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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 Jan Karlbjerg Jensen.

Annoncer bedes indleveret så tidligt som  
muligt og tag gerne kontakt til Lars Fredslund, 
for at få gode råd om kvalitet og format. 

 
Redaktionen
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Redaktionen:
Lars Fredslund Hansen  
Bystævnevej 2, 5854 Gislev 
lars.fredslund.hansen@gmail.com  
tlf. 4045 8187 

Charlotte Lintrup 
Præstevænget 40, 5800 Nyborg 
charlottelygaard@live.dk 
tlf. 4076 6949

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. 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.

Nr. 45:  Deadline er den 20. juli 2023, 
udkommer den 15. august 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:
Historiske køretøjer 

18. august kl. 18.30 - 21.30 ved Kildegaard Auto 

Åbningsfest hos  
Lindevangs Pasningsordning 
3. september kl. 10.00-13.00 i Sandager

150 års jubilæum Gislev Friskole 
3. september kl. 14.00-22.00 ved Gislev Friskole

25 års jubilæum og General
forsamling i Nørrevængets Venner 
21. september kl. 17.00 på Nørrevænget

Fællesmøde for Gislevs foreninger 
27. september kl. 19.00 i Hallens cafeteria
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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 

Køb billet i god tid
Vi laver flotte koncerter på Ådalscenen. Vi har masser af god musik, 
lækker lyd både på scenen og for det publikum der har valgt at nyde 

en sommeraften i de skønne omgivelser.

Hvis I har planlagt at komme, har I mulighed for at købe billetter 
både på forhånd, men også ved døren, til disse aftener. Hvis I venter 
med at købe billetter til, lige før koncerten, kan vi stå i den situation, 
som vi stod i til Familiedagen, at det ikke er økonomisk forsvarligt 

at gennemfører arrangementet. Vi var meget kede af at være nødt til 
at aflyse, men det var desværre den eneste mulighed.

Vi glæder os til mange gode aftner på Ådalscenen og håber, at dem 
der har besluttet sig til at komme til koncert, vil købe billet i god tid.

Bestyrelsen Ådalscenen Gislev Kulturcenter.
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››  G I S L E V  H A L L E N  I N V I T E R E R  T I L

NERF Kamp i hallen
Ideen opstod, da vi gerne ville 
skabe et tilbud til børn og unge, 
som ikke er til traditionel sport som 
f.eks. gymnastik og fodbold. Efter 
at have kigget lidt rundt på nettet 
faldt vi over NERF kamp på Sjæl-
land og ringede og snakkede med 
dem, som stod for det. Efter snak-
ken tænkte vi, at det lød skægt, og 
det måtte vi da også kunne få op 
at stå her i Gislev.

Der blev indkøbt skud, vi fandt no-
get kraftigt pap, som blev skåret til, 
og som nemt kunne sættes sam-
men og danne dækning på banen. 
Derefter sendte vi annonceringen i 
luften. Første gang, vi kørte det, var 
der faktisk lige omkring 100 børn 
på banen. Det var lidt vildt og over-
vældende, men megafedt.

Så blev vi ramt af corona, som alle 
andre, og vi er først rigtig startet 
op igen her i 2022, hvor vi har kørt 
det en gang om måneden. 

Der har været mellem 30 og 50 del-
tagere hver gang, og der kommer 
stadig nye og flere til, så det vokser 
stille og roligt. 
Vi har efterhånden fået bygget 
et fantastisk team op af frivillige 
voksne og unge, som bager til bo-
den, passer boden, hjælper med til 
at sætte bane op og ikke mindst 
rydder op bagefter. Uden dem ville 
dette ikke kunne lade sig gøre, så 
kæmpe tak til dem.

Børn og voksne kommer med de-
res egne våben, vi har skuddene, 
derefter deles de i to hold, og vi 
gennemgår reglerne, før vi begyn-
der. Der er ikke så mange regler. 
Man skal have sikkerhedsbriller på, 
og når man bliver skudt, rækker 
man hånden op, går tilbage til sin 
base, tæller til 10, og så er man med 
igen. Der er flere og flere voksne, 
som også tør bevæge sig ud på 
banen sammen med deres børn, 
så det er efterhånden blevet til en 
familiehyggedag.

Der spilles ca. 30 min, og så hol-
der vi en lille pause, hvor man kan 
handle i boden og få lidt at drikke. 
Der bliver snakket erfaringer med 
de forskellige våben, der bliver byt-
tet og lånt af hinanden og skabt 
bekendtskaber på tværs af alder 
og kommunegrænser. 

I pausen hjælper holdene også hin-
anden med at samle skud op, så de 
igen har skud til næste runde. Vi er 
i gang i ca. 3 timer, hvor man kan 
komme og gå, som det passer ind 
i dagens program. Der er ingen for-
håndstilmelding. Man dukker bare 
op.

Vi har, for det vi har indtjent, ind-
købt bl.a. overtrækstrøjer, våben 
og sikkerhedsbriller, som kan lånes, 
hvis man ikke selv har, så alle har 
mulighed for at være med. 

Glæder os til at se jer i Gislev  
Hallen til den næste NERF KAMP

NERF kamp 
er en leg med 

legetøjsvåben, 
hvor der skydes 
med skumpile.
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››  E N  F E S T I V A L  F Ø D E S 

Den spæde start på festivalen

Som sagt var der voksenhold, som 
”Swingstyrke 8” var et eksempel 
på. Her blev der spillet rock, men 
vi havde også et folk-præget band, 
”Tom Jonas Band”. 

Nå, vi vender tilbage til den aften 
med ”Swingstyrke 8”, hvor vi dis-
kuterede, hvad vi skulle gøre, da 
der ingen sommerfest blev. Vi blev 
enige om at lave en musikfestival. 
Den skulle bygge på amatørunder-
holdning med børn og voksne fra 
lokalområdet. Ingen fik hyre for at 
spille. Den skulle være gratis og fi-
nansieres via salg af drikkevarer og 
enkle madvarer.

Arrangørgruppen var folkene fra 
”Swingstyrke 8”. Især lavede Anne 
Rye et stort stykke arbejde. Hun 
kendte mange og vidste, hvem vi 
kunne få til at hjælpe. Vi fik kontakt 
til Søren Tækkemand og Flemming 
Petersen. 

De lavede et stort stykke arbejde 
med at indrette pladsen og skaffe 
de materialer, der skulle bruges. 
Søren var aktiv til sin død for et par 
år siden, og Flemming har været 
pladsansvarlig til for nylig. 
Flere andre har været med i åre-
nes løb og har lavet et stort arbejde 
for festivalen. Louise Vinge og Erik 
Bekker for at nævne nogle fra de 
første år.

I pausen gik bølgerne højt, da det 
netop var meddelt, at sommerfe-
sten på skolen blev sparet væk. Der 
var fra centralt hold lavet nogle reg-
ler for lærernes arbejdstid, som be-
tød, at alle aktiviteter skulle tælles 
op og aflønnes. ”Ø-tid” var indført. 

Lærerne var altid med til arrange-
menter på skolen, hvor lærernes 
elever deltog. Det var utrolig vig-
tigt for skole-hjemsamarbejdet. 
Her mødtes lærere, elever og for-
ældre og holdt en fest sammen. 

Det var virkelig et tilløbsstykke, 
som alle gerne ville deltage i. Vi 
spiste sammen i aulaen og somme-
tider udenfor. Det var lige før som-
merferien, så det var ofte godt vejr. 
Vi var op mod 400 mennesker, og 
de kunne faktisk ikke være i aulaen 
på en gang.

Efter spisningen underholdt klas-
serne på skift med sang og musik. 
Alle var på scenen lige fra børneha-
veklasse til 10 kl. og ofte valghold 
i musik. Derefter kunne der være 
overraskelser i form af voksenor-
kestre. En gang havde jeg fået Ove 
Bager med sønner ned og spille og 
trylle m.m. Det var et mekka at være 
musiklærer i sådan et musikmiljø.

Musikundervisningen havde virke-
lig fået gode kår gennem 80’erne 
og 90’erne og op mod 2000. Ele-
verne havde 2 musiktimer om ugen 
fra 1. – 7. klasse. Derefter var der 
mulighed for at vælge faget i en 
P-fagsordning eller som valgfag. 
Der var mulighed for at lave sam-
menspilsgrupper efter skoletid. I 
perioder blev der oprettet sam-
menspilsgrupper i samarbejde 
med musikskolen. 

Musiklokalet på Gislev Centralskole emmede af liv. En voksengruppe under musikskolen øvede. Tommy 
fór rundt i sit elskede musiklokale og gav råd til højre og venstre. Gruppen kaldte sig for ”Swingstyrke 8”, 
og bestod af Lars, Pia, Rocio, Anne Rye, Susanne, Elvin og to til, som jeg ikke lige nu husker navn på.
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Folk kom og lavede 
en fantastisk 

musikfest. 

Der kom mange 
flere, end vi havde 

forventet, så 
ingen tvivl om, 

at festivalen var 
kommet for at 

blive.

Børneskoven var et oplagt sted 
at holde en udendørsfest. Der var 
en stor åben plads. Der var ikke 
langt til forsamlingshuset, hvor vi 
kunne låne toiletter og køkken og 
til Børnehaven Snurretoppen, hvor 
vi kunne låne strøm. Vi kunne med 
det samme mærke, at lokalsamfun-
det bakkede op om idéen. Sådan 
har det i øvrigt været siden og uden 
den opbakning - ingen festival.

Vi fik et fint samarbejde med Har-
monikafestivalen, hvor vi lånte sce-
nevogn. Scenevognen blev udbyg-
get med paller lånt fra Birkemose, 
og vi lavede en presenningover-
dækning. Lys og lydanlæg havde 
vi på skolen. Det var egentlig en 
gave fra Peter Færgemann fra 
Midtfynsfestivalen, hvor jeg også 
havde arbejdet lige fra Midtfynsfe-
stivalens begyndelse i 1976. Vi var 
et par musikere i arrangørgruppen, 
bl.a. Anne Rye og mig, og vores pri-
vate grej kunne selvfølgelig også 
bruges. 

Laundrup Mark Egnsspilsforening 
var startet året før. Det var oplagt 
med et vist samarbejde, da flere 
bl.a. mig var aktive der også. Der 
blev bygget et ”telt” af presennin-
ger, hvis det blev dårligt vejr, og der 
blev også lånt noget fra idrætsfor-
eningen.

Nu til programmet! Det gav sig 
selv, at børnene fra Centralskolen 
skulle spille, men derudover var der 
elever fra musikskolen og koret fra 
Egnsspilsforeningen. Sidst på da-
gen spillede de voksne, ”Swing-
styrke 8” og ”Tom Jonas Band”, 
som faktisk var et familieorkester, 
da der også var børn med. I årenes 
løb har vi kunnet præsentere flere 
etablerede musikere, som har støt-
tet festivalen uden at få en øre for 
det, bl.a. Lasse & Thilde.

Dagen var berammet til første lør-
dag i juni 2001 fra kl. 10 og til ud 
på aftenen. Som jeg husker det, var 
det fint solskinsvejr. 

Mange elever fra skolen optrådte i 
årenes løb på Gislev Festival, og jeg 
har lyst til lige at nævne et par. Gi-
slev Festivals nuværende formand 
Mathias Ramsing har også været 
barn engang. I 2002 udgav jeg et 
hæfte med musik til sammenspil i 
skolens musikundervisning. Hæf-
tet hed ”Boogie Kaj”, og ved min 
reception dengang på skolen spil-
lede en gruppe 3.- 4. klasses elever. 
Der var nogle piger, som sang, og 
så tre drenge. De tre var Michael 
Sørup, Tobias Dyrehauge og Ma-
thias Ramsing. De tre spiller stadig 
sammen, og Tobias og Mathias er i 
dag hovedkræfter bag bestyrelsen 
i Gislev Festival.

Tak til Gislev Festival for mange 
dejlige oplevelser og tak til alle de, 
der stadig arbejder for det lokale 
musikliv.

Tommy
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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
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Invitation
Gislev Friskole & Børnehus’ 150 års jubilæum

Kære friskolefolk, gamle elever, skolekreds og samarbejdspartnere.

Lørdag den 3. september 2022 fylder Gislev Friskole & Børnehus 150 år, det 
skal fejres med manér og du er inviteret.

Programmet for dagen:

kl. 14.00  Reception på skolen 
Afsløring af kunstværk lavet i dagens anledning 
Koncert med skolens elever 
Taler 
Sjove aktiviteter for børnene

Kl. 17.30  Spisning med musik 
Vi dækker op i forsamlingshuset til spisning og hygge. 
Du skal tilmelde dig for at deltage. 
(130 kr. / børn ml. 5 og 12 år halv pris) 
Drikkevarer kan købes til fornuftige priser.

Kl. 19.0022.00  Amokdisko med DJ 
  Når børnene har spist, er der Amokdisko i salen på 

skolen.

Tilmeldingen foregår via nedenstående link, hvor du også kan skrive hvornår 
du havde tilknytning til skolen, hvis du ikke stadig har.  
https://da.surveymonkey.com/r/TZKCJMW

I anledning af jubilæet samler vi på gode historier, så hvis du har en god 
historie du gerne vil dele med os, eller du er gammel elev og vil bidrage  
med hvor du er i dag, og hvad din skolegang på Gislev Friskole har  
givet dig med i bagagen, så vil vi blive meget taknemlige for en mail. 
Send den på: jubi150@gislevfriskole.dk

Vi glæder os meget til at fejre den store dag sammen med  
dig og en masse glade børn. 

Med Venlig Hilsen Jubilæumsudvalget
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I maj måned havde vi besøg af 7 
skoleklasser, tre 5. klasser og fire 6. 
klasser, der alle ønskede at lære at 
skyde med bue og pil og samtidig 
have muligheden for at komme til 
det store finalestævne i Børnenes 
by, Billund. Den bedste 5. klasse 
og den bedste 6. klasse kommer 
til finalen.

For 5. klasse blev det Nordagersko-
len 5A, der vandt foran Nordager-
skolen 5B og Krarup Friskole.
For 6. klasse var det Nr. Lyndelse 
Friskole, der vandt snævert foran 
Nordagerskolen 6B, Krarup Frisko-
le og Nordagerskolen 6A.

Dermed var det Nordagerskolen 
5A og Nr. Lyndelse Friskole, der fik 
overrakt medaljer og en invitation 
til finalen i Billund.

Billund bycentrum danner i dagene 
14.-17. juni 2022 rammen om Skole 
OL-finalerne, og dermed også fi-
nalerne for Skole OL Bueskydning.
Onsdag var det 5. klasserne, som 
skulle dyste. 15 klasser var kvalifi-
ceret til finalestævnet, som blev 
opdelt i 2 x indledende runder, og 
derefter afvikling af B-finale og A-
finale. I den indledende runde skød 
alle elever i klassen og bidrog der-
med til klassens samlede resultat. 

Her var det pladserne i enten A- el-
ler B-finalerne, som stod på spil, så 
der var nervøsitet at spore allerede 
fra start. 

Bueskydningsbanen er placeret 
midt i Skole OL-festen, og lydku-
lissen gjorde oplevelsen helt unik 
for de mange elever. Det var ty-
deligt, at mange blev overvældet 
af det set-up, der er omkring fina-
lestævnet. Efter de to indledende 
runder var der to klare favoritter til 
kampen om guldmedaljerne. Ikast 
Østre Skole (Ikast-Brande Kommu-
ne) og Nordagerskolen (Faaborg-
Midtfyn Kommune) havde skudt en 
del flere point end konkurrenterne, 
og de stod nu i A-finalen som fa-
voritter. Nordagerskolen løb med 
sejren! På de 72 finalepile scorede 
de 488 point. 

Sølvmedaljerne gik til Broby Fri- og 
Efterskole (Faaborg-Midtfyn Kom-
mune), imens Grindsted Vestre 
Skole (Billund) snuppede bronze-
medaljerne. Borgmesteren i Billund 
Kommune, Stephanie Storbank, 
var til stede under finalen og med 
til at fejre den flotte 3. plads til den 
lokale skole. 

Torsdag var det 6. klasserne, som 
skulle dyste. 8 klasser var kvalifi-
ceret og tilmeldt til finalestævnet, 
som blev opdelt i 2 x indledende 
runder og derefter afvikling af B-
finale og A-finale. I den indledende 
runde skød alle elever i klassen og 
bidrog dermed til klassens samlede 
resultat. Her var det pladserne i en-
ten A- eller B-finalerne som stod på 
spil, så der var nervøsitet at spore 
allerede fra start. 

››  M I D T F Y N S  B U E K L U B 

Skole OLfinalerne!
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Kampråb, indmarch, olym-
pisk ild og glade skoleelever.
Fire fantastiske Skole OL fi-
nale dage er slut.

Den olympiske ild er sluk-
ket, Luften fra den store blå 
målportal er blevet taget ud, 
harlekinmønstrede beachflag 
pakkes ned og de mange tu-
sinde skoleelever har forladt 
den skoleolympiske by i Bør-
nenes Hovedstad, Billund. 

En børneolympisk fest er slut. 
Hen over fire dage har elever 
fra hele Danmark dystet i 
bowling, bueskydning, orien-
teringsløb, triatlon, e-cykling, 
atletik, dans, parasport, ro-
ning og ultimate. 

Sommerferien er allerede 
skudt i gang for mange, men 
når den er slut, så er Skole 
OL igen klar med lokale kva-
lifikationsstævner frem mod 
næste års finale, som også vil 
finde sted i Børnenes Hoved-
stad, Billund.

Skole OL finalen
skaber børne

olympiske øjeblikke

Bueskydningsbanen er placeret 
midt i Skole OL-festen, som var 
byens centrum, der var afspærret 
for al trafik, og med LEGO House i 
baggrunden gjorde det oplevelsen 
helt unik for de mange elever. Det 
var tydeligt, at mange blev over-
vældet af det set-up der er omkring 
finalestævnet.

Det var også tydeligt at se at ele-
verne havde prøvet at skyde med 
bue før hos vores lokale Skole OL 
klubber rundt omkring i landet. 

Mange af klasserne til finalen hav-
de i samarbejde med deres lokale 
klub øvet sig op til finalen, efter de 
havde fundet ud af, at de havde 
kvalificeret sig og skulle repræsen-
tere byen ved den store landsdæk-
kende Skole OL finalen. 

Efter de to indledende runder må 
vi fremhævne 6.b fra Ikast Østre 
Skole (Ikast-Brande Kommune). 
Samlet skød klassen 939 point på 
144 pile. Det var så højt, at nogle 
af konkurrenterne var forbi for at 
høre, om det virkelig kunne pas-
se, eller om de havde skudt flere 
pile. Den var god nok, klassen var 
virkelig god og gik sikkert videre 
til A finalen. Nr. Lyndelse Friskole 
(Faaborg-Midtfyn Kommune) løb 
med sejren! 

På de 72 finalepile scorede de 
533 point. Sølvmedaljerne gik til 
Risskov skole (Aarhus kommune) 
imens Broby Friskole (Faaborg-
Midtfyn Kommune) snuppede 
bronzemedaljerne.

Midtfyns Bueklub er meget stolt af 
de dygtige elever, der med alvor 
gik til opgaven, og det lønnede sig i 
den sidste ende med guld til begge 
skoleklasser, vi sendte afsted.

Som det kan ses af resultaterne, var 
det skoleklasser fra Faaborg-Midt-
fyn Kommune, der hentede 4 ud af 
6 medaljer. Broby Friskole var kvali-
ficeret gennem Broby Bueklub.

 
Midtfyns Bueklub 

Bestyrelsen
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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.

12



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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Fællesskab, musik og kultur
I uge 25 havde Tre Ege skolen - 
afd. Ryslinge - emneuge. Temaet 
var musik og kultur. Vores tradi-
tionsrige sommerfest -  Musik og 
kulturcaféen -  skulle være afslut-
ningen på disse emnedage.

Børnene havde forinden meldt 
sig på et af de 3 værksteder, som 
var rundt på skolen. Værkste-
derne var fremstilling af kunst til 
glæde for hele skolen, aktiviteter 
og lege og endelig en redaktion, 
som bandt alle aktiviteter sam-
men i en skriftlig dokumentation.

Hver morgen startede vi med 
fællessamling med forskellige 
oplæg. Herefter gik børnene til 
deres valgte værksted. Og der 
blev gået til den! Der blev lavet 
et flot træ til udsmykning, opteg-
net hinkeruder, volleyboldbane 
og firkant til spillet ”Ost”. 

Vi fik en masse dåser fra Rys-
linge forsamlingshus, som blev 
dekoreret og pyntet til dåsekast 
og Pong. Der blev lavet fisk og 
fiskestænger til fiskedam. 
Syet risposer til at kaste med, og 
endelig blev der malet 2 grise 
på en plade med to huller - hvor 
de voksne skulle “stå model” til 
vandpistoler. Vi modtog en del 
sponsorgaver fra forældre, som 
skulle bruges til de forskellige 
aktiviteter.

Redaktionen var i løbet af dagene 
rundt og interviewe deres kam-
merater, og dette blev præsente-
ret på plancher.

D.22. juni afholdt vi så Musik og 
kulturcafé for alle børn, foræl-
dre og bedsteforældre mm. fra 
kl. 17.00-19.00. Udover alle akti-
viteter på legeområdet var der 
optræden fra musikteltet, hvor 
Forårs-SFO, 0. til og med 6.klasse 
sang og spillede. Her stod sko-
lens musiklærer, Anne Rye, for de 
musikalske indslag, der var blevet 
øvet i løbet af året.

En gammel elev fra skolen sørge-
de for, at lyden var i orden. Mange 
børn var spændte på at skulle op-
træde for så mange, men man kan 
jo meget, når man hjælpes ad. Og 
de gav den virkelig gas!

5.klasse stod for salg af mad, 
sodavand, kaffe og kager. Over-
skuddet fra salget går til deres 
afslutningstur i 6.klasse. Her var 
forældrene fantastiske til at hjæl-
pe med at fremstille dejlig mad 
og kage.

Det var en dejlig og festlig aften 
med kæmpe opbakning fra alle 
børn og deres familier. Uden dem 
ingen fest. Fantastisk at se, hvad 
fællesskaber på tværs af alder og 
kunnen kan medføre.

Vi ønsker alle en dejlig sommer 
med masser af glæde og gode 
oplevelser. 

››  S O M M E R H I L S E N  F R A 

Tre Ege skolen  Ryslinge
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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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D. 14. Juni afholdt vi Lege/ idræt-
festival for SFO børn på boldba-
nerne bag ved Ringe fritidscenter. 

Det var en skøn dag for en masse 
børn. I år har Tingagerskolen og 
Tre Ege skolens to SFOér delta-
get. Nordagerskolen var desvær-
re forhindret i år, men er med igen 
til næste år.
 
Festivalen varer fra kl. 13.00 til 16.00.
Vi starter med en flot indmarch.

Hver SFO stiller med 1 til 2 akti-
viteter. I år var det:   Among us, 
Mazeball, boldspil og vandglide-
bane. De blå spejdere fra Ringe 
kom og lavede pandekager over 
bål med børnene.

Tommy og Karen spillede Stomp 
og på instrumenter med børnene. 
Vi havde hoppeborge og glidebane 
fra Fun Fyn. 2 lærere styrede fod-
bold ,1 lærer havde tagrenderæs 
med, og 1 anden lærer lavede yoga.

PS: Det kunne være dejligt, hvis 
flere SFOér fremover kunne have 
lyst til at deltage.
 

På arbejdsgruppens vegne
Birte Mathiasen

››  T R E  E G E  S K O L E N 

Lege/Idrætsfestival
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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?
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finder vi den finder vi den 
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pris!pris!
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Vedligehold af ledningsnet
Vandværket arbejder til stadighed 
med at vedligeholde ledningsnettet. 
Det kan medføre nogle gener for for-
brugerne i de berørte områder. 

Vi gør, hvad der er muligt for at orien-
tere forbrugerne dagen før, men ved 
akutte rørskader kan det ikke altid 
lade sig gøre.

Hvis du ikke modtager en SMS om-
kring ovenstående, så kontakt vand-
værket, så vi kan finde årsagen til 
den manglende SMS.

Der kan forekomme brunt vand ef-
ter lukning/reparationer, så åbn for 
hanerne, til vandet bliver klart igen. 
Husk også at rense Perlator (filtre) 
på alle vandhaner for at få maksimalt 
tryk på vandet igen.

Oplysninger
Få endnu flere oplysninger fra dit 
Vandværk. Tilmeld dig SMS service, 
så vil vandværket sende dig besked, 
hvis der observeres lækage (LEAK) 
på vandmåler eller der skulle være 
andre servicemeddelelser. 

Husk at tilmelde på Gislev 
Vandværks Hjemmeside. 

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

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

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

Gislev Vandværk

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 ople-
ves 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 var-
melegemet skinner igen, da det ikke er kemikalier, der læn-
gere  bruges. 

Hvis din bundprop i f.eks. håndvasken er ramt af kalk, så 
fyld vasken med lidt vand, og lad  proppen stå i blød, hvoref-
ter 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.
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Historiske køretøjer  
i Gislev inviterer atter alle interesserede indenfor hos

Automester Erik Kildegaard 
Håndværkervej 6 · 5854 Gislev

 
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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I Nørrevængets Venner havde vi den 15. juni en forrygende grillfest. 

Der var 102 tilmeldte. Vi startede 
kl. 17.00 med spisning af grillpølser 
og frikadeller med varm og kold 
kartoffelsalat. 

Der var hele aftenen en høj stem-
ning, som ikke mindst skyldtes 
Ulla og Torben Nikolajsens dejlige 
underholdning. 

Efter spisningen blev der solgt 
kinesisk lotteri. Vi havde mange 
sponsorgaver, som vi havde fået 
til vores julemarked, men som 
desværre blev aflyst på grund af 
corona.
Der var glæde blandt de mange 
heldige. Vi vil gerne her takke alle 
vores sponsorer. 

Efterårsprogram for  
Nørrevængets Venner 2022
24.08. Bjergbankens Cabaret
04.09. Erna Taverna
21.09.  Generalforsamling - 

foreningens 25 års jubilæum
02.10.  Seniormandskoret fra Odense
19.10. Jørn Vind
06.11. Claus Pries
16.11. Lars Liengaards orkester
03.12.  Julemarked Nyt fra Nørrevænget

››  N Y T  F R A  N Ø R R E VÆ N G E T S  V E N N E R

Dejlig underholdning

››  D Y R E I N T E R N A T E T

Husdyrenes Vel
Vi er et dyreinternat, som tager 
sig af dyr, som folk af den ene eller 
anden årsag ikke kan have mere. 
Ligeledes har vi hunde- og katte-
pension.

Hovedvejen 46 - 5750 Ringe
www.husdyrenesvel@mail.dk eller 
www.husdyrenesvel.dk
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Alle caféarrangementer starter kl. 14.30.  
Generalforsamlingen starter kl. 17.00 og er med spisning.



Den 7. juni holdt vi et møde på fri-
skolen for at finde ud af, hvordan 
vi hver især kan hjælpe til med at 
gøre Gislev et endnu mere trygt 
sted. Baggrunden for mødet var, 
at der er lidt for meget hærværk i 
byen lige for tiden og ikke mindst 
den forfærdelige brand på frisko-
len i maj. Politiets forbyggende 
enhed var også med til mødet. 

De gode historier og Facebook
Først og fremmest talte vi om, 
hvor vigtigt det er, at vi husker at 
dele alle de gode historier. Både 
om vores unge mennesker, der 
dygtigt gebærder sig i skolen og 
fritidsinteresser og ikke mindst, at 
mange af dem er aktive og søde 
til at hjælpe til i lokalsamfundet.
 
Måske kan vi hjælpes ad med at 
blive endnu bedre til at dele de 
gode historier – også på fx Face-
book. Det drama, der opstår, når 
folk kommenterer forarget på 
hærværk, der bliver delt på fx 
”5854”, er spændende for nogle 
unge. Så den første ting, vi alle 
kan gøre, er at undlade at give 
de dårlige ting opmærksomhed.

En tryg opvækst
I en tryg og god hverdag som 
barn og ung er der flere menne-
sker, der spiller ind. Vigtigst af alt 
er ens forældre. Det, forældre gør 
og siger og giver lov til, er det, der 
spiller allermest ind på unges op-
fattelse af virkeligheden, og hvad 
der er ok og ikke ok. 

Derudover er der mange andre 
voksne i de unges nærhed, der 
kan hjælpe dem med at navigere 
i verden. Om dagen er der selv-
følgelig de voksne på skolerne. 
På Gislev Friskole kan de unge 
altid tale med både lærerne og 
Daniel (Afdelingsleder) eller Maja 
(Skoleleder), hvis der er noget, de 
synes er svært, eller de går og 
tænker over.

Om aftenen er der Søren (Ung-
domsklubben) og de andre voks-
ne i klubben, som de unge også 
kan gå til og få en god snak med. 

Størstedelen af de unge trives 
rigtig godt og kan godt kende 
forskel på rigtigt og forkert/ for 
lidt og for meget. 

De allerfleste vil gerne gøre tin-
gene godt og rigtigt og kan sag-
tens finde ud af at overholde de 
regler, de voksne og samfundet 
stiller op. 

Det tager en landsby….
Det gamle ordsprog ”Det tager 
en landsby at opdrage en teen-
ager” er nok stadig gældende. De 
unge skal have lov til at finde ud 
af, hvem de selv er. 

De skal prøve at stå på egne ben, 
hænge ud og have det sjovt. Og 
det vil de gerne gøre uden, der 
altid er en voksen ved siden af 
dem. Det har heller ikke ændret 
sig. De måler sig med de andre 
unge og de voksne omkring sig.

Så det er først og fremmest de 
voksnes eksempel og gode sam-
taler om reaktioner, tanker og fø-
lelser, der vejleder de unge - også 
når de voksne ikke er til stede. 
Vi talte på mødet om, hvordan vi 
kan understøtte, at forældre får 
talt sammen om, hvor grænserne 
går for fx alkoholindtag og dren-
gestreger. 

››  S S P  I  F A A B O R G -  M I D T F Y N  K O M M U N E 

Gislev  et mere trygt sted

Daniel Molls Jensen
Afdelingsleder for børnemiljø
og Maja Kvist Skoleleder

Søren Birch Jensen 
Afdelingsleder i ungdomsskolen, 
Telefon: 72 53 83 41

Betina Karlby 
SSP’er i FMK
Telefon 72 53 83 58. 
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Først og fremmest står vi alle til 
rådighed for gode råd og vejled-
ning til samtalen med din teen-
ager. 

Når snakken falder på, hvad man 
skal stille op, når de unge forsam-
les og hygger sig, så talte vi på 
mødet om, at det ville være godt 
at præcisere, hvornår man går til 
hvem – i forhold til alvorsgraden. 

Hvis de unge kommer i konflikt 
i skoletiden eller omkring noget 
relateret til skoletiden, så er det 
Daniel og Maja, man tager fat i 
(hvis de går på friskolen selvfølgelig). 

Hvis det er noget, der sker om af-
tenen, mens de er i ungdomsklub, 
er det Søren, man ringer til. 

Hvis man observerer noget, man 
synes, er lige over grænsen for 
såkaldte “drengestreger”, og man 
ikke selv har lyst til at konfrontere 
de unge, så ringer man til Betina. 
Man kan ringe til Betina anonymt. 
Hvis der sker noget, der kan be-
tragtes som ulovligt, melder man 
det til politiet. Hvis politiet ikke 
får nogle anmeldelser, så ved 
de jo ikke, hvad der sker – og så 
kommer de ikke så ofte forbi og 
hjælper med at opretholde ro og 
orden. 

SSP – hvad er det? 
Nogle ved måske ikke, hvad SSP 
er, så det kommer der en forkla-
ring på her:  SSP står for samar-
bejde mellem Skolen, Socialfor-
valtningen og politiet. 

Så Betina er ansat af kommunen 
for at samle trådene mellem de 
tre instanser. Betina kommer bl.a. 
og taler om børn og unge, inter-
netvaner og alkohol med foræl-
drene (som nogle sikkert kender 
hende fra) og taler med eleverne 
om deres vaner. 

Betina kan også bruges, hvis 
man som forældre har brug for 
hjælp, fordi man synes, ens barn 
eller unge er med i nogle sam-
menhænge, man som forældre er 
bekymret for.  Man kan altid få fat 
i Betina på telefon.

Vi er her alle for at hjælpe med, 
at alle børn og unge trives og har 
det godt, og at byen er et trygt 
sted at være for alle. 

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

HAVEMASKINER

UDLEJES!
SE MERE PÅ WWW.GISLEV-SMEDIE.DK 

ALLE PRISER ER PR. DAG INKL MOMS EKSL. FROBRUG

VVS – GAS – LANDBRUGSMASKINER
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Lone Østergaard
Her fortsætter serien om de 
mange børn/unge, der efter 
opvæksten i Gislev har bosat 
sig andre steder i verden.

Læserne er meget velkomne  
til at foreslå kommende  
bidragsydere til disse artikler.

I kan henvende jer til mig på 
tlf. 5132 8935 eller på mail: 
pl.oestergaard@gmail.com

ANETTE SKYGGELUND BJERNEMOSE

Jeg husker tydeligt den morgen i 
juli 2003, da alle studenterfester-
ne var godt overstået, og skole-
bøgerne var gemt langt væk for 
en tid. Den morgen sad jeg sam-
men med min mor, Dorit Skygge-
lund Schjødte, i vores udestue på 
Havesangervænget. 
Vi spiste morgenmad, og jeg hu-
sker, at vi begge var meget stil-
le. Min far, Kurt Schjødte, var på 
arbejde som chauffør i en af Gi-
slev Rejsers turistbusser et sted 
i Europa. 

På mit værelse stod flyttekas-
ser og tasker, et nyt liv ventede 
mange kilometer væk fra det hjem 
og den by, jeg altid havde holdt 
så meget af. Både min storebror 
Kennet og min tvillingsøster Jan-
ne var begge flyttet ud af deres 
værelser, så jeg havde haft god 
plads og ro til at læse til eksamen. 
Nu var jeg blevet HHX student fra 
Svendborg Handelsskole.

Ved en studenterfest året før hav-
de jeg hos min veninde fra folke-
skoletiden, Marie Tscherning Ras-
mussen, mødt hendes fætter. Den 
fætter, som jeg nu havde besluttet 
mig for at flytte sammen med.  

Derfor kørte jeg den sommerdag 
i 2003 ud af Gislev sammen med 
min kærestes morbror, Bent Ras-
mussen, i en lille flyttebil. 

Ud af den by, som havde været 
mit hjem siden 1982, hvor jeg blev 
født. Kursen var sat mod Sjæl-
land, og jeg glædede mig til at 
få en hverdag sammen med Keld 
i vores nye kollegielejlighed ved 
Bagsværd sø. Jeg kan huske, jeg 
beroligede mig selv med: ”man 
kan jo altid, komme hjem igen”.

Mit nye liv i Bagsværd tog sin 
form. Jeg fik arbejde i den lokale 
Superbrugs og kom til at spille på 
det lokale damefodboldhold. 

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

Udflytterne
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Lige netop fodbolden måtte og 
skulle være en del af mit nye liv, 
og det var en god klub. Derudover 
kom jeg også til at lære mine svi-
gerforældre rigtig godt at kende. 
De var begge Fynboer, min svi-
germor var også fra Gislev, og de 
tog imod mig med åbne arme i 
deres hjem i Blovstrød. 

Fodbolden er en sport, jeg har el-
sket, lige fra jeg begyndte i skole. 
Jeg har brugt utallige timer på 
skolens fodboldbane sammen 
med drengene fra klassen, for så 
igen om eftermiddagen at gå til 
træning hos Mogens Dalsgaard 
og Børge Jeppesen på banerne 
ved hallen. Pigefodbold kunne 
noget i de år i Gislev, og vi så op til 
dameseniorholdet. Inden vi blev 
så gamle, prøvede vi også kræfter 
med 11-mandsfodbolden i pige-
rækkerne.  Her var særligt Palle og 
Anders vores indpiskere og ambi-
tiøse trænere. Jeg fik også selv lov 
til at prøve kræfter med træner-
gerningen. Ildsjælene i fodbolden 
i Gislev var mange den gang. En 
stor TAK til jer, der gav så meget 
af jeres tid, for at vi kunne have 
det sjovt i et helt fantastisk fæl-
lesskab. I den forbindelse skal der 
også lyde en stor TAK til Troels, 
Jens, Carsten og Birgit, der skab-
te et helt andet og unikt fælles-
skab hos KFUM-spejderne. Vi var 
mange fra min folkeskoleklasse, 
der lærte at passe på os selv og 
hinanden, når vi vandrede afsted 
med stor oppakning og slog lejr 
ved skov, strand og marker i alt 
slags vejr. 

Efter et år med arbejde i Brugsen, 
startede jeg på Blaagaard Semi-
narium i Søborg. Jeg havde selv 
i min egen skolegang på Gislev 
Centralskole mødt nogle rigtig 
gode forbilleder. Min klasselærer 
og dansklærer i de første seks 
skoleår var Ulla Hein. Jeg husker, 
at vi alle var rigtig glade for Ulla. 
Ulla sagde tit til os, at vi var en 
god klasse, men at vi snakkede 
meget. Anders Skotte var vores 
matematiklærer de første skoleår, 
senere fik han os til dansk. 

Vi havde Anders i ni år, han var 
sjov og havde meget energi. Ulla 
og Anders gav mig en rigtig tryg 
skolegang. Kirsten Agerholm og 
Sigrid Lillemose støttede op om-
kring det elevrådsarbejde, som 
både var spændende, og som tog 
meget af min tid i 9. og 10. kl. Elin 
Thygesen havde helt tjek på den 
skolepatrulje, jeg også var en del 
af i flere år. 

I dag har jeg selv været folkesko-
lelærer i 14 år og arbejder på en 
skole i Helsinge med cirka 600 
elever. Jeg er indskolingslærer. I 
vores indskoling arbejder vi med 
løbende skolestart og blandede 
aldersgrupper. Det er en ander-
ledes og rigtig spædende tilgang 
til børns læring. Inden jeg kom 
til Helsinge, arbejdede jeg på en 
skole i Hillerød med cirka 900 
elever. I 2019 valgte jeg at blive 
udredt for ordblindhed, også kal-
det dysleksi. Den ordblindhed, jeg 
har, var meget tydelig. 
Jeg har altid været meget tak-
nemmelig for, at mine forældre 
fandt tid til at øve staveord, dik-
tater og læse med mig. Jeg kun-
ne ikke lide at få fejl, så der blev 
trænet rigtig mange gange. Ord-
blindhed er på ingen måde aty-
pisk. Nutildags har man i skolerne 
en langt større viden om denne 
vanskelighed. I dag bruger jeg 
denne viden kombineret med min 
egen vanskelighed i min tilgang 
til børns læring. Jeg holder rigtig 
meget af at se mine egne elever 
lykkes; det er gensidig glæde, når 
ordene på papiret pludselig giver 
mening for dem.

Sammen med min mand, Keld, 
og vores to børn bor jeg i dag 
i et parcelhus i Hillerød. Viktoria 
på næsten 13 år har altid været 
familiens gymnast, storsmilende 
og altid glad. Sidste år kunne jeg 
dårligt få armene ned. Hun ville 
til at spille fodbold. 
Nu er jeg træner for Viktorias 
fodboldhold. Sammen deler vi 
rigtig mange timer på de store 
græsplæner. André er vores søn 
på 9 år. Han er lidt mere genert 
end sin storesøster, meget be-
tænksom, og han elsker også at 
spille fodbold. Derudover bruger 
han rigtig meget tid på golfba-
nen sammen med sin far, farfar 
og farmor.

Nu, 19 år efter jeg kørte med Bent 
ud af Gislev, må jeg erkende, at 
jeg aldrig ”kom hjem”. Ligesom 
min storebror, Kennet Wienecke 
Skyggelund, er vores hverdag og 
vores børns liv nu på Sjælland. Til 
gengæld er vi ofte i Gislev for at 
besøge mine forældre, min farmor, 
Inge, og Kelds familie. Derudover 
er der altid stor gensynsglæde, 
når vores børn besøger fætter 
Lasse og kusine Lærke hos min 
søster og svoger, Janne og Jens 
Schjødte Hald. 

Janne er en af Gislevs frisører. Hun 
har altid travlt, og der er stor ak-
tivitet omkring hendes salon. At 
Janne bor i Gislev, er jeg rigtig 
glad for. Det, Janne og andre gode 
mennesker gør for at holde Gislev 
i en god og sund udvikling, synes 
jeg, er helt fantastisk. Jeg glæder 
mig altid til at komme ”hjem”!
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I 1. klasse fik vi Kirsten Agerholm 
som klasselærer. Selvom vi var en 
stor flok, skabte hun ro og orden, 
og vi fik en rigtig god klasse med 
sammenhold og fællesskab. 

Efter skole stod den på fritidsklub, 
hvor jeg havde mange skønne ti-
mer. I de lidt større klasser (mel-
lemtrin) fik vi Poul Nielsen som 
klasselærer. I 10 kl. fik vi Anders 
Skotte. Her havde vi en dejlig stu-
dietur til Prag, hvor vi kørte den 
lange vej i en gammel bus, der un-
dervejs måtte en tur på værksted. 
Men turen endte godt alligevel, vi 
kom frem og hjem igen. 

Jeg husker særligt min skolegang 
på Gislev Centralskole, som en tid 
med fællesskab, tryghed, og rig 
på oplevelser. 

ANJA KARGO SØRENSEN

Min barndom
Mine dage i Gislev startede, da jeg 
var 2 år gammel. Jeg flyttede fra 
Ørbæk til Gislev med mine for-
ældre, Inge-Lise Kargo Sørensen 
og John Kargo Sørensen. Det var i 
1980. Min far arbejdede som smed 
i Ørbæk, og min mor var i mange 
år hjemmehjælper i Gislev. 
De havde fået øje på et dejligt, lille 
hus på Mosevej ud til marker og 
enge, som de bare måtte eje. Der 
gik ikke lang tid i vores lille familie, 
før den blev større. I 1982 blev jeg 
storesøster til min lillebror Jan. 
Da tiden meldte parat til skole-
start i 1984, startede jeg i børne-
haveklasse på Gislev Centralsko-
le. Vi startede 2 klasser, for vi var 
en stor årgang. 

Alle de emneuger, lejrture og ud-
flugter som jeg stadig kan huske 
den dag i dag - og det er alligevel 
nogle år siden… 

Min gamle klasse fra Gislev har 
holdt fast på traditionen om jubi-
læum. I 2020 havde vi 25 års jubi-
læum, men pga. corona udsatte vi 
festen til 2021, hvor vi næsten alle 
mødtes igen. Det var super sjovt 
at se alle ens gamle klassekamme-
rater efter så mange år. Da skole-
tiden var ved vejs ende på Gislev 
Centralskole efter 11 år på samme 
skole, skulle jeg videre. Jeg valgte 
at tage 3 år på handelsskole. Jeg 
fandt dog hurtigt ud af, at jeg ikke 
skulle have noget med tal og øko-
nomi at gøre. Jeg ville derimod gå 
i en helt anden retning…

Udflytning
Jeg flyttede fra Gislev lige midt i 
den værste storm, Danmark no-
gensinde har set. Det var den 3. 
november 1999. Jeg bosatte mig i 
Nyborg, hvor jeg flyttede ind i en 
lejlighed sammen med et par ven-
ner fra min gamle klasse fra Gislev 
Centralskole. Vi havde et lille bo-
fællesskab.  Det var den perfekte 
måde at flytte hjemmefra på. Der 
var altid nogen at snakke med, så 
man følte sig aldrig ensom. 

Uddannelse
Jeg valgte at læse til klinikassi-
stent i Odense, hvilket gjorde, at 
jeg skulle pendle fra Nyborg til 
Odense. Efter 6 måneder på skole 
skulle jeg finde en læreplads. Her 
var jeg heldig at finde en i Fa-
aborg. Så jeg flyttede for en stund 
til Faaborg. Da jeg var færdig med 
at læse til klinikassistent i 2003, 
ville jeg noget mere med mit fag. 
Derfor valgte jeg at læse videre til 
tandplejer i Aarhus. Det var nogle 
hårde år med at pendle til Aarhus, 
men det lykkedes, og i 2006 var 
jeg færdiguddannet. 

››  H V O R  B L E V  A N J A  A F

Udflytterne
"Med benene  

plantet solidt i den 
midt fynske muld"
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Familie
I 2000 var der fest på klub 54 
(en klub, der var kendt blandt 
alle unge mennesker i det midt-
fynske). Her mødte jeg min mand, 
Jens Christian, som jeg har været 
sammen med i 22 år nu. Han trak 
mig tilbage til det velkendte Midt-
fyn. I 2003 købte vi en gammel 
murermestervilla i Ringe, som vi 
brugte mange år på at renovere. 

Vi er stadig i gang, og vi elsker 
at sætte vores eget præg på tin-
gene. Det hjælper da også, at jeg 
er gift med en tømrer, så bliver det 
lidt lettere at få tingene gjort. Vi 
har nu boet i huset i 22 år. Vi har 
3 dejlige børn sammen, Laura på 
15 år, Gustav på 13 år og Marcus 
på 11 år. 

Jeg arbejder i dag som tandplejer 
hos Tandlægen.dk i Ringe. I min 
fritid trækker jeg i mine løbesko. 
Jeg kan godt lide at komme ud i 
den friske natur og se årstiderne, 
der skifter. 

Det giver en dejlig balance i en 
travl hverdag. Jeg har også en in-
teresse for kunst. Den blev skabt 
helt tilbage i skoletiden, hvor bil-
ledkunst var mit yndlingsfag. Jeg 
valgte billedkunst som valgfag, da 
jeg havde en naturlig interesse for 
faget. I dag finder jeg ro ved at 
gå ud i min garage, hvor jeg kan 
stå og male. Den vigtigste ting for 
mig er min familie. Trygheden i at 
have min familie tæt på. Min bror, 
der bor i Odense, mine svigerfor-
ældre i Ringe og mine forældre, 
der fortsat bor i Gislev i det dejlige 
hus på Mosevej, som vi selvfølge-
lig stadig kommer og besøger. 

Det er tit, at mine børn kommer på 
ferie hos deres mormor og mor-
far i Gislev. Her spilles der fodbold 
oppe på fodboldbanerne, og der 
bliver leget udenfor. 

Det vækker gode minder frem, fra 
da jeg selv legede og spillede bold 
på banerne. Jeg har også stadig 
min skoleveninde, Tine Secher, i 
Gislev. 

Hende har jeg stadig kontakt til, 
og vi ses af og til, når lejligheden 
byder sig. Min barndom i Gislev 
var god og tryg. Vi legede på ga-
derne med børnene fra vænget. 
Vi rendte fra hus til hus, have til 
have. 

Legede med dukker, spillede 
bold og legede en masse lege 
udenfor, til solen gik ned. Vores 
hjem på Mosevej var altid åbent 
for alle. Vi holdt fester, fødsels-
dage og sammenkomster for fa-
milie og venner.

Jeg kan se tilbage på min barn-
dom og ungdom i Gislev med 
gode minder. Her var godt og 
trygt at vokse op, et lille lokal-
samfund er noget helt specielt. 

Jeg har aldrig haft de store 
længsler efter at flytte langt 
væk. Jeg er blevet på Fyn. Det 
er derfor, jeg selv har valgt at 
bosætte mig med min familie i 
Ringe, tæt på familie og venner. 
Mine ben vil altid være placeret 
solidt i den midtfynske muld. 
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• Autodeko/Lastbiler/Mc

• Design

• Selvklæbende tekst/logo

• Storformat print

• Bannere

• Facadeskilte

• Pyloner

• Byggepladsskilte

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

Service og reparation 
af alle bilmærker!

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

3 års garanti 
på reservedele

 Bevar din 
fabriksgaranti

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

FordelsKort
5% i bonus

Skøn natur, godt nærmilijø – www.tilflytter.fmk.dk
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Til gengæld forholder det sig helt an-
derledes med insekterne. Særligt bierne 
er vilde med dem. De kravler ind i de 
tragtformede blomsterhoveder og su-
ger lystigt nektar til sig. Det er en fryd 
for øjet, især når man tænker på, at bier 
eller insekter i det hele taget ikke læn-
gere er en selvfølgelighed. 

Jeg mener, da jeg var barn tilbage i 
80érne, var det helt almindeligt, at en 
af sommerens baggrundslyde var bier 
og insekters summen. I dag er der an-
derledes stille. De er der, men i et meget 
mindre antal. Et meget tydeligt eksem-
pel er den rene bilrude. Førhen husker 
jeg, at bilruden ofte var fedtet af insek-
ter efter en længere køretur. 

Det er tankevækkende, at deres antal er 
reduceret så kraftigt og det er sørgeligt 
at det igen er menneskets levevis, der 
er med til at forstyrre naturens orden. 
Planter og træer har brug for bier og 
insekter for at kunne overleve. 

Æbler vokser kun på træerne, hvis det 
bliver bestøvet. I det hele taget vokser 
planter kun, hvis bierne hjælper til med 
at passe dem. 

Advarselslamperne blinker og det har 
fået mange til at interessere sig for at 
holde bier. Heldigvis for det. Her i præ-
stegårdshaven er der også blev sat et 
par stader op. For ud over at være nyt-
tige for blomster og træer, producerer 
de også lækker honning. Honning som 
er et helt særligt produkt. Siden tider-
nes morgen er honning at regne for 
guddommelige spise. Johannes Døbe-
ren levede af græshopper og vilde bi-
ers honning. Moses førte folket til det 
forjættede land, der efter sigende flød 
med mælk og honning. 

De græske guder drikker honning 
som en særlig guddommelig drik. Her-
hjemme producerede man gudedrik-
ken mjørd og der findes talrige flere 
eksempler. Honning er med sin gyldne 
farve og søde smag dyrebar for men-
neskeheden. Den er naturens egen 
medicin. Den er bakteriedræbende og 
lindrer ondt i halsen. Den søder bag-
værk og forsøder derved tilværelsen 
med sin guddommelig smag og gode 
egenskaber. Siden tidernes morgen har 
mennesker været på jagt efter honning. 
Til at begynde med indsamlede man fra 
vilde bier. 

Efterhånden udviklede det sig til egent-
lig biavl, sådan som vi kender det i dag. 
Og set i et skabelsesteologisk perspektiv 
går alt hånd i hånd. Gud gav menne-
sker dyrene og planterne at passe på. 
Og at kaste sig over biavl er en måde at 
passe på naturen og på klimaet. 

En biting ved arbejdet med bier og hon-
ning er, at det er fascinerende at stu-
dere sådanne bier på tæt hold. Alle har 
de deres kald og bidrager med deres 
arbejde til at holde boets lille minisam-
fund kørende. Med særlige danse kan 
en enkelt bi meddele hel boet, hvor den 
bedste nektar er. Hvor der er en nyud-
sprungen rapsmark eller lignende. 

Da det store lindetræ på gårdspladsen 
blomstrede i fjor, lød der en summen af 
flittige bier, der alle havde travlt med at 
suge de søde lindeblomsters nektar til 
sig. Men bier flyver ikke bare rundt på 
må og få. Allerede på larvestadiet er de 
bestemt til at udføre et kald. Enten som 
Dronning, drone eller arbejdsbi.
Dronningen er den fornemmeste og 
vigtigste. Det er hende, der lægger æg 
og dermed garant for flokkens overle-
velse. 

Det er i skrivende stund blevet sommer. Mine stokroser uden for kontorvinduet blomstrer 
og dufter. Smukke er de. Dufte dem kan jeg svagt, idet det for den menneskelige 
lugtesans kan være svært at opfatte deres sarte duft. 

Flittig som en bi
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Dronerne (hanbierne) har kun én opgave 
at befrugte dronningen. Desværre er der 
kun ganske få af dem, der opnår dette. 
Dronerne har jeg lidt ondt af. De har en 
svær skæbne. Er de heldige og får de lov 
til at parrer sig, medfører det døden. De 
overlevende har det derimod ikke let-
tere. I løbet af sensommeren forbereder 
arbejdsbierne vinterens komme og en af 
deres fornemmeste opgaver er at smide 
dronerne på porten. De er ikke længere 
nyttige og hvorfor så føde på dem. 

Arbejdsbierne er dronningens døtre 
og de har forskellige arbejdsopgaver 
afhængig af deres alder. De begynder 
med rengøringsjob og larvepasning. 
Fortsætter som bygningskonstruktø-
rer. Herefter soldater og lagerarbejder. 
Nogle bliver ved med dette, imens an-
dre ældre bier bliver indsamlere. Kort 
sagt en på nogle områder genkendelig 
samfundsstruktur. 

De er flittige de små bier, sådan som 
de flyver ind og ud af boet. Hele tiden 
beskæftiget med deres kald, nemlig at 
gøre sit til fællesskabets bedste.

Jeg tænker, at det kunne vi mennesker 
lære noget af. Mon ikke vi ville opdage, 
at vi ved at forsøde andres liv, selv får 
tifold igen.

Sådan som det står så
tydeligt i Ordsprogenes Bog 

kapitel 16,24: 

”Venlige ord er som  
honning, en lise for sjælen 

og helse til kroppen”

Sognepræst Mette Sauerberg

Bussen  holdt og ventede på os ved Gislev Kirke, og så gik turen direkte til Gråsten.

Snakken gik i hele bussen på vejen derned , alle var 
spændt på hvad mon vi skulle få at se. Må sige det var 
rigtig dejligt afslappende , sidde og nyde turen over 
Fyn og igennem Jylland.

Kl. 12 skulle vi spise middag på den GAMLE KRO i Grå-
sten. Alle var spændt på middagen , der duftede dej-
ligt ,lige så snart man trådte ind i de hyggelige lokaler. 
Nogen gættede kyllingesteg  , måske det var oksesteg, 
men det var flæskesteg , med tilbehør af alle slags. Des-
serten var Kirsebærtrifli. Den gamle kro lå tæt i nær-
heden af GRÅSTEN SLOT  og efter spisningen, kunne 
man lige i gåafstand spadsere til slotshaven og nyde 
det fine vejr og alle de smukke blomster. hvis man var 
interesseret, var der åben i den pragtfulde slotskirke , 
der lå til højre i en længe på slottet. Der ville være en 
guide og fortælle om kirken , flere udtalte derefter, at 
det gjorde  hun rigtig  godt.

Ca. kl. 16 var vi igen samlet i bussen , tiden går hurtigt 
når man hygger. Bussen kørte mod DYBBØL MØLLE , 
hvor der blev serveret kaffe og hjemmebag. Møllen var 
under restauration , men man kunne spadsere en tur 
ved møllen og kigge på de gamle kanoner,  hvis man 
havde lyst og mere energi.

Så kørte bussen hjemad igen imod Gislev , igen meget 
snak i bussen , om alle de indtryk, man hver især havde 
fået med sig hjem. Man aftalte at det var dejligt at sog-
ne turen lå i forsommeren, i stedet for om efteråret, vil 
gøre alt for at man til foråret 2023 , igen arrangerer 
sognetur og håber på den den store tilslutning. 

TUSIND TAK FOR EN DEJLIG 
DAG TIL JER ALLE. 

På menighedsrådets vegne. 

Sognetur 2022
Søndag d. 22/5 mødtes vi i Gislev kirke kl. 9.00, til en dejlig gudstjeneste. 

Derefter ønskede Mette alle en rigtig dejlig bustur med Gislevrejser. 
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Jagtgudstjeneste
Efterfølgende hagljagt i Præsteskoven Søndag den 20. november

Traditionen tro inviterer præsten på jagt igen i år i Præsteskoven.

Program

Kl.  9.00: Jagtgudstjeneste i Gislev kirke. 
Kl.  9.40: Parole på gårdspladsen i Præstegården
Kl. 10.00: Sognepræsten inviterer på fællesjagt i Præsteskoven 
Kl. 14.30: Menighedsrådet inviterer på frokost i Konfirmandstuen

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

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

Gislev-Ellested menighedsråd

P

Høstgudstjeneste
Gislev kirke d. 28. aug. Kl. 11.00

Traditionen tro holder vi Høstgudstjene-
sten den sidste søndag i august.

Ligesom de tidligere år medvirker FDF 
orkester og byens lokale kor Tågehornet.

Efter gudstjenesten vil der være indskriv-
ning for kommende konfirmander og 
indvielse af vores nye p-plads.

Indvielse af p-plads 
ved Gislev kirke.

Søndag den 28. august afholder  
vi indvielse af vores nyetable-
rede p-plads bagved kirken.

I den anledning afholder vi en lille 
reception efter der har været af-
holdt høstgudstjeneste. Høstguds-
tjenesten afholdes kl. 11.00.

Menighedsrådet er værter ved er 
let traktement på p-pladsen.

Alle er velkomne

Foredrag om Søbysøgård 
den 26. okt. kl. 19.00

 i Konfirmandstuen ved Gislev Præstegård

Søbysøgård er en gammel herregård fra første halvdel af 1500 tallet.

 Der har været mange ejer af herregården og den har en spændende historie 
og endda sit helt eget genfærd! Siden 1931 har det været ejet af staten og 
i 1933 åbnede det som ungdomsfængsel og er stadig fængsel, dog i en helt 
anden konstellation. 2 tidligere fængselsbetjente, Kurt Rosenfeldt og Svend-
Erik Christensen, vil fortælle om herregårdens spændende historie og også 

om hvordan det er, at have et job som fængselsbetjent. 
Både på godt og ondt. 

Der vil helt sikkert komme nogle gode historier om et langt arbejdsliv blandt 
fanger. Det har ikke været kedeligt og til tider måske lige lovligt spændende.



4 5

Konfirmandtilmelding
Det er blevet tid til at tilmelde sig 
dette års konfirmandundervisning

Tilmelding kan ske digitalt på 
folkekirken.dk. Tryk på bjælken 
med konfirmandtilmelding og 

derefterlog in via NemID

Indskrivning: Alle kommende konfir-
mander og deres søskende og forældre 
indbydes til Høstgudstjeneste den 28. 
aug. Kl. 11.00. Efter gudstjenesten mø-
des vi i våbenhuset. 

Her vil blive uddelt undervisningsplan og 
der vil være mulighed for at tilmelde sig 
på blanket, hvis ikke man har gjort det 
digitalt.

Herefter vil menighedsrådet gerne byde 
på lidt at spise i forbindelse med indvielse 
af vores nye p-plads omme ved graver-
huset. 

Jeg glæder mig til at hilse på jer alle.

Undervisning: Undervisning vil i den 
kommende sæson foregår torsdag mor-
gen kl. 8-9.30. Vi begynder i uge 43.

Der vil i løbet af året blive enkelte filmaf-
tener eller lignende arrangementer.

Mange konfirmand hilsener 
Sognepræst Mette Sauerberg

Mindeord om Organist Erik Kempf
Min gode kollega ved Gislev og Ellested kirker, organist Erik 
Kempf, afgik ved døden i februar 2022, efter et sygdoms-
forløb med en aggressiv kræft, som tog alle kræfter fra Erik.

Jeg lærte Erik at kende, da jeg i 1984 blev gravermedhjælper ved 
kirkerne, Erik var blevet ansat som organist et år tidligere, daværende 
sognepræst Mogens Predstrup, udtalte at nu var der en ung mand 
som organist og en ung mand som gravermedhjælper, så nu var 
fremtiden sikret, og det fik han jo helt ret i. 

Erik og jeg vi hyggede os med ordkløveri og med et lunt glimt 
i øjet. Det betød at inden vi sagde noget til hinanden, skulle vi 
tænke over, om det vi sagde kunne misforstås, eller have en 
dobbelt betydning. Disse dejlige ordspil vil jeg savne meget.
Erik blev en afholdt og stabil organist ved kirkerne. Han stod for 
det traditionelle musikvalg, ikke så meget pop eller populærmusik, 
men gode gamle melodier som har virket i mange år. Han havde 
et netværk af andre organister som han udvekslede noder med 
og hans egen nodesamling var stor. Det var en passion for ham at 
finde små musikstykker som passede til post og præludium.

Erik var koncertarrangør ved kirkerne, og fik bl.a. Händels Messias 
opført to gange i Gislev kirke, begge gange med stort kor, 
Septimuskoret, som består af flere kor som bliver lagt sammen, 
og solister fra den jyske opera. De to store koncerter var et 
stort tilkøbsstykke. Ligeledes blev der arrangeret mange aftener 
med forskellige kor og Erik nød at være den som fik udbredt 
kendskabet til klassik musik, som var hans store passion.
Erik gik på pension fra sit arbejde ved VUC Fyn for 3 år siden, og 
ville hellige sig orgelspil i kirkerne, ligesom han ville tage rundt 
i verden og hører store klassiske værker opført. Desværre fik 
han ikke lang tid til at nyde sit otium. Erik fik konstateret kræft i 
juni mdr. 2021, og kom hurtigt i behandling, men desværre var 
det en meget aggressiv kræft, så Eriks sidste tid blev svær, da 
behandlingerne var hårde ved ham.

I februar kunne hans krop ikke klare det længere og Erik afgik ved 
døden på et hospice ved Århus. Erik Kempf blev bisat fra Mårslet 
kirke den 19. februar i en fyldt kirke, hvor alle de gode salmer, 
som Erik holdt så meget af, blev sunget.

Mine/vores tanker går til Eriks søn Rasmus og til hans hustru 
igennem 12 år Tove.

Æret være Eriks minde.
John Lykkedal

Sangaften i 
Konfirmandstuen

Tirsdag den 13. sept. kl. 19-21

Denne aften skal vi synge 
lidt af sensommerens og 
efterårets smukke sange. 

Undervejs byder menighedsrådet 
på kaffe og kage. Aftenen slut-

ter med ønskekoncert, hvor man 
har mulighed for at komme med 

sangønsker. 

Aftenen er arrangeret af Jakob 
Larsen (organist), Karen Brusch 
(kirkesanger) og Mette Sauer-

berg (sognepræst).
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BLIVER DU  
GLAD I LÅGET  
AF AT SYNGE?

Går du i 4.-7. klasse?
Så er ”Sangfuglene” 
lige noget for dig.

(Koret har selv valgt navnet, som snart 
bliver trykt på vores kortrøjer)

Vi øver hver tirsdag kl. 16.00-17.00 i Gislev 
kirke (…i kirken lyder vores stemmer nemlig 

som en million)

Når du synger i kor, skal du komme hver 
gang, og vi forventer som udgangspunkt, 
at du deltager i koncerterne. I løbet af året 
skal vi synge til fyraftenskoncerter i kirken, 

herunder gå Lucia.

Måske tager vi også ud af ”huset” og 
synger en gang eller 2 i løbet af året 

At synge i koret er gratis. 
Koret er for både piger og drenge.

Du vil blive undervist af Kristina Hedelius-
Strikkertsen erfaren lærer fra Faaborg-

Midtfyn musikskole.

Du kan tilmelde dig til Kristina 
(Khe@fmk.dk)

Skriv dit navn og mobilnuçmmer  
- og gerne din mor/fars mobilnummer 

og mailadresse. 
Eller bare mød op d. 23. august  

kl. 16.00 i kirken.

Vi ses

Filmaften i konfirmandstuen  

TORSDAG DEN 24. NOV. KL. 19.00

Denne aften vises filmens ”Rose”, 
som er skrevet og instrueret af  

Niels Arden Oplev.

Anmelderne har kaldt det en dybt personlig dansk film 
og en feelgood komedie.

Hovedrollen spilles af Sofie Gråbøl og hun gør det 
fantastisk som den skizofrene Inger, der ikke er sådan 
at bide skeer med.  Kort fortalt bygger fortællingen på 
en bustur som Niels Arden Oplevs søster tog med sin 

søster og svoger til Paris. 

Alt i alt ender det med at blive en underholdende 
bustur, der viser at den skizofrene Inger rummer 

mange flere nuancer end det prædikat hun har fået 
påklistret som psykisk syg. 

Efter filmen byder menighedsrådet  
på kaffe og kage.

ROSE
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A D R E S S E R

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

Ellested Kirke
Ellestedvej 11B, 5853 Ørbæk

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

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

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

Organist
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 28. aug. 11. s. e. trin. Kl. 11.00 (Høstgudstjeneste + indvielse af P-plads)

Søndag den 4. sept.  12.s.e. trin. Kl. 10.30

Søndag den 11. sept. 13.s.e. trin.  Kl. 9.00 Nils Holger Ellekilde

Søndag den 18. sept. 14. s.e. trin. Familiehøstgudstjeneste kl. 10.30

Tirsdag den 20. sept. Fyraftens gudstjeneste  kl. 17.00

Søndag den 25. sept. 15.s.e. trin. kl. 9.00   

Søndag den 2. okt. 16.s.e. trin. kl. 10.30 

Søndag den 9. okt. 17.s.e. trin.  kl. 10.30

Tirsdag den 11. okt. Fyraftensgudstjeneste med koret Sangfuglene kl. 17.00

Søndag den 16. okt. 18.s.e. trin. kl. 9.00 ved Nils Holger Ellekilde

Søndag den 23. okt.  19. s.e.trin. kl. 9.00 ved Nils Holger Ellekilde

Søndag den 30. okt. 20.s.e.trin. kl. 10.30

Søndag den 6. nov. Alle Helgens dag kl. 19.00 kl. 16.00

Søndag den 13. nov. 22.s.e.trin. kl. 10.30

Søndag den 20. nov.  Kl. 9.00. Jagtgudstjeneste med efterfølgende jagt i præsteskoven.  

 Vi begynder i kirken. Husk tilmelding.

Søndag den 27. nov. 1.s.i advent kl. 10.30
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Søndag den 28. august kl. 11.00:  Høstgudstjeneste og indvielse af p-plads ved Gislev kirke

Tirsdag den 13. september kl.19-21:  Sangaften i konfirmandstuen ved Gislev præstegård

Torsdag den 24. november kl. 19.00:  Filmaften: Filmen ”Rose” vises i konfirmandstuen ved Gislev præstegård.

Kommende aktiviteter

Gudstjenester



Mit Midtfyn

- V
i samler Midtfy

n.
.. 

Hvis du vil vide mere, så klik ind på:

www.mitmidtfyn.dk

MitMidtfyn er en interesseorganisation, som er stiftet i 2021 med opbakning af de 8 lokalråd på Midtfyn, 
Ringe Handelsstandsforening og Erhverv Midtfyn.

Foreningens formål er at skabe 
et fællesskab og være samlende 
for aktiviteter og udvikling af det 
midtfynske område ud fra devisen 
”Ringe kan ikke klare sig uden det 
omkringliggende område, og det 
omkringliggende område kan ikke 
klare sig uden Ringe”.

I foreningens korte levetid har vi 
allerede været deltager, arrangør 
eller medarrangør af en del arran-
gementer, som har været omtalt i 
Midtfynsposten.

Vi har løbende kontakt til og mø-
der med Faaborg-Midtfyn Kom-
mune, som bakker op om forenin-
gens virke.

Vi vil med dette indlæg opfordre 
læserne af Vækst i Gislev til at teg-
ne et medlemskab af MitMidtfyn. 

Et medlemskab af MitMidtfyn 
koster 100 kr. pr. år. 

For virksomheder koster et 
medlemskab 300 kr. pr. år. 

Hvis du ønsker at vide mere el-
ler tegne et medlemskab, kan 
det tegnes på hjemmesiden, eller 
du kan kontakte Lars Fredslund 
Hansen.

››  O N L I N E  P O R T A L  T I L  M I D T F Y N

Har du hørt om MitMidtfyn?

Med venlig hilsen
Winnie Tang Pedersen, formand for Gislev Lokalråd

AP Andersen, medstifter af MitMidtfyn
Lars Fredslund Hansen, medlem af bestyrelsen i MitMidtfyn

Lars Fredslund, A.P. Andersen og Winnie Tang.

Gem vores hjemmeside
www.mitmidtfyn.dk som 

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

 siden nemt og hurtigt.
www.mitmidtfyn.dk
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››  S A N K T  H A N S  F E S T  I  G I S L E V 

Nyt fra spejderne
Sankt Hans
I år var det endelig muligt at holde 
Sankt Hans på sædvanligvis.
Pladsen og aktiviteterne åbnede kl. 
19.00 Der var som altid mulighed 
for at smadre kopper, kander og 
porcelænsfigurer i det muntre køk-
ken, spille raftebowling og kæmpe 
kryds og bolle. Den indre Robin 
Hood kunne også prøve kæfter med 
lidt bueskydning. Ved bålet blev der 
lavet pandekager og snobrød.

Kl. 20.30 holdt Dorthe Milland en 
rigtig fin båltale, hvorefter bålet 
blev tændt. Det tog ikke længe 
før heksen fløj til Bloksbjerg, mens 
Tommy og Karen spillede Midsom-
mervisen. Vi er rigtig glade for, at 
folk har støttet op om vores Sankt 
Hans arrangement og håber på at 
se endnu flere til næste år.

Familiespejder
Til familiespejder i maj lavede vi mad 
over bål. Men det var kun mad, der 
skulle tilberedes på pinde. Så inden 
vi gik i gang med maden, skulle der 
findes nogle gode pinde, der blev 
snittet til. 

Der blev lavet de traditionelle sno-
brød og æbler med kanel, men også 
pølser og dadler svøbt i bacon. 

Det lykkes os dog ikke at få den hele 
ananas sat på en pind, selv om det 
var en flot snittet pind, og vi måtte 
stege den i mindre stykker. Vores 
minipizzasnegle var heller ikke så 
lette at få til at sidde på en grillpind, 
så det var godt, vi kunne grave en 
grillrist frem. Alt i alt blev det nogle 
lækre retter. Vi holder Familiespej-
der 1 gang om måneden. 

Så kunne du og familien have lyst 
til at prøve kræfter med spejderli-
vet, så mød op til nogle spændende 
timer. 

Det koster 50 kr. pr. familie pr. gang. 

De sidste datoer for Familiespejder 
i efteråret 2022 er:
• 28. august 2022
• 25. september 2022
• 23. oktober 2022
• 20. november 2022
• 4. december 2022

Følg med på vores Facebook-side 
KFUM Spejderne Gislev.

Vel mødt
Spejderne i Gislev

30



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

Sydfyns Diesel Show startede tilbage i 2010 og har de sidste mange år foregået i Langå. 

Men i år fandt det vej til Gislev, da 
muligheden bød sig efter afhol-
delsen af Mini-Truckertræf tilbage 
i september 2021. Køkken, bad og 
toiletforhold var med til at skabe 
mere komfortable rammer for del-
tagende og besøgende.

I tidernes morgen startede Syd-
fyns Diesel Show med 8-10 biler 
og har siden da vokset sig større 
og større, da flere fik lyst til at del-
tage i det hyggelige samvær. I år 
var der ikke mindre end 67 delta-
gende biler. 

Traditionen tro afholdes det i Kristi 
Himmelfarts ferien, så sæt kryds i 
kalenderen 19-21/5-2023.

Følg med på vores Facebook-
side Sydfyns Diesel Show. 

››  M I N I - T R U C K E R T R Æ F

Sydfyns Diesel Show 
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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

Gislev
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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

››  H V A D  S K E R  D E R ?

Følg vores hjemmeside
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Lindevangs private pasningsordning i Sandager slår endelig dørene op…

Efter 1 ½  års arbejde med at få lavet 
en kostald om til lækre lyse lokaler, 
kan vi nu endelig byde børn og fa-
milier indenfor.  

Maria, som har haft privat pas-
ningsordning i Trunderup i 6 år, og 
Jette, som har været privat børne-
passer i 12 år i Ryslinge og Gislev, 
indgår nu et samarbejde på gården 
Lindevang, hvor Jette bor.

Vi vil tilbyde en pasningsordning, 
som byder på en masse fede læ-
ringsmiljøer både inde og ude, 
blandt andet motorikafdeling og 
hygge/læsehjørne og masser af 
plads at boltre sig på, om man er 
lille baby eller større aktivt barn. 
Samtidig er det vigtigt for os beg-
ge, at vi bevarer det hjemlige miljø, 
og at det ikke bliver for instituti-
onsagtigt. 

Vi er 2 kærlige, omsorgsfulde og 
anerkendende personer til at tage 
sig af de små børn fra 6 mdr. – ca. 
3 år i et trygt miljø.

På gården er der 2 labradorer (som 
dog ikke går sammen med børne-
ne), 3 katte, ænder, køer og kalve 
og 4 søde dværggeder, som vi hå-
ber at få kid på om et par år. Til 
foråret vil der komme høns også. Vi 
har en urtehave, som børnene hjæl-
per med at dyrke og efterfølgende 
er med til at spise fra .

Vi er medlem af grønne spirer, 
hvor vi vil tage kurser, som tager 
udgangspunkt i børn og natur, og 
vi vil arbejde ud fra en årsplan med 
de forskellige årstider i naturen.

Vi har en og snart 2 ladcykler, så vi 
kan komme lidt rundt og besøge 
andre kolleger, tur til Egeskov og 
bare udforske områder omkring os. 
Vi tager begge et nyt og frisk før-
stehjælpskursus i august .

Vi glæder os til at komme i gang, og 
starter med en åbningsfest lørdag 
d. 3/9 kl. 10-13, hvor der vil være 
mulighed for at komme og kigge 
og høre lidt om os. Der vil også 
være en forfriskning og hoppeborg 
til børnene (op til 10 år).

Kærlige kram Maria og Jette

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

Pasningsordning
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Gislev Lokalråd og Gislev Er-
hvervsforeningen havde indbudt 
tilflyttere, som er flyttet til områ-
det indenfor de sidste ca. 2 år til et 
arrangement i Gislev Hallen.

Vi mødtes ved flagstangen på Gi-
slev Stadion, og Dorthe Milland og 
Lise Holten bød velkommen. 

Der var mødt ca. 25 personer op til 
arrangementet. Vi præsenterede 
os for hinanden, og vi gik herefter 
på en lille guidet rundtur omkring 
søen, Ådalscenen, Ådalhuset, Gi-
slev Forsamlingshus og sluttede 
ved Gislev Friskole. Undervejs blev 
der givet informationer og fortalt 
gode historier og anekdoter.

Efter rundturen gik vi til Gislev Hal-
lens Cafeteria, og vi var alle klar til 
at spise Monas dejlige mad. Mætte 
og godt tilpasse fik vi informatio-
ner om byens foreninger. 

››  T O R S D A G  D E N  5 .  M A J  2 0 2 2

Tilflytterarrangement

Lise og Dorthe fortalte om byens 
mange foreninger og aktiviteter, 
Johnny fortalte om Gislev Idræts-
forening, og Tanja fortalte om Gi-
slev Hallen. 

Til sidst blev der uddelt mulepo-
ser med gaver, som var skænket 
af lokale erhvervsdrivende. Det var 
glade og tilfredse tilflyttere, som 
gik fra arrangementet.

Jeg tænker, det gentages på et 
senere tidspunkt for andre nye til-
flyttere.

Med venlig hilsen
Lars Fredslund Hansen.
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Krudtuglerne:
Vi tilbyder at afhente gymnasterne, 
der går på Krudtuglerne i Børne-
huset kl. 15.30 om torsdagen. Ved 
første træning skal forældre SELV 
aflevere. Tilmelding på sedlen i bør-
nehus, og så afhenter hjælpetræ-
nerne fra uge 38. 

Tilmelding på www.gislev-if.dk. Pri-
ser kan ses på hjemmesiden. Hvis 
der er familier, der er hårdt ramt 
økonomisk, så har vi mulighed for 

at søge tilskud til kontingentet hos 
DGI. Så mød op og snak med træ-
neren, og så sørger vi for resten. 
Det er dog vigtigt, at gymnasten 
kommer fra sæsonstart, da tilskud 
søges der.

Nogle af holdene har en facebook-
gruppe, hvor der kommer til at stå 
oplysninger. 

Søg om medlemskab i den gruppe, 
der passer til jeres hold:

Gislev GIF Gymnastik og Ryslinge 
Gymnastikforening – Forældre/
barn 
Gislev GIF Gymnastik - Krudtugler
Gislev GIF Gymnastik - Badutsprin-
ger
Gislev GIF Gymnastik – Supermix

Se mere i ”Vækst i Gislev” eller på 
www.gislev-if.dk

Vel mødt til en ny sæson med man-
ge sjove oplevelser 

Sæsonstart uge 37 medmindre anden dato er anført med rød skrift efter holdet.

STED: GISLEV FORSAMLINGSHUS

Mandage:  9.00 - 10.00 Effektiv træning: Marianne Baekgaard
 10.00 - 11.30 Tæppecurling/Bowls: Niels, Hans og Willy. (19/9-22)
 17.00 - 18.00 Effektiv træning: Marianne Baekgaard 
Tirsdage: 17.00 - 18.00  Forældre/barn (barn under 3 år): Mette i samarb. m/RGF 
Onsdage:  9.30 - 11.30 Multimotion 60+: Birgit, Hans, Niels, Kirsten, Willy. (21/9-22)
Torsdage: 16.00 - 17.00 Krudtuglerne (3 - 6 år): Mette, Ann Karina og unge hjælpere 
 17.10 - 18.25 Badutspringerne (bhkl. - 3. kl) Katrine, Ann Sofie og unge hjælpere
 18.30 - 20.00 Supermix (4. kl. - ?): Katrine, Sten
Fredage: 10.00 - 11.00  Seniorgymnastik M/K – Både stående og siddende øvelser, Bodil (2/9-22)

STED: GISLEV FORSAMLINGSHUS

Tirsdage: 19.00 – 21.30 Squaredance: Torben (20/9-22)

Klar! Parat! Gymnastikstart!

Vi har rammerne...

Gislev Idrætsforening GIF  Engdraget 2  5854 Gislev  Fmd. Tlf.: 2890 0860
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Multimotion 60 + M/K i  
Gislev Hallen
I år begynder vi kl. 9.30 og slutter 
kl. 11.30. Hvis det er for lang tid for 
nogle, holder man bare eller skifter 
aktivitet. Fælles opvarmning for alle 
ved Birgit. Herefter vælges aktivitet: 
Mere gymnastik v. Birgit, øvrige mu-
ligheder: bordtennis, badminton, 
skumtennis, tæppecurling og bowls 
v/Niels, Willy, Hans og Kirsten. 

Vi håber rigtig meget, at I alle har 
rystet Corona af jer, og at I vil dyrke 
fællesskabet og bevægelsesglæ-
den sammen med os. 

Håber vi ses d. 21/9-22 kl.9.30.
Vel mødt

Gislev IF Gymnastik og  
Dans Instruktørerne

Krudtuglerne for børn fra 3-6 år 
(børnehavealderen)
På dette hold er børnene som ud-
gangspunkt til gymnastik alene 
uden mor og far. Vi skal lave op-
varmning, lege, stafetter, sanglege. 
Hver gang er der forskellige red-
skabsbaner, hvor børnene prøver 
mange forskellige ting. 

Der bliver trillet, kravlet, hoppet, 
svinget, krøbet og meget, meget 
mere. Vi lærer at lave kolbøtter og 
udfordrer også børnene med hop 
fra højden. Springgraven er åben 
næsten hver gang sammen med 
teamtrackbaner og naturligvis vo-
res nye redskaber.

Fra uge 38 (2. træningsgang) hen-
ter vores hjælpetrænere børn, der 
går i Børnehuset på Gislev Friskole. 
I skal skrive barnet på listen i bør-
nehuset og sørge for, at barnet har 
en gymnastiktaske med, hvor der 
er gymnastiktøj og en drikkedunk 
med vand. Vi afhenter ca. 15.30 i 
børnehuset. I kan således hente 
børnene efter gymnastik kl. 17.00.

Vi opfordrer til, at børnene så vidt 
muligt skal være til krudtugle-gym-
nastik selv. Hvis jeres barn ikke kan 
være til gymnastik selv, så har vi et 
andet tilbud om tirsdagen fra kl. 17-
18 med forældre/barn gymnastik, 
hvor forældre skal deltage sammen 
med barnet. 

Vel mødt torsdag i uge 37 kl. 16.00-
17.00 i Gislev Hallen

Ann Karina, Mette og unge hjælpere

Forældre/barn gymnastik – ho-
vedsageligt for børn under 3 år 
sammen med forældre

Tirsdag i uge 37 fra kl. 17-18 åbner 
vi hallen for forældre/barn gym-
nastik. Her er den voksne sammen 
med barnet aktiv, så det er en god 
ide også for den voksne at være 
omklædt. På forældre/barn er det 
barnet, der sætter tempoet for, 
hvad der skal laves den dag. 

Måske er det en bane, der prøves 
igen og igen, og måske kaster bar-
net sig ud i alle tingene. 

Vi starter med opvarmning og lege 
til musik. Derefter er der baner med 
forskellige udfordringer til barnet. 
Vi hjælpes ad med at rydde op efter 
banerne og slutter med små red-
skaber, som vi bruger til slut i timen.

Vi samarbejder med Ryslinge GF, 
og der kommer også en træner 
derfra. Vel mødt i Gislev Hallen tirs-
dag i uge 37 fra kl. 17-18.00.

Trænerne

Badutspringerne og Supermix
Her går skoleeleverne til gymna-
stik. På badutspringerne er det for 
børn fra børnehaveklassen til og 
med 3. klasse. På Supermix er det 
fra 4. klasse og opefter.

Der startes med en leg og derefter 
opvarmning. Der laves forskellige 
springbaner, hvor gymnasterne læ-
rer forskellige spring. 

Begge hold laver opvisning både 
i Gislev Hallen og deltager også i 
forårsopvisning i Ringe. 

Pt. er trænerposten lidt sårbar på 
Supermix, så hvis du sidder og 
tænker: ”Jeg kan godt hjælpe hver 
torsdag i hallen”, så meld dig en-
delig til Mette på mgk@geocity.dk. 
Sten og Katrine vil tage imod dig 
med kyshånd!

Gislev Gymnastik og Dans

H V A D  E R  D I N  FA V O R I T S P O R T ?

...sammen fylder vi dem ud!

GISLEVhallen  Skolevej 9  5854 Gislev  www.gislevhallen.dk

Det er sundt at bevæge sig
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Året var 2012. Det var en tid med 
omlægning af den kommunale 
skolestruktur, som jo endte med 
en lukning af den kommunale sko-
leafdeling i Gislev. 

De forældre, der valgte at følge 
med det kommunale tilbud til 
Ryslinge, havde en mindre fanta-
stisk oplevelse af SFO-tilbuddet, 
og flere kontaktede mig herom. 
Og så opstod ideen om et stærke-
re alternativ hjemme i Gislev. Men 
for ikke at ende med at konkurrere 
med Gislev Friskoles SFO, star-
tede en dialog med netop Gislev 
Friskole. Denne dialog mundede 
ud i ideen om at lave et tilbud til 
4.-6. klasse.

Udfordringen fra starten var imid-
lertid, at der var behov for en 
form for aflønning. Derfor kunne 
vi ikke starte fra skoleårets start. 
Men pludselig fik ungdomsskolen 
nys om vores planer, og her kunne 
man tilbyde lidt aflønning i nogle 
af timerne. Og så var det bare at 
komme i gang. GIF Fritid kunne 
åbne d. 12. september 2012.

Det stærke samarbejde så sit før-
ste lys, da vi fra starten lavede et 
fælles tilbud for 3. klasse, som 
kunne være en del af både skolens 
SFO og foreningens Fritidsklub 
– de vi kalder JUNIORklubben 
(1+1=3). Skulle man så blive ældre 
end 7. klasse, kunne man sagtens 
fortsætte, evt. som medhjælper.
Fra starten har der været tilbud 
om lektiehjælp, eftermiddags-
mellemmåltid og masser af spil, 
leg og aktivitet, og fra starten 
har kommunen haft et godt øje 
til GIF Fritid. Faktisk så meget, at 
der blev sendt fotograf ud til os 
for at få billeder til kommunens 
tilflytterportal. 

Det viste sig dog imidlertid, at 
denne interesse ikke var helhjer-
tet. Men ungdomsskolen skiftede 
efter ca. 1½ år fokusområde og 
kunne derfor ikke længere bidra-
ge til fritidsklubben. Da vi nu var 
så godt i gang, og der var frivil-
lige til at tage sig af de dage, vi 
havde åbent: mandag, onsdag og 
fredag, var det ikke den sværeste 
beslutning at fortsætte alligevel.

Det har lige fra starten været en 
drøm, at GIF Fritid kunne finde en 
løsning, hvor der var åbent alle 
ugens fem skoledage.

Dette kræver dog enten mange 
frivillige eller økonomi til at lave 
en ansættelse. Da det så kom mig 
for øre, at der var andre lignende 
tilbud i kommunen, som fik ret 
store årlige tilskud, gik jeg i gang 
med at søge lignende støtte til 
Gislev. 

Det var dog mere besværligt end 
som så og endte da også med, 
at kommunen var nødsaget til 
at ændre strategi for alle efter-
skole-tilbud for 4.-6. klasse i hele 
kommunen, og dermed kunne vi 
ikke blive tilgodeset. Vi har også 
gennem årene holdt fast i nogle 
traditioner. 

De første mange år lå Egeskov 
Marked om onsdagen, og så er det 
jo oplagt at fylde nogle biler og 
drage mod Kværndrup. De fleste 
gange fik vi lidt nyt legetøj med 
hjem til fritidsklubben. 

Vi har rammerne...

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

Det blev til 10 år med FritidsklubDet blev til 10 år med Fritidsklub
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Hver jul har vi holdt Juleafslut-
ning, hvor maden har fået et 
ekstra niveau – naturligvis med 
mandelgave! Ligeledes har som-
merafslutningen været med eks-
tra mad.

Vi har lige fra starten været fun-
deret i frivilligheden. Med undta-
gelse af de første 1½ år med lidt 
løntilskud, har GIF Fritid været af-
hængig af, at nogle har haft tid en 
eftermiddag, har lyst til at lege, lyst 
til at lave mad, løse konflikter samt 
være i dialog med forældre og sko-
le. Gennem årene har det vist sig 
at blive sværere at finde frivillige 
til eftermiddagstimerne, og nu er 
det desværre ikke muligt længere.

Derfor startede vi i efteråret et 
øget samarbejde mellem Gislev 
Idrætsforening, Gislev Friskole 
og kommunen via en fritidskon-
sulent. 

Samarbejdet havde sat sig for at 
finde en løsning, hvor der kan ska-
bes en delt stilling mellem fritids-
klub og skole. Da vi her til sommer 
nåede en deadline i forhold til en 
opstart til skolestart, var løsnin-
gen desværre ikke fundet. Jeg 
håber dog, at arbejdet fortsæt-
ter, så der ikke går for lang tid, 
før Fritidsklubben kan få nyt liv.
Så status lige nu er, at der des-
værre ikke startes op i GIF Fritid, 
når skoleåret starter. Hvornår, og 
om det nye tilbud kan se dagens 
lys, står lige nu i det uvisse. Men 
jeg håber inderligt, at det ikke va-
rer længe, før det lykkes.

Jeg vil gerne takke samtlige fri-
villige, der har hjulpet i GIF Fritid 
gennem alle 10 år. Jeres indsats 
har været absolut uundværlig. 
I har alle været med til at sikre 
nogle fantastiske eftermiddage 
for utrolig mange børn og unge. 

De har fået bevægelse, venskaber, 
lektiehjælp og lidt lækker efter-
middagsmad - og det i trygge 
rammer i gåafstand fra skolen.

De mange frivillige i GIF Fritid har 
været både voksne og store unge.
En kæmpe tak til alle for 10 fan-
tastisk år. Tak for den enorme op-
bakning. 

Jeg håber at se nye skud på stam-
men inden længe!

De bedste hilsner, Heide Munk

Tak!

...sammen fylder vi dem ud!

GISLEVhallen  Skolevej 9  5854 Gislev  www.gislevhallen.dk

SENIORGYMNASTIK M/K 
FRA ALLEREDE FREDAG DEN 2. SEPTEMBER ÅBNER BODIL DØRENE  

I HALLEN OG INVITERER TIL SENIORGYMNASTIK M/K.
 

Træningen foregår både siddende og stående. Bodil inddrager også håndredskaber.
Alle kan være med, så håber vi ses fredag den 2. september kl. 10.00.

Vel mødt
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Vi har rammerne...

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

Vi ved godt, at det måske ikke er 
alle, der når at læse denne artikel 
inden søndag den 14. august 2022 
i VÆKST. Vi giver det et forsøg og 
håber. Vi vil også lave opslag på 
diverse medier, så alle får mulig-
heden for at deltage i et arran-
gement, vi har arrangeret søndag 
den 14. august 2022 fra klokken 16 
til 17 for alle børn i alderen 3 til 11 
år og gerne med forældre. 

Søndag den 14. august 2022 vil en 
DGI-instruktør aktivere børn (og 
måske forældre). Alle deltagende 
børn vil som tak for deltagelsen få 
en t-shirt med hjem. Fra klokken 
ca. 17 vil fodboldafdelingen være 
vært med en grillet pølse, en øl 
eller vand til fremmødte forældre 
samt en grillet pølse og vand til 
børnene. Mød op i praktisk tøj, 
som man kan bevæge sig i. 

Børn i alderen 3 til 8 år.
Fodboldopstarten for de små bli-
ver fyldt med magi

Når Gislev IF starter fodbold op 
for de 3-8-årige i august, bliver 
det med ny magi for store og små. 
Det er nemlig både børn og deres 
forældre, der er velkomne. 

Det skal være sjovt at spille fod-
bold i Gislev
Vi vil gerne gøre noget for de 
mindste børn og gøre det let 
for alle at starte til fodbold. Vi 
har valgt at få hjælp udefra for 
at tilbyde noget andet, end man 
traditionelt ser i mange fodbold-
klubber rundt om i landet. Vi får 
hjælp af fodboldkonsulent Jeppe 
Jensen fra DGI Fyn til at skabe lidt 
magi for børnene. 

DGI har et koncept med ”mi-
nimagi”, og det har vi valgt at 
lave en aftale omkring i august 
måned. Minimagi handler i bund 
og grund om at bringe legen og 
glæden i fodbold i centrum, og 
vi håber, at mange børn har lyst 
til at starte op. 

Gratis Minimagi i august
Vi kickstarter forløbet med et 
mini-event søndag den 14/8 kl. 
16.00-17.00, på Gislev Stadion. 
Det er gratis for alle børn i alderen 
3-8 år - meget gerne i følgeskab 
med mor eller far – eller en anden 
voksen barnlig sjæl, som også kan 
være aktiv. 

Der er hverken krav om erfaring 
med fodbold eller specielt fod-
boldtøj eller støvler, bare praktisk 
tøj man kan bevæge sig i. 

Der er heller ingen tilmelding, så 
alle kan komme og få en eventyr-
lig fodboldoplevelse som pirater, 
hvor fokus er på det legende ele-
ment og bevægelsesglæden
. 
Efter opstarten den 14. august vil 
den ugentlige træning tirsdage 
i august fra kl. 16.30-17.30 være 
i tæt sparring mellem de lokale 
trænere og en DGI-instruktør.  
Man kan også komme om tirs-
dagen, selvom man ikke nåede 
at være med søndag den 14. Vi 
glæder os over at kunne tilbyde 
vores lokale børn gode og enga-
gerede trænere og håber at se 
mange børn. 

Glæden og fællesskabet i centrum
Vi ved, at glæden og fællesskabet 
er det, som motiverer flest børn til 
at dyrke og fortsætte i idrætten 
længst muligt. Derfor hjælper vi 
foreningerne ved at inspirere dem 
til at gøre det lidt anderledes, end 
de plejer. Det er med til at åbne 
idrætten for flere og gøre det lette-
re at prøve noget nyt, også selvom 
mor eller far ikke kender til idræt-
ten. For nogle børn kan det være 
lidt skræmmende at starte i nye 
fællesskaber, og derfor opfordrer 
vi forældrene til at deltage sam-
men med deres barn for at være 
med til at give dem en god og tryg 
start – det giver også fantastiske 
timer sammen, når vi bevæger os 
og leger sammen, udtaler Jeppe 
Jensen, fodboldkonsulent DGI Fyn.

Kontakt:
Lars Bie Hansen, formanden for 
Gislev IF Fodbold, Tlf.: 20 75 12 29
Jeppe Jensen, Fodboldkonsulent, 
DGI Fyn, Tlf.: 23 20 10 17

NYT fra fodboldafdelingen
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...sammen fylder vi dem ud!

GISLEVhallen  Skolevej 9  5854 Gislev  www.gislevhallen.dk

Fodbold-
opstart i 
Gislev IF
For både drenge og piger i alderen 3-6 år
Vi træner tirsdag kl. 16.30-17.30 ved Gislev hallen
- og starter op efter sommerferien med første træning d. 16/8. 

Vi har i år ekstra meget fokus på at implementere endnu mere sjov, 
læring og fællesskab. Derfor har vi inviteret en DGI Instruktør på besøg 
i august, som vil inspirere og spare med de lokale trænere.

Det er gratis at prøve de første par gange og der er intet krav om 
specielt tøj eller udstyr - bare du har praktisk tøj på som du kan lege 
og spille fodbold i.. 

Tag mor eller far under armen, eventuelt en ven/veninde i hånden og 
se om det er noget for dig. Vi lover at tage godt imod og give jer 
mulighed for masser af fodbold, leg og fællesskab.

Ved spørgsmål kontakt Lars Bie Hansen på 2075 1229

 

Børn i alderen 9 til 11 år
(både piger og drenge)
Børnene i alderen 9 til 11 år skal 
fra efteråret 2022 til at spille tur-
neringskampe, hvor man spiller 8 
mod 8 i stedet for stævner, hvor 
der blev spillet 5 mod 5. 

Når der skal spilles 8 mod 8 vil det 
kræve, at årgangen er flere spil-
lere. Så til jer, der allerede spiller, 
find en god kammerat at tage med 
til fodbold. Og til jer, der gerne vil 
prøve at spille fodbold – KOM og 
prøv det!

At spille 8 mod 8 bliver selvføl-
gelig en udfordring lige i starten 
af sæsonen. MEN I vil, som alle 
andre gode fodboldhold, hurtigt 
lære dette. Til at lære jer dette har 
bestyrelsen for Gislev IF`s fod-
boldafdeling fået Sonny Mosbæk 
til at komme og træne jer. Sonny 
vil være ”headcoach”, og Michael, 
Jan og Morten vil assistere Son-
ny, når de har tid og mulighed for 
dette.

Der vil fra efterårets start være 
træning to gange om ugen, og 
U11 holdet vil være tilmeldt i en 
turnering.

Kontakt
Sonny Mosbæk, 
mobil 93 92 33 32.

Børn i alderen 12 til 14 år
Holdet, som også kaldes U 14, 
forsætter, hvor det slap i foråret 
2022 med uændrede træningsti-
der og med Danny Pedersen som 
træner.

Kontakt
Danny Pedersen, mobil 26 14 13 64
Med håbet om et forrygende fod-
boldefterår

Bestyrelsen for  
fodboldafdelingen i Gislev IF
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VI MANGLER DIG!
GYMNASTIK SUPERMIX FRA 4. KL 

OG OPEFTER
 

Vi mangler trænere til vores Supermix fra 4.-?? klasse. 
Der er 2 faste trænere, men vi mangler ekstra hænder til modtagning.

Vi tilbyder kursus, så du er klædt på til opgaven.

Lyder det spændende?...  
og vil du være en del af et trænerteam, så er det nok dig,  

vi lige står og mangler.

For mere info, skriv til:  
Gymnastik@gislev-if.dk eller ring til Ann Kirstine tlf. 61 78 60 56.
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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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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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››  H V E M  S K U L L E  H A V E  T R O E T  D E T ?

10 år med Vækst
10 års fødselsdag for Gislevs blad 
– og det endda kun de første 10 
år, for bladet forventer da at få 
mange flere fødselsdage.

Dengang for 10 år siden blev 
en lille snak mellem to mænd 
på Brugsens parkeringsplads til 
starten på et blad, der i dag sen-
des rundt i Danmark – jo, I læste 
rigtigt, omdeles i Gislev by af en 
flok glade mennesker for en hyg-
gestund hvert år, videresendes til 
områdets ejendomsmæglere og 
lægges i fysisk form rigtig mange 
steder.

Idémanden, Lars Fredslund, er 
stadig en fast bestanddel af 
Vækst, men to af de meget drif-
tige herrer, der har fulgt ham i tykt 
og tyndt igennem årene, forlod 
redaktionen med udgivelsen af 
det 40. blad. 

AP for at få lidt mere tid til sig 
selv og fruen samt familien, og 
Ole grundet hussalg og lysten til 
at hellige sig andre ting i de nye 
omgivelser på Thurø. 

Selvfølgelig skulle de 10 første år 
fejres – og selvfølgelig skulle det 
være på p-pladsen, hvor det hele 
startede. Og helt på samme vis 
som Vækstredaktionen er, så var 
det stille og roligt. Enkelte kom 
forbi og fik en gratis pølse og lidt til 
ganen, men der var hverken store 
taler, høj musik eller stor ståhej.

Tak AP og Ole for nogen helt 
fantastiske år med jer ved roret. 

Vi andre tilbageværende og ny-
tilkomne på redaktionen håber, vi 
kan løfte arven efter jer.

På redaktionens vegne Charlotte
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Sportsvænget 2 · 5871 Frørup · Tlf. 65 43 25 50
post@froerupandelskasse.dk · www.froerupandelskasse.dk

Vi har hjulpet erhvervslivet og landbruget med værdi-
fuld rådgivning siden 1919. Erhverv udgør halvdelen 
af vores forretning, og drives af fem erhvervsrådgivere 
med et stærkt, lokalt kendskab. Vi værner om vores 
korte beslutningsveje og kan derfor hurtigt hjælpe dig 
– uanset hvilken branche du er i. 

Erhvervsafdelingen...
hvad kan jeg hjælpe 
med? 
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››  S TAT U S  F R A 

Gislev Lokalråd

LOKALRÅDET HAR INDKALDT ALLE 
FORENINGER I GISLEV TIL ET FÆLLESMØDE

 
Tirsdag d. 27. september kl. 19.00 i Gislev Hallens Cafeteria

Dagsorden: Fælles planlægning af årets arrangementer

Lokalrådet holder sommerferie og 
har ingen planlagte møder før 22. 
august. 

Det betyder dog ikke, at vi har lig-
get på den lade side, siden vi af-
holdt sidste Lokalrådsmøde d. 31. 
maj. Der har været nogle møder 
og arrangementer, hvor en eller 
flere deltager fra Lokalrådet har 
deltaget.

Undertegnede deltog i mødet på 
Gislev Friskole d. 7. juni, hvor Sko-
leleder Maja Kvist og en repræ-
sentant fra politiet havde indkaldt 
relevante formænd for nogle af 
Gislevs foreninger. 

Maja orienterede om branden på 
Gislev Friskole og andre ubeha-
gelige hændelser, de har været 
udsat for.  

Der har været flere grove forseel-
ser og hærværk, som er mere end 
drengestreger. Der er referat fra 
mødet andet sted i bladet.

Den deltagende repræsentant 
fra politiet anbefalede, at Lokal-
rådet kontakter andre Lokalråd i 
FMK for at høre, hvilke tiltag de 
har gjort for at stoppe hærværk 
og utrygskabende adfærd. Det er 
desværre ikke et rent Gislev fæno-
men. Det er en opgave, vi i Lokal-
rådet skal tage, da det er i vores 
og alle Gislev borgeres interesse, 
at byen er tryg og rar at færdes 
og bo i. 

D. 19. juni var der Byfornyelses-
møde, hvor der også deltog re-
præsentanter for Lokalrådet. 

D. 21. juni var der indkaldt til mødet 
i Ryslinge Hallen angående Fjern-
varme til Ryslinge, Fjellerup og Gi-
slev. Fjernvarmen kommer til alle 3 
byer i løbet af 2023 og 2024, men 
der er kommet en lille prisstigning 
grundet stigende omkostninger. 
Årsagen til prisstigningen og ud-
rulningsforløbet blev gennemgået 
på mødet, hvor undertegnede og 
flere andre fra Lokalrådet deltog.

Undertegnede har haft en del kom-
munikation, både telefonisk og via 
mail med FMK afd. for Park og Vej, 
angående anlæggelse af P-plads 
på det grønne område syd for ” 
Den Gamle Centralskole, mellem 
Ådalscenen og stien. 
Vi blev lidt ”taget på sengen”, da 
der pludselig stod gravemaskiner 
på området. Jeg blev orienteret 
om, at der var akut behov for P 
pladser til personalet, der arbejder 
på matriklen, og derfor var arbej-
det gået i gang. 

De beklagede meget, at vi ikke var 
blevet orienteret tidligere og ind-
draget i projektet, men opgaven 
var akut. Vi tænker, at med vores 
hurtige henvendelse, husker de os 
næste gang, der skal anlægges P 
pladser eller lignede projekter.

Lokalrådets møder resten 
af året: 22.8, 4.10 og 14.12.

Winnie Tang Pedersen
Formand for Gislev Lokalråd
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...stedet hvor børn trives 
VELKOMMEN TIL TINA’S PRIVATE PASNINGSORDNING

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

››  G I S L E V  S E N I O R K L U B

Efteråret 2022
Vi glæder os til at se ”gamle” og 
nye ansigter til efterårets arran-
gementer. Hvis ikke andet anfø-
res, foregår det i cafeen på Nør-
revænget.

I kan lige nå at deltage i en svam-
petur d. 24. august kl. 10.00. Se 
tidligere nummer af Vækst.

Hvis du er interesseret i at spille 
kort, kan du henvende dig til Ruth 
Madsen på 51 26 58 11.
Der spilles torsdage i ulige uger. 
Sæsonstart 1. september.

9. september:  Efterårsfest kl. 17.30 
i Gislev Forsamlingshus. Seniorer i 
foreningerne i Gislev, Kværndrup 
og Ryslinge indbydes. 
Særlig invitation udsendes.  

Tilmeld til Birte Jørgensen på 29 
45 01 71 eller Per Hansen, tlf. 61 24 
56 67 senest 1. september.

25. september:
Bustur til Sjælland. 
Vi besøger Thorsvang Samlermu-
seum og Næstved Automobilmu-
seum.Særlig invitation udsendes. 

Seniorer fra foreningerne i Kværn-
drup og Ryslinge er også velkomne. 

Tilmelding til Per Hansen, 
tlf. 61 24 56 67 
senest 8. september.

4. oktober kl. 14.00: 
Foredrag og lysbilleder. 
Finn Andersen, Ryslinge, fortæl-
ler om tiden som ansat i Ringe 
Statsfængsel gennem 36 år. Vi 
serverer kaffe og boller mod en 
mindre entré. 
Alle er velkomne. 

Tilmeld til Sonja Jørgensen senest 
30. september på 40 83 76 15 eller 
Birte Jørgensen på 29 45 01 71.

27. oktober kl. 13.30: 
Seniorshoppen fra Middelfart 
kommer på besøg. Tøjet præsen-
teres på lokale damer og kan ef-
terfølgende prøves og købes. 
Der er kaffe og kage mod en min-
dre éntre. 
Alle byens damer er velkomne, 
men tilmeld senest d. 24. oktober 
til Sonja Jørgensen på 40 83 76 
15 eller Birthe Sørensen på 21 68 
72 18.

11. november kl. 17.30: 
Spisning og underholdning med 
deltagelse af Nørrevængets be-
boere og deres hjælpere. Palle 
Krabbe kommer på besøg og sør-
ger for den gode stemning. Sær-
lig invitation uddeles.Nuværende 
bestyrelse fra venstre: 
Per Hansen, Klaus Sørensen, Ger-
da Jørgensen, Birte Jørgensen, 
Sonja Jørgensen, Birgit Fjord og 
Birthe Sørensen.
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Start rejsen på www.gislev-rejser.dk     •     Tlf. 62 29 12 10    •    Man - fre 10 - 16

JULEREJSER 
FOR ALLE

Ny hyggelig julemarkedstur til Nordtyskland, hvor du skal op-
leve det stemningsfulde julemarked i Bremen, som har en 
lang tradition bag sig. Julemarkedet er en fuldstændig uund-
værlig del af Bremen, som oser af stemning og miljø. Du bor 
på det hyggelige og familieejede Hotel Thomsen. Inkl. 2 x halv-
pension, ophold i Stade, udflugt til Bremen og rejseleder.

      Bus fra Jylland og Fyn  
      25/11, 9/12. 
       3 dage kr. 2.198  •  Se www.gislev-rejser.dk/jbr

Tag med os til Nordtysklands flotteste julemarked i Lübecks 
gamle centrum. Du bor på centralt hotel, tæt på et af Nord-
tysklands smukkeste julemarkeder. På julemarkedet kan du gå 
en tur mellem de mange boder med julepynt og kunsthåndværk. 
Her er lokale specialiteter, og du kan altid finde en Bratwurst  
eller et glas Glühwein. Inklusiv 1 x halvpension m.m.

      Bus fra Jylland og Fyn  
      27/11, 4/12. 
       2 dage kr. 1.898  •  Se www.gislev-rejser.dk/lub

Julemarked i Bremen

Julemarked i Lübeck

På denne miniferie i Sønderborg skal du opleve Sønderborg 
Sommer Revys forrygende Juleshow og spise en luksus jule-
frokost på Hotel Sønderborg Strand, hvor du også skal bo i 2 
nætter. Oplev Dybbøl Banke, Gråsten Slot og følg med vores 
rejseleder rundt til udvalgte skulpturer i byen. Vi kører også 
over grænsen til Tysklands nordligste havneby Flensborg.

      Bus fra Jylland, Fyn og Sjælland 
      19/11. 
       3 dage kr. 3.298  •  Se www.gislev-rejser.dk/sonj 

Tag med til julemarked i den flotte by Braunschweig, der ligger 
tæt på Harzen. Braunschweig ligger ved floden Oker, og byder 
på spændende historie, en charmerende bymidte og du kan 
nyde byens flotte og stemningsfulde julemarked. Vi bor på et 
godt hotel nær Braunschweig. 3 x halvpension, 3 julemarked-
er, lille panoramatur i Harzen og udflugt til Goslar er inkluderet. 

      Bus fra Jylland og Fyn  
       1/12, 8/12. 
        4 dage kr. 2.998  •  Se www.gislev-rejser.dk/jib 

Juleshow i Sønderborg

Julemarked i Braunschweig

NYHED 
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››  K O M  M E D  T I L 

Vandgymnastik i Ringe
Vi er et hold hyggelige vand-
gym naster med højt humør og 
en gennemsnitsalder på 70 år.

Gymnastikken foregår i den lave 
ende – så alle kan være med. 

Du behøver ikke at kunne svømme. 
Vandgymnastik er populær moti-
onsform, især for os, som har små-
skavanker og savner motion. 

Du er velkommen til en prøvetime. 

Ring til Finn Hviid, Gislev på:
tlf. 81 11 30 03 eller kontakt  
Ingrid Lund Hansen, 
Kullerupvej 13, Kullerup, 
tlf. 51 41 54 67 for yderligere 
oplysninger.

I det store bassin:
Torsdag d. 1. september 2022 kl. 14:00 - 15:00 
Fredag d. 2. september 2022 kl. 14:00 - 15:00

Sæsonslut:
torsdag d. 27. april 2023 og fredag d. 28. april 2023 
Pris for sæsonen 900 kr. for 30 gange

Varmtvandsbassin:
Torsdag d. 1. september 2022 kl. 15:00 – 16:00

Sæsonslut: torsdag d. 27. april 2023 
Pris for sæsonen kr. 1500 kr. for 30 gange.

På grund af stor søgning på varmvandsholdet kontakt  
instruktør Karen Rosager på tlf. 30 42 99 82.

Se vores hjemmeside: www.ringegym.dk

Sæsonen efterår 2022 starter op i Ringe Idrætscenter Midtfyn, Søvej 34, 
Ringe. – Ringe gymnastikforening starter op med 2 hold.
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Første torsdagskoncert
på Ådalscenen
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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

Lidt om Gislev Forsamlingshus og bestyrelsens arbejde!

Vi er en foreningsbestyrelse på 13 
medlemmer inkl. suppleanter. Vi 
mødes ca. 10 gange om året til be-
styrelsesmøde/arbejdsdage. 

Her sørger vi for alt forefaldende 
vedligeholdelse og rengøring. 

Der er lavet en vagtplan for hver 
måned, hvor 2 bestyrelsesmedlem-
mer ad gangen holder øje med/
tjekker huset efter div. fester. 

Hvis I ønsker flere oplysninger om 
”huset”, så har vi en hjemmeside på 
nettet, hvor I kan læse om lokaler 
og se priser.

Vi kan kontaktes på email; gislev.
forsamlingshus@gmail.com eller 
på tlf. 4021 1297. 

Den daglige drift varetages af  
Ejner, Grethe styrer udlejning og 
Krestine styrer finanserne. 

I foråret har der været god gang 
i udlejningen med mange fester 
efter coronaen, ungdomsfester og 
ikke mindst Gislev Friskole, som 
desværre igen fik brug for lokaler. 

Pt. er forsamlingshuset rimelig  
godt udlejet i løbet af efteråret.

Hilsen Bestyrelsen for  
Gislev Forsamlingshus

››  G I S L E V  F O R S A M L I N G S H U S 

Bestyrelsens arbejde!
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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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Bankostart
Så er sommerferien slut, og vi starter banko i forsamlingshuset 

onsdag den 17. august 2022 kl. 19.00.
Pga. de stigende omkostninger vil prisen for et kort stige med 2 kr - fra 8 til 10 kr. 

Sidegevinsterne har vi valgt at afskaffe for at kunne bibeholde hovedgevinsterne i samme 
standard som hidtil. Ellers er resten ,som det plejer at være.

Der vil stadig være gratis kaffe i pausen, så husk venligst en kop eller et krus dertil.

Vi glæder os til at se jer alle – nye som ”gamle” ansigter – alle er meget velkomne. 

Venlig hilsen Veteranforeningens bestyrelse
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Din køreskole på Midtfyn! 
Teoriadresse: Hestehavevej 21, Ryslinge.

 
 

 
 

 

 
 

 
      

 

››  R Ø D E  K O R S 

Butikken fylder år
Genbrugsbutikken på Ørbækvej 11 
har nu eksisteret i mere end et år.  

Efter åbningsdagen den 8.4.21 har 
der været mange besøg af kunder, 
som har handlet fint i butikken. 
Men en helt anden vinkel er, at  
mange borgere i lokalområdet  
også har forsynet os med varer til 
salg i butikken.

Det er helt overvældende, at vi får 
så mange fine donationer af mange 
forskellige slags varer, som vi kan 
sætte til salg. 

For Røde Kors er det en fin ople-
velse, at så mange kunder handler 
hos os. Men vi opfatter faktisk bu-
tikken som et gode for byen. Her 
mødes mange mennesker, som 
dels får en god snak med de frivil-
lige, men også mødes med og taler 
med andre lokale beboere.

At vi fik startet butikken, skyldes 
en henvendelse fra AP/Lokalrådet i 
Gislev, og da vi så det tomme apo-
tek, kunne vi se, at her var der mu-
lighed for at starte en genbrugs-
butik i byen.

Vi håber, at lokalbefolkningen fort-
sat vil støtte butikken.

De frivillige i butikken.
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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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A U G U S T
13.   Ådalscenen - se særskilt program

17.  Banko i forsamlingshuset kl. 19.00

18.  Historiske køretøjer  
ved Kildegaards Auto kl. 18.30

24.  Bjergbankens Cabaret kl. 14.30 
– Nørrevængets Venner

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

28.   Familiespejder

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. 14.00-22.00

 4.  Erna Taverna kl. 14.30 
– Nørrevængets Venner

 9.  Efterårsfest for seniorerne kl. 17.30 
i Gislev Forsamlingshus

21.  Generalforsamling kl. 17.00 
– Nørrevængets Venner

25.  Bustur til Sjælland med Seniorklubben

25.  Familiespejder

27.  Fællesmøde for Gislevs Foreninger  
kl. 19.00 i Gislev Hallens cafeteria

O K T O B E R 
 2.  Seniormandskorte fra Odense  

– Nørrevængets Venner

 4.  Foredrag og lysbilleder  
v/Finn Andersen kl. 14.00  
- Seniorklubben

19.  Jørn Vind kl. 14.30 
– Nørrevængets Venner

23.  Familiespejder

27.  Seniorshoppen fra Middelfart 
kl. 13.30

28.  Gislev by Night/Halloween  

N O V E M B E R
 6.  Claus Pries kl. 14.30 

– Nørrevængets Venner

16.  Lars Liengaards Orkester kl. 14.30 
– Nørrevængets Venner

19.  Julefrokost i Gislev Hallen

20.  Familiespejder

26.  Julebazar  
på Gislev Friskole og Børnehus

D E C E M B E R
 3.  Julemarked 

- Nørrevængets Venner

 4.  Familiespejder

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

F
O

O
D

 W

E LOVE TO

 S
H

A
R

E

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.

Z_VÆKST_i_Gislev_210x297_PRESS.indd   1Z_VÆKST_i_Gislev_210x297_PRESS.indd   1 04.08.2021   14.4404.08.2021   14.44



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