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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

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. 

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 måne-
der. 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

Indlevering af tekst og billeder til bladet
Alt materiale skal være redaktionen i hænde 
senest på deatdline-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

V E L K O M M E N  T I L

Vækst i Gislev!



Først og fremmest vil vi 
gerne byde jer velkommen til  

Gislev, og tak fordi I netop 
valgte vores aktive landsby.

I har sikkert været igennem  
en længere udvælgelses
proces, hvor alt er blevet 

målt og vurderet i forhold til 
jeres primære ønsker til et 

fremtidigt bosted.

 Et valg af denne størrelse 
er aldrig let  for er alle de 

vigtige ting kommet med  
på vægtskålen.

J eres valg er nu truffet, og I er her, 
næste store skridt er at blive en 

integreret del af vores lokalsamfund.

Har I børn, er der mange ting, som 
naturligt bringer jer ind i basale dele 
af vores lokalsamfund. Vores offent-
lige og private institutioner er meget 
åbne, positive, engagerende og imø-
dekommende og ikke mindst overfor 
nytilkomne.  

Men krydderiet på et aktiv og ind-
holdsrigt liv er jo andet end basale 
nødvendigheder, og her kommer fri-
tidslivet ind på en klar førsteplads, 
hvor det lokale foreningsliv er af 
uvurderlig betydning.

Gislev har små 30 foreninger, som 
spænder over en mangfoldighed af 
aktiviteter for alle generationer. En 
samlet oversigt over foreningerne 
kan læses på de bagerste sider af 
vores kvartalsblad Vækst i Gislev. Her 
er der også kontaktadresser til de 
enkelte foreninger.

Er man interesseret i mere end bare 
de enkelte foreninger, som f.eks. 
Gislevs stærke fællesskaber på 
tværs af foreningerne, Gislevs udvik-
ling og forskønnelse etc., er I naturlig-
vis altid velkomne til at kontakte dels 
foreningsformændene eller repræ-
sentanter fra Gislev Lokalråd.

Gislev Lokalråd har et mindre vel-
komstambassadør-korps, som for-
søger at byde alle tilflyttere person-
ligt velkommen. Omtrent en gang om 
året bliver alle tilflyttere store som 
små inviteret til en lille og hyggelig 
middag, hvor man hilser på hinan-
den, lokale repræsentanter fortæl-
ler om Gislev og omegn, og I kan få 
svar på mange af jeres spørgsmål.

Nysgerrighed er en vigtig del af en 
integrationsproces, hvor du natur-
ligvis ikke behøver at føle dig for-
pligtet. Men det er vigtigt at afsøge 
alle hjørner i området for netop at 
kunne træffe et personligt valg, som 
indfrier dine personlige ønsker til et 
givtigt fritidsliv.

Vi glæder os til at møde dig og din 
familie og håber, at I hurtigt vil finde 
jer til rette i vores store Gislev-familie.

Velkommen til!

Gislev Lokalråd

PRØV DET! 
DET ALLERBEDSTE ER: Ingen er forpligtet til at deltage nogle  

gange i forskellige aktiviteter for at finde ud af ”kemien”, 
 og om indholdet passer til ens forventninger. 

Er du tilflytter og ny i Gislev?

Så læs lige her!
Det tager kun et par minutter.
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ÅDALSCENEN GISLEV KULTURCENTER

TAK FOR I ÅR!
Ådalscenen siger tak for i år, til alle der har bakket 

op om vores fantastiske scene.

Til dem der har nydt vores super gode koncerter, det gode 
vejr og en fantastisk stemning.

Ikke mindst, vil vi sige tak til alle jer der har knoklet, kæmpet 
og brugt masser af timer og tak til vores sponsorer, med de-

res velvillige økonomiske støtte.

Vi ses på scenen næste år.

LASSE HELNER
Vil du være sponsor?Du kan forny eller købe nyt medlemskab på,  

- vores hjemmeside www.ådalscenen.dk 
- i Frørup Andelskasse konto nr. 5960 0008096372 
- hos Anders Johansen, Bygmestervej , Gislev

Støtte Medlemskab

Medlemskab
I et støttemedlemskab, tilkendegiver du, at du har 
interesse i Ådalscenen og gerne vil være med til at 
støtte op omkring scenen og de aktiviteter der kom-
mer.

Et støttemedlemskab koster 100 kr. for 2021.

Aktivt Medlemskab

I et aktivt medlemskab, støtter du op omkring 
Ådalscenen. Du har mulighed for at komme gratis til 
torsdagskoncerterne.

Et aktivt medlemskab koster 200 kr. for 2021

VIP Medlemskab

I et VIP medlemskab, får du fri adgang til torsdage 
koncerterne og du får yderligere fordele, ved andre 
arrangementer.
Det kan være madbilletter, merchandise, års plakat.

Et VIP-medlemskab koster 1000 kr. for 2021.

Vil du gerne være med i teamet der støtter op omkring 
Ådalscenen. Tit eller bare en gang i mellem, så er du me-
get velkommen og vi har altid plads til en mere.

Har du lyst til at sælge øl eller kage til vores arrangemen-
ter? Er du stærk og har et godt håndelag? Er du frisk når 
der skal gøres klar eller ryddes op bagefter? Er du god til 
at …. 

Vi har det sjovt, når vi er i gang, er du interesseret, så skriv 
lidt om hvad du har lyst til, marketing@aadalscenen.

Du kan læse om vores aktiviteter på www.ådalscenen.dk

Det er dejligt når nogen gerne vil hjælpe....også 
økonomisk. Lidt eller meget, hvis du har interesse 
heri, så skriv til os. Vi tager kontakt til dig og får en 
snak, om de fordele du kan få af din økonomiske 
støtte til ådalscenen. 

Husk at skriv  

dit navn, e-mail adr. 

eller dit nuværende 

medlemsnummer på 

indbetalingen

Brug af Ådalscenen

Frivilligteam

Ønsker du at bruge Ådalscenen, er det altid i tæt 
samarbejde med bestyrelsen. Og alle henvendel-
ser skal rettes til vores formand, Anders Johansen.

Der kan ikke gives tilladelse til kommercielle ar-
rangementer og vi lejer ikke ud til private fester.

Men har du en god ide, er vi altid med på en 
snak og et samarbejde omkring det. 

Er du nysgerrig, klik ind på www.ådalscenen.dk4



Post fraHogwarts

 Tre Ege Skolen afd. Ryslinge

En magisk emneuge

I  uge 41 forvandlede Tre Ege Skolen 
afd. Ryslinge sig til Hogwarts og ind 

flyttede magien. Fordelingshat, talende 
dyr, flyvende koste og fællesskab på 
tværs af årgange fyldte skolen.

Mandagen startede med, at alle blev 
samlet i aulaen, som nu var spisesalen. 
Ind trådte en masse voksne med spidse 
hatte og kapper på. Nu skulle alle de 
nye elever på Hogwarts inddeles på 
de kollegier, som de fleste kender fra 
Harry Potter universet. 

En efter en kom eleverne op foran alle, 
og her fik de Fordelingshatten i hånden. 
Fordelingshatten, med en smule hjælp 
fra professor Anne, kunne nu fortælle, 
hvilket kollegium de tilhørte, og hvilke 
egenskaber de havde. 

Egenskaber som modig, videbegær-
lig, intelligent og stærk blev bl.a. brugt.
Endelig var alle fordelt og præfekter, 
som var særligt udvalgte til at hjælpe 
deres kollegium, blev også udnævnt. 

Der blev klappet, og så var magien for 
alvor i gang. Hvert kollegium startede 
på ét af de 4 værksteder, og så skulle 
de hver dag prøve et nyt værksted. 

Der blev samlet urter og bagt i Den 
Onde Gruekedel, kreativiteten 
fyldte i Quidditch og kostebyggeri, 
Profettidende – Tier, hvor andre tryl-
ler skrev artikler om den magiske ver-
den, vi befandt os i og interviewede 
bl.a. Professor Dumbledore, afd. leder 
Christian Holm. Det 4.værksted bød på 
kreativitet i Den magiske have. 

Alle hjalp alle, og der var en superskøn 
og magisk stemning. 0.klasserne hjalp 
med at tegne til de artikler, som de store 
skrev og kom med mange gode ideer.

Madpakkerne blev spist i spisesalen 
ved det kollegium, de tilhørte, og der 
blev snakket på tværs af årgange. To 
gange om dagen blev der givet point 
til kollegierne, ligesom i Harry Potter 
universet. 

Alle elever sad spændt og ventede 
og håbede, at netop deres kollegium 
havde været hjælpsomme, arbejdet 
godt og havde gjort en masse posi-
tive ting. 

Der kunne max. gives 50 point pr. dag 
til det enkelte kollegium, men der kunne 
også trækkes fra, hvis et bord fx ikke var 
blevet ryddet op efter den store spise-
pause. Det var tæt løb, og alle gjorde 
deres bedste for, at netop deres kolle-
gium vandt den store pokal.

Harry Potter-emneugen blev afsluttet 
om torsdagen, og der blev ryddet op. 
Fredag var der TRIM-dag, og så var der 
efterårsferie til store og små.

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

Vanskelig  
træfældning

Stubfræsning

Huse i træer

Beskæring

GISLEV
PIZZA & GRILL

 

Faaborgvej 2 · 5854 Gislev

 

ÅBEN:  

Mandag 17.00 - 20.00 

Tirsdag til Lørdag 16.30 - 20.30

Søndag 16.30 - 20.00

Tlf. 6067 6255

Kontakt 
hannewest@live.dk

Fjellerup Private Pasningsordning

www.privatpasningsordningfjellerup.dk

Her gives Tryghed, Nærvær, 
Omsorg, Ros og Kram.
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God gammeldags 
Julefrokost   

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

En dag med fest, gaver og sjov, og et veldækket bord.
 

Så kom d. 12 . december fra 12.00-16.00,  
og hyg dig med andre - vi klarer resten.

Denne julefrokost er for folk, der ikke kommer så meget ud blandt andre, og har været 
meget isoleret under corona, og derfor vil have glæde af sådan et arrangement.

Vi håber meget at du/I har lyst til at komme, og være sammen med andre til en  
hyggelig julefrokost, som er bevilliget af Faaborg Midtfyns kommune.

Tilmelding senest 1. December til Karen på telefon 28 18 54 02.
Vi lukker tilmeldingen ved 25 personer – så skynd dig at melde dig til.

Festen afholdes i Ådalshuset, Faaborgvej 31A, Gislev. (Bag forsamlingshuset).

Hvis du har svært mht. transport,  
så henter og bringer vi dig gerne. 
(Du skal dog være selvhjulpen). 

 

ARRANGØRGRUPPEN: TOMMY, KAREN, MANUEL OG JEANETTE – ÅDALSHUSET
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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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G islev-Ellested Sognes menighedsråd har mod-
taget flere henvendelser fra borgere i Gislev 

og omegn med ønske om opskrivning til en leje-
bolig i Gislev by. Det er ikke menighedsrådet, som 
ønsker at opføre lejeboliger, da menighedsrådet 
efter loven ikke selv må gennemføre opførelse og 
udlejning af seniorboliger.

Hele udstykningsideen er opstået på baggrund 
af en henvendelse fra Gislev Lokalråd, da Gislev 
har et stort behov for flere lejeboliger til seniorer.

Menighedsrådet er yderst positiv overfor ideen og 
har derfor gennem længere tid søgt at afdække 
mulighederne for salg af landbrugsjord, som Gislev 
Kirke ejer, og som er beliggende vest for Gislev Kirke 
og over mod Præstevænget. 

Da det er kirkelig jord, er der flere offentlige fred-
ningsforhold på arealet, og derfor skal et eventu-
elt frasalg til nyt formål bl.a. godkendes af fred-
ningsnævnet. Desuden skal Fyns Stift også give 
sin accept. Begge dele er med til at trække pro-
cessen i langdrag. Men på nuværende tidspunkt 
er der altså ikke indgået nogen købsaftale om salg 
af jord til boligopførelse, og det vil nok have lange 
udsigter, inden det eventuelt vil kunne ske. 

Det er fortsat et håb for menighedsrådet og 
Lokalrådet, at der i fremtiden kan gennemføres 
et salg af jord til en boliginvestor med henblik på 
opførelse af seniorboliger. Vi må dog konstatere, 
at med den høje inflation og energikrise, blæser 
vindene ikke ligefrem med os, men vi arbejder for-
trøstningsfuldt videre med ideen.

Senior- og ældrevenlige boliger

Med venlig hilsen fmd. menighedsrådet Jonna Sindal for Lokalrådet AP. Andersen
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Handel lokalt!

Det lønner sig – også på sigt! 
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Det sker desværre også i Gislev!

Priserne er på himmelflugt
U anset hvem jeg snakker med, 

kommer samtalen hurtigt over i 
de voldsomme prisstigninger. Det er 
blev ufatteligt dyrt at være dansker, 
og desværre ser vi danskere, der må 
gå fra hus og hjem, virksomheder, for-
retninger og dagligvarebutikker må 
lukke, og det vil fortsætte de næste 
måneder. Disse triste kendsgerninger 
læser og hører vi om dagligt. 

Der er mange ting, som står øverst på 
min prioriteringsliste, men det meste 
må vente til bedre tider. Men noget, 
som på ingen måde kan vente, er 
mine daglige fødevarer og dermed 
mit indkøb. Derfor blev jeg nysgerrig 
og tænkte: ”Kan vi stadig fortsætte 
med at handle i vores egen daglig-
varebutik – SuperBrugsen Gislev? 
Lukker den eller hvad? Bliver den 
også bare en del af de mange triste 
kendsgerninger?”

Det bedste svar på dette spørgsmål 
måtte være at gå direkte til uddeleren 
og som tænkt så gjort. Jeg tog derfor 
initiativ til et møde med ’vores’ Søren 
om, hvordan han ser den kommende 
tid for SuperBrugsen i Gislev. Det blev 
heldigvis til en ret optimistisk sam-
tale, som jeg nedenfor vil berette om.  
SuperBrugsen Gislev står solidt ved at 
være en del af SuperBrugsen Ringe 
sammen med øvrige midtfynske for-
enede/fusionerede Brugser.

Økonomien i foreningen er solid og er 
derfor et stærkt ryglæn i disse tider. 
Der er utallige eksempler fra andre 
dagligvarebutikker, som står alene, 
der næsten dagligt har deres bank i 
telefonen, enten med tomlen op eller 
ned. Sådan er hverdagen heldigvis 
ikke i Gislev. 

Selvfølgelig er det et hårdt pres at 
stå igennem, som det er for andre. 
Dagligvarebutikker er i dag trimmet 
til det yderste, der er intet overflod 
nogen steder. Konkurrencen er enorm 
og ubarmhjertig, og derfor er der ret 
begrænsede knapper at dreje på.

Men vores SuperBrugs er parat. 
Varepriserne er justeret til de lave-
ste i forhold til inflationens hærgen. 
Temperaturen i forretningen er sæn-
ket - endda lukket helt ned ind imel-
lem, lyset er optimeret med LED-rør, så 
foreløbig skal vi ikke medbringe ste-
arinlys. Lyset er også blevet lukket på 
P-pladsen om aftenen/natten – kun 
OK-anlægget lyser op. Køle- og fry-
seanlæg kan optimeres, men afven-
ter indtil videre, da investeringen er 
meget stor. 

De forskellige servicefunktioner, som 
Tips/Lotto, udlevering af apoteker-
varer og pakkeudlevering fortsætter 
som hidtil, og opstår der kø/ventetid, 
må vi alle have lidt tålmodighed. 

Kerneydelsen for personalet er at 
passe dagligvarehandlen, dvs. sørge 
for at der er varer på hylderne, bestille 
varer, holde orden på datomærknin-
gen, kundevejledning, diverse kon-
troller i forhold til fødevarestyrelsens 
bestemmelser etc. Det kan derfor ske, 
at der er en anden opgave, som lige 
skal gøres færdig, inden man når op 
til pakkeudleveringen. Ændringer i 
butikkens åbne-/lukketid har været 
overvejet, men det vil ikke stå mål med 
den forringede kundeservice.

SuperBrugsen har et super perso-
nale, som endnu en gang smøger 
ærmerne op og vil stå last og brast 
i at sejle SuperBrugsen sikkert igen-
nem det pris- og energioprørte hav 
med en sikker kaptajn ved roret, som 
bedyrer, at ”nok er havet oprørt, men 
jeg er den sidste, der går fra borde. De 
kraftige bølger overvindes, hvis vi alle 
står sammen - personale og kunder”. 
Dejligt og meget beroligende – må jeg 
sige! Forestil jer, hvad Gislev vil være 
uden en dagligvareforretning? Gislev 
har allerede fået rigeligt af dræbende 
hug. Men vores optimisme er igen 
fundet frem, og den skal vi beholde.
SuperBrugsen Gislev gør alt, hvad den 
kan - det skal vi andre også gøre! Lad 
vores optimisme og fællesskabsstyrke 
endnu en gang buldre igennem.

AP. Andersen
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L ørdag den 3. september 2022 var 
en dejlig festdag på Gislev Friskole 

& Børnehus. 

Solen skinnede over Gislev by, da 
bestyrelsen og lærerne mødtes på 
jubilæumsdagen for at aflægge visit 
på gravstederne for tidligere skolele-
dere og andre, der har betydet meget 
for skolens 150-årige eksistens. 

Klokken 14 kom der gæster fra nær og 
fjern. Eleverne præsenterede det nye 
kunstværk, de havde lavet af Ludvig 
Gammelgaard, skolens første lærer, 
og sang en sang fra hvert halvtred-
sindstyvende år, siden skolen startede 
– inklusiv en sang skrevet til lejligheden 
af skolens musiklærere.

Derudover lagde borgmester Hans 
Stavnsager vejen forbi og holdt en af 
mange fine taler. 

Der var masser af fin pynt, børnene 
havde lavet, skønhedssalon, hop-
peborge, popcorn, slush-ice, kaffe 
og kage i lange baner. Om aftenen 
var der spisning med musik og disko-
tek for børnene. Toke Lynggaard – 
som er guitarist i bandet ”Patina” 
– underholdt under middagen, og 
DJ’en Danny Fobian fra Radio Diablo 
havde lavet playliste og arrangeret 
lysshow til børnenes diskotek. Skolen 
fik mange fine gaver, og der udkom 
i dagens anledning et jubilæums-
skrift, som de fremmødte kunne få 
med hjem. 

Gislev Friskole & Børnehus takker alle 
fremmødte for en skøn og festlig dag, 
for de flotte gaver og for det store frem-
møde. Og ikke mindst tak til Hårgalleriet 
for den flotte flagallé. 

Vi ser frem til at drive formidabel skole 
de næste 150 år og starter i 2023 med 
at udvide både børnehave og vug-
gestue for at kunne imødekomme den 
store efterspørgsel. 

Af Maja Kvist 
Skole- og institutionsleder  
Gislev Friskole & Børnehus

Gislev Friskole og Børnehus fylder 150 år

 En festlig lørdag i september

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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››  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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Elsebeth Hansen

J eg blev født i 1948 og boede i 
Vissenbjerg, indtil jeg var tre år. På 

det tidspunkt købte mine forældre en 
lille ejendom i Fjellerup, Kløvmosevej 
22, hvor jeg voksede op sammen med 
mine tre søskende. 

Der boede nogle børn af samme 
årgang som mig i Gl. Fjellerup, så vi 
kunne følges til skolen. Jeg husker 
meget tydeligt allerførste gang, jeg 
var på Gislev Centralskole. 

Det har nok været et års tid, før jeg 
skulle i første klasse, hvor min far tog 
mig med til skolen. Vi havde fået lov 
til at låne den læsebog, som skulle 
bruges i første klasse. Både skolen og 
skolegården virkede enormt stor, men 
jeg var meget stolt af den læsebog 
og blev rigtig glad for den.

Den kom med på ferie hos min mormor 
og morfar, og jeg kunne faktisk læse, 
inden jeg begyndte i første klasse.

Jeg var glad for skolen – især engelsk 
og Fru Lunde – tal og matematik var 
ikke mine bedste fag. Det skulle dog 
vise sig, at jeg kom til at arbejde med 
tal i de 50 år, hvor jeg har været på 
arbejdsmarkedet.  Mine første erfa-
ringer med arbejdsmarkedet var 
i tiden mellem 7. klasse og 1. real. 
Skoleåret var blevet ændret fra april 
til august, så der var nogle måneder, 
hvor vi kunne blive på skolen, eller vi 
kunne holde fri.

Købmanden i Fjellerup – og sagogryn 
Jeg ville gerne ud at tjene nogle 
penge, så jeg arbejdede hos køb-
manden i Fjellerup i de måneder. Det 
var et fantastisk sted at få de første 
erfaringer på arbejdsmarkedet – som 
14-årig. 

Købmandsparret arbejdede begge 
i forretningen, som ikke var særlig 
stor, men den havde mange forskel-
lige ting, f.eks. undertøj, skriveartikler, 
maling, porcelæn, bare for at nævne 
nogle. 

Sukker, mel, gryn osv. var i skuffer i 
bagbutikken, vægten stod i selve 
butikken. Når der ikke var kunder, 
skulle jeg veje tingene af i poser. Man 
fyldte en pose delvis, med gryn f.eks., 
og så gik man ind til vægten med en 
pose i den ene hånd og en ske med 
gryn i den anden hånd. 

En af de første dage lykkedes det mig 
at få ærmet på min fine nye kittel til 
at hænge fast i dørhåndtaget, da jeg 
var på vej ind til vægten. Det blev en 
meget flot og stor bue af sagogryn, 
der spredtes i butikken.

Det var jeg ikke stolt af. Vi lærte jo 
hjemmefra, at man opfører sig ordent-
ligt og gør sig umage. Men selv om der 
var sagogryn de mærkeligste steder 
i lang tid, så var der ingen sure miner. 
Købmandsparret var de rareste men-
nesker. Der var som regel ikke mange 
kunder lige efter frokost, så de ville 
gerne sove lidt til middag. De sad så 
og blundede i deres lænestole i pri-
vaten, og jeg sad stille som en mus i 
bagbutikken med min sodavand og 
et ugeblad. Jeg synes selv, at jeg har 
haft et spændende arbejdsliv, har 
lært mange ting og fået lov til mange 
ting. I de 50 år på arbejdsmarkedet - 
1967 til 2017 - har jeg faktisk ikke prø-
vet at være arbejdsløs. 

Byggesektoren – og efteruddannelse 
I 1967 blev jeg udlært på kontor og 
bestod handelsmedhjælpereksa-
men på Fåborg-Ringe Handelsskole. 
Efter læretiden fortsatte jeg med at 
arbejde i entreprenørfirmaet Uffe 

H V O R  B L E V  E L S E B E T H  A F ? 

Udflytterne

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

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

I kan henvende jer til mig på  
Tlf. 5132 8935 eller på mail: 
pl.oestergaard@gmail.com
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Rasmussen & Søn i Ringe, som senere 
blev opkøbt af et entreprenørfirma i 
Odense. Jeg fulgte med til Odense 
og arbejdede der i nogle måneder, 
indtil firmaet gik konkurs, og alle blev 
opsagt. Det er den eneste arbejds-
plads, som jeg ikke var så vild med, 
herom senere. Herefter fik jeg job på 
RMC betonvarer i Ringe.  Her bestod 
mit arbejde i at modtage ordrer 
fra kunderne og bestille det nød-
vendige antal lastvogne hos vogn-
mandsfirmaet Anton Nielsen, Ringe, 
så varerne kom rettidigt ud på byg-
gepladserne. Det var meget spæn-
dende at prøve noget helt andet 
end bogholderi og regnskab, som 
jeg ellers var blevet rigtig glad for. 

Da min læremester startede nyt 
firma og blev en del af Kähler’s 
Byggeindustri a/s i Ring, ville jeg 
gerne tilbage ”til min læst”, og 
fra 1970 til 1983 havde jeg nogle 
meget gode og spændende år der.  

Firmaet opførte bygninger i hoveden-
treprise til private, stat, amt og kom-
muner. Hen ad vejen blev det til, at jeg 
stod for byggesagsstyringen, hvad 
angik økonomien, var med til byg-
gemøder osv. Gustav Kähler var ud 
af Rockwool familien og en meget 
large person. 

Han sagde tit, at det bedste man kan 
gøre for sine børn og sine medarbej-
dere er at sørge for en god uddan-
nelse. Jeg var på mange spæn-
dende byggerelaterede kurser rundt 
omkring i landet. På et tidspunkt 
opfordrede firmaets revisor mig til at 
læse til revisor, og det gjorde jeg så 
på Svendborg Handelsskole. Jeg blev 
også bedt om at indtræde i bestyrel-
sen, fik firmabil og følte mig virkelig 
privilegeret og rigtig godt behandlet. 

Jeg havde mødt min mand, Ole. Han 
var færdig med sin skibsføreruddan-
nelse på Svendborg Navigationsskole 

og var til søs i – syntes jeg – meget 
lang tid ad gangen. Så da jeg så 
en annonce, hvor Søfartsstyrelsen 
søgte en navigationsskolelærer, 
foreslog jeg, at han søgte stillingen. 
Det ville han gerne, og han fik stil-
lingen. Uddannelsen skulle foregå 
på Danmarks Tekniske Universitet i 
Lyngby nord for København.

Skattekontor – og en stor papkasse 
Nogenlunde samtidig besluttede 
Gustav Kähler at nedlægge firmaet 
i Ringe, og derfor blev alle opsagt. 
Jeg skulle finde noget at lave i de 
måneder, fra jeg fratrådte hos Kähler, 
indtil vi skulle flytte til Sjælland. Det 
blev et barselsvikariat på Egebjerg 
Kommunes Skatteforvaltning. 

Mit arbejde bestod i revision af regn-
skaber for selvstændige erhvervsdri-
vende og forelæggelse af sager for 
ligningskommissionen, - det var den-
gang, der var ”torskegilder” til. 
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Hvor er der dog forskel på folks til-
gang til det regnskabsmæssige. 
Regnskab hører jo med til det at have 
en virksomhed, og de fleste havde 
styr på det og fin orden i tingene. 

Men jeg oplevede også at få besøg af 
en stor mand med en enorm papkasse. 
Denne papkasse blev dumpet midt på 
mit skrivebord, oven på det jeg var i 
gang med. Det eneste, der kom ud af 
munden på ham, var ”god fornøjelse”, 
så var han væk igen. Papkassen var 
fyldt med bilag, kassestrimler og en del 
andet uden relation til regnskab. Alt 
sammen i løs vægt. Kassen var så tung, 
at jeg måtte have hjælp til at få den 
flyttet. Meget spændende arbejde og 
mange nye ting, - her kom min revisor-
uddannelse mig til gavn. Det var en 
dejlig arbejdsplads med et rigtig godt 
arbejdsmiljø, og jeg havde nogle gode 
og lærerige måneder.

Finanssektoren – og fagre nye verden 
Jeg havde søgt og fået job i regn-
skabsafdelingen i NESA Elforsyning 
i Hellerup, ikke langt fra Lyngby, hvor 
Ole skulle uddanne sig. Et par måne-
der før jeg skulle tiltræde, blev jeg 
ringet op og tilbudt et job i deres 
Finansafdeling. 

Det lød spændende, så jeg sagde ja 
tak, selv om jeg intet vidste om det. 
Så vi tog til Sjælland, Ole startede på 
sin nye uddannelse, og jeg hos NESA 
i Hellerup. 

Vi købte en lille ejerlejlighed i 
Humlebæk og et kolonihavehus tæt 
på lejligheden. Vi kunne køre ind til 
byen sammen om morgenen, og så 
tog jeg gerne kystbanen hjem. Kort 
fortalt handlede mit nye arbejde om 
likviditetsstyring og valutastyring. Jeg 
blev sendt ind i Privatbanken og fik lidt 
viden om valutamarkedet og penge-
markedet. Det var jo ganske nye områ-
der og kæmpe beløb, det handlede 
om. Det svimlede næsten for mig i star-
ten. Men efter nogen tid blev det hver-
dag, og jeg kom til at elske det job og 
blev også daglig leder af afdelingen. 
Lige efter jeg startede, fik vi hver en 
PC. Hold da op, det var spændende 
og nyt for os alle. Og så var der en 
telefax. NESA havde en dollarkonto i 
Privatbankens afd. i New York, og det 
var da fantastisk at opleve at modtage 
et kontoudtog på fax’en, kort tid efter 
man havde talt med dem i telefonen. 
Fagre nye verden for mig.

Det var på alle måder lærerigt rent 
fagligt, men jo også socialt, der var 
vel omkring 400 ansatte i Hellerup. 
Og så var det selvfølgelig dejligt at 
bo i og opleve en anden del af vores 
land. Vi havde flextid, så vi kunne til-
rettelægge vores arbejdstid i et vist 
omfang. Jeg tog tit bussen ind til cen-
trum for at se et eller andet. Jeg var 
rigtig ked af det, da Ole var fær-
dig som navigationsskolelærer, og 
Søfartsstyrelsen bad ham tage til 
Marstal Navigationsskole på Ærø. 

Jeg kendte intet til Ærø, men jeg 
havde jo selv foreslået, at han skulle 
søge stillingen, så vi drog til Ærø, og 
det har vi aldrig fortrudt.  

Revisionskontor – og øbo  
Det var selvfølgelig spændende, hvad 
jeg skulle beskæftige mig med på 
Ærø. Det gik nu nemt. Forstanderen på 
Marstal Navigationsskole havde nævnt 
for skolens revisor, at vi kom til øen, så 
det passede med, at jeg kunne få et 
barselsvikariat hos ham. 

Det var et godt sted at starte job, 
man ved mange ting i et revisions-
firma. Der var hele tiden nye menne-
sker, som jeg skulle lære at kende – 
og helst huske deres navne og rela-
tioner – noget af en opgave. 

De erhvervsdrivende kom gerne 
selv ind på kontoret med deres 
bilag, og mine kollegaer var søde 
til at fortælle mig lidt om deres virk-
somhed, og hvad der ellers rørte sig 
på øen. På det tidspunkt var der 
mange rederier og også redere 
med et enkelt skib. Mine primære 
arbejdsopgaver blev revision og 
bogføring af skibsregnskaber og 
boligforeninger. 

De første år på Ærø var jeg hos reviso-
ren og hos et af de rederier, som var 
kunde hos revisoren. På den måde 
kom jeg godt ind i det maritime. Rigtig 
god start på min tid her på Ærø.

18



Søforsikring – og det maritime Ærø  
Fra 1994 og indtil jeg valgte at gå 
på pension i 2017 var jeg ansat hos 
Søassurancen i Marstal, et søforsik-
rings selskab stiftet i 1876 af en kreds 
af redere. Et selskab med stolte 
traditioner. 

Hvert år blev der på generalfor-
samlingsdagen sendt en hilsen 
pr. telegram til Hendes Majestæt 
Dronningen. Dronningens svar blev 
så læst op under middagen om afte-
nen, mens vi alle stod op.  Når det var 
overstået, kunne det dog godt gå vildt 
til. Og det gjorde det som regel, for der 
blev ikke sparet på noget. 

Det var åbenbart en tradition. Vi fandt 
engang en regning fra en tidligere fest, 
hvoraf det fremgik, at der bl.a. skulle 
betales for en del punchbowler samt 
et ret stort antal knuste glas. Det var 
en oplevelse at arbejde i de rammer. 

Der var små ovale fotos af alle de 
tidligere bestyrelsesmedlemmer på 
væggene. Første gang jeg skulle med 
til et bestyrelsesmøde, var der en af 
rederne, der sagde, at det ikke var set 
før, at der var en kvinde til stede.  Jeg 
har været meget glad for at arbejde i 

Søassurancen, - følge udviklingen og 
opleve det maritime miljø. Omkring 
100 forsikrede skibe, da jeg blev ansat 
- coastere og andre handelsskibe. Nu 
er der langt over 10.000 indtegnede 
fartøjer – hovedsageligt lystfartøjer. 

Kæmpe udvikling på det regnskabs-
mæssige område også. Den maritime 
verden var og er meget vigtig for Ærø. 

Der har tilbage i historien været rig-
tig mange skibe hjemmehørende på 
Ærø og især i Marstal. Når drengene 
var konfirmerede, spurgte man ikke, 
hvad de skulle lave – men ”hvad for 
et skib skal du med?”.

Digitalisering – og globalisering  
Sikke en udvikling der har været på 
kontorområdet – og i hele verden. 
Mens jeg var elev, havde vi spritdupli-
kator og kopimaskine med væske, 
som lugtede fælt. Man kunne godt 
føle sig lidt bims sidst på dagen. 
Bogholderimaskiner, skrivemaskiner, 
hulkortmaskiner og forskellige reg-
nemaskiner – de larmede, og de var 
langsomme. De første mobiltelefoner 
havde teleskopantenne og var meget 
store og tunge. Der er jo ingen sam-
menligning i forhold til i dag. 

Nu farer data rundt i verden på en 
faretruende måde, som ingen af os vel 
helt kan gennemskue. Min egen mor 
er midt i 90’erne, hun sms’er, mailer, 
betaler sine regninger via netbank og 
bruger sin pc dagligt. Det ville ingen 
vel have forudset for 50 år siden.

Længe før MeToo  
Når jeg lige bruger helikopterblikket 
og ser tilbage på mine arbejdsplad-
ser, kan jeg kun være taknemlig over 
alt det, jeg har fået lov til at lære. Det 
har været spændende at være ansat 
i de forskellige brancher og opleve, 
hvordan kulturen var. Et godt arbejds-
miljø er jo alfa og omega, og jeg har 
været heldig med alle mine ansættel-
ser på nær en enkelt, som dog ikke har 
sat sig varige mèn – på mig.

 Det var lige efter, jeg var udlært, hvor 
vi som tidligere nævnt kom til Odense. 
Her havde vi kontorpiger fornøjelsen 
af en ”vaskeægte klammert”. Når han 
kom og skulle spørge os om et eller 
andet, stod han altid bag vores stol, 
nærmest klistret op ad os – jeg tror, 
han havde overbevist sig selv om, at 
de andre ikke kunne se, hvad hans 
hænder foretog sig. Det var selvføl-
gelig møgubehageligt. 
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Alt er vand ved siden af Ærø  
Man skal ikke være på Ærø ret lang 
tid, før man fornemmer det maritime, 
og det blev også hurtigt en del af fri-
tiden. Da vi flyttede til Ærø, kunne jeg 
ikke svømme - kun flyde. Men der var 
lige åbnet en svømmehal, så jeg kom 
i gang og fik lært at svømme. 

Vi fik ret hurtigt en jolle, så jeg tog et 
duelighedsbevis, begyndte at ro i en 
4’er og i kajak. Jeg var ganske stolt, 
da jeg første gang førte mit fartøj ind 
gennem havnehullet i Marstal, selv 
om det kun var en kajak. Jeg har stor 
respekt for havet, men man vænner 
sig til, at det er der, og savner det, når 
man er på fastlandet. 

eg kunne ikke tænke mig at bo andre 
steder end her. Måske er Ærø et af de 
steder i landet med flest foreninger, 
og vi er medlem af en del også nogle, 
som ikke har med det maritime at 
gøre.  Vi har ikke alting her, men jeg 
synes, vi har en tryg luksustilværelse 
med det, der betyder noget i hverda-
gen, - nærhed og en dejlig natur lige 
udenfor døren. Nu er vi begge to pen-
sionister og kan foretage os mange 
ting uden at skulle planlægge i lang 
tid i forvejen. 

For en del år siden havde vi besøg af 
en kvik turist. Han lavede et slogan, 
som vi bruger meget. Vi er glade for 
vores ø, så vi mener jo, at ”Alt er vand 
ved siden af Ærø”.

At kontakte ledelsen var ikke en 
mulighed, og forskellige undvige-
manøvrer var uden effekt, nærmest 
tværtimod. Jeg vidste som regel, hvad 
han ville spørge om, så en dag satte 
jeg det pågældende ringbind hen 
på den fjerneste ende af mit skrive-
bord. Da han kom og indtog sin vante 
plads, tog jeg et solidt greb i bordkan-
ten og kørte sideværts hen til ring-
bindet. Det resulterede i, at jeg kørte 
over hans ene fod. Det var effektivt, 
for han forsvandt i en vis fart og holdt 
sig på afstand fremover. Dengang var 
min reaktion – yes, jeg fik ham – i skri-
vende stund vil jeg da ønske, at han 
ikke har fået varige mèn – hverken på 
fod eller selvværd. 

Gislev – og rygsækken  
Jeg flyttede fra Fjellerup, da jeg var 
udlært og har siden boet i Ringe, 
Odense, Stenstrup, Humlebæk – og 
i de seneste ca. 35 år her på Ærø. Jeg 
kommer ikke så tit til Gislev. 

Min far døde, lige da vi var flyttet til 
Ærø, og min mor bor nu i Ryslinge, mine 
søskende i Espe, Ørbæk og Vester 
Skerninge.  Derfor blev jeg meget 
glad, da jeg fik et brev fra Gislev i 
februar 2005. Det var fra min klas-
sekammerat, Ib, som var en af dem, 
der tog teten til at samle vores klasse. 
Dette skete i juni 2005, hvor lærer 
Andersen deltog, og hvor min klas-
sekammerat, Tommy, som var lærer på 

skolen, viste os rundt. Minderne kom 
myldrende – dejlig oplevelse at være 
på skolen igen og hilse på klassekam-
meraterne. Stor tak til jer, der samlede 
vores klasse, håber vi kan fortsætte 
med at mødes mange år frem i tiden.
Selv om man følges gennem barndom 
og skole, er det nok meget personligt, 
hvad man bærer med sig i sin rygsæk 
resten af livet, og hvad man vælger 
at lade passere. Jeg har fået en god 
ballast hjemmefra, og jeg har været 
glad for min skolegang, som blev et 
godt afsæt videre frem i livet. Min mor 
er en af de personer, jeg altid har set 
op til. Hun har givet og giver stadig 
gode værdier og holdninger, som jeg 
er glad for at have i rygsækken. 

Fru Larsen, som vi havde til husger-
ning, skrev noget i min poesibog, som 
jeg også har taget med mig: ”Går du 
på glatis og falder min ven – le med 
de andre og rejs dig igen”. 

Hun lærte os i øvrigt at lave 
negerboller, de smagte udmær-
ket – men er jo dømt ude nu om 
dage.  Jeg havde som sagt en 
udmærket skoletid og et godt 
forhold til alle lærerne, og jeg 
husker årene som en dejlig tid.
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E fter afslutning af sæson 21/22 ansøgte vi to 
fonde om midler til redskaber, og begge sagde 

heldigvis ja og har ydet tilskud til os. Vi glædede os 
til sæsonstarten, hvor alle vores gymnaster skulle 
være med til at indvie vores nye redskaber.

Fra Faberfonden har vi fået 12.500 kr.  
til en ny trampolin, som allerede er købt. 

Marius Pedersen Fonden har givet os 50.000 kr., så 
vi har VIRKELIG været på onlineshopping. I august 
måned fik vi alle vores nye redskaber. 

Vi bestilte 2 træplinte, skumplint, 2 gymnastik-
bænke, transporthjul til alle bænkene, hjul til vores 
bukke, kolbøttebane, kile til kolbøttemåtte, krav-
letunnel i en krydsmodel og en skum-rutsjebane.

Billederne viser nogle af alle de nye ting, vi har 
indkøbt. Alle vores nye flotte redskaber er blevet 
modtaget med stor begejstring.

Vi er i fuld gang på alle hold, men der er plads til 
flere friske gymnaster – se tiderne andet sted i 
Vækst i Gislev!

Faberfonden og Marius Pedersen Fonden
STOR, STOR TAK TIL

Gymnastikhilsner fra Gislev IF Gymnastik og Dans
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Gislev Erhvervsforening har besluttet, at 
julehjerterne IKKE kommer op i år, da vi 
synes, det er et dårligt signal at sende, 
når vi alle skal spare på strømmen. 
Vi satser på, de er oppe i julen 2023.

Gislev Erhvervsforening har generalfor-
samling for alle medlemmer tirsdag den 21. 
februar 2023, hvor der vil komme en indby-
delse til medlemmerne med tilmelding pga. 
traktement.

Gislev Erhvervsforening

Indmeldelse kan ske ti l  Esben Andersen esben1956@gmail .com. 

Alle med et CVR nr. kan være medlem af Gislev Erhvervsforening

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

Tina Christiansen 
Ørbækvej 18 - Gislev 
Tlf.: 4059 4258 www.privatpasningsordninggislev.dk 
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Jeg havde første dag som afdelings-
leder i Børnehuset Oasen 1. juni. Det 

var en stor og spændende dag for mig, 
som jeg havde glædet mig meget til. 
Jeg blev mødt af børn og personale, der 
tog imod med flag, musik og dans. Det 
blev det bedste startskud på forhåbent-
lig mange gode år og stunder i Oasen.

Jeg kommer fra en stilling som souschef 
i en integreret daginstitution i Gentofte 
Kommune. Jeg er uddannet pæda-
gog og har stor pædagogisk erfaring 
inden for dagtilbudsområdet – særligt 
vuggestuebørn. 

Jeg vil arbejde for at skabe en struk-
tureret og organiseret ramme for det 
pædagogiske arbejde, så børnene 
møder genkendelighed og forudsige-
lighed. Børnene skal mødes af pæda-
gogisk personale, som er sin faglighed 
bevidst og arbejder aktivt for at skabe 
gode og sunde tilknytningsforhold for 
børnene. Jeg mener, at det vil skabe 
grundlaget for en tryg og omsorgsfuld 
dag for børnene.

Oasen er en integreret daginstitution 
med gode faciliteter – vi har især et fan-
tastisk udeområde. Udendørsrammerne 
er en oase, der indbyder til et hav af 
alsidige muligheder. 

Børnene styrker deres sanser, når de 
får jord under neglene. Motoriske kom-
petencer udvikles, når børnene løber 
rundt i det kuperede terræn. De sociale 
kompetencer bliver styrket, når bør-
nene samarbejder om at finde blom-
ster til at pynte sandkager i sandkas-
sen. Nysgerrighed og viden om vores 
natur og nærmiljø bliver stimuleret, når 
vi leder efter og undersøger insekter. 

 
Oasen er en del af 

Landsbyordningen Tre Ege 
Skolen, som giver unikke 

muligheder for at skabe en 
god og tryg overgang fra 

børnehave til  vores Forårs 
SFO på afdeling  

Kværndrup. 

Vi har et tæt samarbejde med skolen, 
hvor skolens pædagoger en fast dag 
ugentligt er en del af arbejdet med de 
ældste børnehavebørn. 

Derudover rykker vi en af børnehavens 
pædagoger med til Forårs SFO’en, så 
børnene har en kendt voksen med sig 
i den første tid i deres skoleliv. Begge 
dele er vigtige for børnenes tryghed 
og tilknytning, der er altafgørende for, 
at børnene kan starte læring.

Mere information om Oasen findes på 
Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemme-
side, fmk.dk

Jeg vil meget gerne byde interesserede 
velkommen til at komme og besøge os, 
hvor jeg med glæde vil fremvise vores 
fantastiske rammer og faciliteter og for-
tælle om, hvad vi har at byde på pæda-
gogisk for dit barn. 

De bedste hilsner  
Signe Groth Rasmussen 

Afdelingsleder Oasen

NY AFDELINGSLEDER 

Børnehuset Oasen
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Vi er her for dig.

Tro, sjælesorg og uformelle samtaler.
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Rejsen fra Nazareth til Betlehem er en 
rejse på godt og vel 152 km. I dag vir-
ker det som ingenting, men for en ung 
højgravid kvinde har det været både 
farefuldt og hårdt. 

Det var langt fra det jeg følte den 
25.september da jeg sammen med 
mine kollegaer satte mig ind i flyveren 
med kurs mod Tel Aviv. Jeg var spændt 
og glædede mig helt utroligt til at be-
søge alle de hellige steder, som jeg et 
helt liv har læst og hørt om.

Tænk at stå på tempelbjerget i Jeru-
salem eller på det sted i den by, hvor 
Jesus blev født. Jovist er det 2000 år si-
den. Krige har ført til enorme ødelæg-
gelser af bygninger af historisk værdi. 
Byerne er forandret. 

Befolkningstallet vokset. Den nu igang-
værende og evige konflikt om retten til 
landet, har sat sit grimme aftryk ved 
opførelsen af murer og kontrolposter. 
Alt dette på trods, kan ikke få bugt 
med følelsen af næsten at træde i Jesu 
fodspor. 

Havde jeg forventninger? Jovist havde 
jeg det, men jeg havde også læst og 
hørt at når man rejser mod det hellige 
land, handler det først og fremmest 
om at møde stedet med et åbent sind. 
Sænke paraderne og forsøge at forstå 
at en del af charmen ved dette sted er 
de mange kulturer og religioner. 

Jerusalem syder og bobler af det jeg 
næsten vover at kalde for religiøst hy-
steri. Ingen by på jorden er genstand 
for så meget tilbedelse. Her står jødi-
ske, kristne og muslimske helligdom-
me side om side. Luften emmer af   
spændinger og gnidninger. Alle gør 
de krav på sandheden. Man kan som 
udenforstående godt spørge sig selv: 
Hvorfor kan de ikke bare slutte fred? 
Hvad er det der er på spil?

Om natten ankommer vi til vores første 
hotel i Betlehem. Jeg har altid følt, at 
det er mærkeligt at ankomme midt om 
natten, når alt er mørkt. Bussen kører 
afsted i mørket, i et landskab, man kun 
svagt kan ane gennem bussens ruder. 
Vores guide Trine er dansk og har boet i 
Israel de sidste 45 år. Hun er fantastisk, 
ja jeg vil næsten kalde hende for vores 
ledestjerne. De næste fem dage får hun 
guidet os igennem både det bibelske 
univers, men også løftet sløret lidt for 
problematikken i landets konflikt.  

På vej ind i Betlehem bliver man mødt 
af en 8 meter høj mur. Den blev op-
ført i begyndelsen af 2000 érne. Ifølge 
Israel var muren nødvendig for at be-
skytte jøder mod palæstinensiske ter-
ror angreb.

I dag er Betlehem overvejende mus-
limsk og muren er efterhånden blevet 
en turistattraktion på lige fod med Ber-
lin muren i sin tid. På grund af det sene 
tidspunkt er kun en enkelt indgang til 
byen endnu åben. Efter et kort holdt 
ved vagtposterne, bliver vi tilladt ad-
gang og ser nu frem til endelig at få et 
par timers søvn.

Næste morgen er der afgang med bus-
sen mod fødselskirken. Vi bliver sat af 
tæt på kirken. Herefter går turen gen-
nem smalle gader for til sidst at skrå 
over en stor åben plads. Det er morgen 
i Betlehem og der er allerede mange 
mennesker på gaden. En mand står og 
spuler fortovet rent med vand. 

I Juleevangeliet fortælles der om Josef og Maria der rejser til Betlehem for at deltage i 
den folketælling som kejser Augustus har befalet. 

I Betlehem er det altid jul
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Det er næsten uundgåeligt som forbi-
passerende ikke at få et par dråber el-
ler to. Men det gør intet. Allerede nu er 
varmen på vej og tanken om, at dagen 
kommer til at byde på mindst 40 gra-
der, får enhver form for vand til at føles 
som en velsignelse. 

Udefra ser kirken ikke ud af noget 
særligt. Den har ingen lighed med en 
smuk og pompøs italienske katedral. 
Og dog alt denne pomp og pragt den 
mangler, har den til gengæld i dens 
tilblivelseshistorie. Med en alder på 
1700 år er den en af de ældste funge-
rende kirker i verden. I 2012 blev den 
anerkendt som verdensarv af UNESCO. 
Den ældste del af kirken er opført af 
kejser Konstantins mor Helena. Efter 
hun blev omvendt til kristendommen, 
rejste hun til Israel for at finde nogle 
af de steder, hvor Jesus havde været 
og virket. Et af hendes mål var Jesu 
fødested, som på dette tidspunkt efter 
sigende var grotten i Betlehem. 

Den ældste del af kirken er derfor op-
ført over den grotte, hvor man mente 
at Jesu var blevet født. Kirken blev 
opført som en ottekantet basilika. Si-
denhen blev meget af denne ødelagt 
under den samaritanske opstand i 
500-tallet. I år 565 opfører den byzan-
tinske kejser Justinian en ny kirke oven 
på ruinerne af den gamle. Kirken blev 
herved udvidet væsentligt blandt an-
det i længden. Det er denne kirke, der 
stadig står i dag og det til trods for den 
flere gange har været truet af ødelæg-
gelser. Blandt andet af perserne der 
invaderede Betlehem i 600-tallet. Da 
de brød ind i kirken blev de mødt af 
mosaikker af de tre vise mænd. Ifølge 
overleveringen kom de vise mænd fra 
Persien og derfor bar de persiske klæ-
der. Perserne besluttede sig derfor for 
at skåne kirken. 

For at komme ind i kirken må man 
igennem en meget lav dør. Den er 130 
cm og tvinger enhver der vil ind til at 
bøje sig. Den hedder meget passende 
for ydmygelsens Dør. Til gengæld træ-
der du nu ind i et rum med meget højt 

til loftet. Herefter er der endnu en dør 
ind til selve kirkerummet. Rummet er 
aflangt som i en domkirke. I siderne 
står der søjler med billeder af helgener. 
Ned fra loftet hænger lysekroner og 
røgelseslamper. Kalenderen siger, vi er 
sidst i september. Der er altså endnu 
nogle måneder til jul, men her er al-
lerede pyntet op. Julekugler i alverdens 
farver forkynder at Jesus kom som frel-
ser for alle verdens folkeslag. 

Det er endnu meget tidligt på dagen, 
men i den ene søjlegang er køen ned 
til Jesu fødselsgrotte allerede ved at 
tage form. Rummet er fyldt med sprog 
fra hele verden. Det er magisk, at så 
mange mennesker fra hele verden fø-
ler sig draget til dette sted. 

Vores guide peger på en af søjlerne 
og fortæller, at på denne er det den 
danske helgen Knud den Hellige, der 
er afbilledet. Mærkeligt, her står man 
mange tusind kilometer fra Danmark 
og så har Danmark alligevel sat sit af-
tryk og det i fødselskirken. Der fortæl-
les at en biskop lod de korintiske søjler 
bemale med helgener og en af dem 
var så Knud den hellige.  

Ligesom gravkirken er fødselskirken 
delt mellem flere forskellige kirkeret-
ninger. Den græsk – ortodokse, den 
armenske og den romersk-katolske 
kirke. De tre forskellige kirkesamfund 
skal således få en hverdag til at fun-
gere med alle de pligter og ritualer 
der hører til. Man kan godt trække på 
smilebåndet og tænke, at det er mil-

limeterdemokratiet der hersker, men 
det er ikke desto mindre nødvendigt 
for at undgå optøjer. Det er således 
de græsk-ortodokse præster der gør 
forhallen ren undtagen lige de to trin, 
der leder hen til det armenske kloster.  
Det er tankevækkende, at fødestedet 
for fredens fyrste Jesus Kristus langt fra 
altid er særligt fredfyldt.

Det var det næppe heller for 2000 år 
siden da Jesus kom til verden. Israel 
var besat af romerne og enhver form 
for opstand mod den romerske kejser 
blev slået ned. Samtidig herskede kong 
Herodes. En ond og magtsyg mand 
som ikke tålte nogen konkurrence til 
tronen. Da han hører om den nye kon-
ge, bliver han så fyldt med jalousi, at 
han befaler at alle drengebørn under 2 
år skal slås ihjel. 

Heldigvis bliver Josef advaret af en en-
gel og den lille nye familie flygter til 
Egypten.

Midt i julefred og juleglæde kaster 
mørket sine skygger ind. Dengang som 
nu. Dog er der håb, forkynder evange-
listen Johannes: I begyndelsen var Or-
det, og Ordet var hos Gud og Ordet var 
Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. 
Alt blev til ved ham, og uden ham blev 
intet til af det, som er. I ham var liv, og 
livet var menneskers lys. Og lyset skin-
ner i mørket, og mørket greb det ikke.

... Og med disse ord vil jeg ønske jer 
alle en glædelig og velsignet jul.
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Kan du lide at strikke, hækle, 
brodere, høre en historie, synge, 

snakke eller måske spille kort. 

Kan du sige ja til noget af  
det, så vil vi prøve at starte  

det op i konfirmandstuen ved 
 Gislev præstegård torsdag den  
1. december kl. 14.00 -16.00.

Vi sørger for kaffe og kage. 

Vores tanker er, at vi kan mødes til 
nogle hyggelige timer hver anden 
torsdag indtil slutningen af marts.

Håber der vil være nogle som  
vil deltage og kom gerne med 

forslag til indslag. 

Medbring selv det I vil “nørkle” 
med, eller kom bare som du er. 

Venlig hilsen Menighedsrådet

 Samvær 
Hygge&

HVER TORSDAG  
KL. 14.00-16.00

Vokalgruppen Fontana er oprindeligt en dobbeltkvartet (aktuelt 
10 sangere), dannet i Svendborg i 2002 af 8 rutinerede korsangere, 
der ønskede at arbejde med et repertoire, som enten ligger udenfor 
det gængse kor-repertoire eller som vil være vanskeligt for de fleste 
større amatørkor.

Med sin kammer-besætning har Fontana mulighed for at dyrke en 
slank og gennemsigtig klang, hvorved gruppen vedkender sig en 
lang og stærk tradition i Nordisk kormusik for brillans og transparens. 
Vokalgruppen har et bredt repertoire fra renæssance og romantik 
til den helt nye klassiske kormusik, men har i de senere år også ar-
bejdet med rytmiske, jazz-prægede satser af bl.a. George Gershwin, 
Rodgers/Hart og Lennon/McCartney samt satser fra fx Manhattan 
Transfers repertoire. 

Fontana har i sine nu 20 år opført over 200 forskellige korværker 
og afholdt over 100 koncerter i forskelligt regi. Fontana ledes af Erik 
H. A. Jakobsen (tenor), cand.mag. fra Københavns Universitet med 
musik som hovedfag. Erik har siden 1976 sunget i flere semiprofes-
sionelle kor, bl.a. Vokalgruppen Ars Nova og Sokkelund Sangkor. I 
øjeblikket synger Erik med i Det Fynske Kammerkor sammen med én 
af de andre sangere i Fontana.

Et par af de øvrige korsangere i Fontana er desuden medlemmer af 
Filharmonisk Kor ved Odense Symfoniorkester samt Filharmonisk Kor 
ved Sønderjyllands Symfoniorkester.

Til koncerten i Gislev d. 30. november 2022 vil Fontana synge 
advents- og julemusik af danske og udenlandske komponi-
ster, fra renæssancen (Palestrina, Hans Leo Hassler og William 
Byrd) og frem til nutiden (Egil Hovland og Per Nørgård). 

Desuden vil Fontana naturligvis synge en række kendte og  
elskede sange til juletiden.

Julekoncert Julekoncert medmed

VOKALGRUPPEN FONTANAVOKALGRUPPEN FONTANA
Onsdag den 30. november kl. 19.30 i Gislev kirke

GRATIS ENTRE FOR ALLE!
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Fernisering af 
julealtertavle

Søndag den 11. december 
kl. 10.30 i Gislev kirke

Den tredje søndag i advent vil der  
efter gudstjenesten være fernisering af 
en julealtertavle fremstillet af konfir-
manderne. 

Selve udføringen af altertavlen er et 
samarbejde mellem vores lokale kunst-
ner Kurt Bonde og konfirmanderne.

Julegudstjeneste for 
børn og barnlige sjæle

Søndag den 18. december 
Kl. 13.00 i Gislev kirke

Også i år holder vi en rigtig familieju-
legudstjeneste som optakt til dans om 
byens juletræ kl. 14.00. 

Kom og hør julens glade budskab for-
talt i børnehøjde. Syng med på de dejli-
ge julesalmer og mærk hvorledes julens 
glade budskab varmer i en kold tid. 

Efter gudstjeneste går vi sammen ned 
til byens juletræ, hvor der traditionen 
tro vil være dans og sang om træet.

Syng julen ind i  
Ellested kirke

Tirsdag den 20. december 
Kl. 17.00 i Ellested kirke

Julen er tæt forbundet med sang. 

Alle har vi en ynglings julesalme, som 
vi bare må synge eller lytte til for at 
det kan blive rigtig jul. 

Tirsdag den 20. december får du  
muligheden for at synge op til flere. 

I en lille time vil vi synge mange af 
de kendte og elskede julesange og 
salmer.

Luciaoptog i Gislev kirke
Tirsdag den 13. dec. kl. 17.00 

Luciadag fejres landet over med Luciaoptog. 

Traditionen tro vil der være Lucia optog i Gislev kirke.  
Medvirkende er kirkens kor ”sangfuglene” og konfirmander. 

Det bliver en stemningsfyldt gudstjeneste 
 fyldt med sang og håbefulde ord. 
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– En tur i Jesu fodspor!

Torsdag den 23. feb. Kl. 19.00-21.00

Denne aften vil jeg fortælle om min tur til Israel. Sidst i 
september 2022 var jeg med mine kollegaer en lille uge 
i Israel. En tur jeg havde set frem til længe. 

Kufferten var ikke kun pakket med sommertøj, men 
også med forventninger. Ville alle de hellige steder, jeg 
et helt liv som studerende og præst havde læst om, 
leve op til mine forventninger? Og hvad forventede jeg 
egentlig? Rejselederens råd var et åbent sind. Vær åben 
over for kulturen.

Med det i mente rejste jeg afsted. Det blev en fantastisk 
tur, der berigede mig både fysisk som åndeligt. Denne 
aften vil jeg vise billeder fra turen, fortælle om de bibel-
ske steder og ikke mindst forsøge, at skildre Israel som 
et sted fyldt med mange kulturer og religioner.

Sognepræst  
Mette Sauerberg

FOREDRAG OM 

ISRAEL 
Sangaften i konfirmandstuen 
ved Gislev præstegård
Tirsdag d. 17. januar kl. 19.00-21.00

Denne aften skal vi synge nogle af vinterens 
dejlige sange fra højskolesangbogen. 

Efter kaffen vil der være ønskekoncert, hvor 
der er mulighed for frit at vælge sange. 

Aftenen er arrangeret af organist:  
Jakob Larsen, kirkesanger Karen Brusch og 
sognepræst Mette Sauerberg.

Fastelavnsgudstjeneste 
for hele familien
Søndag den 19. februar kl. 14.00 
i Gislev kirke

Fastelavnssøndag holder vi et brag af en faste-
lavnsgudstjeneste i Gislev kirke. 

Vi begynder med en børnegudstjeneste fyldt 
med fortælling og sang. Efter gudstjenesten 
skal katten slås af tønden og vi skal kåre kat-
tekonger og kattedronninger. 

Herefter byder Karen og Tommy op til dans og 
sanglege. Menighedsrådet er vært ved faste-
lavnsboller og kaffe.

Vi glæder os til at se en masse  
glade udklædte børn!
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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 
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 27. nov. 1.s.i adsvent kl. 10.30 (kirkekaffe)

Søndag den 4. dec. 2.s.i advent kl. 9.00 ved Nils Holger Ellekilde

Søndag den 11. dec. 3.s.i advent kl. 10.30

Tirsdag den 13.dec. Luciagudstjeneste kl. 17.00

Søndag den 18. dec. 4.s.i advent kl. 13.00: Julegudstjeneste for børn

Tirsdag den 20. dec. Syng julen ind i Ellested kirke  kl. 17.00

Lørdag den 24. dec. Juleaften kl.15.30 kl. 14.00

Søndag den 25. dec. Juledag kl. 10.30

Mandag den 26. dec. 2. juledag kl. 10.30

Søndag den 1. jan. Nytårsdag kl. 16.00 (kirkekaffe)

Søndag den 8. jan. 1.s.e.H.3.k kl. 10.30

Tirsdag den 10. jan. Fyraftensgudstjeneste kl. 17.00

Søndag den 15. jan. 2.s.e.H.3.k  kl. 10.30

Søndag den 22. jan. 3.s.e.H.3.k kl. 10.30

Søndag den 29. jan. Sidste s.e.H.3.k. kl. 10.30

Søndag den 5. feb. Septuagesima  kl. 10.30

Tirsdag den 7. feb. Fyraftensgudstjeneste kl. 17.00

Søndag den 12. feb. Seksagesima kl. 9.00

Søndag den 19. feb. Fastelavn kl. 14.00 (Kirkekaffe)

Søndag den 26. feb. 1.s.i fasten kl. 9.00 
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Onsdag den 30. nov. kl. 19.30:  Advents og julekoncert med vokalgruppen Fontana

Søndag den 3. s. i advent.  Gudstjeneste med efterfølgende fernisering af konfirmandernes julealtertavle. 

Tirsdag den 13. dec. kl. 17.00:  Luciaoptog i Gislev kirke

Søndag den 18. dec. kl. 13.00:  Julegudstjeneste for børn i Gislev kirke. Efter gudstjenesten går vi sammen  

ned til byens juletræ, hvor der vil være dans og julehygge.

Tirsdag den 20. dec. kl. 17.00:  Syng julen ind i Ellested kirke. 

Tirsdag den 17. jan. kl. 19.00-21.00:  Sangaften i Konfirmandstuen ved Gislev præstegård

Tirsdag den 7. feb. kl. 17.00:  Fyraftensgudstjeneste med vores kor ”Sangfuglene”

Søndag den 19. feb. kl. 14.00:  Fastelavnsgudstjeneste for hele familien i Gislev kirke.

Torsdag den 23. feb. kl. 19.00-21.00:  Foredrag om Israel – en tur i Jesu fodspor ved sognepræst Mette Sauerberg 



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

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

D Y R E I N T E R N A T E T

Husdyrenes Vel
Vi er et dyreinternat, som 
tager sig af dyr, som folk af 
den ene eller anden årsag 
ikke kan have mere. 

Ligeledes har vi hunde- 
og kattepension.

Tlf. 65 99 22 00 
Hovedvejen 46
5750 Ringe

www.husdyrenesvel@mail.dk  • www.husdyrenesvel.dk
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Alle møder afholdes i Valgmenighedens mødesal Åskovvej 2, Ryslinge

Program for højskoledage 2023 

 Ældrehøjskolen i Ryslinge

Finn Nielsen, Tove Frandsen, Lis Madsen, Elsebeth Trankjær, Kirsten Bekker, Ester Jensen, Bodil Poulsen.

Birgitte Frandsen og Peter Lindbæk

Pris: Foredrag med kaffe og kage 
90 kr. pr. gang.

Yderligere oplysninger Kirsten Bekker 
21789427 eller mail kirsten.bekker@
mail.dk

Alle er velkomne. 

Mange hilsner Kirsten Bekker

27. janaur kl. 14.00 – 16.30

Frimenighedspræst  
Marie Odgaard Møller

”Livet er en gave.” 
Løgstrups tanker om det skabte 
menneske liv – og lidt om hans 
eget liv.

10. februar kl. 14.00 – 16.30

Indien - Trankebar 
Lisbeth Svensmark

Generalforsamling afholdes 
 10. februar i kaffepausen. 

Fortæller Lisbeth Svensmark 
om den gamle danske koloni i 
Indien - Trankebar.

3. marts kl. 14.00 – 16.30

At se det fynske lys, 
Mai-Britt Schultz

Kunstneren Mai-Britt Schultz 
Fortæller om fynbomalerne og 
sig selv ”At se det fynske lys”.

17. marts kl. 14.00 – 16.30

Komponistduoen  
Birgitte Frandsen og 
Peter Lindbæk

”Musikforedrag og fællessang”. 
med Komponistduoen Birgitte 
Frandsen og Peter Lindbæk.

Program 2023
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LV SERVICE LEVERER:LV SERVICE LEVERER:
- lige til døren i små og lidt større portioner.

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

LV-Service.dk
Ørbækvej 70 . 5854 Gislev

Tlf: 40 68 17 84
Lvservicen@gmail.com

SAND ÆRTESTEN SKÆRVER STØBEMIXGRUS FLIS

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

noget.noget.

Hvad mangler Hvad mangler 
du?du?

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

rigtige vare til rigtige vare til 
den rigtige den rigtige 

pris!pris!
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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

Søndag 18. december kl. 13.00 i Gislev Kirke

Børnejulegudstjeneste, efterfølgende vil vi i  
samlet trop gå til byens juletræ, hvor Julemanden 

kommer til dans om juletræet kl. 14.00 danser vi, 
mens Karen og Tommy spiller. 

Godteposer til børnene og  
æbleskiver til de voksne.

Julesøndag i Gislev

Sponsorer: Super Brugsen og Gislev Erhvervsforening, Andelskassen, 

Tågehornet, Menighedsrådet og Saajig
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Nørrevængets Venner

Hyggelige caféefter middage
I Nørrevængets Venner har vi haft nogle rigtig  gode caféefter middage med bl.a. Erna Taverna 
samt seniormandskoret fra Odense. 

Vi har salg af kinesisk lotteri med en 
masse sponsorgaver.  Desuden kom-
mer luciakoret fra Tre Ege Skolen i 
Ryslinge, og vores lokale kor – 
Tågehornet. Glæd jer til en hygge-
lig eftermiddag i julehyggens tegn.

Vi kan allerede nu afsløre lidt af for-
årets arrangementer.

Som det første holder vi NYTÅRSKUR 
onsdag den 11. januar, hvor der bli-
ver tilmelding.

Den 21. september holdt vi gene-
ralforsamling. Nyvalgte til besty-

relsen er Karen Svop og Ole Strøm. 
Else Hviid og Grethe Larsen valgte 
at stoppe, efter mange års arbejde 
i bestyrelsen.

I efteråret havde vi cafe den 19. okt-
ober med Jørn Vind, som underholdt. 
Søndag den 6. november kom Claus 
Pries og underholdt. 

16. november får vi besøg af Lars 
Liengaard med orkester, og lørdag 
den 3. december afholder vi vores 
traditionelle JULEMARKED, hvor der 
er salg af diverse ting – til en meget 
billig pris! Der kan købes æbleskiver 
og gløgg eller kaffe og te.

Cafeeftermiddage: 
Søndag den 5. februar. 
Onsdag den 22. februar. 
Søndag den 5. marts. 
Onsdag den 22. marts. 
Søndag den 2. april. 
Søndag den 7. maj. 
Onsdag den 17. maj. 
Søndag den 4. juni.

 
På bestyrelsens vegne 

Karen

FORÅRSFEST LØRDAG DEN 22. APRIL. 
GRILLFEST TORSDAG DEN 15. JUNI.

Skøn natur, godt nærmilijø – www.tilflytter.fmk.dk
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Gislev Fitness klub v/Lars Kaagaard Kristensen · Ørbækvej 10 · 5854 Gislev
Tlf:  20 20 72 60 · lkk@gislev-fk.dk

INDMELDELSE  
hver mandag og torsdag
Fra 16.00 Til 18.00

Find os på 
Facebook og
Instagram
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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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I  første del af efteråret har Gislev 
Seniorklub haft godt fremmøde til 

lysbilledforedraget med Finn Andersen, 
en dejlig efterårsfest med dans og en 
hyggelig svampetur. 

Selv om efteråret har flere arrange-
menter, er de nye aktiviteter i 2023 alle-
rede under planlægning.

Generalforsamlingen for medlemmerne 
afholdes på caféen på Nørrevænget, 
tirsdag d. 21. februar kl. 14.00. 

Af hensyn til kaffebord og banko med 
gevinster bedes man tilmelde sig til 
Per Hansen, tlf. 61 24 56 67 eller Birte 
Jørgensen, tlf. 29 45 01 71 senest 14. 
februar.

Gislev Seniorklub

Svampetur i september

Her ses et billede fra Naturlegepladsen. Vi nyder den varme svampestuvning på ristet brød.  
Sven-Erik Christensen har tilberedt retten af de fundne svampe.

Bestyrelsen har besluttet, at 
Julebanko i Gislev den 11. decem-
ber  2022 er aflyst der ikke bliver 
afholdt julebanko, da det er de  

Midtfynske erhvervsdrivende, der 
sponsorerer gaverne til juleban-
koet, og vi ønsker ikke at belaste 
dem yderligere i år.

Julebanko i Gislev er aflyst

VI ØNSKER ALLE EN RIGTIG GOD JUL!
Venlig hilsen Veteranforeningens bestyrelse
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Julehjælp

Julen er lysets fest!

Sådan plejer julen at være. Julelys 
lyser op i mørket og hjælper enhver, 

der er vinterdeprimeret igennem 
decembers mørke. 

I år er der ekstra mørkt, for vi skal spare 
på strømmen. Betyder det, at jule-
stemningen forsvinder?  Det mener jeg 
egentlig ikke. Julens lys kan tændes på 
mange forskellige måder. Vi kan tænde 
et lys og sætte det i en stage, men vi kan 
også tænde et lys hos hinanden ved at 
række ud og hjælpe. 

Julen er hjerterens fest. Den handler om 
at være sammen, men også om at stå 
sammen.

I denne tid, hvor inflationen er på sit 
højeste, og gas og elpriser er på him-
melflugt, så er der mange, der ikke 
får en lige så bekymringsfri jul, som 
de plejer. 

Pengene rækker ikke helt så langt som 
førhen, og det kan give skår i juleglæ-
den, når man har det svært økonomisk. 

Lokalrådet og Gislev-Ellested menig-
hedsråd har drøftet situationen. Endnu 
er dette i sin opstart, men vi vil sam-
men forsøge at få etableret noget 
julehjælp i form af uddeling af jule-
kurve. Vi vil derfor være glade for 
bidrag til disse julekurve. 

Med hensyn til ansøgning til julehjælp 
vil vi bede jer holde øje med byens 
facebookside. Ansøgningsfrist vil blive 
lagt op på denne side. Henvendelse 
kan ske til:

Sognepræst Mette Sauerberg:  
mesa@km.dk eller 

Tlf. 29 38 89 88.

Hanni Søgaard: 
hannis@mail.dk eller 

Tlf. 20 29 20 02.

Dorthe Milland:  
milland@ga-net.dk eller 

Tlf. 40 88 52 19.

Gislev Forsamlingshus
Der er mange fester og efterskoler på programmet.  

 
Lille sal og Skovstuen var i en længere periode udlejet til Gislev Friskole,  

som har haft brand. Vi er så heldige, at Karin Sørensen har tilbudt at  
hjælpe med at søge fonde om tilskud til nyt tag og vinduer. 

Nu kan vi igen afholde 60-70’er fest, og det sker den 27. januar 2022. 

Bestyrelsen
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S om en del af det samarbejde, der er i 
MitMidtfyn, har vi i forbindelse med Halloween 

fået opstillet en installation på hjørnet af Ørbækvej 
og Holmevej. 

Initiativet er den del af samarbejdet mellem 
MitMidtfyn, Ringe Handelstandsforening og 
Erhverv Midtfyn – og et stærkt symbol på ”Midtfyn 
- et fællesskab med højt til loftet”.

MitMidtfyn er et samarbejde som forener kræf-
terne i 8 lokalområder med Ringe. Jeg er selv med-
lem af bestyrelsen i MitMidtfyn. 

Hvis du har lyst til at vide mere, kan du gå ind på 
www.midtfyn.dk, Facebook eller kontakte mig.

Med venlig hilsen 
Lars Fredslund Hansen

O P SATS  V E D  H O L M E V E J

HALLOWEEN I GISLEV
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Skoledagen er forbi, og børnene 
kommer glade i SFO – nu kan de selv 

bestemme, hvad de vil lave, og hvem de 
skal lege med. Ofte er der lavet legeaf-
taler i løbet af skoledagen, men i SFOén 
er der også mange muligheder for, hvad 
man kan bruge sin fritid til.

I denne tid arbejder vi meget med fedt-
sten, hvor der skabes flotte smykker og 
figurer. Det er en kreativ proces, som 
både drenge og piger synes er sjov. I 
Kålormen bor Abe – en sjov og fræk 
abe, som gør alt det, man ikke må! 
Derfor bliver Abe hvert år 5 år – den vil 
nemlig ikke i skole! Vi har holdt fødsels-
dag for Abe med gaver, sang, festlege 
og spiste selvfølgelig bananlagkage 
og skumbananer.

Børn havde pyntet op med bananguir-
lander og fine tegninger til Abe. Det var 
en dejlig eftermiddag.

Vi har haft en ”Æbleuge”, hvor børn 
og forældre er kommet med æbler fra 
haven. Vi har lavet æblegrød, æble-
kage, bagte æbler, æbleflæsk og 
æblechips. Flere børn smagte æble-
grød for første gang. En hyggelig uge 
med masser af vitaminer til krop og sjæl.

D. 8/9 holdt vi sommerfest, hvor over 
90 børn og forældre deltog. Alle havde 
lækker mad med til fælles buffet, og der 
blev spist, snakket og hygget på kryds 
og tværs. En god og hyggelig måde at 
være sammen på.

Vi har tilmeldt os projektet ”Bag for en 
sag”, og vi arrangerede derfor kaffe-
dag med salg af kager d. 11/10. Mange 
forældre havde meldt sig på til at bage 
kage, og Kålormen havde bagt kager 
sammen med børnene. Børnene solgte 
kager og bagte selv pandekager, som 
også blev solgt.

Der var en gruppe, som gik i Eventyrhuset 
og solgte kager til børnehavebørnene 
og deres forældre. Der var en utro-
lig god opbakning, og vi fik solgt alle 
kager. En god oplevelse for børnene at 
opleve, at det er sjovt at hjælpe andre.

 
Og mon ikke 

der kommer en  
halloween fest?

Hvis vi tør…!
 
I SFO Kålormen har vi mange gode fæl-
les oplevelser, der bidrager til fælles-
skab, glæde og trivsel.

SFO KÅLORMEN SUMMER AF

Liv & Fællesskaber

... ”Vi vil gerne have en puderumstid” ... "Kom, lad os bygge med Lego..”
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VE- godkendt varmepumpeinstallatør

Jens Erik Olsen · Slipager 9 · 5854 Gislev · Tlf. 20 70 34 64 · www.gislevvarmeservice.dk
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6071 5612

• Autodeko/Lastbiler/Mc

• Design

• Selvklæbende tekst/logo

• Storformat print

• Bannere

• Facadeskilte

• Pyloner

• Byggepladsskilte

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

Service og reparation 
af alle bilmærker!

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

3 års garanti 
på reservedele

 Bevar din 
fabriksgaranti

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

FordelsKort
5% i bonus

Channe Broholm

Jernbanegade 16, 5750 Ringe
6262 4455

Vi mangler din bolig, 

vil du sælge? 
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Gislev lagde grund til seje ben!

Gislev i bevægelse
Gislev i Bevægelse 2022 blev afviklet den 1/10.

56 seje deltagere havde meldt sig til, 
og arrangementet startede kl. 9.00. Vi 
sendte deltagere ud på en 5 km rute 
med start og slut ved Gislev Hallen. Her 
var der også depot, hvor der hver time 
var en ny overraskelse til deltagerne. 
 
Feltet bestod af både børn og voksne. 
Nogle gik ruten, og andre løb. Vi kan 
hurtigt afsløre, at feltet igen i år bestod 
af seje mennesker. 

Udover at udfordre sig selv med, hvor 
langt man kan gå eller løbe på 8 timer, 
så var vejret også i spil. Det regnede 
støt hele dagen - bortset fra den sid-
ste time. Det forhindrede på ingen 
måde deltagerne. Hver gang de 
passerede hallen, var der store smil. 
 
De to der løb længst blev Steen Ejby og 
Nicolai Hartung. De nåede at løbe 50 km. 
Karin Larsen gik længst af alle del-
tagere og opnåede også 50 km. 
Lærke Hald blev den unge delta-
ger, der gik længst. Hun gik 20 km. 
 
Arrangementet er et samarbejde mel-
lem Gislev Idrætsforening og Gislev 
Hallen. Det vender tilbage i 2023, hvor 
det vil blive afholdt i august.
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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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V inter-fred Lilleby er en afløsning 
for julebelysning, da alle er ramt af 

stigende el- og varmepriser. Verdens-
nyhederne har kun triste nyheder 
at byde på, så vi ønskede at sprede 
glæde, hygge, fred og sammenhold 
her i Vinter-fred Lilleby.

Vi ønskede at tage udfordringen op 
om at lave noget, som ikke koster en 
bunke penge, er miljøbevidst og under-
holdende. Byen er bygget af genbrugs-
materialer, og det lys, der er, kører på 
solceller. Vi elsker at leve vores egen 
kreativitet ud, samtidig med at publi-
kum (eller som vi siger ”folk, der kom-
mer forbi ude på vejen”) vil få en sjov 
og god oplevelse.

Vi havde et stort ønske om at skabe 
et område, hvor alle kan komme hele 
vinteren igennem, og som er underhol-
dende for både børn og voksne.

Vi håber, at vores lille bidrag kan skabe 
en frirum til glæde for alle, nærhed til 
hinanden og skattejagt. Vi glæder os 
til at se jer i Vinter-fred Lilleby. 

Husk din lommelygte, så du kan finde de 
små overraskelser, der er i byen, når det 
er mørkt. Tæl stjernerne, der er i byen, 
og vær med i konkurrencen om at vinde 
4 billetter til Ringe biograf (skriv i kom-
mentarfeltet under opslaget om Vinter-
fred Lilleby på GURODENMARKs face-
bookside, hvor mange stjerner du har 
fundet, så trækker vi lod om præmien). 

Gratis entré.   
Med venlig hilsen 

Anja og Henrik 
GURODENMARK

Vinterfred Lilleby i Sandager

Nu tændes tusind julelys

William klipper snoren over til Vinter-fred Lilleby

y er en afløsn
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G islev Vandværk er et andelsselskab stiftet den 
22. august 1933. Vandværket er ejet af alle for-

brugerne, der er tilknyttet vandværket.

Der er en bestyrelse, der har ansvaret for driften, 
og der er tilknyttet en vandværkspasser og en kas-
serer. Bestyrelsen varetager forbrugernes interes-
ser, så hvis der er spørgsmål om vandværket, eller 
der er forslag, så skal I henvende jer til bestyrelsen.

Hvis der er noget, bestyrelsen skal vide, så skriv 
eller kontakt bestyrelsen. Ikke alle i bestyrelsen er 
på Facebook. Vi har ikke noget samarbejde med 
Facebook, og de kan ikke hjælpe jer. 

Utætte stophaner eller spørgsmål til bestyrelsen 
bedes rettes til bestyrelsen, vandværkspasser eller 
kasserer. Se vandværkets hjemmeside. Her kan 
du få mange oplysninger om vandværket - bl.a. 
vandprøver.

Automatisk aflæsning af vandmåler er en rigtig 
god løsning. Vandværket kan aflæse brugernes 
forbrug ved afslutning af året.

 Bestyrelsen gennemgår også forbruget hos den 
enkelte forbruger ved bestyrelsesmøder, men husk 
også selv at holde øje med forbruget. Aflæs jeres 
måler mindst 1 gang pr. måned.

MED VENLIG HILSEN BESTYRELSEN

O R I E N T E R I N G

Gislev Vandværk
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ÅDALSCENEN

Flat og Bamse

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

FORÅRS 
REJSER

Populær rejse med stort indhold og vægt på kvalitet. Du får 
et spændende udflugtsprogram, hvor du oplever Keukenhofs 
blomsterflor, charmerende Amsterdam samt Hollands Venedig, 
Giethoorn. Vi bor i centrum af hyggelige Harderwijk på vores 
gode Hotel Baars. Både butikker, restauranter og vandet er blot 
en kort spadseretur væk. Alle udflugter er inkl. i rejsens pris.

      Bus fra Jylland og Fyn  
      2/4, 6/4, 10/4, 14/4, 18/4, 22/4. 
       5 dage kr. 4.898  •  Se www.gislev-rejser.dk/hol

Glæd dig til en dejlig rejse i det tidlige forår til det smukke 
Skotland og Salutation Hotel i Perth, som står klar med halvpen-
sion, drikkevarer til maden og underholdning. Vi bor 4 nætter 
i den gamle hovedstad Perth på Skotlands ældste hotel, der 
danner rammen om et hyggeligt ophold. Herfra tager vi på flotte 
udflugter til bl.a. Blair Castle og søfartsbyen Dundee.

      Fly fra Københavns Lufthavn  
      13/3. 
       5 dage kr. 6.498  •  Se www.gislev-rejser.dk/vsk

Holland i Blomst

Forårsstemning i Skotland

Kom foråret i møde i det kønne Sydholland. Vi bor midt i 
hyggelige Valkenburg, der indbyder til en spadseretur blandt 
de kønne huse. De fleste bygget af lysegule limsten, hentet i 
byens bjerg. Spændende og varieret udflugtsprogram til 
verdens største blomsterpark Keukenhof, Bruxelles samt 
Maastricht. Velkommen til alsidige oplevelser i Holland.

      Bus fra Jylland og Fyn  
      6/4, 10/4, 14/4, 18/4. 
       5 dage kr. 4.598  •  Se www.gislev-rejser.dk/fho 

Foråret er et skønt tidspunkt at besøge det storslåede Skot-
land på. Her viser naturen sig frem fra sin bedste side. Vi 
starter i hovedstaden Edinburgh, hvor rejselederen viser rundt, 
og du kommer til at gå på selveste The Royal Mile og gennem 
den blomstrende park Princes Gardens. Vi besøger også Edin-
burgh Castle samt Urquhart Castle ved bredden af Loch Ness. 

      Fly fra Aalborg og København 
       1/5, 15/5. 
        8 dage fra kr. 9.498  •  Se www.gislev-rejser.dk/skb 
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Du kan stadig nå at være med! Deltag i en hyggelig formiddag i hallen,  
hvor du kan blive rørt, og hvor der er mulighed for snak og forskellige aktiviteter. 

I år begynder vi 9.30 og slutter kl. 11.00.

Hvis det er for lang tid for nogen, holder du bare, eller skifter aktivitet.   
Fælles opvarmning for alle ved Birgit. Herefter vælges aktivitet:  Gymnastik v. Birgit.  
Øvrige muligheder (bordtennis, badminton, skumtennis, tæppecurling og bowles)  

v. Niels, Villy, Hans og Kirsten. 

Vi håber rigtig meget, at I alle har rystet Corona af jer og lyst til at dyrke fællesskabet 
og bevægelsesglæden sammen med os. 

Vi ses i hallen om onsdagen kl. 9.30 i Gislev hallen.
Gislev IF Gymnastik og Dans.

Multimotion 60+ m/k

Alle var velkomne til

Hyggegymnastik i hallen
I forbindelse med ”Gislev i bevægelse” åbnede vi hallen til fri leg og spring.

D et var ikke kun udenfor der var 
stor aktivitet, det var der bestemt 

også inde i hallen, hvor store som små 
fik 1 ½ time til at gå.

De små med mor og far i hånden rundt 
på diverse baner, som var sat op. De 
store sprang på både team-track og 
i trampolin ud i graven.

Kunne du tænke dig at være med, så 
kom endelig forbi hallen: Søndag d. 5. 
februar 2023 kl. 10.00-11.30 hvor vi igen 
åbner op for en hyggelig formiddag i 
hallen for store og små. 

Ingen tilmelding, det er helt gratis.

Håber vi ses! 
Gymnastikudvalget
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Hvad får vi ud af det?

Frivillig for GIF
F.eks. GRØN Koncert, Heartland, Midtfyns Festival, Tinderbox, Tour De France, DGI Landsstævnet.

DDet er vigtigt, at vi som forening kan 
tilbyde vores medlemmer aktivite-

ter, som er indbydende og tidssvarende 
samt selvfølgelig også sikre, at træ-
nerne er uddannede og har de bedste 
muligheder for at fylde rammerne ud. 

Dette kræver lidt økonomi, så for at 
stille os stærkere her, forsøger vi at 
tjene lidt ekstra ved nogle af de mange 
muligheder. 

Men for mig er den, måske, vigtigste 
årsag, faktisk muligheden for at skabe 
et fællesskab og sammenhold igennem 
de oplevelser, man kan få, både i ens 
egen aktivitet, men lige så meget på 
tværs af vores forening.

Dette sammenhold vil bringe alle tæt-
tere sammen, så vores forening ikke 
er noget, man ”bare” møder ind til 1-2 
gange om ugen. På denne måde kan 
vi skabe ”min-din-vores” klub/forening.

Dette er på ingen måder for at sige, at 
det er noget, vi ikke allerede bruger, 
for det gør vi bestemt i nogen af vores 
gode traditionsrige events som loppe-
marked, sponsorløb osv.

Men jeg tænker, at der stadigvæk er 
en del folk i og omkring foreningen, 
der kan huske tilbage på de oplevel-
ser, man fik som frivillig tilbage i tiden, 
da Midtfyns festivalen var på sit høje-
ste… ja, det var en anden tid… 

Men efterhånden står vi faktisk med 
rigtig mange gode tilbud, hvor man 
udover lidt økonomi til forening, som 
selvfølgelig rettes til den aktivitet, man 
ønsker, også kan få fællesskab i og 
omkring forskellige musikevents. Nogle 
af de tilbud, der har søgt hjælpere over 
det sidste år, har været GRØN Koncert, 
Heartland, Midtfyns Festival, Tinderbox, 
Tour De France, Ørbæk Marked samt 
DGI Landsstævne. 

Så det er tilbud, hvor man personligt 
helt sikkert kan få nogle fede oplevel-
ser, da der jo typisk følger adgangsbil-
let med, når man melder sig som frivillig. 
Jeg ved godt, disse tilbud retter sig mod 
vores voksne medlemmer og forældre-
gruppen. Men hvis vi går forrest og viser 
vores børn og unge, at det faktisk er 
sjovt og giver os et stærkt fællesskab, 
så vil de også være nysgerrig på dette, 
når de har alderen til det.

Så en forsigtig bøn til vores voksne 
medlemmer og forældregruppen. Jeg 
håber, I måske overvejer at prioritere et 
af disse tilbud.

Slutteligt skal det selvfølgelig næv-
nes, at vi havde ganske få frivillige 
afsted til Heartland og ligeledes DGI 
landsstævne. 

Jeg ved, de alle havde nogle gode 
timer og kom retur med godt fælles-
skab og dejlige oplevelser, som de 
fremadrettet kan snakke om, når de 
mødes i foreningslivet. 

At de få frivillige, vi har haft afsted, så 
også tjente ca. 4500 kr., er da en dej-
lig bonus til deres aktiviteter, så på alle 
måder en kæmpe tak herfra.
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Vidste du, at vi i her i Gislev har et 
helt fantastisk tilbud? Fra vores 

lokale i Gislevhallen træner vi, og flere 
gange om ugen skaber vi en fest, og 
vores deltagere møder altid ind med 
højt humør, og det er blevet et stærkt 
fællesskab, men vi vil gerne have flere 
med. Spinning er én af de mest anbe-
falede discipliner inden for kardio og 
toning; sværheden ved træningen 
kan tilpasses det tempo, vi ønsker.

Spinning, som også kaldes for ‘inden-
dørs cykling’, er ikke bare særdeles 
populært i fitnesscenteret, det har 
også mange fordele, hvorfor spinning 
er så godt for dit helbred. Du må ikke 
gå glip af det!

Træningens intensitet og kombinati-
onen af sadlens ‘op og ned-funktion’ 
kombineres med musik, der skaber 
basen for træningen. Flere og flere 
mennesker beslutter sig for at spinne, 
da det er en rigtig sjov aktivitet, med 
fordele du vil bemærke efter den før-
ste session. 

Tag et kig på de største fordele, hvis 
du overvejer at give denne populære 
disciplin et forsøg:

1. Det forbrænder kalorier  
Dette er uden tvivl én af de mest 
interessante fordele ved spinning. 
Takket være denne energiske træ-
ningsmetode vil du være i stand til at 
tabe dig nemt og få den krop, du altid 
har ønsket dig. Du kan forbrænde 700 
kalorier med en times spinning.

2. Det forbedrer din hjertesundhed   
Ligesom med alle andre former for kar-
diotræning, så har spinning også evnen 
til at forbedre vores hjertesundhed. 

Men det er ikke alt. Det forbedrer 
nemlig også vores åndedrætsorga-
ner. Derfor kan vi reducere risikoen for 
hjertesygdomme, forhøjet blodtryk 
og kolesteroltal ved at dyrke denne 
sport. Som om det ikke var nok, så 
øger den også din udholdenhed til at 
udøve andre aktiviteter eller sports-
grene, på grund af den iltning, der 
tilføres til dine lunger.

3. Det reducerer stress   
Spinning er fantastisk, når du vil have 
det godt og føle dig glad. 

Hvis du har haft en elendig dag på 
arbejdet, eller hvis du skændes med 
din kæreste, så kan du komme af med 
din anspændthed og vrede på cyklen. 
Når du træder kraftigt til, så eliminerer 
du stress og ophobet vrede. Din sinds-
tilstand vil have forbedret sig markant 
efter en spinningtime. 

Dit sind vil være forfrisket, og du vil 
være i stand til at se ting med en bedre 
klarhed. Det er fantastisk, hvis du skal 
foretage store beslutninger!

4. Du kan få nye venskaber.   
Spinning er en gruppeaktivitet. Det 
gode er, at du vil være omgivet af 
andre mennesker med de samme (eller 
lignende) interesser eller mål. Det er en 
fantastisk måde at få nye venner på.

Hold: Mandage kl. 17.4518.45 Torsdage kl. 17.4518.45 
Tilmelding via facebook gruppen – Indoor Cycling Gislev

Husk motion gerne må være sjovt

Indoor Cycling Gislev
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5. Det toner din bagdel  
Vil du gerne have fantastiske ben og 
en fantastisk bagdel til næste sommer? 
Så skal du ikke tøve, når det kommer til 
spinning. 

Selvom hele din krop bliver trænet, så 
er sandheden, at det er dine nedre lem-
mer, der gør den store indsats. Og der 
er mere: denne motionsform kan for-
hindre appelsinhud. 

Hos de fleste kvinder ophober fedt sig 
på hofterne og lårene, og det er årsa-
gen til den berygtede appelsinhud.  
Med spinning aktiverer du blodcir-
kulationen i det område, du får mere 
muskeltone, og du vil opnå en meget 
glattere hud.

6. Det træner din ryg, mave og arme  
Som tidligere påpeget, så er spinning 
ikke en form for motion, der kun træner 
din nedre krop.  Den position, du tager, 
når du sidder på cyklen, forstærker 
hele rygsøjlen.Hvis du har rygsmerter, 
fordi du bruger meget tid på at sidde 
ned foran computeren, så er denne 
disciplin perfekt til dig. Og som om det 
ikke var nok, så styrker det også dine 
mavemuskler, biceps og triceps. 

Det er uden tvivl en effektiv aktivitet. 
Hvis du stadig ikke føler for at spinne, 
så anbefaler vi, at du prøver en enkelt 
time. Start forsigtigt og i dit eget tempo.

Vi er sikre på, at du vil have lyst til at 
prøve igen!
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Flemming Nielsen A/S

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

• Tekniske installationer

• Fejlfinding

• Nybygning, ombygning og tilbygning

• LED belysning

• Energioptimering

• Datainstallation

• Salg og reparation af hvidevarer

• Erhvervs- og privatbelysning

• Lampereparation - specialist i designerlamper

• 200 m² butik i Ringe

EL-installationer til erhverv og private

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

Service til tiden siden 1972

KVALITETSARBEJDE UDFØRES AF  
DIN LOKALE HÅNDVÆRKSMESTER

René Munck  - Tlf. 20 22 72 09 
rene@rene-munck.dk

www.rene-munck.dk

Vinduer og døre, tagrenovering og ombygninger

Din lokale håndværksmester!

Jeg har over 20 års erfaring 
som selvstændig tømrer- og 
snedkermester og udfører alt 
arbejde inden for dette område, 

både for private og erhverv.

Kontakt mig for et ufor pligtigende 
tilbud på den opgave du gerne vil 
have udført.
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Dan Rohmann Jeppesen og jeg er træner 
for GIF løbeklub, og jeg hjælper dig med 

din træning, om det er for at lære at løbe, 
eller om det er for at kunne løbe en maraton. 
I denne periode har vi 2 løbegrupper i Gislev løbe-
klub, og et årskontingent er KUN 200 kr.:

NY-LØBER: Dig som lige har lært at løbe 5 km. 
Mandage eller tirsdag, typisk kl. 17.00-18.00.

ØVET-LØBER: Hvor vi løber 5-7 km. 
Onsdage eller torsdage, kl. 17.00 eller 19.00.

LØBESKOLE: Lær at løbe 5 km. Der er ingen 
forudsætning for at starte her, dog vil det være 
en god ide at begynde at gå ture allerede nu. 
(Starter til januar).

Skulle I have nogle spørgsmål, er I velkomne til at 
kontakte mig på loeb@gislev-if.dk, eller find os på 

Facebook: Gislev løbeklub. Jeg glæder mig til at se 
jer til træningerne og ellers på landevejen. 

Venlig hilsen Dan R. Jeppesen

SUNDHEDSLØBER:  
Løber i overvejende grad for at opnå de gavn-
lige sundhedsmæssige effekter løb giver, og de 
findes på tværs af alle aldersgrupper. Sundhed 
skal forstås bredt i den forstand, at der kan 
være tale om at løbe for at tabe sig eller holde 
vægten, at komme i god form og/eller at opnå 
generelt velvære.

SOCIALLØBER:  
Vægter sociale element ved motionsløb, og 
som(måske) har løbet i mange år. Selvom social-
løberne holder af at løbe, er det specielt det sociale 
samvær med venner eller træningskammerater i 
foreningen, som er afgørende for, at socialløberne 
kommer af sted. Socialløberne løber da også hel-
lere sammen med andre end på egen hånd.

Gislev løbeklub er i fuld gang

Gislev 
Løbeklub KOM OG VÆR MED!
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Arrangement for alle trænere i

Gymnastikafdelingen
Vi i bestyrelsen har snakket med sponsorer fra Gislev, som har været så flinke at give et bidrag til 
vores tur for alle trænere i gymnastikafdelingen.

V i starter dagen med et kur-
sus fra DGI, som hedder ”Tøm 

redskabsrummet”. 

En underviser fra DGI kommer til os i 
Gislev Hallen, for at give os en masse 
ideer til både opstilling af baner samt 
hvordan vores trænere tager imod på 
de forskellige opstillinger og spring.
Dette er et kursus som vi glæder 
os til at komme på, så vi kan få en 
masse nye ideer til sæsonen efter jul. 
Derudover har Gislev Idrætsforening 
givet et tilskud, så dette arrangement 
kan lade sig gøre.

Efter kurset går turen til Bowl’n’Fun 
i Svendborg, hvor vi skal bowle og 
spise. Vi er glade for at vi kan give 
dette til vores trænere, og vise at vi 
sætter stor pris på den tid de lægger 
i vores afdeling. Vi ved, at de bruger 
masser af tid nede i hallen med alle 
vores gymnaster, samt forberedelse 
til hver træning. Derudover er de også 
væk fra deres familier, som må und-
være dem imens de er frivillige nede 
hos os. Derfor skal der lyde en stor tak 
for deres indsats.

Vi glæder os til en god dag med 
både kursus samt hyggetid med os 
fra bestyrelsen.

Mie, Ann Kirstine, Mette & Henriette

Når vi er færdig med kurset, er det tid til vores  
arrangement for alle trænere, hvor vi har været  
så heldig at få sponsorater fra følgende:

Sponsorater

Jens Erik Olsen - Gislev varmeservice

Hanni Søgaard - Maler

Petter Mattsson Petersen - Gislev Tag - & facaderens

Smel - Sandager

Erik Kildegaard - Kildegaards Auto

Mette Brun - Fodplejer

Michell Gordon hair design - Frisør

Dorthe´s modeklip - Frisør

Tonny Rasmussen – Gislev Holme Murer

Jørgen Lindegård Jørgensen
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DGI har gjort os opmærksomme på, at 
de yngste trænere ikke må aflønnes.  

Derfor har vi besluttet i bestyrel-
sen, at de skal på tur med os fra 
bestyrelsen. 

Så 15. december efter vi er  
gået på juleferie, skal de  
med i biografen og se 
”Julemandens datter 3”  
samt en tur på 
McDonalds. 

Dette er vores tak til dem for den store ind-
sats, de lægger hver torsdag på vores 

krudtuglehold. 

Mange tak for jeres hjælp indtil nu 
– vi glæder os til at arbejde sam-

men med jer igen efter jul.

 - Vi ses til en  
hyggelig dag  

med G.I.F

Hilsen Bestyrelsen i gymnastikafdelingen Mie, Ann Kirstine, Mette & Henriette

Hyggetur "Julemandens Datter" og McDonalds

En tak til de yngste trænere
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Gislev IF har fået nyt League of Legends hold!

Nyt Esports hold ved Gislev IF
Vi har rammerne… I fylder dem ud... Nogle gange skal man prøve noget nyt. 

V i er 5 drenge/mænd, der har 
kontaktet Gislev IF og gerne vil 

lave et Esports hold i LOL (League of 
legends). Gislev IF blev valgt, fordi 
vi er to på holdet, som begge har 
boet omkring Gislev og gået til for-
eningsidræt i hallen. Der blev taget 
kontakt til Johnny, som viste meget 
stor interesse for at have et Esports 
hold. Det gjorde, at vores hold kunne 
deltage i Yousee Esportsligaen i LOL. 

Holdet har to træninger om ugen samt 
en kamp hver søndag. Hvorfor lige 
Esport blev holdet spurgt om. Der kom 
frem til forskellige punkter, men det 
vigtigste for os alle var fællesskabet. 

H er håber vi, at man kan tænke 
foreningsaktivitet på ny måde, 

der faktisk er moderne og tilpasset 
tiden. Normalt når man siger e-sports 
hold i foreninger, så tænker man et 
lille lokale fyldt med pc´ere, der knur-
rer afsted. Men i det setup, vi går ind i 
her, skal vi ikke skabe de fysiske ram-
mer til drengene, men bare være base 
for holdet. 

Her har vi 5 unge mænd, der træner 
og spiller deres turneringer hjemme 
fra egen gaminghule. Et sådan setup 
har vi ikke tidligere haft, men vi glæ-
der os meget til i fællesskab at udvikle 
dette. Vi ved jo, at der er rigtig mange 
unge gamere, og kunne man så tænke 
foreningslivet med ind i det, ville det 
være fantastisk. 

På sigt håber vi, at der kan tiltrækkes 
flere hold, der kan hjælpe hinanden 
omkring det at finde turneringer, træ-
ninger osv. Mulighederne er mange, 
og vores første hold kommer ind med 
en kæmpe lyst og energi til på sigt 
at se hvor dette kan føre hen, men i 
første omgang skal drengene holde 
fokus på turneringen. Vi glæder os 
til at følge dem, hen over efteråret. 

Johnny (formand GIF)

Vi er alle unge mennesker, der har spil-
let computer igennem vores ungdom 
og fået skabt et fællesskab omkring 
gaming. 

Det gode ved gaming er, at man kan 
have et fællesskab, ligegyldigt hvor 
man er. Derfor synes vi, at det kunne 
være interessant at få skabt et Esports 
hold hos Gislev IF. 

Her er vi blevet sat i vandet, for at se 
om vi kan skabe en god Esportskultur 
i Gislev IF og give feedback til Johnny 
samt bestyrelsen.

Malthe- GIF e-sport
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KLAR - PARAT - GYMNASTIKSTART 2022/2023

2022/2023

KLAR - PARAT - GYMNASTIKSTART!

Krudtuglerne:
Vi tilbyder at afhente bornene, der går på Krudtuglerne i Bornehuset kl. 15.30 om torsdagen.  
Ved forste traening skal foraeldre SELV aflevere. Tilmelding pà sedlen i bernehus og så afhenter 
hjælpetræenerne fra uge 38.

Tilmelding pà www.gislev-if.dk (Priser kan ses på hiemmesiden).

Nogle af holdene har en facebookgruppe, hvor der kommer til at stå oplysninger. Sog om medlemskab i 
den gruppe, der passer til jeres hold:

Gislev GIF Gymnastik og Ryslinge 
Gymnastikforening - Foraldre/barn 
Gislev GIF Gymnastik - Krudtugler 
Gislev GIF Gymnastik - Badutspringer 
Gislev GIF Gymnastik - Supermix
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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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Din køreskole på Midtfyn! 

Teoriadresse: Hestehavevej 21, Ryslinge.
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TELEFONLISTE FORENINGER
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 gislev.forsamlingshus@gmail.dk 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 Udvikling FIF-udvalg fif@gislev-if.dk 
 Gymnastik og dans Mette Greve Kristiansen gymnastik@gislev-if.dk 3153 9969
 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: 
- Formand Winnie Tang Pedersen winnietangp@gmail.com 2731 4920
- Næstformand 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

TELEFONLISTE INSTITUTIONER
Forening 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 Stine Carstensen  7253 4041
 Afd. Kværndrup: skole og SFO/SFO2 Afd.leder Malan Zachariassen  7253 4033
Børnehaven EVENTYRHUSET Afd.leder Michael Bjørnskov mibjo@fmk.dk 7253 4045
Børnehuset OASEN Afd.leder Signe Groth Rasmussen signr@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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NOVEMBER
16.  Lars Liengaards Orkester kl. 14.30 

– Nørrevængets Venner

19.  Julefrokost i Gislev Hallen

20.  Familiespejder

26.  JULEBAZAR  AFLYST

DECEMBER
 3.  Julemarked - Nørrevængets Venner

 4.  Familiespejder

12.  Gammeldags julefrokost i Ådalhuset 
kl. 12.00-16.00 (husk tilmelding 1/12)

18. Julesøndag i Gislev 
 Børnegudstjeneste kl. 13.00  
 og dans om juletræet kl. 14.00

JANUAR
11.  Nytårskur - Nørrevængets Venner

27. 60-70'er fest i Gislev Forsamlingshus

27. "Livet er en gave" fordrag med  
 Frimenighedspræst Marie Odgaard Møller 
 Ældrehøjskolen Ryslinge kl. 14.00-16.30

FEBRUAR
5. Café eftermiddag – Nørrevængets Venner

5. Åben hal kl. 10.00-11.30

10.  Indien - Trankebar fordrag af  
Lisbeth Svensmark og general forsamling  
i Ældrehøjskolen i Ryslinge kl. 14.00-16.30

21.  Generalforsamling i Gislev Seniorklub 
kl. 14.00 på nørrevænget (husk tilmelding 14/2)

21.  Generalforsamling i Gislev Erhvervsforening

22. Café eftermiddag – Nørrevængets Venner 

27.  Generalforsamling i Ådalhuset kl. 19.00 
Gislev Musik Festival

MARTS
3. "At se det fynske lys" fordrag af Mai-Britt Shultz 
 i Ældrehøjskolen i Ryslinge kl. 14.00-16.30

5. Café eftermiddag – Nørrevængets Venner

17. Komponist duoen Birgitte Frandsen og Peter Lindbæk 
 i Ældrehøjskolen i Ryslinge kl. 14.00-16.30

22. Café eftermiddag – Nørrevængets Venner 

APRIL
2. Café eftermiddag – Nørrevængets Venner

22. Forårsfest – Nørrevængets Venner

29. 80-90'er fest i Gislev Forsamlingshus

MAJ
7. Café eftermiddag – Nørrevængets Venner

17. Café eftermiddag – Nørrevængets Venner

JUNI
4. Café eftermiddag – Nørrevængets Venner

5. Grillfest 

AKTIVITETSKALENDER 2022-2023

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.
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Jan Karlbjerg Jensen 
Ørbækvej 76, 5854 Gislev 

jan@karlbjerg.dk 

Tlf. 5335 2426

Charlotte Lintrup 
Præstevænget 40, 5800 Nyborg 

charlottelygaard@live.dk 

Tlf. 4076 6949

Carina Andersen  
Bjergager 29, 5854 Gislev 

candersen7900@gmail.com 

Tlf. 2023 2262

Lars Fredslund Hansen  
Bystævnevej 2, 5854 Gislev 

lars.fredslund.hansen@gmail.com  

Tlf. 4045 8187

DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER: DEN 20. JANUAR 2023

Udgivelsesplan 2022/23
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.

Nr. 46:  Deadline er den 20. oktober 2023, 
udkommer den 15. november 2023.

Alle datoer er fast fra år til år.

Annoncepriser pr. år  
 
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.

(excl. moms) – Mål: B x H) eks. moms.  
Annoncepriserne er for 4 gange, dog kan annonceteksten ændres.

H O L D E T  B AG  VÆ K S T  I  G I S L E V :



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.
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