kumme, vil du snart få vished. Bliver 
servietten våd, løber toilettet, og så bør du få det repareret 
eller udskiftet. Et toilet, der løber så lidt, at du ikke kan se det 
med det blotte øje, kan spilde omkring 20 kubikmeter om 
året. Det koster dig omkring 1.400 kroner om året. 
Løber dit toilet så meget, at man både kan se og høre det, 
med uro i vandoverfladen og susen fra cisternen, kan vand-
spildet være op til flere hundrede kubikmeter. Men spilder du 
bare 100 kubikmeter vand på et år, smider du faktisk 7.000 
kroner lige ned i kloakken. Det er prisen på dit lokale vand, 
som helt præcist afgør, hvor mange kolde kontanter du kan 
vinke farvel til, hvis dit toilet løber. Vi har i eksemplerne sat 
en liter koldt vand til 7 øre.

God økonomi i at udskifte dit gamle toilet
Selvom dit gamle enkelt-skyls toilet ikke fejler noget, kan 
det godt være en god idé alligevel at skifte det ud med et 
nyt to-skyls. Ældre toiletter bruger op til 15 liter vand hver 
gang, der skylles ud, mens to-skyls toiletter normalt bruger 
3 eller 6 liter pr. skyl. Du kan med andre ord vælge at betale 
1,05 kroner eller 21 øre, hver gang du skyller ud. Som en tom-
melfingerregel kan du regne med, at dit nye toilet tjener sig 
selv hjem på et til to år.

Sådan er prisen på dit vand sat sammen
1 kubikmeter uopvarmet vand koster ca. 70,00 kr. De 14 kr 
er moms, og 8 kr er afgifter til staten. Af de resterende 48 kr 
går de 40 kr til spildevandsafgiften, mens de sidste 4,75 kr 
er selve vandprisen.

Med venlig hilsen - Gislev Vandværk
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Gislev Vandværks længe ønskede kalkknuser!
Den 14. september 2021 opsatte Gislev Vandværk den længe ønskede kalkknuser. Den fjerner 
ikke kalk og ændrer ikke på smagen, men kan: Reducere vaskepulver, da det ellers kan sætte 
sig i tøjet. For meget opvaskemiddel i din opvaskemaskine kan opleves ved, at det sætter sig 
på  opvasken. Ved brug af taps evt. halver disse eller brug flydende Gel Maskinopvask.

Du vil også opleve, at du skal bruge mindre shampoo - håndsæbe for ellers vil du opleve, at  det 
tager længere tid at skylle det ud - væk. Rengøring af f.eks. Elkoger fyld den med koldt vand, 
så varmelegemet er dækket, lad det stå og  blødgøre kalken, hvorefter man kan anvende en 
opvaskebørste til at fjerne det løsnede kalk. Gentag  behandling flere gange, indtil varmelegemet 
skinner igen, da det ikke er kemikalier, der længere  bruges. Hvis din bundprop i f.eks. håndva-
sken er ramt af kalk, så fyld vasken med lidt vand, og lad  proppen stå i blød, hvorefter du kan 
anvende en svamp til at fjerne gammelt kalk.  Det samme  gælder for perlatoren i din vandhane, 
lad den stå i blød i et glas vand, hvorefter du kan børste til  at gøre den ren.
Rengøring af fliserne i f.eks. badet, her bruger du bare vandet fra din bruser og en svamp til  at 
fjerne kalken Husk, at et kalkknuseranlæg ikke gør rent for dig, men gør din rengøring lettere.

Sektionsbrønde
Vi har nu 8 sektionsbrønde, hvor 
vi kan følge forbruget i områder, 
og derved finde hvor der er svind.
Renovering af ledningsnet og tek-
nikbrønde. Vi renoverer løbende på 
ledningsnettet. Stophanerne bliver 
defekte og skal skiftes. Det koster 
mange penge, og med et faldende 
forbrug bliver der mindre penge til 
reparation og vedligehold.

Vi vil sætte teknikbrønde hos den 
enkelte forbruger. Det er mere 
holdbart end en stophane i forto-
vet, og det er nemmere og billigere 
at skifte haner i disse brønde. Med 
tiden får hver enkelt forbruger her-
ved deres stophane i teknikbrøn-
den, så det er nemmere at få lukket 
for vandet, hvis man har et brud.

Find din stophane i tide
Vandværket vil gerne opfordre til, 
at man selv undersøger, hvor ens 
stophane findes. Nyt for Gislev 
Vandværk: På vor hjemmeside fin-
der du nemt din stophane. Gå ind 
på information - søg ledningsplan - 
skriv din adresse i søgefeltet. Kortet 
kan udskrives. Det er forbrugernes 
ansvar, at stophaner er nemme at 
finde. Hvis Vandværket skal grave 
den frem, kommer forbrugeren til 
at betale.

Regnskabet 2021
Regnskabet for 2020 udviser  
underskud/underdækning på t.kr. 
31.252 mod sidste års underskud/
underdækning på t.kr. 197.991. 
Indtægterne har været 76.000 
større i forhold til 2020. Vi har en 
overdækning/formue på t.kr. 3.757. 

Vandpriser 2022 er ændret: 
Den er pr.m3 kr.4,75, afgiften er kr. 
6,37 pr.m3 i alt inkl. moms kr. 13,90.
Fast årligt bidrag pr. måler er 812,50 
kr. inklusive moms. Spildevandsaf-
gift kan ses på FFV hjemmeside.

De nye vandmålere
Alle har nu elektroniske vandmå-
lere, og vi forventer, at alle vand-
målere kan fjernaflæses i 2021. Det 
er altid forbrugeren, der har ansvar 
for forbruget. ELEKTRONISKE 
MULTICAL 21 FRA KAMSTRUP.
(Se vejledning på hjemmesiden). 
Husk vandmåler skal placeres, så 
vandværket altid kan komme til den.

Brandhaner
Der er kun bevaret 1 brandhane 
ved Faaborgvej 6. 4 brandhaner er 
lavet om til skyllehaner og males 
blå. Skyllehaner skal vandværket 
selv vedligeholde.  Det er forbudt 
at tappe vand fra brandhane og 
skyllehaner. 

Det er kun beredskabet, der må 
bruge brandhanen, og vandvær-
kets håndværker må bruge skylle-
haner ved ledningsarbejde. Hvis vi 
finder nogen, der ikke overholder 
dette, anmeldes det til politiet.

Hegn om boringerne
Vandværket har fået påbud om 
hegn om boringerne. Der mangler 
på 3 boring. Den boring bag vand-
værket blev hegnet i 2018. Den ved 
træningsbanen nr.3 skal der findes 
en løsning på, som alle kan accep-
tere (GIF fodbold, kommunen og 
vandværket).

Oplysninger
Få endnu flere oplysninger fra dit 
Vandværk. Tilmeld dig SMS. Her 
vil vandværket sende besked, hvis 
der observeres lækage (LEAK) på 
vandmåler og andre servicemed-
delelser. 

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

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

ANALYSERESULTATER 
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Se vandværkets hjemmeside for yderlige vandprøver: www.gislevvand.dk

BETEGNELSE MÅLT 
VÆRDI

TILLADELIG 
VÆRDI 

Afgang vandværk

TILLADELIG 
VÆRDI

Indgang ejendom
FORKLARING

Fluorid
mg F/l

0,14 Ingen grænse 1,5 Niveauet er stabilt og har ikke 
ændret sig i de seneste år.

Jern
mg Fe/l

5 Ingen grænse 200

Grundvandet indeholder 
naturligt en stor mængde 
opløst jern, der fjernes på 
vandværket ved iltning og 
filtrering.

Nitrat 
mg NO3/l

0,443 Ingen grænse 50
Nitratindholdet er faldet fra et 
niveau på mere end 15 mg/l i 
perioden før år 1990

Nikkel g Ni/l 0,2 Ingen grænse 04 Kontrol ledningsnet 

Hårdhed odH 17.5 Afgang værk 1.12.2021.
2091562-449981

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

Bam Pesticider 
g/l

0,02
<0,01

0,1
Drikkevandet er undersøgt 
for 49 forskellige stoffer uden 
spor af pesticider

Kimtal ved  
37 oC Pr. ml

Ikke målt Ingen grænse 20 på 
ledningsnet

Bakterier der kan vokse ved 
37 oC.

Kimtal ved
22 oC pr. ml

2 ledningsnet
0

8,55

Målt på afgang 
Vandværk2.3.2022

2172239-518383

200 på 
ledningsnet
50 afgang  

Vandv.

Bakterier der kan vokse ved 
20-22 0C.

E coli og coliforme 
bakterier Pr. 100 ml

0 Ingen grænse må ikke findes
E coli og coliforme bakterier 
må ikke forekomme i 
drikkevandet.

Analyseresultater
Udvidet Vandprøve på ledningsnet nr. 2091557-449980 udtaget den 1.12.2021 kl. 9:05

Desphenyl-Chloridazon: 0,03 langt under grænseværdi. 
Det nye pesticid:1,2,4, Triazol <0,01 yderlig 48 prøver intet påvist.

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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Danmark drejer vi bare på vand-
hanen, og så kommer der friskt og 
dejligt vand ud. Og en ny kampag-
ne rettet mod haveejerne skal sikre, 
at det fortsætter på den måde. 
For mange tænker ikke ret meget 
over, at vi bor lige oven på det 
grundvand, vi skal drikke.

Derfor lyder det enkle budskab: 
Drop sprøjtegiften og pas på vores 
drikkevand.

En dråbe aktivt sprøjtegift kan 
ødelægge vand til 100 familier  
Vores drikkevand er baseret på 
grundvand, som er skabt af det 
vand, der falder ned fra oven. Kva-
liteten er så god, at vandværker-
ne stort set blot filtrerer og ilter 
grundvandet, inden de sender det 
ud til dine vandhaner. Men kvalite-
ten af grundvandet hænger sam-
men med det, vi foretager os på 
jordoverfladen. 

››  V A N D V Æ R K E T

Alle skal sikres drikkevand

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

DEN HJÆLPER I HAVEN

DU ALTID HAR  
ØNSKET DIG!

XR5 1000

VVS – GAS – LANDBRUGSMASKINER

Med flydende klipperskjold og selvrensende funktion
Klarer selv stejle stigninger op til 45%

KAMPAGNEPRIS 

INCL. MOMS

11.495,-

Og en af de helt store trusler mod 
grundvandet er rester af de sprøj-
tegifte, der bruges i private haver. 

Bare så du ved det, kan cirka én 
dråbe aktivt sprøjtegift, som når 
ned til grundvandet, gøre 10 mil-
lioner liter drikkevand ubrugeligt.
Det svarer til omkring 100 famili-
ers totale vandforbrug i et helt år. 
Alt for mange haveejere sprøjter 
en rapport fra Miljøstyrelsen viser, 
at sprøjtegift er en del af hverda-
gen for hver anden danske have-

ejer, og vandværkerne finder ofte 
pesticidrester under byområder, tit 
i meget højere koncentrationer end 
ude under landbrugsarealerne. 

En af grundene er, at sprøjtegift 
under de såkaldt befæstede area-
ler, som for eksempel asfalt og fli-
ser, ikke kan nedbrydes. En anden 
grund er, at alt for mange haveejere 
ikke har styr på brug og dosering 
af plantegifte, når der skal sprøjtes.

Gislev vandværk

53



Har du brug for hjælp til at tilmelde dig til fjernvarmen, så ring til 
fjernvarmegruppen: Heidi Thrane Nykjær Hinrichsen: 21 77 15 09

Yth Troldvad: 22 70 28 75 eller Peter Østergaard: 24 67 64 72

››  D E T  E R  B E S L U T T E T : 

Fjernvarmen kommer
FJERNVARMEN KOMMER TIL GISLEV OG FJELLERUP

Det er nu så godt som sikkert, at 
vi får fjernvarme til Gislev og Fjel-
lerup. Det afhænger nu kun af, om 
Midtfyns Energi kan få nogle en-
treprenører til at grave ledninger 
ned til en rigtig pris.

64% af ejendommene i Gislev og 
Fjellerup har tilmeldt sig. Så vi er 
nået rigtig langt på kort tid. Besty-
relsen for Midtfyns Energi har der-
for besluttet, at der er nok tilmeldte 
til at gå videre med projektet.

Der bliver derfor udarbejdet et 
projektforslag nu. Hvis projekt-
forslaget viser, at der er positiv 
samfunds-, selskabs- og bruger-
økonomi bliver det sendt til 
godkendelse ved kommunen, og 

der bliver søgt tilskud fra 
fjernvarme puljen.

Midtfyn Energi håber at kunne få 
det godkendt inden sommerferi-
en. Det er et halvt år før forventet, 
så det er rigtig flot.

Transitledningen fra Ringe til Rys-
linge bliver dimensioneret til også 
at kunne forsyne Gislev og Fjelle-
rup. Der bliver laver transitlednin-
gen gennem Ryslinge nu, så den 
er klar til at gå videre til Gislev og 
Fjellerup. 

Men vi skal have flere med. Det skal 
vi hjælpe med, for folk vil ærgre 
sig, hvis de ikke kom med fra star-
ten, for det bliver meget dyrere 
at komme med senere. Midtfyns 
Energi vil også arbejde med at få 
alle virksomheder og institutioner 
med. Og så har vi netop fået meget 
positive meldinger fra kommunen. 

Kommunalbestyrelsen har netop 
vedtaget en meget positiv tilgang 
til overgang til fjernvarme. 

Kommunens beslutning vil betyde, 
at alle offentlige bygninger skal 
overgå til fjernvarme, hvor det er 
muligt. Det betyder meget i Gislev, 
hvor vi har kommunens kontorer 
i den gamle skole, og hvor vi har 
plejehjemmet. 

Men der vil også blive lavet tiltag, 
så selvejende institutioner, som 
hallen kan komme med. Lokalrå-
det vil fortsat følge op på fjern-
varmeprojektet og bistå Midtfyns 
Energi med at få endnu flere for-
brugere med.

Lokalrådet i Gislev
Peter Østergaard 

70°40°
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Har du brug for hjælp til at tilmelde dig til fjernvarmen, så ring til 
fjernvarmegruppen: Heidi Thrane Nykjær Hinrichsen: 21 77 15 09

Yth Troldvad: 22 70 28 75 eller Peter Østergaard: 24 67 64 72
Start rejsen på www.gislev-rejser.dk     •     Tlf. 62 29 12 10    •    Man - fre 10 - 16

REJSER FOR ALLE

Dette er rejsen til dig, der rejser alene, men som ønsker at 
være i godt selskab med andre solo-rejsende. Der er lagt vægt 
på et hyggeligt rejseforløb med spændende udflugter, hvor vi 
samles om forskellige aktiviteter. Glæd dig bl.a. til ølsmagning i 
Valkenburg, vinsmagning i Maastricht, og chokolade-smagning 
i Bruxelles. Vi bor 4 nætter på vores gode Walram Hotel. 

      Bus fra Jylland og Fyn  
      2022: 26/9, 17/10.    2023: 20/3. 
       5 dage kun kr. 4.998  •  Se www.gislev-rejser.dk/shs

Velkommen til Berlin - en af Europas mest populære hoved-
stæder. Uanset om det er dit første eller femte besøg, så viser 
Gislevs rejseleder dig nye sider af byen. Fra øst til vest vil du 
opleve et blomstrende kulturliv og spændende historie. Hertil 
kommer det gode tyske øl, de hyggelige stræder og charme-
rende caféer. Vi bor på et nyrenoveret hotel i et skønt kvarter.

      Bus fra Jylland, Fyn og Sjælland* 
      3/7, 24/7, 14/8, 11/9, 16/10*. 
       5 dage kun kr. 3.498  •  Se www.gislev-rejser.dk/ber5

Sydholland for solo-rejsende

Berlin

Schweiz er et af Europas smukkeste lande og vi bor midt i 
Alpernes betagende bjerglandskaber i landsbyen Bivio. Et 
område med autentiske bjerglandsbyer, slugter, klostre, kirker, 
bjergscenerier og gletsjere. Vi oplever det betagende bjergpas 
St. Gotthard, jet-set byen St. Moritz, charmerende Chur og én 
af de smukkeste togture i Europa med Bernina-Expressen.

      Bus fra Jylland og Fyn 
      13/8, 2/9. 
       8 dage fra kr. 7.498  •  Se www.gislev-rejser.dk/spt 

Flotte oplevelser og solrige sommerdage venter på denne 
rejse til det Dalmatiske øhav. Du får mulighed for at slappe af 
eller deltage i spændende udflugter til bl.a. Norddalmatiens 
ældste by Zadar, vinsmagning på øen Murter og Kroatiens 
længste ø Pag. Vi flyver med vores eget charterfly til Zadar og 
bor hele 7 nætter ved Adriaterhavet i byen Biograd na Moru. 

      Fly fra Sønderborg og Odense 
       6/8, 13/8, 20/8, 27/8. 
        8 dage kun kr. 8.998  •  Se www.gislev-rejser.dk/ksf 

Schweiz på toppen

Kroatisk Skærgårdsferie

NYHED - Enkeltværelser uden tillæg
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››  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

Nørrevængets Venner har haft 
nogle forskellige arrangementer 
her i foråret, da vi endelig måtte 
lukke andre ind. 

Den 30. april var det vores store 
FORÅRSFEST med underhold-
ning af LOTTE RIISHOLT.

Onsdag den 18. maj har vi cafeef-
termiddag med underholdning af 
”Toner i takt” kl. 14.30

Den 15. juni kl. 17 afholder vi den 
årlige grillfest i Pyramiden. Ulla og 
Torben Nicolajsen kommer og un-
derholder os. I år bliver det ekstra 
festligt, fordi vi afholder kinesisk 
lotteri. 

››  N Y T  F R A

Nørrevængets Venner

Vi fik en masse sponsorgaver til 
julemarkedet, som vi desværre 
måtte aflyse pga. corona. Så kom 
og vær med! 

Pris kr. 100,- 

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

Hilsen bestyrelsen for Nørrevæn-
gets Venner

RIGTIG GOD SOMMER TIL JER ALLE SAMMEN.
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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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››  F R I S K  L U F T ? 

Gå motion – Gislev
I januar 2021 så jeg et opslag på 
Facebook. DGI og FMK søgte efter 
Gå værter til at starte gå-klubber 
op på Fyn. 

Jeg syntes, det lød spændende og 
fik fat i deres materiale og lavede 
flyers, som jeg satte op ved Brug-
sen og på 5854 Gislevs FB-side. 
Jeg oprettede også min egen FB-
side – Gå motion – Gislev, og så var 
jeg i gang.

Vi startede d. 28/02, og der kom 
11, hvilket jeg var meget glad for. 
Hver søndag lægger jeg ruten op 
på de to ovennævnte FB sider, så 
man kan se, hvor lang ruten er, og 
hvor vi skal gå. Rutens længde er 
mellem 5 og 6 km. Tirsdag mor-
gen lægger jeg en lille reminder 
op i grupperne, så ingen glemmer, 
hvilken dag det er. Vi mødes ved 
borde/bænkesættene ved hallen 
kl. 10.00.

Jeg starter med at gennemgå ru-
ten, og derefter nævner jeg nav-
nene (hvis jeg kan huske dem) på 
de fremmødt. Dette giver os alle 
mulighed for at lære hinandens 
navne at kende. 

Vi er som regel mellem 15 og 25, og 
vi går hver tirsdag året rundt, og vi 
er ikke stærkere end det svageste 
led, så stort set alle kan være med. 
Vejret har indtil nu vist sig fra den 
pæne side – kun 5 tirsdage har det 
været vådt, så det er jo fantastisk.

Jeg er meget glad for, at jeg fik 
gang i Gå klubben, for hvor har jeg 
lært mange mennesker at kende, 
og det er helt fantastisk så stor en 
opbakning, der har været. 

Det er ikke kun folk fra Gislev – de 
kommer også fra Krarup, Sten-
strup, Fjellerup og Ryslinge. 

Så jeg er en glad og taknemmelig 
Gå vært.

Mvh. Linda Thule Bang
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Din køreskole på Midtfyn! 
Teoriadresse: Hestehavevej 21, Ryslinge.

Tågehornet synger torsdag den 28. april og  
torsdag den 12. maj. Begge dage kl. 19.00

Gislev Byorkester øver torsdag den 5. maj kl. 19 
og torsdag den 26. maj kl. 14 – 16.

Både Tågehornet og Gislev Byorkester optræ-
der ved årets Gislev Festival lørdag den 28. maj, 
der afholdes på Ådalscenen.

Tommy

Nyt fra Tågehornet og Gislev Byorkester
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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
- leje af forsmalingshus Poul Kirkeskov Pedersen kirkeskov.pedersen@gmail.com 4021 1297
Gislev Hallen Tanja Komann Clausen tkc@nyborg.dk 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 Fritid 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 6124 5667
 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 Rie Vinge 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 Alan Rasmussen alan-lisbeth@smilemail.dk 4091 7865 
 
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 KULTURCENTER Gislev Anders Johansen anders@gislevautohandel.dk 2022 4057
Ådalhuset Tommy H. Nielsen musikvaerkstedet@ga-net.dk 2559 3313
   
Gislev Lokalråd: 
- fmd. Winnie Tang Pedersen winnietangp@gmail.com 2731 4920
- n.fmd. Simon Smolsky Larsen simon-smolsky@live.dk 6154 3233
- kasserer Ole Iglemose Larsen iglemosegaard@gmail.com 6229 1386
- sekretær Dorthe Milland milland@ga-net.dk 4088 5219
  Henrik S. Findsen henrik@findsen.dk 2040 5969
  Lise Holten liseholten@mail.tele.dk 2089 7990
  Hanni Søgaard hannis@mail.dk 2029 2002
1. suppl. Peter Østergaard pl.oestergaard@gmail.com 2467 6472
2. suppl.  Heidi Hinrichsen Nykjær heidi_n_hinrichsen@hotmail.com 2177 1509

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
Institution v/ E-mail Telefon
Tina’s Private Pasningsordning Tina M. Christiansen tina@ppogislev.dk 4059 4258
Fjellerup Private Pasningsordning Hanne West Lægteskov hannewest@live.dk 5140 9423
Den Kommunal 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 & Klubben Leder Troels Juul Hansen tjh@gislevfriskole.dk 4047 1888
 Fmd. Mark Hald  hald2911@gmail.com  2256 1695
Landsbyordningen Tre Ege Skolen  Skoleleder Morten W. Ejlsmark mejls@fmk.dk 7253 4033
 Afd. Ryslinge: skole og SFO/SFO2  Afd.leder Christian Holm chol1@fmk.dk 7253 4041
 Afd. Kværndrup: skole og SFO/SFO2 Vice- og afd.leder Morten W. Ejlsmark mejls@fmk.dk 7253 4033
Børnehaven EVENTYRHUSET Afd.leder Michael Bjørnskov mibjo@fmk.dk 7253 4045
Børnehuset OASEN Afd.leder Vibeke 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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M A J
1.   Konfirmation i Gislev kirke kl. 9.00 og 11.00

5.   Velkomst til tilflyttere kl. 17.00 ved Gislev Hallen - 
Lokalrådet

7.  Loppemarked indsamling af effekter

8.  Loppemarked

8.  Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

18.  Café med underholdning med Toner i Takt – 
Nørrevængets Venner

19.  Ådalscenen Underholdning se særskilt program

21.  Bustur til Himmelbjerget med afg. fra Gislev 
forsamlingshus kl. 8.00 – Seniorklubben

21.  22 timer Non-stop Gaming i Gislev Hallen

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

22.  Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30

26.  Gudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30 – Kristi 
Himmelfartsdag

27.  Sydfyns Dieselshow v/Gislev Hallen  
med udstilling af 65 lastbiler.

28.  Gislev Musikfestival på Ådalscenen

28.  Sydfyns Dieselshow v/Gislev Hallen  
med udstilling af 65 lastbiler.

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

29.  Sydfyns Dieselshow v/Gislev Hallen  
med udstilling af 65 lastbiler.

31.  Borgerrådgivning i Caféen på Nørrevænget kl. 14 – 
Seniorklubben (tilmelding 27/5)

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

2.  International aften på Gislev Friskole kl. 18.00-21.00  
– tilmelding til Helene

3.  Fut-fest for unge kl. 20.30-01.00

5.  Pinsegudstjeneste i Gislev kirke kl. 10.30 for børn

6.  Fælles gudstjeneste ved Hillerslev kirke kl. 11.00

10.  Ådalscenen Birthe Kjær m.fl se særskilt program

11.  Reception - 10 års jubilæum Vækst i Gislev ved 
Brugsen kl. 11-12

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

18.  Sponsorarrangement

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

19.  Idémøde om byfornyelse kl. 10.00-11.30

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 AFLYST

28.  Svampetur med Gislev Seniorklub til Svanninge 
Bjerge kl. 10.00

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

AFLYST

3.  Jubilæumsfest – Gislev Friskole og Børnehus 150 år 
kl. 14-22

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

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

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.
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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.



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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