Sammenflettet af natur og mennesker

1 af 41

Indholdsfortegnelse
Forord ..................................................................................................................................................4
Indblik ..................................................................................................................................................5
Allested-Vejle...................................................................................................................................5
Gulfelt og Radby .............................................................................................................................6
Allested kirke ..................................................................................................................................7
Vejle kirke .......................................................................................................................................7
Stjerne udskiftningen ......................................................................................................................8
Storkernes by ..................................................................................................................................9
Brugsforeningen i Vejle ..................................................................................................................9
Jernbanen ......................................................................................................................................10
Møllerne.........................................................................................................................................11
Vejle mølle ................................................................................................................................11
Allested's møller ......................................................................................................................11
Vandværket ...................................................................................................................................12
Mejeriet .........................................................................................................................................12
Teglværksteder ..............................................................................................................................13
Uroksefund.....................................................................................................................................14
Marguerit ruten .............................................................................................................................14
Spor i landskabet ...........................................................................................................................14
Kendisser fra Allested-Vejle .........................................................................................................15
Allested-Vejle i dag og i fremtiden ...............................................................................................18
Antal af virksomheder og deres fagområde ..................................................................................18
Dagplejen.......................................................................................................................................19
Skoleområdet ................................................................................................................................19
Ældre området ...............................................................................................................................19
Udsyn..................................................................................................................................................20
Vores naboer ..................................................................................................................................20
Samarbejde med vores naboer ......................................................................................................20
Samarbejde med andre lokalråd ....................................................................................................21
Samarbejde med kommunen .........................................................................................................21
Netværk og sammenhold....................................................................................................................23
Uformelle netværk ........................................................................................................................23
2 af 41

Møllebakkens strikkeklub ........................................................................................................23
Klasseråd ..................................................................................................................................23
Gadefester.................................................................................................................................23
Mødre grupper...........................................................................................................................23
Kort klubben ............................................................................................................................24
Motions onsdag ........................................................................................................................24
Fritterrådet ................................................................................................................................24
Kulturaften ..............................................................................................................................24
Allested Cycling .......................................................................................................................24
Håndbold dameseniorer ...........................................................................................................25
Formelle netværk ..........................................................................................................................25
Stigruppen.................................................................................................................................25
Trafikgruppen ...........................................................................................................................25
Velkomst gruppen ....................................................................................................................25
FynboFest udvalget ..................................................................................................................26
Allested-Vejle Fritidscenters bestyrelse ...................................................................................26
Foreningsliv .......................................................................................................................................27
Allested Ungdom og Idrætsforening, til dagligt kaldet AUI.....................................................27
Forældreforeningen ..................................................................................................................28
Vejle Skytte, Gymnastik og Idrætsforening, til dagligt kaldet VSG&IF .................................28
Allested-Vejle Handel- og Håndværker foreningen, til dagligt kaldet HH ..............................29
Kost og motion .........................................................................................................................29
Brugerhuset ..............................................................................................................................29
Allested-Vejle jagtforening ......................................................................................................29
Lokalhistorisk arkiv .................................................................................................................30
Allested-Vejle foredragsforeningen .........................................................................................30
Møllebakkens Antennelaug ......................................................................................................30
KFUM - Spejderne Broby gruppe.............................................................................................30
Organisation .......................................................................................................................................32
Bilag...................................................................................................................................................33
Bilag 1 – Landsbyens egenvurdering.............................................................................................33
Bilag 2 – CVR register...................................................................................................................34
Bilag 3 - Sportsmuligheder............................................................................................................39
Bilag 4 – Vedtægter for Allested-Vejle lokalråd............................................................................40
3 af 41

Forord
Vores vision er, at Allested-Vejle området skal være et godt sted at bo, et sted hvor vi kommer
hinanden ved og hvor det sunde valg er det lette valg.
Med disse ord i baghovedet har lokalrådet i januar 2011 tilmeldt sig udviklingsprogrammet
Blomstrende Landsby for at være med i front, og for at sikre at Allested-Vejle området også om en
årrække er et godt sted at være. Lokalrådet så første niveau i programmet som en videreudvikling af
den udviklingsplan som blev udarbejdet i 2008 i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune, samt
en mulighed for at få nogle værktøjer til at have fokus på hvordan vi bliver bedre til det vi allerede
er gode til.
Lokalrådet vil gerne sige en stor tak til alle der har deltaget i arbejdet med ansøgningen, så den
kunne blive så detaljeret som mulig.
Som bilag I kan man se vores egenvurdering.
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Indblik

Lokalrådet har spurgt borgerne i en kvantitativ undersøgelse hvad vores område er kendt for, og det
som borgerne selv nævner er vores 2 kirker, stjerne udskiftningen, vores natur, og mejeriet. I den
nedenstående tekst vil disse ting, samt flere andre, blive beskrevet nærmere.

Allested-Vejle
Byen Allested-Vejle er to byer, der med tiden er vokset sammen.
Vejle nævnes første gang i 1351 som Wetelene, forleddet af mandsnavnet Witen. Efterleddet er ”lev” der formenligt betyder arvegods. Senere i 1477 som Wedeloff. Vejle betyder vadested.
Vejle er anlagt i overgangen mellem vikingetiden og middelalderen, og er en kirkeby.
Vejle er rig på mose og opdyrkede enge som Kildemose, Lunghave og Vejle mark. Jordtypen er
mest lermuldet.
Vejle har angiveligt været anneks til Sønder Broby i 1500-tallet, men formenligt omlagt i 1584 som
anneks til Allested.
Vejlegård omtales første gang i 1467. Gården er en gammel landsbyhovedgård som har været i
mange slægters eje, men i 1500-tallet i slægten Oldenlands eje, der forstod at tilegne sig værdier.
På lokalhistorisk arkiv kan man finde et horn fra Vejle, man ved ikke så meget om det andet end det
er fra Vejle sogn.
Første gang Allested nævnes er i 1418 i formen Alisteth. Ordet ali er et gammelt dansk ord for
bevoksning for elletræer. Allested er altså ”byen ved elletræerne”.
Allested er anlagt som en stor kirke/adelsby omkring overgangen fra vikingetid til middelalderen.
Fra 1500-tallet til 1806 var der 26 gårde i Allested. Kirken havde 2 gårde som Holsteenshus
erhvervede sig i 1586.
Søby-Søgård, som var nabohovedgården, inddrog i 1600-tallet jord fra Allested to gange, og fra
1664 til 1844 var den samlet under Søby-Søgård, med undtagelse af præstegården og præsteboligen.
Mellem 1684 og 1806 blev Allested egaliseret som betød lige rettigheder og ansvar for bønderne,
det lettede administrationen når der skulle kræves skatter ind.
I 1799 blev Allested stjerne udskiftet, og i den forbindelse blev der i ejerlavets nordlige del afsat 17
husmands lodder, kaldet Gulfelt.
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På lokalhistorisk arkiv kan man finde et horn fra Allested, hornet er fra 1780 og er fundet i 1956/57
ved Lindholm i nogle gamle murbrokker.

Gulfelt og Radby
Gulfelt og Radby opstod efter stjerne udskiftningen i 1799, hvor man oprettede en husmandskoloni.
17 husmands boliger blev det til i Gulfelt. Hvert husmandssted fik lidt jord til sin ejendom. Men
ikke nok til de kunne leve af jorden og arbejde derfor som daglejere hos gårdejerne eller SøbySøgård. Denne husmandskoloni sikrede at der var arbejdskraft i området. Boligerne blev bygget i
bindingsværks stil. Senere kom området omkring Gulfelt til at hedde Radby. Man kan svagt sige at
grunden til navnet Radby skyldes at husene dengang lå på rad og række. Grunden til at der er
”huller” imellem husene kan skyldes at ikke alle husmandslodderne blev solgt dengang. I 1919 kom
der påbud om at ophæve de sidste rester af fæstevæsenet, og i 1920'erne blev der bygget stats
husmandssteder i Radby. De fik jord nok til at de kunne leve af jorden, typisk mellem 5-10 ha som
de betalte jordrente af til Søby-Søgård indtil 1960, hvor de blev selvejet.
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Allested kirke
Allested kirke er opført omkring år 1200, og er bygget af munkesten i romersk stil. Cirka 100 år
senere byggedes koret i gotisk stil til.
Denne konstruktion holdt desværre, grundet sjusket håndværk, ikke længe, og formenligt styrtede
hvælvingen sammen i år 1417. Man byggede en ny, og støttede den med bredere pilastre.
Ca. år 1500 kom først tårn og dernæst våbenhuset til.
Udvendigt har kirken ikke ændret udseende siden. Indvendigt er der sket mange forandringer.
Da Chr. 3´ udsendte sin bibel i 1550, den første danske bibeloversættelse i Danmark, anskaffede
Allested Kirke bænke.
Den ældste tegning der findes af kirken er fra 1589, og er tegnet af den ihærdige Odensebisp,
mester Jacob Madsen. Omkring indgangen til det 19.århundrede blev kirken, som ellers havde
tilhørt Vejlegård, købt af Søby-Søgård.
I 1910 overgik kirken til selveje, og endelig i 1958, efter krigens efterveer, kom kirken under en
hovedistandsættelse, hvor man har ført koret tilbage til stilen fra ca. 1300. Her har man også givet
kirkens rum lys og luft, ved at skifte bænke ud med stole og fjernet en gammel og tung altertavle,
hvis billede nu hænger bagest i kirken til højre for orgelet. I koret er nu igen vinduer med
glasmosaik tegnet af Gustav Hjortlund, som også har udsmykket loftet og prædikestolen.

Vejle kirke
Den ældste del af kirken er bygget af munkesten og stilarten er tidlig gotisk. Den oprindelige kirke
var en lille rød kirke med stråtag, senest år 1250. Måske i år 1357 blev skibet udvidet med marksten
og afsluttet med noget der skulle minde om et tårn, men som kun er en smuk gavl med kamtakker.
Stilarten er sengotisk. Godt 100 år senere blev et rigtigt tårn af kampsten bygget på, dog ikke
særligt højt. Klokken blev ikke hægt op inde i tårnet, men i en stor åben glug mod nord, da den
ellers ikke kunne høres på Vejlegård. Man flyttede døren til nord, og her er menigheden gået ind
siden. Omkring 1500-tallet var kirken færdigbygget. Den havde indtil da været sognets bygning
men overgik til tronen, som så solgte den ud. I 1555 blev det beordret at Vejle kirke skulle rives
ned, men borgerne gik i forbøn og Vejle kirke fik lov til at blive stående. Tårnet som det kendes i
dag blev antageligt bygget i 1600-tallet. Af danske Atlas fremgår det, at Vejle sogn oprindeligt var
hovedsogn med Allested som anneks, men som pastor Polk nævner i sit hæfte om kirken, må det
være usandsynligt, da Vejle aldrig selv har haft en præstegård eller degnebolig. Derimod var Vejle
sogn annekssogn til Sdr. Broby, men henlagdes formodentligt i 1584 til Allested. Kirken har været
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knyttet til Vejlegård, også i det halve århundrede efter, at Vejlegård ophørte som herregård i 1799.
Kirken vedblev at være under de efterfølgende skiftede ejere. Kirken overgik til selveje i 1911.
Kirken blev hoved istandsat i 1962, og som i Allested blev en gammel mørk altertale fjernet fra
koret, så det kom til at fremstå mere åbent og lyst, og lettere bænke sat ind. Gustav Hjortlund har
lavet mosaikvindue og arkitekt Ebbe Lehn Petersen det lille kors over alteret.

Stjerne udskiftningen
I den sidste halvdel af 1700-tallet blev der arbejdet med landboreformer. Reformerne skulle hjælpe
til med at forandre det danske landbosamfund. Man anså datidens dyrkningsfællesskab som
værende hæmmende, og reformer skulle der til for at effektivisere produktiviteten i forbindelse med
at frigøre bonden som landbruger. Reformerne skal ses i sammenhæng med datidens nye
økonomiske strømninger, oplysningstidens idégods og den begyndende opfattelse af alle individers
ligeværd. Fysiokratismen havde én stor rolle i 1700-tallet, deres holdning er: fri konkurrence uden
statsindgreb. De betragtede økonomi som et selvregulerende system, og de betragede landbruget
som den eneste produktion der reelt kunne forøge en stats rigdom.
Måden hvorpå man ville effektivisere landbruget, var ved at lave en udskiftning – en ny fordeling af
jordlodderne. Målet var et jordlod omkring hver gård. Denne udskiftning fandt sted over hele
landet, og var typisk en blanding mellem en stjerne udskiftning og blok udskiftning. Selvom målet
var et lod til hver gård endte det oftest med 2-3 lodder for at få den bedste fordeling af jorden.
Udskiftningen tog rigtigt fat i 1790'erne, da jordejerene fik mulighed for at pålægge udgifterne ved
udskiftning på deres fæstere.
Stjerne udstykningen fandt sted i Allested i 1799. Det var landinspektøren der ”tegnede”
udskiftningen. Grunden til at landinspektøren har valgt en stjerne udskiftning i Allested må være at
byen var i midten og gårdene lå i byen – det var altså den nemmeste og billiste løsning at lade
gårdene ligge hvor de nu lå, også ”bare” tegne nogle streger med de nye jordlodder ud for gårdene.
En anden grund til at det blev denne løsning kan være at der kun var en lodsejer, nemlig SøbySøgård som kunne bestemme. Stjerne udskiftningen i Allested er Fyns bedst bevarede.
Et kendetegn ved udskiftningen er de åbne marker. Man kan se hvordan markerne bliver smallere
og smallere ind mod midten/byen. De markskel der er helt lige i området er skel der stammer fra
udskiftnings tiden, altså ca. 200 år gamle, de skel der er snoede er fra landsby fællesskabets tid altså
før ca. 1800. De markskel der afgrænser Allested ejerlav regner man med er mindst 1.500 år gamle.
Selve ejerlavet er arealmæssigt større end vores naboers. I 1990 kom der en lovgivning som gjorde
jord- og stendigerne fredede, hvilket sikrer vores områdes særkende. Et andet kendetegn ved
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Allested er 800 års stabilitet. Siden man begyndte af optegne gårdenes placering i slutningen af
1500-tallet og til i dag har byens antal af gårde været mellem 24 og 26. Det helt unikke her er, at
trods gårdene er ombygget flere gange igennem tiden, så er placeringen ikke ændret..
I dag kan man kende landsbyer med stjerne udskiftning på vejføringen som følger gamle markskel
omkring byen.

Storkernes by
Det vides ikke med bestemthed hvornår den hvide stork blev almindelig i Danmark. Odensebisp,
mester Jacob Madsen skriver i sin visitionsbog i 1589 om storkereder i Langå og Gudme. Men i
1700-tallet dukker en række oplysninger frem om storkereder på præstegårde, kirker og herregårde
rundt omkring i landet. Først i 1800-tallet kan man med sikkerhed sige at storken var almindelig i
Danmark. Allested var landskendt for sin storkekoloni. På et tidspunkt var der 3-4 reder på hver
eneste gård, og på præstegårdens tag mellem 18-20 reder. Der er med tiden kommet mange myter
og historier til dem, fordi de boede og levede tæt på mennesker. Det var skik at husmoderen, når
storken kom, gik ud og bød den velkommen og ønskede den måtte befindes sig godt under besøget.
Jens Christian Nielsen skriver i sine erindringer ”storkene smed et æg eller en unge for at bo der, og
det er prøvet at bære ungen op i reden, men den blev kastet ned igen”. Ifølge A. Friis var Allested
kendt for sin storke koloni helt frem til 1913, ligesom omegnes øvrige fugle også var talrige. Lærer
Henning Jacobsen lavede i 1947-48 en undersøgelse af storkene på Fyn. Om Allested skriver han
”alt hvad der er tilbage af denne ”storkeherlighed” er en enkel ubeboet rede på den nye præstegård.
Reden på Allested præstegård er bygget på et oplagt hjul. Det var beboet indtil 1945. De sidste par
år var der dog kun én stork”.
På lokalhistorisk arkiv kan man finde et storkeæg som er fra den 17. april 1901 og er fundet på
præstegården.

Brugsforeningen i Vejle
Det var 10 handlekraftige mænd der i 1892 samledes og drøftede oprettelsen af en Forbrugsforening
og forsamlingshus i Vejle. Af de første vedtægter for Forbrugsforeningen kan man læse at der kun
måtte handles med medlemmer af Forbrugsforeningen, og for at blive dette skulle man betale
mindst 2 kr. for hvert 100 kg afgrøder man havde. Mindre stillede skulle betale 2 kr. Tjenestefolk og
ligestillede skulle betale 25 øre. I 1964 begynder man at snakke om at brygge en helt ny Brugs som
skal ligge midt i Vejle by. Man modtager forslag til tegninger fra FDB. I august 1966 starter man på
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byggeriet af den nye Brugs, og kun tre måneder senere åbnede den nye butik. Den gamle butik
sælges til møbelhandler Helge Jensen fra Hårby. I 2011 blev Vejle Brugsforening købt af Ringe
Brugsforening, så der stadig i dag er en Daglig' Brugs i Allested-Vejle.

Jernbanen
Jernbanenettet blev igennem hele 1800-tallet udvidet, og i 1865-1866 blev hovedjernbanen hen over
Fyn indviet. I 1906 blev Odense - Nr. Broby - Faaborg banen indviet. Det skete under festlige
former for det ny udråbte kongepar, kong Frederik d. 8 og dronning Lovisa, deltog i festlighederne.
Indvielsen af jernbanen var resultatet af 30 års arbejde. Der blev bygget stationer flere steder på
strækningen, og Allested station blev anlagt ca. midt imellem byerne Allested og Vejle. Stationen
var af den store type på 118 m2, men blev allerede i 1915 udvidet. Jernbane stækningen Odense Nr. Broby - Faaborg havde en kort levetid, for i 1953-54 blev det besluttet at nedlægge strækningen,
og derefter blev trafikken overtaget af DSB's rutebiler. Deres busruter fugte ret nøje den rute
jernbanen havde haft. De ny anlagte stationer var som magneter for driftige forretningsfolk, hvilket
også var tilfældet ved den nye stationsbygning i Allested. Det første hus der blev bygget efter
banens indvielse var Østergade 37. Her kom der en bager og manufakturforretning. I 1908
etablerede købmand Pedersen fra Vindegande i Odense sin købmandsgård ”Allested
Handelsetablissement” og kort efter blev der anlagt et sidespor fra banen og hen til
købmandsgården Østergade 48, så brændsel, foderstoffer m.v. kunne aflæsses direkte ved
købmandsgården. I 1908 blev der Isenkramforretning i Østergade 44. Omkring 1910 fik området sin
egen læge, Dr. Kjørboe, og han havde praksis i Østergade 42. Han var vist nok den første der fik bil
i byen. I 1911 kom der en barbersalon i Østergade 27. Med tiden kom der mange flere forretninger
til som f.eks. Tatol, tobaksforretningen, blad- og papirhandel. Anlæggelsen af jernbanen og det der
opstod omkring den, gjorde at området Allested-Vejle gennem mange år var ”delt”, eller kendt som
tre forskellige steder, og man finder stadig indfødte borgere der stadig kan finde på at bruge de
gamle stednavne som: Gl. Allested, for området med kirken og gårdene, Ny Allested eller
Stationsbyen for området omkring stationen og Vejle, der var en landsby med egen kirke. Det var
først i slutningen af 60'erne man officielt begyndte at bruge fællesbetegnelsen Allested-Vejle på byog vejskilte.
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Møllerne
Vejle mølle
Vejle mølle stammer fra 1100-tallet, og var således en af landes ældste møller. Møllen lå på det der i
dag hedder Ryevej nr. 6. Møllen blev drevet af vandkraft, og fra 1856 til 1924 var der også
vindmølle, som imidlertid blev ødelagt i en storm og ikke siden genopført. I 1870 blev møllen
overtaget af Jacob Hansen og var i hans slægts eje i 100 år. Da jernbanen kom til i 1906 medførte
toget 8 vogne med varer til Vejle mølle. Møllens storhedstid var ubetinget årene før 1. verdenskrig.
Møllens primære opgave var at male korn indtil man kort før 2. verdenskrig havde opdaget
foderstoffernes værdi og mulighederne ved salg af foderstoffer. Det drejede sig mest om raps,
jordnødder og klid. Vandmøllen havde forbindelse til mølledammen, som blev reguleret ved et
slusesystem, men forbindelsen blev nedlagt i 1938 efter en strid med Vejlegård og de
omkringliggende gårde. Efter striden blev møllen drevet udelukkende på el kraft, som man har haft
siden 1920, hvilket gjorde at møllen havde elektrisk lys længe før den øvrige del af Fyn. Under 2.
verdenskrig blev der hentet brunkul og brændsel fra Jylland som man solgte på møllen. Efter 2.
verdenskrig fik møllen eneret til at levere olie til kommunen og skolerne, denne aftale stoppede
først i 1970 efter kommunesammenlægningen. Møllen blev solgt i 1976.

Allested's møller
Allesteds første mølle lå på Tegldamsgyden nr. 10. Hvor gammel denne mølle nåede at blive vides
ikke, da man ikke har årstallet for dens etablering, men den lå der i 1880, hvor man har beretninger
om den. Omkring år 1900 bygger Frederik Johansen en ny vindmølle på Hedenvej, den bliver
Allesteds anden mølle. Frederik bygger denne mølle efter at han har overdraget møllen på
Telgdamsgyden til sin søn Johan Johansen. Møllen på Tegldamsgyden bliver nedlagt inden 1906,
hvornår vides ikke med sikkerhed. Men i 1906 kommer Johan hjem for at hjælpe sin mor med
driften af møllen på Hedenvej. Møllen på Hedenvej har allerede da overtaget kunderne fra møllen
på Tegldamsgyden. Møllen arbejder hovedsagligt som savmølle. I 1917 brænder møllen efter et
lynnedslag. Familien står tilbage uden mange ejendele, da det er under 1. verdenskrig. I 1910
byggede møller Axel Jensen Allesteds tredje mølle, Savmøllen Østergade 8, som han i 1917 solgte
til Johan Johansen. Fra 1922 drev møllen også trælast og handel med bygningsartikler. Møllen fik
nu navnet Allested Savmølle og trælastforretning. Det var en af de største virksomheder i byen. I
1940, da det blev svært at få olie til motoren, som var blevet installeret i 30'erne, gik man i gang
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med et usædvanlig opgave, nemlig at forhøje møllen én etage, så der kunne fanges mere vind.
Savmøllen blev i 1946 solgt til Korinth savværk. Savmøllen var i mange år byens varetegn, men i
1959 da vindmøllen havde udspillet sin rolle blev den taget ned for at blive opført i Tinglev som
”legeplads” for civilforsvaret. Bloksaven fjernede man også på det tidspunkt, men opskæring af
tømmer ophørte først i 1970'erne. I 1979 købte Lars Mørck og O. T. Holding A/S Allested savmølle
og forsatte den modernisering der allerede var i gang. De gamle utidssvarende bygninger blev revet
ned, og der blev bygget nye moderne haller. I 2004 blev firmaet en del af Stark-gruppen, og de er i
dag 7 ansatte. Det gamle savværk væltede under stormen i 1999, og tilbage af møllehuset er kun
bunden bygget af kampesten og bygningen fra 1940, som minder om en svunden epoke.

Vandværket
Vandværket som ligger i Allested-Vejle er bygget i 1934. Vandværket ejer søen som ligger bag ved
vandværket og bag det nye fritidscenter. Vandværket er løbende igennem tiden blevet renoveret og
moderniseret. Gammel Allested kom på vandværkets forsyning i 1969 og Radby kom i 1975.

Mejeriet
Mejeriet i Vejle etableredes i 1887 som et andelsmejeri baseret på mælke leverancer fra 754 køer,
og er med tiden blevet ombygget flere gange. Af større omgange kan nævnes 1910, 1974 og 1998. I
1964 gik mejeriet sammen med 16 andre fynske mejerier og blev til Fyns mejeriselskab, hvor A/M
Midtfyn Allested mejeri blev specialiseret i at producere oste.
I 1974 gik det så godt at man fordoblede produktionen fra 1.000 tons mælk til 2.000 tons pr. år. Man
moderniserede mejeriet ved at installere 2 stk. 15.000 liters fuldautomatiske ostningstanke, et
moderne saltningsanlæg, en ny kedel, ny selvrensende centrifuge og nye silotanke til den rå mælk.
Tilbygningen, som skulle til for at få plads til alt det nye, var på 2080 kvadratmeter. I 1974 var der
ansat 32 medarbejder plus ledelse. Mejeriet fik dengang mælk fra 300 landmænd. Den produktion
der var på mejeriet i 70'erne blev afsat på eksportmarkederne, især Vesttyskland. I 1975 var Fyns
Mejeriselskab blandt landets største eksportører af Esrom ost, og udgjorde 8 % af Danmarks
samlede oste eksport. I 1989 bliver Fynsk mælk, som Fynsk Mejeriselskab og dermed A/M
Midtfyn var en del af, opkøbt af mejeriselskabet Danmark M.D. I perioden der fulgte skete en
masse ændringer ( sammenlægninger og overtagelser) indenfor landbrugets forarbejdningsindustri,
således købte MD Foods sig ind i svenske Arla og koncernen kaldes nu Arla Foods. Der skete forsat
stadig ændringer indenfor fødevareindustrien, og i slutningen af 1990'erne indstillede Arla Foods
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produktionen i Allested-Vejle, og mejeriet kom til at ligge øde hen. Det kom heldigvis ikke til at
vare så længe, da Løgismose koncernen i 2001 købte mejeriet af Arla Foods. I dag bliver der
produceret rygeost og diverse specialiteter, bl.a. blå-skimmelost baseret på faremælk. Løgismose
mejeri, som det nu hedder, indgår i et familieaktieselskab, der også forhandler vin og delikatesse
varer, både engros fra et stort lager på mejeriet, og detail fra en forretning i København. Derudover
driver koncernen også den kendte restaurant Kong Hans og restaurant Nimb i Tivoli. Familien der
star bag selskabet hedder Grønlykke, de ejer også Løgismose Slot. Fra 1955 og til 1998 var der 4
mejeribestyrere: Arne Poulsen, Willy Therkildsen, H.Å. Clausen og Iver Spåbæk. Når der blev søgt
efter nye mejerister eller elever blev det annonceret i Mælketidende, og det var ikke altid nok at
man kunne sit fag. Især Willy Therkildsen, som var meget sportsinteresseret, skrev ofte i
annoncerne at de også meget gerne måtte kunne spille fodbold. Willy Therkildsen var far til den
senere målmand på det danske landshold i fodbold, Mogens Therkildsen.

Teglværksteder
Man ved at der i området har været teglværksteder, men hvor mange vides ikke. På lokalhistorisk
arkiv har man mursten fra Vejlegaard, Vejle mark, Allested og Telgdam teglværksteder. Der er ikke
noget historisk tekst materiale om deres tid. Men det er ikke uden grund at vi har Tegldamsgyden.
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Uroksefund
I sogne grænsen mellem Allested og Ølsted, nær Øksemosebækken, blev der i 1973 fundet en
brysthvirvel fra en urokse. Den blev fundet af markens indehaver, Johannes Andersen, da han var
ved at samle nødder. Kort tid efter fandt nogle skolebørn en brysthvirvel til med deres bare hænder.
Johannes kunne se at det ikke var fra en ko eller hest, og sendte hvirvlerne til Zoologisk museum i
København. Svaret var at det var fra en urokse. Det svar var Johannes godt tilfreds med. Først da
han fik besøg af sin søster fra Amerika i 1989 kom der gang i sagerne. De havde været på Zoologisk
museum i Svendborg, og der fortalte Johannes museumslederen Kirsten Salmberg om sine urokser.
Hun blev så begejstret at de aftalte at museet skulle undersøge fundstedet. Det blev til et
udgravningssted på 40 m2. Der blev fundet knogler fra en stor urokse og en meget ung urokse, samt
fra et menneske. Der blev også fundet knogler fra kronhjort, rådyr, vildsvin, hund, tamokse, hest,
tamsvin, får og ged. Menneskeskelettet er fra en høj, kraftig bygget mand og er ca. 2000 år
gammelt. Den ældste urokse er ca. 9500 år og den yngste ca. 8800 år gammel. I udkanten af
udgravningsstedet blev der fundet potteskår, der stammer fra før romersk jernalder. Fund af urokser
er sjældne i Danmark, og fund hvor der er tale om mere eller mindre hele skeletter kendes der kun
ca. 10 af i Danmark.

Marguerit ruten
Marguerit ruten er en turistrute der leder én forbi 200 af landets største og mest spændende
seværdigheder, samt noget af landets smukkes natur. I Allested-Vejle følger marguerit ruten
Fangelvej, Nygade, Østergade, Allestedgårdsvej, Fangelvej og Ny Vestergade.

Spor i landskabet
Projektet Spor i landskabet blev søsat i 1997 som et fælles projekt mellem frilufts organisationerne
og landbruget, som ad frivillighedens vej vil etablere vandtrestier i det åbne land. ”Sporerne”, som
vandrestierne kaldes, skal give befolkningen mulighed for ”rå” og anderledes naturoplevelser og
kulturoplevelser, samt skabe dialog mellem forbrugeren og jordbrugeren. Sporene bliver lagt på
baggrund af en frivillig aftale med jordejerene, som etablerer vandrestierne på deres jord, skov
og/eller åbne land. I dag er organisationerne bag projektet Kommunernes Landsforening, Danmarks
Naturfredningsforening, Dansk skovforening, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer,
Landdistrikternes fællesråd samt Naturstyrelsen.
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Allested-Vejle har to stier optaget i Spor i landskabet, et som hedder Stjernesporet og et andet der
hedder Fredskovssporet. På Stjernesporet får man et indblik i stjerne udskiftningen i Allested, man
kan se de lige sten- og jord diger som blev etableret efter 1799. Man kan se de åbne marker og man
får en god fornemmelse af hvordan markerne er inddelt i lodder.
Fredskovssporet er anlagt i områdets eng og mose område. Det er i dette område der tidligere har
været mange elletræer, som har givet navnet til Allested. Man får på sporet en stor naturoplevelse
der veksler mellem skov og mose, og man får mulighed for at se områdets dyreliv.

Kendisser fra Allested-Vejle
Ellen Marsvin var en svensk-dansk adelsdame, der blev gift i 1607 med lensmanden Knud Rud på
Odensegård. Lensmandens opgave var at indkræve Kronens afgifter i sit len, og aflægge regnskab
herfor. Ellen Marsvin blev i en alder af 39 år enke for anden gang. Derefter koncentrerede hun sig
om sine mange ejendomme heriblandt Vejlegård. I 1615 giftede Ellen Marsvin's datter Kirsten
Munk sig med Kong Christian IV, og man sagde om Kirsten at hun var hustru til venstre hånd. I de
13 år de var gift fik de 10 børn sammen. Christian IV beundrede Ellens Marsvin's økonomiske
evner, og hun fik ansvaret for opdragelsen af parrets børn. Skilsmissen mellem Kirsten Munk og
Christian IV blev en realitet i 1628, efter Kirsten Munks affærer med Otto Ludvig af Salm, en tysk
adelsmand. Forholdet til kongemagten blev ikke godt herefter, da Kirsten Munk opfordrede sin egen
svigersøn Corfitz Ulfeldt til anslag mod Danmark, hvilket blev hans livsprojekt. Corfitz Ulfeldt blev
som 23 årig trolovet med Leonora Christine. Corfitz Ulfeldt er kendt som Danmarks største
landsforræder.
Constance Steensen-Leth blev født på Vejlegård i 1777. Bliver gift med Carl Frederik og flytter til
godset Egeløkke på nord Langeland. Sammen fik de sønnen Carl Steensen-Leth som de ansatte
N.F.S. Grundvig til at undervise i perioden 1805-1808. Grundtvig forelsker sig i husets smukke frue
Constance, der var på den tid en trend i at velstillede unge mænd forelskede sig ulykkeligt. I
Grundtvigs dagbog er der revet 92 sider ud fra hans første tid på Egeløkke. Hans ulykkelige
kærlighed kom til udtryk i private og uoriginale smådigte, selvsagt utrykte dengang.
Laurits Hansen blev født i 1886 i Radby. Som 16 årig begyndte han at spille til småfester på sin
violin. Han kom med i orkesteret ”Fynske Musikanter”, der spillede over hele landet. Laurits og
hans kone Karen Marie Jensen fik i alt 4 børn, som alle kom til at spille musik. Laurits underviste
selv børnene, pigerne spillede klaver og drengene violin. Den ældste søn Leo blev født i 1911. Leo's
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karriere tog for alvor fat i 1931, hvor han blev medlem af statsradiofoniens symfoniorkester. I 1979
trak han sig tilbage fra sin stilling som koncertmester, som han havde haft i 44 år. Han har
medvirket til ca. 700 radioudsendelser. Fra 1949-1960 var han lærer ved Det kgl. Danske
musikkonservatorium. Han var selv medlem af Det Kgl. Teaters orkester.
Parrets anden søn, Henry blev født i 1916. Henry fik en stilling på Ålborg Teater, men kom hurtigt
til at besidde stillingen som koncertmester. Han flyttede til København hvor han blev ”opdaget” af
kapelmester Elo Magnussen fra Promenadeorkesteret i Tivoli. Her fik han plads som koncertmester.
Det var han i 13 år, inden han stiftede sit eget orkester, som han turnerede med i 7 år. I 1960 var han
tilbage i Tivoli som koncertmester. Han trak sig tilbage i 1974, hvor han sammenlagt have spillet i
Tivoli i 27 år.
Landets første fly stewardesse kom fra Allested-Vejle og var Hanne Hansen, datter af møller Marius
Hansen. Hun blev i 1938 ansat i Det Danske Luftfartselskab DDL. Hun var gift med flykaptajn Povl
Jensen. De blev gift i Vejle kirke i 1945. Brylluppet blev holdt i Vejle forsamlingshus hvor det var
Laurits Hansen der spillede sammen med sin datter Edith. Hanne nåede at flyve mere end 1.674.887
km inden hun sagde farvel til jobbet og trak sig tilbage til en husmoders fredelig tilværelse. Flyttede
senere til Sverige hvor hun døde.
Fodboldspilleren Mogens Therkildsen, født i 1940 i Struer. fik sin interesse for fodbold i AUI. Han
er søn af en tidligere mejeri bestyrer. Efter AUI kom han til OB og spillede der i en årrække. Han
nåede i sin professionelle karriere at spille 19 landskampe.
Håndboldspilleren Anja Andersen, født i 1969 i Odense, fik sin interesse for håndhold i AUI.
Hendes forældre spillede også håndbold, og de boede på Broholmvej. Hun vandt sit første
Danmarksmesterskab da hun spillede i Allested ungdom og idrætsforening - AUI. I sin
professionelle karriere på landsholdet nåede hun at spille 133 kampe og scorede 726 mål i perioden
1989-1999.
Badminton spilleren Marlene Thomsen er født på Fangelvej i Allested-Vejle i 1971. Hun kom til at
spille badminton i AUI. Det skulle vise sig at udvikle sig til en stor karriere. I 1992 var hun med til
OL sammen med Lisbet Struer-Lauridsen. Hun har vundet guld i verdens mesterskabet i 1995 i mix
double med Thomas Lund og sølv i 1997 med Jens Eriksen. Fra 1994 til 1998 vandt hun Denmark
Open i dame double.
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Peder Færgemann, som er født i Allested-Vejle, var med til at starte Midtfyns festivallen op i 1976.
Ideen til festivallen kom på Ryslinge Kro, som Peder og hans kone Nina ejede. Ægteparret blev op
igennem 80'erne centrum for musikere fra hele landet. Peder døde i en alder af 44 år kun to dage
efter festivallen i 1991 var slut.
Opera sangeren Jesper Buhl, der i dag er chef for den fynske opera, bor i Allested-Vejle med sin
hustru pianist Hanne Bramsen Buhl, der er født og opvokset i deres nuværende hjem, det tilligere
Allested Mejeri. Jesper er den person i verden der har sunget ”Eight Songs for a Mad King” flest
gange. Han har sunget siden han var 5 år gammel.
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Allested-Vejle i dag og i fremtiden

Allested-Vejle området har 1.886 indbyggere i 2011. Befolkningsprognosen dækker Ølsted, Radby
og Allested-Vejle.
Kigger man på kommunens befolkningsprognose for Allested-Vejle området ser man at at den
alders gruppe vi får færre af, er de 26-42 årige inden for en overskuelig årrække. De 43-64 årige vil
være stort set det samme antal som i dag som 2025. De ældre vil der komme flere af, faktisk ca. en
halvt gange flere end vi har i dag i 2025.

Antal af virksomheder og deres fagområde
Allested-Vejle området har et stort antal af virksomheder. De fleste beskæftiger håndværkere og
ufaglærte. Virksomhedsstørrelsen varierer fra enkeltmands virksomheder til virksomheder med over
10 ansatte. Der er virksomheder der dækker lokalbefolkningens hverdagsbehov som
automekanikeren, pengeinstitut og dagligdags butikker. Der er almindelige håndværker
virksomheder, til de mere specielle virksomheder som Thomo Klokker, der laver service af
kirkeklokker. Der er også servicefag som frisør, barber og cykelsmed. På bilag 2 kan man se de
virksomheder der er registret i CVR-registeret i hhv. Allested og Vejle.
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Dagplejen
Der er i øjeblikket10 dagplejere i Allested-Vejle. Fra juni 2011 har man slået distrikterne i
kommunen sammen til ét for at få fælles ledelse for dagpleje området. Kommunens pædagoger, der
er tilknyttet til dagplejen, bestræber sig på at placere børnene i dagpleje så tæt på deres hjem, samt
at de har fast gæste dagpleje ved sygedage og lukkedage. Kommunen har en pædagogisk plan om at
børnene kommer i heldags legestue hver 14 dag, og halvdags de steder hvor der ikke er lokaler til
heldags legestuer. Kommunen vægter det tætte og nære miljø, der giver stort hensyn til hvert enkelt
barn. Dagplejen mener at dialog er en forudsætning for at at de opnå de bedste rammer for hvert
enkelt barn. Vil man vide mere om kommunens politikker på området, så har dagplejen deres egen
hjemmeside www.dagplejen.faaborgmidtfyn.dk hvor man kan få yderligere information.

Skoleområdet
Allested-Vejle skole er en afdeling til Broby skolerne. På Allested-Vejle skole er der op til 6. klasse,
hvorefter eleverne skal til Pontoppidanskolen i Brobyværk.. Det forventes at der kommer mellem
18-21 elever i hver årgang de næste 10 år på Allested-Vejle skole. Der er fra lokalbefolkningen
meget stor opbakning til skolen, ca. 95 % af børnene fra området kommer på den lokale skole. I
Faaborg-Midtfyn kommune bliver der arbejdet efter LP-modellen (Læringsmiljø og pædagogisk
analyse). Modellen skaber et læringsmiljø, der giver gode betingelser for social og faglig læring hos
alle elever. Da skolen er overskuelig i sin størrelse er det nemt at skabe et tryk og nært miljø
omkring børnene. Der er også fe-ordning på skolen. Efter lokalt ønske bliver der fra august 2012
lavet en landsbyordning i Allested-Vejle. Man har valgt at lave en model hvor børnehave, skole og
SFO bliver samlet under en ledelse. Modellen giver større fleksibilitet omkring de pædagogiske
timer omkring børnene.

Ældre området
Allested-Vejle har intet plejehjem til sine ældre borgere, men i Brobyværk er der et plejehjem,
Åløkkeparken. Der er i Allested-Vejle nogle ældre venlige boliger på Møllebakken, og på
Solbakken er der nogle alm. nyttige ældre venlige boliger.
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Udsyn
Allested-Vejle er beliggende i Faaborg-Midtfyn kommune, som har 52.000 indbyggere. AllestedVejle ligger i kommunes nordlige del, der støder op til Odense kommune. I Faaborg-Midtfyn
kommune ligger 5 andre lokalsamfund rundt omkring Allested-Vejle, hvoraf en stor del er den
tidligere Broby kommune, som talte ca. 6.300 indbyggere. Udover Allested-Vejle omfattede
kommunen Nr. Broby/Vøjstrup, Brobyværk/Allerup, Vester Hæsinge/Sh. Lyndelse samt Ny- og Gl.
Stenderup, der dog ikke grænser direkte op til Allested-Vejle. Det gør derimod Sallinge/Hillerslev,
Heden/Vantinge samt Nr. Søby/Nr. Lyndelse.

Vores naboer
Erhvervslivet i Allested-Vejle er, med undtagelse af enkelte mindre industri- og
håndværksvirksomheder, primært baseret på landbrugs- og gartneri virksomheder. I Broby
Kommune udlagde man et egentligt industriområde i Nr. Broby, hvor man forsøgte at samle nye
industrivirksomheder ved at begrænse tilladelser til udvidelser og etableringer i de øvrige
landsbysamfund. Der er dog stadig virksomheder der ligger hvor de blev grundlagt, f.eks. KEN
Maskinfabrik i Brobyværk, der i dag er områdets største virksomhed. Nye virksomheder der ønsker
at etablere sig i Faaborg-Midtfyn kommune henvises primært til industriområdet ved Ringe. Af
andre kendte naboer kan nævnes Søby-Søgård, som er et åbent statsfængsel, samt Kildemoes i Nr.
Lyndelse, der indtil for få år siden havde deres produktion af cykler i Nr. Lyndelse.

Samarbejde med vores naboer
Præsten samarbejder med præsterne i den gamle Broby kommune om konfirmandernes
konfirmationsforberedelse. Præsterne i den gamle Broby kommune samarbejder også om moralske
og etiske debatter for voksne. I 2012 er det omkring ondskab, hvor der vises korte film, hvorefter
præsten kommer med et debatoplæg.
Allested-Vejle Fritidscenter har et igangværende samarbejdsprojekt med Broby Fritidscenter og
Brobyværk Hallen omkring udfærdigelse af en fælles udviklingsplan for de tre selvejende
institutioner. Projektet støttes af Faaborg-Midtfyn Kommune med konsulentbistand fra
konsulentfirmaet Keinicke og Overgaard Arkitekter, samt fra DGI Huse & Haller.
Der har været så stort et samarbejde mellem Nr. Broby Skytteforening og Vejle Skytte Gymnastik &
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Idrætsforenings skytteafdeling, at disse to foreninger i dag er fusioneret med hinanden, med
hjemsted i Allested-Vejle Fritidscenter. Allested-Vejle Jagtforening har også et godt samarbejde med
Hillerslev/Korinth jagtforening, og arrangerer foredrag på skift med jagtforeningerne i Brobyværk
og Nr. Broby. Allested Cycling har også et samarbejde med cykelklubben Kæden i Nr. Lyndelse,
hvor de arrangerer fælles cykelruter to gange om ugen.
Mange af områdets borgere spiller banko i Nr. Broby Fritidscenter. Ligeledes er der mange fra vores
naboområder der deltager i vores byfest, samt vi i deres byfester. Der har også været samarbejde
omkring arrangering af store koncerter.
Indenfor undervisningsområdet er der et vist samarbejde, da eleverne på Allested-Vejle Skole efter
6. klasse overflyttes til overbygningen på Pontoppidan Skolen i Brobyværk, men det er jo mere et
"påtvunget" samarbejde, da skolestrukturen styres overordnet fra kommunen.

Samarbejde med andre lokalråd
Fynsland er en paraplyorganisation for de 21 lokalråd i Faaborg-Midtfyn Kommune. Visionen for
Fynsland er bl.a. at skabe levende, aktive og ansvarlige lokalsamfund, der tiltrækker og fastholder
borgere og virksomheder, og udvikler lokalsamfundene til "gode levesteder". Det er bl.a. Fynslands
opgave at være et forum for udveksling af ideer imellem lokalrådene. Senest har lokalrådene været
samlet for at debattere kommunens tilflytterportal, herunder markedsføring af lokalsamfundene. På
mødet blev der snakket om de resurser/udfordringer de forskellige lokalråd har.

Samarbejde med kommunen
I 2008 lavede Allested-Vejle lokalråd en udviklingsplan for området, med 3 indsatsområder. Denne
udviklingsplan er tilgængelig på kommunens hjemmeside. De tre indsatsområder er: trafik, et
multihus (i dag kaldet Allested-Vejle Fritidscenter), samt tilgængelige stier i området. I dag, ca 3 år
efter, er der sket tiltag på alle tre punkter. Kommunen har været behjælpelig på alle punkterne. På
trafikområdet har der været afholdt møder omkring trafikken på Nygade/Østergade, som er byens
mest trafikerede vej. Det har resulteret i 9 bump på strækningen Nygade/Østergade for at få
hastigheden nedsat, og på Nygade er der kommet ny asfalt i forbindelse med reetablering af vejen
efter kloakeringsarbejde. Samtidig er der i forbindelse med opstregning af vejen blevet markeret en
form for cykelsti på begge sider af Nygade, som alt andet lige skulle gøre vejen mere sikker for
skolebørnene. I forbindelse med etablering af de hastighedsbegrænsende vejbump, er der ved den
østlige bygrænse blevet rejst belyste byporte. Ombygningen af Allested-Vejle Hallen, nu Allested21 af 41

Vejle Fritidscenter, havde en medfinansiering fra kommunen på 2 millioner kroner, svarende til
knap 20% af den samlede anlægssum.
Kommunes embedsfolk har også været stigruppen behjælpelig med kortmateriale og mandetimer i
forbindelse med ansøgning til Spor i landskabet. Stigruppens arbejde, sammen med mange andre
frivilliges arbejdsindsats, har været medvirkende til at Faaborg-Midtfyn Kommune i 2011 blev kåret
som årets frilufts kommune. Kommunens landdistriktskoordinator Jens Peter Jacobsen sender
løbende mails til lokalrådene omkring de ting der er aktuelle her og nu. Jens Peter Jacobsen er altid
åben for en henvendelse fra lokalrådene, og medvirker dermed til en god og frugtbar tovejdialog
mellem kommunen og lokalrådene.
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Netværk og sammenhold
I en kvantitative undersøgelse, som lokalrådet har lavet, var der en lille overvægt af personer der
deltager i uformelle netværk. De typer af netværk som er i området, er netværk som med tiden er
opstået fordi en sammenslutning af personer har haft et behov for et fællesskab, eller et ønske om at
løse en opgave af den ene eller anden grund. Nogle af netværkerne holder sig i det skjulte, hvor der
ikke er tilgang for andre, men der er også sammenslutninger hvor også nye personer er
velkommende. Ved de mere åbne netværk sker tilgangen af nye ”medlemmer” ved mund til mund
metoden.

Uformelle netværk
Møllebakkens strikkeklub
Er en klub som mødes engang imellem til lidt hyggeligt samvær, samtidig med at der bliver strikket.
De strikker bl.a. huer, strømper, tæpper og halstørklæder, som de afleverer til Center Øst i Odense.

Klasseråd
Der er til hvert klassetrin på skolen tilknyttet et forældreråd, der varetager klassens sociale
arrangementer og interesser.

Gadefester
Der er tradition for i området at der afholdes gadefester i små grupper. Alene i Radby bliver der i
løbet af sommeren afholdt 4 gadefester.

Mødre grupper
Starter ud fra bopælen, efter sundhedsplejerskens sammensætning ud fra de nyfødtes aldre. Nogle
mødregrupper varer kort tid, andre varer ved også når babyerne flytter hjemmefra.
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Kort klubben
Kortklubben startede i forsamlingshuset for mange år siden, dengang hvor medlemmerne ejede
forsamlingshuset. I dag er aktiviteten flyttet ned på skolen, hvor der i dag spilles 2 gange om
måneden i vinterhalvåret. Man betaler et lille beløb hver gang man deltager, og sidst på sæsonen
spiller man om en første, anden og tredje præmie.

Motions onsdag
Det startede som ældre idræt, men er med tiden udvidet til at det er for alle som har mulighed for og
lyst til at motionere onsdag formiddag. Der kan spilles badminton, bordtennis, minitennis, hockey,
fodbold, håndbold samt squash og fitness. Til børnene er der en stor hoppepude de kan bolte sig på.
Det koster 10 kr. pr. gang at deltage.

Fritterrådet
Forældrerådet er tilknyttet SFO'en på skolen. Det er et råd som mødes med personalet fra SFO'en og
gerne stedfortræderen. Der er 1-2 forældrerepræsentanter fra 0. - 3. årgang. Rådet vil bidrage til
gensidig information mellem SFO og forældre, samt bidrage til en god hverdag for eleverne.

Kulturaften
Startede på skolen som et projekt for den daværende 4. klasse, og hed ”Den lokalforankrede skole”.
Det blev de første mange år arrangeret af skolen, hvor det hvert år var en ny 4. klasse der
arrangerede det. Det er nu 15 år siden. Siden 2005 har en gruppe frivillige overtaget ansvaret for at
arrangere kulturaftener. Formålet i dag er at skabe et forum i lokalsamfundet, hvor man kan mødes
på tværs af generationer og have nogle hyggelige timer sammen. Hver kulturaften starter klokken
18 med fællesspisning, og derefter er der mange aktiviteter, bl.a. er der elever fra musikskolen der
underholder, blomsterværksted, øl- whisky- og æblemost smagning, linedance, salsa, korsang, teater
Skægspiren, cirkus Flik-Flak, børnediskotek og meget andet. Tilholdstedet er på skolen.

Allested Cycling
Blev startet af ihærdige cykelryttere i byen i foråret 2011, og er siden vokset så der i dag er ca. 15
personer der mødes 2-3 gange om ugen. Tirsdag og torsdag mødes man klokken 17.30 og cykler
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over til Nr. Lyndelse til deres cykelafdeling, Kæden, hvor man cykler sammen med dem. Ruterne
varierer mellem 40-100 km pr. gang. Nogle gange i weekenderne cykler Allested Cycling deres
egne ruter.

Håndbold dameseniorer
Da medlems tallet gik ned på landsplan for håndhold og badminton med 12 % gik medlems tallet i
Allested-Vejle op med 30 %. Således at der i 2007 var 35 dame håndbold spillere. I dag er tallet 50
spillere. Hvorfor er der så mange dame senior spillere i Allested-Vejle? Spørger man
dameseniorerne så er svaret: Et godt sammenhold og et stærkt socialt netværk (underforstået gode
fester) blandt seniorspillerne i Allested-Vejle. Engang om året går man på rundtur hos hinanden til
en gang sprutsmagning.

Formelle netværk
Stigruppen
Gruppen har sat sig det mål, at de vil finde/genfinde vandrestier i Allested-Vejle området, og derved
give mulighed for at komme ud i naturen. Stigruppen har indhentet tilladelse hos implicerede
lodsejere, så man kan færdes med god samvittighed på stierne. I dag er to af stierne optaget i Spor i
landskabet. Det drejer sig om stierne Stjernesporet og Fredskovsporet.

Trafikgruppen
Gruppen vil være med til at sikre tryghed i trafikken i området, samt sætte fokus på den
trafikmængde der er igennem byens gennemgående vej, samt være med til at sikre gode muligheder
for de mindste i trafikken når de skal fra deres hjem og til skolen, besøge legekammerater eller det
nye fritidscenter.

Velkomst gruppen
Gruppen byder områdets nye borgere velkommen med en velkomst pakke. I pakken er der lidt
materiale omkring byen, foreningerne, gavekort til byens forretninger og sponsorgaver. Der er også
billetter til et foredrag i foredragsforeningen og spisebilletter til kulturaftenen.
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FynboFest udvalget
Tilbage til starten af 70'erne var der stadig to forsamlingshuse i Allested-Vejle. Bestyrelserne for
forsamlingshusene blev i takt med Veterinærmyndighedernes skærpede krav til bl.a.
køkkenfaciliteter enige om at drive forsamlingshusene sammen. Endelig ville man have bygget et
nyt og moderne forsamlingshus til de to byer, men dette støttede kommunen ikke op om. Planen
blev derfor at samle nogle penge sammen og udbygge og modernisere Allested forsamlingshus.
Måden hvorpå man ville skaffe pengene på var ved at lave en byfest ligesom man havde det i
Brobyværk. Fynbofesten var skabt. I 1977 indviede man Allested forsamlingshus som nu var
tidssvarende. Kun 5 år efter at den første Fynbofest var blevet afholdt. I dag arrangeres
FynboFesten af ca. 150 frivillige, som kommer fra AUI, forældreforeningen, VSG&IF og HH.
FynboFesten er en god lejlighed til at komme hinanden ved. Hygge sammen, - både unge og gamle.
Samtidig er FynboFesten med til at sikre, at der samles penge ind, så man kan gøre noget ekstra ud
af byens aktivitetstilbud til især de unge.

Allested-Vejle Fritidscenters bestyrelse
Bestyrelsen for Allested-Vejle Fritidscenter består af 10 personer, hvoraf seks personer er
generalforsamlingsvalgte for 2-årige perioder, mens de sidste fire personer er foreningsudpegede
som repræsentanter for henholdsvis AU&I, VSG&IF, Handel og Håndværk samt AU&I's
Forældreforening. Disse medlemmer forventes også at sidde i en 2-årige perioder. Bestyrelsen
konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med valg af formand,
næstformand, kasserer og sekretær.
Der er i 2011 blevet givet politisk opbakning til, at der i Allested-Vejle bliver en landsbyordning.
Denne ordning vil give nogle ændringer på skolebestyrelsen og børnehavebestyrelsen som endnu
ikke kendes.
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Foreningsliv
Allested-Vejle har et bredt og stort udbud af foreninger, der spænder vidt i deres indhold.
Foreningernes forskelligheder gør, at der er noget både for børn, unge, voksne og ældre.
De fleste af foreningerne er traditionelle i deres organisationsform, og har derfor en formand,
næstformand, vedtægter og holder generalforsamling eller årsmøde en gang om året.
Foreningerne rekrutterer nye medlemmer ved at informere om deres eksistens i foreningsbladene og
ved at spørge individuelt. Foreningerne er gode til hver især at finde ildsjæle til netop deres
interesseområde, og det er for det meste ildsjælene der besidder bestyrelsesposterne og
trænerjobsene. Denne facon er accepteret i lokalområdet. Faaborg-Midtfyn kommune har ligesom
andre kommuner en ordning til støtte af træner- og lederuddannelser, mens resten af beløbet bliver
betalt af foreningen.
Nogle af foreningerne har planlagte aktiviteter for nogle sæsoner frem i tiden, og andre fra sæson til
sæson. De er alle gode til at finde på nye aktiviteter og til at holde sig orienterede omkring
udvikling/trends indenfor deres interesseområde. Der er dog ingen af foreningerne der har beskrevet
en udviklingsplan for de kommende år. Adskillige af foreningerne udgiver et foreningsblad, nogle
foreninger i det samme blad, andre for sig selv. Foreningerne er også gode til at kommunikere ved
hjælp af deres hjemmesider og E-mails. Byfesten er et godt eksempel på at områdets foreninger
samarbejder, her går AUI, forældreforeningen, VSG&IF og HH sammen og arrangerer
FynboFesten, hvor overskuddet går til foreningerne. Foreningerne har også samarbejdet omkring
”hallen” når den igennem tiden er blevet bygget og ombygget, og som i dag har navnet AllestedVejle Fritidscenter. Papir og pap indsamlingen er en måde forældreforeningen involverer
lokalbefolkningen på, samt er der borgere der stiller biler og mandetimer til rådighed.
Se bilag 3 over hvilke aktiviteter der er i området, samt hvilke aldersgrupper de er målrettet mod.

Allested Ungdom og Idrætsforening, til dagligt kaldet AUI
Foreningen er områdets største med cirka 500 medlemmer. Den blev stiftet i 1937, og i 1982 blev
den første hal bygget. Den er sidenhen blevet ombygget 2 gange. Det er en forening der mener, at
det er af stor betydning at kunne dyrke sin sportsgren lokalt. De vil gerne ramme bredt i deres tilbud
af sportsgrene, og tilbyder derfor fodbold, håndbold, badminton, bordtennis, squash, fitness,
motorik, zumba og tennis. AUI er med til at arrangere den årlige byfest FynboFesten. Tilholdstedet
er Allested-Vejle Fritidscenter samt klubhuset.
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Forældreforeningen
Forældreforeningen blev stiftet i 1973, og dens opgave er at hjælpe ungdomsafdelingen i AUI med
store og små arrangementer, samt at aktivere så mange forældre som muligt. Foreningens hjælp gør
at det er lige så attraktivt og spændende uden for banen som på banen. For at skabe penge til
foreningen deltager foreningen blandt andet i den årlige FynboFest, arrangerer 4 indsamlinger af
papir og pap i lokalområdet, sælger julekalendere samt står for salg af øl og vand til AUI's
arrangementer. Ligeledes har foreningen et samarbejde med Løgismose mejeri, hvor hold i perioder
kan tjene penge ved at pakke typisk fåreskimmelost om til salgsenheder. Disse aktiviteter gør at
foreningen støtter AUI's ungdomshold med holdtilskud, fælles ture, stævner, befordring eller andre
arrangementer. Tilholdstedet er Allested-Vejle Fritidscenter.

Vejle Skytte, Gymnastik og Idrætsforening, til dagligt kaldet VSG&IF
Denne forening er områdets ældste, og blev startet af skytterne i 1866. Sidenhen kom gymnastik,
håndbold, løbe og en cykelafdeling til. Efter noget røre i 2004/2005 overgik håndbold og gymnastik
til AUI. Cykelafdelingen nedlagde sig selv. Tilbage er to idrætsgrene, Vejle skytteafdeling og
løbeafdelingen.
Skytteafdelingen er aktiv fra først i september til april måned. Her skydes der med salonriffel, pistol
og luftvåben på 15 meters baner. I forbindelse med ombygningen af Allested-Vejle Fritidscenter har
foreningen fået lavet en modernisering af deres lokaler. Om sommeren skydes der ved opbakning på
udendørsbaner. Der deltages i mange konkurrencer og meterskaber. Samarbejdet med Nr. Broby
skytteforening har været så stort at der i 2011 blev arbejdet på en fusion mellem disse to foreninger,
der i dag er én forening. Tilholdstedet er i kælderen under Allested-Vejle Fritidscenter.
Løbeafdelingen er en lille veletableret løbeklub, der løber engang om ugen. De har en hel del
løberuter i og omkring Allested-Vejle. I vinterhalvåret løbes der primært i byen, hvor der er
gadebelysning. Løbeafdelingen deltager i forskellige motionsløb rundt omkring i landet. I 2011 er
de begyndt at arrangere et forårs- og efterårsløb. Efter et velfortjent bad er der kaffe og kage.
Tilholdstedet er i kælderen under Allested-Vejle's Fritidscenter.
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Allested-Vejle Handel- og Håndværker foreningen, til dagligt kaldet HH
Foreningen blev stiftet i 1978. Deres motto er ”vi strækker os længere”. Foreningen bidrager til at
byen hilser velkommen til højtider ved at sætte en flagallé op, og når byens konfirmander
konfirmeres, samt sætter julebelysning op i december så vi alle kommer i julehumør. Foreningen
arrangerer markedsdag i august måned. Foreningen arrangerer også virksomhedsbesøg for
foreningens medlemmer, samt vedligeholder en informationstavle om hvor områdets virksomheder
ligger placeret i byen.

Kost og motion
Denne forening ligger vægt på medlemmerne psykiske og fysiske velbefindende. Foreningen
tilbyder 3 motionsformer: theanetics, pilates og yoga. Tilholdstedet gymnastik salen på skolen.

Brugerhuset
Er for området pensionister, ”efterlønnere” og andre der føler behov for samvær med andre på en
uforpligtende måde. Foreningens formål er at skabe tryghed igennem socialt netværk i
lokalområdet. Som medlem har man mulighed for at spille petanque to gange om ugen, stavgang en
gang om ugen i sommerhalvåret, samt kaffe med rugbrød/franskbrød med ost og/eller marmelade en
gang om ugen på skolen i vinterhalvåret. Tilholdstedet klubhuset, Allested-Vejle Fritidscenter og
skolen.

Allested-Vejle jagtforening
Er den af områdets foreninger der har det største udsyn til vores nabolandsbyer. Foreningen har
eksisteret siden 1943. Medlemtallet i foreningen ligger på ca. 70 medlemmer, som i samarbejde
med Hillerslev/Korinth jagtforening dyrker flugtskydning. De arrangerer gerne foredrag på skift
med Brobyværk og Nr. Broby jagtforeninger. Foreningen står for at tilse 9 kunst-rævegrave.
Tilholdstedet varierer.
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Lokalhistorisk arkiv
Lokalhistorisk arkiv foreningen har eksisteret siden 1978, og har påtaget sig den opgave at passe på
områdets arkivalier. I Allested-Vejle har man passet godt på områdets historie, og der indsamles
stadig den dag i dag foreningsarkivalier, billeder, avisudklip, ejendomshistorie og meget mere.
Foreningen holder åbent engang og ugen, samt første og tredje torsdag i måneden. Tilholdsted
skolen.

Allested-Vejle foredragsforeningen
Tror man det er en gammel, kedelig foreningen, ja så tager man fejl. Gammel er foreningen godt
nok da den blev etableret i 1936, med kedelig er deres foredrag ikke. I løbet af vinterens mørke
holdes der 4 foredrag med både lokale fortællere og foredragsholdere udefra. Forslag til foredrag
modtages gerne. Foreningen ser gerne unge mennesker i deres forening. Tilholdsted skolen.

Møllebakkens Antennelaug
Foreningen blev oprettet i 1980, og gik i luften den 22. december samme år. Til at starte med var der
20 husstande der var koblet på den 48 meter høje antenne, som blev opsat af O.E. Kabel tv. De
startede med at kunne levere 3 tyske tv kanaler, DR samt en svensk tv kanal og et par
radioprogrammer. Efter et stykke tid blev kabelnettet udvidet til Broholmvej, Fangelvej og Nygade.
I dag dækker de nu hele Allested-Vejle, på nær nogle enkelte små områder, som der arbejdes på
også at få med. Foreningen kunne som én af de første på Fyn tilbyde deres medlemmer mulighed
for at se digitalt TV i HD-kvalitet, nemlig allerede i september 2011, hvor der også blev mulighed
for fiber-forbindelser. Antennelauget kan i dag levere 100 tv kanaler, 25 radio programmer samt
meget hurtigt internet med hastigheder på 50/10 Mbit, samt IP telefoni. Det er en foreningen der
følger med tidens udvikling, og derfor vil der hele tiden komme gode tilbud til medlemmerne. Der
er i dag 350 medlemmer.

KFUM - Spejderne Broby gruppe
Opstart i Brobyværk ved præsten, sammen med 5 drenge fra Brobyværk i september 1965. De
første år var man i missionshuset, men i 1971 fik man hytten på Ølstedvej 45 af Osvald Nielsen.
Huset var en mark stald, som ved frivillig kraft blev til den hytte man kender i dag. De første år var
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der stor interesse, og der var ca.100 medlemmer. I 1988 blev gruppen delt i 2, en ny afdeling
startede i Nr. Broby ”Ådal gruppen”. Broby gruppe består i dag af 25 medlemmer der holder møde
1 gang om ugen, mandage fra kl. 17.30 til kl. 19.00. Børnene er i øjeblikket fordelt i den
aldersgruppe som er fra 9 til 16 år, hvor de er delt op i 3 patruljer, hvor de passer aldersmæssigt
sammen. Spejderliv kan vel nok beskrives med ord, men kan kun opleves i virkeligheden.
Spejderliv foregår i tæt kontakt med naturen og med spejderkammeraterne. At være spejder betyder
godt kammeratskab, masser af friluftsliv, aktiviteter, udfordringer og gode oplevelser for livet. Som
spejder lærer du en masse ting, ikke bare ved at høre om det, men ved at selv at prøve det i praksis.
Børn lærer børn ”patrulje systemet”, som spejderbevægelsens motto er. Spejdere arbejder som regel
i små grupper - patruljer. I patruljen laver man en masse aktiviteter og hygger sig sammen. På den
måde lærer man at samarbejde og tage ansvar.
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Organisation
Allested-Vejle lokalråd er blevet til efter en initiativgruppe som følge af kommunalreformen i 2007,
hvor afstanden til det politiske system ville blive længere. Denne initiativgruppe holdt nogle møder
hvor man debatterede hvorledes man i Allested-Vejle ønskede at organisere sig. Resultatet blev den
organisationsmodel, der hedder et lokalråd. Udgangspunktet var afholdelse at få årlige møder, hvor
man så på hvad status for lokalområdet var. Initiativgruppen ville gerne at lokalrådets
arbejdsområde skulle være at sikre at Allested-Vejles ånd, lave PR af området, samt arbejde for et
fortsat værdifuldt lokalområde som bosætning. På et årsmøde i februar 2006 vedtog man lokalrådets
vedtægter. Se bilag 4 lokalrådets vedtægter. En af de første opgaver som lokalrådet udførte var at
udarbejde et logo for Allested-Vejle områdets brug. Logoet symboliserer mennesker, sammenhold,
børn, kærlighed og nærmiljø, men kan også symbolisere de to sammenvoksende byer, Allested og
Vejle. Se forsiden hvor man kan se logoet.
I dag er Allested-Vejle lokalråd sammensat af 6 interesseområder: håndværkere og handlende,
kultur, idræt og fritid, børn og unge området, ældre området og engagerede i lokalområdet.
Tilsammen kan der være maksimum 10 medlemmer i lokalrådet. Medlemmerne vælges på
årsmødet. Har dette ikke været muligt har lokalrådet senere fundet medlemmer, der blevet valgt på
et efterfølgende årsmøde.
Samarbejdet mellem foreningslivet, erhvervslivet, borgerne og kommunen er i fin balance. Alle fire
dele kender til lokalrådets eksistens, og tager kontakt når behovet er der.
Lokalrådet har i den tid det har eksisteret arbejdet med forskellige opgaver, f.eks.:
•

Haft en finger med i spillet i forbindelse med vores nye fritidscenter, som har krævet
utrolige mange mandetimer og team-spirit fra mange lokalpersoner med de nødvendige
kompetencer.

•

Sikret fartnedsættelse på Allested-Vejles mest trafikerede vej, Østergade/Nygade, samt nyt
asfalt på Nygade.

•

Deltaget aktiv i skoledebatten samt børnehavedebatten, da der skulle besparelser til.

•

Arbejdet aktivt for at få busforbindelser igennem Allested-Vejle by, da Fynbus omlagde
deres busruter.

•

Udarbejdet en hjemmeside for Allested-Vejle by.

•

Arbejdet for flere tilgængelige stier i lokalområdet.
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Bilag
Bilag 1 – Landsbyens egenvurdering
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Bilag 2 – CVR register
Allested
P-nr.
1007870503
1014269602
1014787867
1002499478
1002837003
1001917161
1004726105
1014248826
1011599849
1012097006
1001425854
1002315133
1016913614
1009573263
1016232390
1013397569
1013354347
1013354398
1017130796
1016780568
1010937848
1015034048
1017132756
1012057055
1000560696
1008154690
1008279795
1002787319
1015044736
1015387544
1016161302
1001750068
1009480486
1001908096
1016136278
1002514246
1002296474

Virksomheds navn
A. J. Hjemmeservice v/Anita Jensen
AASTRUP HOLDING ApS
AKrog v/Anders Krog
Allested Autoservice v/Søren Christoffersen
Allested Cykelforretning v/Holger Jørgensen
Allested Installationsforretning v/Kenneth Hansen
ALLESTED LIMUSINESERVICE V/JØRGEN JACOBSEN
Allested Markbrug I/S
Allested Maskinudlejning v/ Bjarne D. Sørensen
Allested-vejle foredragsforening
ALLESTED-VEJLE VANDVÆRK
ALLESTED-VEJLE-HALLEN
AMALIE HOLDING ApS
Butiksmontering v/Finn JensensEftfv/Ulrik Pedersen
Café Allested-Vejle Fritidscenter v/Susanne Pedersen
CHR. P. HOLDING ApS
CP BYG ApS
CP HUSE ApS
DUI - LEG og VIRKE, Fyns Amt
Ejby Skakklub
EJENDOMSSELSKABET KALEKO ApS
Glamsbjerg Håndboldklub
Grundejerforeningen Østersøbadet
GÅRDEJER JENS ARNE KRISTIANSEN
GÅRDEJER KARSTEN STENSDAL
Hansesejes Møllelaug I/S
Hestemassør Susanne Frimodt
HINTON ELEKTRONIK V/D HINTON
Hjemmeplejen område vest Sektion Broby
INGER OG POUL GYLLING RASMUSSEN HOLDING ApS
J. F. SANDBLÆSNING ApS
Jesper Bøgelund Kristiansen
JH HOLDINGSELSKAB ApS
JOHN FALSLUND HANSEN
K & K ApS
KALEKO INVENTAR ApS
KURT NYMANN PEDERSEN
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1002503026
1008016239
1016771968
1012566669
1015921133
1016219017
1003473498
1014949182
1003440653
1016771887
1001699078
1000033154
1014393850
1016124202
1013124295
1012904343
1014959048
1015091076
1001274352
1003111095
1002245542
1014153825
1015369961
1006339727
1001114498
1015328513
1016581719
1003794598
1011605954
1007223419
1005198160
1005951671
1002607844
1015136576
1016752823

LANDMAND BENT PEDERSEN
Lindholm Skovbrug/Tom Green
LOGISTIT ApS
Madsen's Håndværker Service v/Jack Aamann Madsen
MF Interactive v/Michael Ole Koch Frederiksen
Min Lille Butik v/Hanne Boysen
Nordskolerne, afd Allested-Vejle
Nr.Broby Gymnastikforening
OLE RAUN
PERLEN HOLDING ApS
PETER RAUN
Pilegård v/Ulrich Rasmussen
Pro-Touch v/Leo Mathis Berry
Salon Bee v/Bonnie Bach-Jones
SCHREIBER HOLDING ApS
SCHREIBER MURER- OG BETONENTREPRENØR ApS
Sdr. Broby Skytteforening
Skorstensfejermester Kim Johansen
SPAR
STARK ALLESTED TRÆLAST
STEEN KRANHOLM
Stines Diverse v/Christine Brinck Jørgensen
SØNDERBALGAARD ApS
SØREN OLE NIELSEN
SØREN SKYGGELUND
Team Broby v/Else Marie Bechsgaard Dideriksen
Thomas Vejbæk
Thomo Klokkeservice v/Roscoe Kristian K Mortensen
TJ Elservice v/Thomas Raymond Jensen
Tømrermester Christian Poulsen
VEJLE ALLESTED EL APS
VEJLE SKYTTE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING
VOGNMAND BENT LYHR SØRENSEN
VORES INVEST ApS
ØKOPIFT v/Connie Nielsen
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Vejle
1015283528
1014271860
1012038476
1014186898
1012210767
1016848332
1016202564
1012614620
1013174608
1010548426
1006393593
1010066634
1013173318
1016952520
1015536973
1015136592
1015575537
1007270360
1011294606
1000303292
1004754003
1013147295
1016743026
1002410978
1001387171
1002158215
1000707716
1005216285
1000147011
1008809840
1014328218
1016848375
1001760062
1001748945
1000349378
1000891613
1003530127
1016028092
1001087557
1000277437

Allested Anlæg og Entreprenør v/Morten Rosenkjær
Allested Pizza og Grill v/Piratheepan Subrumaniyam
Allested U & I
Allested-Vejle Lokalråd
Andelsboligforeningen Spurvelunden
A/V Kulturaftner
Barkholt, vicevært og håndværker v/Erling Barkholt
Bjarne Malmgren
BLOMSTERGARTNERIET ApS
BYFOLDEN 44 ApS
BØRNEHAVEN BROHOLM
C-B Maskinservice v/Carsten Bonde
CONNIE'S HOLDING ApS
Dagli'Brugsen Allested-Vejle
DATOSELSKABET AF 26/1 2011 A/S
DEMK HOLDING ApS
Ejendals AB
EJENDOMSSELSKABET BRDR. ANDERSEN ApS
EJENDOMSSELSKABET DEMK ApS
ENTREPRENØR KLAUS J. HANSEN
FANGEL EJENDOMS RENOVERING ApS
FYNS HVIDEVARE LEVERING ApS
FÆLLINGGAARD GARTNERI A/S
FÆLLINGGAARD VARMEFORSYNING APS
Fællinggaard v/Svend Nielsen
GARTNER MOGENS ROM JENSEN
GARTNERIERNE OVE NIELSEN A/S
Gartneriet Beyer
GARTNERIET BØGETOFT V/ANNE BØGETOFT
GARTNERIET DANIA V/KAJ NIELSEN
Glamour v/Martin Gierahn
Grundejerforeningen Spurvelunden
GÅRDEJER JØRGEN SKOV RASMUSSEN
GÅRDEJER STEEN HANSEN
GÅRDEJER SØREN CHRISTENSEN DALSGAARD
Hawaii Gartneriet I/S Gartneriet Erling Lund I/S
HENNING NISSEN
Henrik Andersen
HENRIK B LARSEN I/S
HH UDLEJNING V/HANS HENRIK JENSEN
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1000699414
1008888910
1003458489
1010512138
1004314936
1013082975
1013258593
1015216820
1013490682
1008888899
1015597654
1001745739
1000676027
1015966447
1007834701
1017004065
1014651418
1007558267
1006337177
1014154724
1004214447
1013470045
1001691806
1004778173
1001122993
1014959919
1017070335
1001442131
1001729644
1008521448
1001646672
1014431248
1016908246
1015618090
1010728548
1000758880
1012305636
1000299014
1008870000
1002936429
1010242122
1003708348

HIBISCUSKLUBBEN
HOLDINGSELSKABET BRDR. ANDERSEN ApS
INGE DALGAARD LYNEBORG
INKA PLAST HOLDING ApS
INKA-PLAST A/S
INSIDE
JT Service v/Jørgen Thygesen
JTG DANMARK A/S
Kenneth Frederiksen
Kenneth Rye Rasmussen
L HANSEN ApS
LANDMAND LEO JØRGEN FREDERIKSEN
LARS BO HANSEN
Lene Mandrup Nielsen
LGM HOLDING A/S
Light Racin v/Alex Rene Birkemose
LSL FYN HOLDING ApS
Lykkegaard Maskinforretning V/Kenneth Lykkegaard Andersen
LØGISMOSE A/S
LØGISMOSE GOURMET A/S
LØGISMOSE MEJERI A/S
LØGISMOSE PRODUCTION A/S
LØGISMOSE VIN A/S
MARTIN KROGH - NIELSEN
MIDTFYNS ANÆSTESISERVICE/LARS RIISHEDE
MM Marte Meo v/Birgitte Lauritsen
Ms marine v/Souheil Abdul Moeen El Obari
MØLLEBAKKENS ANTENNE LAUG
NANNA OG ERLING LUND
NIELSEN'S MURERFORRETNING ApS
NORMANN REKLAMEBUREAU A/S
POULSEN ROSER A/S
Rosa Danica A/S
ROSANOVA A/S
Rosanova Fonden
ROSANOVA INVEST ApS
Rævebjerg Ranch v/Nick Lee Brownum
SALON SEKURITT V/SUSANNE KLAUSEN
Single Rock Cafe Odense
Sparekassen Faaborg A/S Allested-Vejle Afdeling
Spildevandslauget Fællinggård
SPURVELUND I/S V/THORSTEN SVEN LUND OG STEFAN EJNAR
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1005045161
1016179309
1017116734
1012924913
1016006862
1013794576
1017121665
1002538756
1007350453
1002201276
1016948086
1010390466

LUND
Stutteri Kildegården v/Heidi Sørensen
SUTOL ApS
Teglgaarden v/Thomas Hansen
THOMAS GRØNLYKKE HOLDING ApS
Thomas Trautner
TKR INVEST ApS
Totalservice Fyn v/Lasse Ole Olsen
VEJLE ALLESTED EL AUT INSTALLATIONSFIRMA V/PETER
GAARSMAND
Vognmand Ole Mathiesen
VOGNMAND SØREN OLE SØRENSEN
1KN HOLDING ApS
3J ELECTRIC ApS
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Bilag 3 - Sportsmuligheder
Forening

Aktiviteter

Aldersgruppe

Fodbold

Fra 5-6 år

Håndhold

Fra 5-6 år

Gymnastik

Motorik fra 1-5 år starter marts 2012

Badminton

Fra 5-6 år

bordtennis

Fra ca. 8 år

Squash

Fra ca. 8 år

Fitness

Fra 16 år

Zumba

Alle primært kvinder

En smule tennis

Primært seniorer spilletid fra kl. 22

Theanetics

Voksene

Pilates

Voksene

Yoga.

Voksene

Skydning på dictance 50 m

Fra 6 år

Skydning på dictance 200 m

Fra 6 år

AUI

Kost og motion

VSG&IF

Løb med distancer fra 4-10 km Alle
Allested-Vejle
foredragsforening
4 foredrag årligt

Alle

Flugtskydning

Alle primært voksene

Foredrag

Alle primært voksene

Tilse kunst-rævegrave

Alle primært voksene

Historie

Alle

Petanque

Pensionister og ”efterlønnere”

Stavgang i sommerhalvåret

Pensionister og ”efterlønnere”

Kaffe med rugbrød/fransbrød

Pensionister og ”efterlønnere”

Allested-Vejle jagtforening

Lokalhistorisk arkiv
Brugerhuset
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Bilag 4 – Vedtægter for Allested-Vejle lokalråd
Vedtægter for Allested-Vejle lokalråd
1. Idé og mål
Lokalrådset er etableret for at styrke lokalområdet Allested-Vejle
Lokalrådets opgave er at synliggøre og koordinere lokalområdets ressourcer og varetage
lokalområdets interesser i Faaborg-Midtfyns kommune
Målet er at udvikle Allested-Vejle, så der forsat er en bred vifte af aktiviteter og muligheder,
som modsvarer beboernes ønsker og behov
Lokalrådet vil arbejde på at beskrive og fastholde lokalområdets karakteristika og ånd
2. Lokalrådets medlemmer og organisering
Lokalrådet i Allested-Vejle består af 8-10 medlemmer, som repræsenterer
•

Håndværkere og handlende

•

Kultur området

•

Idræt og fritid

•

Børn og unge området

•

Ældre området

•

Engagerede i lokalområdet
Lokalrådets medlemmer er valgt for en toårig periode, dog således at interesseområdet kan
udskifte sin repræsentant i perioden, hvis hun/han ikke længere tegner interesseområdet.
Lokalrådet stiller imod kontinuitet, så højst havldelen af medlemmerne kan udskiftes hvert
andet år.
Lokalrådet holder mindst 2 årlige møder svarende til den kommunale budgetvedtagelse forår
og efterår.
Lokalrådet vælger to repræsentanter til paraplyorganisationen for lokalsamfundene i
Faaborg-Midtfyn kommune.
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3. Årsmøde
Lokalrådet skal senest medio marts have afholdt sit årsmøde.
Årsmødet indkaldes ved annoncering i lokalaviserne eller ved opslag i byens forretninger og
andre offentlige steder, senest 14 dage før årsmødet.
Lokalrådet består af 8-10 medlemmer.
Lokalrådet medlemmer vælges på årsmødet, således at maksimum halvdelen af rådet må
udskiftes samme år.
Kan der ikke vælges nok medlemmer på årsmødet indkaldes til ekstraordinært årsmøde
seneste 4 uger efter.
De 5 interesseområder har ret til at indstille kandidater til rådet.
Dagsorden til årsmødet skal indeholde følgende punkter:
•

valg af dirigent

•

Formanden aflægger beretning over årets aktiviteter

•

kasseren fremlægger regnskabet

•

Indkommende forslag

•

Valg til lokalrådet

•

Eventuelt
Forslag der skal behandles på årsmødet skal være formanden i hænde senest 3 dage før
mødet.

4. Vedtægter og ophør
Vedtægten vedtages og ændres på årsmødet med 2/3 flertal.
Lokalrådets ophør kan besluttes på årsmøde med 2/3 flertal.
Eventuelt formue ved ophør anvendes til gavn for lokalområdet, dette besluttes på sidste
årsmøde.
Denne vedtægt er første gang fremlagt på årsmøde 1. februar 2006 og ændret 15. marts 2011.
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