Nu er det snart jul

Så nærmer den store højtid sig igen, og ikke mindst børnene glæder sig.
Vi på GelstedBladet ønsker alle vore læsere og annoncører en glædelig jul,
samt ikke mindst et lykkebringende nytår
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Gelsted Bladet
Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og
omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en
del af Ejby, og til Middelfart Byråd.
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Billedværkstedet Gelsted
Bladets adresse:
Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen, Gelsted
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Alle artikler, meddeleser, m.m. bedes
sendt til E-mail : post@gelstedbladet.dk
Evt. papir billedmateriale til postkassen.
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Gunvor Schmidt
Kirsten Hansen
Grete Hansen
Steen Asbjørn
Jean-Pierre Mignon
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Tlf. 64 49 10 05
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Deadline næste nummer:
Mandag, 12 Januar 2009
Forbehold for trykfejl.

Information om optagelse af artikler og billeder i

GelstedBladet
Gelsted Bladet er for borgerne i Gelsted.
Alle kan skrive en histore eller en nyhed til Gelsted Bladet.
Det skal bare være en beretning der har relation til Gelsted og omegn.
Redaktionen forbeholder sig dog ret til ikke at bringe artiklen hvis den ikke
har direkte interresse for Gelsteds borgere, eller hvis der ikke er plads
i bladet.
Bladet har en deadline, der skal overholdes.
Deadlinen står altid på side 2.
Alle artikler, meddeleser, m.m. bedes om muligt sendt som
elektronisk fil, evt. som e-mail, eller word dokument, til E-mail :
post@gelstedbladet.dk
Evt. papir billedmateriale til postkassen SuperBrugsen Gelsted, eller
sendes til : Billedværkstedet, Ørsbjergskov 7 - 5591 Gelsted.
Evt. billeder der ønskes bragt i Gelsted Bladet, skal have en vis opløsning
på mindst 1 MB. Hvis billederne er mindre kan de ikke trykkes, eller vil se
meget dårlige ud. - se eksempel.
Har du noget på hjerte, en god historie fra Gelsted og omegen, information
om forenings arbejde, eller arrangementer, så tøv ikke, skriv og send det til
Gelsted Bladet.

Gelsted Bladet udkommer 6 gange om året, primo :
Februar, April, Juni, August, Oktober og December.

Brink’s Begravelsesforretning
Karen Brink & Peter Brink

64 49 12 98 - Gelsted

Vestfyns
Husflid
Inge -Lise Andersen
Tlf. 22 50 47 94

Dette billede fylder ca. ½ MB
Dette billede fylder ca. 1 MB.

Er du stresset og har du ømme muskler
- så ring og få en tid.
Lægeeksamineret massør og idrætsskadeterapeut

Kaj & Bettina Mariager
Toftevangen 19 - Gelsted. Tidsbestilling
Hverdage kl. 8:00 - 9:00 Tlf. 24210888

Henriks
Tømrerforretning

Tanderupvej 4 - Håre
5591 Gelsted - Tlf. 20 16 38 14

Gelsted Solcenter

Åbent alle ugens dage
Kl. 7:00 - 20:00
Gelsted Byvej 3 - Tlf. 20 43 20 77
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BYGGEMARKED
A/S GELSTED TØMMERHANDEL
Tømmervej 4 - 5591 Gelsted
Tlf. 64 49 12 16 - Fax. 64 49 12 56

HL Data & Revision

v/ Helle Lindholm - Registreret revisor
Lundevej 15 5591 - Gelsted
Telefon. 64 49 22 24

Gamle Ting Købes
” Loppemanden”
Henning Jørgensen

Søndergade 32 - Tlf. 64 49 14 43
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GelstedBladet - nu i farver !
Som læserne sikkert har bemærket, var Oktober nummeret af GelstedBladet i farver
Bladet har fået nyt trykkeri, og efter de reaktioner vi her på redaktionen har fået, syntes alle at vi har fået et
flottere blad.
Hvis økonomien holder, vil bladet fremover udkomme i farve på alle sider.

Vi opfordrer alle annoncører der har annoncer i bladet, til at sende Deres
annonce til os, hvis de har en i farve.
Julemarkeder i Gelsted og Brende Mølle
Der var masser af hjemmelavede julerier
og inspiration på vore to lokale
julemarkeder d. 22. november, henholdsvis i Brende Mølle og i Gelsted
Forsamlingshus. Julehumøret strålede
omkap med solen.

Kirketider:
Søndag d.30.november: 9 30 v/Dorthe Stæhr Nielsen
Søndag d.7.december: 14 00 børne- familiegudstjenste
Søndag d.14.december: 9 00 v/Asta Madsen
Søndag d.21.december: 11 00 v/Dorthe Stæhr Nielsen
Onsdag d.24.december: 14 00 og 16 00 v/Dorthe
Stæhr Nielsen
Torsdag d. 25.december: 9 30 v/Dorthe Stæhr Nielsen
Fredag d.26.december: 9 00 v/Jens Christian Rothmann
Søndag d.28.december: 11 00 v/Dorthe Stæhr Nielsen
Onsdag d.31.december: 16 00V/Dorthe Stæhr Nielsen
Torsdag d.1.januar: INGEN
Søndag d.4.januar: 9 00 v/Dorthe Stæhr Nielsen
Søndag d.11.januar: 9 30 v/Dorthe Stæhr Nielsen
Søndag d.18.januar: 11 00 v/Dorthe Stæhr Nielsen
Søndag d.25.januar: 9 30 v/ Dorthe Stæhr Nielsen
Søndag d.1.februar: 11 00 v/ Dorthe Stæhr Nielsen
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Lørdag den 18. oktober holdt Støtteforeningen for
Gelsted forsamlingshus oktoberfest.
Den samlede bestyrelse havde travlt hele lørdagen med
at pynte op og lave mad. Menuen bestod af sildemad og
jægerschnitzel. Hertil hører store fadøl i ½ og 1 liters glas.
De Fynske Tyrolere sørgede for musikken under spisningen,
og Benny og Ilse fra Bounty - kendt fra Dansktoppen - spillede op til dans efter kaffen.
Alle var i feststemning, der blev danset på livet løs og alle
udtrykte ønske om en
gentagelse . Bestyrelsen
har derfor besluttet at
gentage succesen den 31
oktober 2009 . Så sæt
kryds i kalenderen og
tag venner og bekendte
med . Så vi igen kan få
en sjov og hyggelig aften
.
Hilsen bestyrelsen

Menighedsrådsvalget
Der er nu valgt et nyt Menighedsråd i Gelsted for de næste 4 år og er konstitueret på et møde d. 12. november.
Formand:

Kim Lund Dalbovej 10, Gelsted

Næstformand:

Jørgen Henriksen Toftevej 13, Gelsted

Kirkeværge:

Michael Tayler Toftevangen 47, Gelsted

Kasserer:

Inge Møller Larsen Tjørnevej 7, Gelsted

Menighedsrådsmedlem: Grete Hansen Agerstien 52, Gelsted
Menighedsrådsmedlem: Hanne Andersen Grønnegade 18, Gelsted
Menighedsrådsmedlem: Camilla Spange Jørgensen Agerstien 7, Gelsted
Stedfortrædere:
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Henry Nielsen Toftevej 11, Gelste
Poul Christensen Kirkebakken 6, Gelsted
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Julesjov i Gelsted
v/GG&IF i Gelsted Hallen

søndag, den 7/12 2008
(anden søndag i advent)

Program for eftermiddagen i Gelsted Hallen
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

13.30
15.00
15.45
16.00
16.30

Julesjov i Gelsted åbner.
Året Sognekonge udnævnes
Årets juletale
Dans om juletræ og godteposer
Julesjov i Gelsted lukker

GG&IF Gymnastik står for aktiviteter for børn i alle aldre
bl.a. vil der være Tumle og aktivitetsbaner.
Der er konkurrence m.m.
Gratis glögg og æbleskriver til alle.
I Gelsted Hallens Cafeteria vil der kunne købes kaffe, øl, sodavand m.v.

Godteposer til alle børn
Vi ses i Gelsted Hallen
Det er her det sneer

Glædelig jul
Email adresse  ghe@gelsted.dk
Formand Tom Petterson  Hasselvej 15a, 5591 Gelsted  tlf. 64 49 22 44 & fax 64 49 22 43
Kasserer Lena Falden  Gl. Odensevej 16, 5591 Gelsted  tlf. 64 49 14 79
Johnny Larsen - 64 49 23 20  Helle Pedersen - 64 49 13 40  Jens Christensen - 64 49 11 21

Gelsted
Slagterforretning
Søndergade 45 - 5591 Gelsted
Telefon. 64 49 10 26
Fax. 64 49 20 26
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Gymnastikken skudt i gang
Juhuuu…Så er alle hold startet op, og efter alt at dømme er der godt gang i gymnastikken i Gelsted.
Børneboom!
På voksen/barn holdet, ja der boomer det med børn! Der er rigtig mange 0-4-årige, der går til gymnastik om
mandagen, og med en voksen til følge må man sige, at salen er fyldt op.
Hos tumlingerne (3-6 år) er der også en god stor flok. Her skal de voksne pænt vente i omklædningsrummet,
så der er plads til en ordentlig gang tummel: oppe, nede, over og under – med og uden redskaber.
”Krudtuglerne” (5 år-2.kl.) tæller over 30, og ”Lømler og Lømliner” (2.-4,kl.), er tæt på de 30 aktive børn.
Det er et fremmøde og en bevægeglæde der taler for sig selv.
Generelt er meldingen fra de forskellige instruktører, at der er god tilslutning – både til børne- og voksen holdene.
På de ”gamle” voksenhold er der naturligvis stabile gengangere fra forrige sæson og enkelte nye gymnaster,
men glædeligt kan vi konstatere, at også på de nye hold – ”Pulsen op”, ”Pilates- begynder” og ”Pilates-fortsætter”
er god tilslutning.
Det vidner først og fremmest om, at folk virkelig har lyst til at bevæge sig, men måske nok så vigtigt,
at de vælger at gøre brug af de lokale tilbud.
Det er bare super, og det tegner til at blive en aktiv vinter.
Bruger undersøgelse!
To hold – begge nye tiltag - blev ikke oprettet; Stavgang formiddag og ”Kravlegymnastik og babyrytmik”. Det
synes vi er rigtig ærgerligt, og forhåbentligt er det ikke slut med det. Vi vil måske forsøge igen næste sæson,
men vi brug for DIN tilkendegivelse. Er der noget med tidspunkter vi skal rette til? har du tanker om andre hold?
eller har du andet på hjerte? Hvis du vil hjælpe udvalget på vej, så deltag i denne lille uformelle brugerundersøgelse ved at kontakte os, på den ene eller anden måde –ring eller send en mail til formanden eller undertegnede.
På forhånd tak.
Det er ikke for sent…..at begynde til gymnastik. Hvis du som læser sidder og får lyst til en vintersæson i
gymnastikkens tegn, så ring til formand Stine Svensson (22 44 26 69) eller klik ind på vores hjemmeside,
www.gelsted-gymnastik.dk, hvor du vil finde information om de forskellige hold og tilbud. - Vel mødt.
På Gymnastikudvalgets vegne
Birgitte Juul Larsen
juul_larsen@yahoo.dk

Mangler I en julegaveidé?
Så har vi et forslag.
Hvad med en billet til jubilæumsfesten i GGIF, lørdag den 28.februar 2009.
Pris 200,00 kr.
Se annoncen i Gelsted-Bladet.
Og se også hvor I kan købe billetter og reservere bord.
GGIF’s Festudvalg
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Lidt nyt fra Lunghøj Vandværk
Først er der en ny analyse som viser at vi stadig har noget godt vand. Vi er nu blevet ca. 340 andelshavere i
vandværket og vi har fundet den utæthed som havde plagede os over sommeren, den befandt sig på Hylkedamvej. Vi regner med at have generalforsamling i 2009 i slutningen af marts måned, herom lidt senere.
Med venlig hilsen
Lunghøj Vandværk
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Der er engle på spil
En god bekendt af mig har engang fortalt mig, at i en
af de sorteste perioder af sit liv, da blev kirken, det han
søgte.
Det var som om hans ben selv fandt vej hen til den
nærmeste kirke - uden at han egentlig vidste, hvad han
foretog sig.
Kunne han nu tillade sig det. Han var bestemt ikke den,
der havde overrendt kirken tidligere i sit liv - så tvært
imod.
Men han måtte - det var stort set det eneste, han havde lyst til.
I begyndelsen satte han sig ind, når der ikke var andre.
I stilheden.
Kirkens vægge lukkede sig beskyttende om ham. Her
var godt at være og han fik ro til at lade billederne
rulle, fra det liv derude, der lige nu var ved at splitte
ham ad.
Senere deltog han i gudstjenesterne og ikke mindst
altergangen blev stedet hvor han oplevede at blive
helet, at Guds engle usynligt tørrede og puslede
om hans sår og lettede ham for de tunge byrder, han
følte han bar rundt på.
Og efterhånden kom lyset tilbage, stille og umærkeligt,
præcis som lyset gør det ved solhverv.
Og sådan tror jeg mange mennesker med ham, får
deres første egentlig møde med kirken og kristendommen, når livet livet gør ondt, går i hårdknude. Så
dukker kirken op fra et dybt sted i vores bevidsthed,
som det sted, der kan rumme os også når vi føler os
allermest afmægtige.
Det er noget af det kirken blandt andet kan.
Alene kirkerummet - stemmer os på særlig vis. Her kan
vi sidde og blive samtidige med os selv, vi fortravlede
og stressede mennesker, der har det med at tabe os
selv på vejen.
Der er en fred her i kirkerummet, som vi somme tider
har brug for at mærke, en fred der kommer fra de
gamle mure og alt det, der er herinde. Fra det, som
huset er bygget om og henter sin mening fra.
Hvor stille her end kan være, rummet er aldrig tavst.

Det er bygget for at holde liv i mennesker, og dét taler
også de døde sten og alt det andet herinde om.
Døbefonten og alteret. Billederne. Indretningen. Som
et bolværk er det alt sammen rejst mod dét hos os, der
truer livets mening, for det mods skyld, der hver dag
skal til for at være menneske.
Derfor ér det et godt sted at sætte sig ind og lytte.
Også når der ikke foregår noget. Der er engle herinde det er jeg ikke i tvivl om, også når det ikke er jul.
Der er forskel på, hvad vi lytter efter, når vi går i kirke.
Vort liv forbereder os hele tiden forskelligt, og derfor
spørger vi ikke altid alle efter helt det samme. Men
ordet "fred" er i julen nok et af dem, der trænger igennem til de fleste.
Med al den larm, vi næsten pauseløst er omgivet af i
vort dagligliv - ikke mindst den larm der kommer fra de
mange krav og forventninger der stilles til os, også fra
os selv - da er juleevangeliets "fred" over os et
velgørende, helende, befriende ord.
Og lukker vi juleevangeliets fred helt ind i vore hjerter,
da får vi øjne at se med, at Gud ikke kun har sat sine
engle til at tjene os i kirken, men ligeså fuldt i det liv, vi
lever med hinanden er der et mylder af engle, der
usynligt arbejder uophørligt for at Gud kan blive alt i os
alle.

Indsamling
I sidste nummer af Gelstedbladet bragte vi en artikel
om Gelsted sogns lille familie i Uganda, som vi jo støtter økonomisk. Vi er mere end benovede over, hvad det
betød at sætte denne lille artikel i Gelstedbladet. Vi har
nu samlet små 19 000 kroner ind og pengene er sendt
til Uganda. Og huset er under opførelse. Hvad det nærmere har betydet for den lille familie, vil vi fortælle om
i næste nummer af Gelstedbladet og forhåbentlig vil vi
også kunne bringe gode billeder af huset og familien.
Tak for alle bidrag - store og små.

Gelsted Hallens
Cafeteria
Tlf. 64 49 18 69

8

www.gelstedbladet.dk

FRA KIRKEBØGERNE
DØBTE

Døde i Gelsted sogn og/eller begravede
fra Gelsted Kirke

Camille Juul Larsen
Gelstedmose 37, Gelsted
Døbt d.05.10.2008

Ellen Andersen
Gelstedvej 34 A, Gelsted
Død 15.10.2008

Andreas Axel Rosenkjær Rasmussen
Melbyesvej 26, Odense
Døbt d.23.11.2008

Ejnar Rasmussen
Tårupvej 10 A, Gelsted
Død 22.10.2008

Viede i Gelsted kirke

Jens Kjær Pedersen
Hylkedamvej 88, Gelsted
Død: 26.10.2008

Bjørg Wedel Arnesen
og
Erik Ranholt
Odalsveien 3, Slemmestad, Norge
viet d.15.11.2008

Konfirmander

Anna Sofie Petrine Larsen
Anlægsvej 15C, Ejby
Død 26.11.2008
Harry Viggo Henriksen
Søndergade 105, Gelsted
Død d.01.11.2008

Konfirmanderne har fået sedler med hjem om de næste
to måneders undervisning, samt kirkegange.
Min erfaring siger mig, at det ikke er altid de lige får
afleveret. Så her følger undervisningsplanen for december og januar måned.

Ella Marie Sørensen
Tårupvej 12 F, Gelsted
Død 01.11. 2008

Tirsdag d.18.november : Fri
Tirsdag d.26november: undervisning
Torsdag d.2.december: undervisning
Tirsdag d.9.december: undervisning
Tirsdag d.16.december: Fri
Tirsdag d.6.januar: Fri
Tirsdag d. 13.januar: undervisning
Tirsdag d.20.januar: undervisning.
tirsdag d.27.januar: undervisning.

Magda Pedersen
Tårupvej 12 P, Gelsted
Død 16.11.2008

Minikonfirmanderne og familiegudstjeneste m. lucia

Desuden skal jeg minde om, at der er konfirmandforældremøde d.24.februar klokken 19 00, I hører nærmere.
Konfirmandlejren er nu lagt fast til den 6.- 7.marts i
Ejby præstegårds konfirmandstue. Det taler vi meget
mere om.

Ved gudstjenesten d. 7.december går minikonfirmanderne lucia. I den
forbindelse inviteres alle i sognet til familiegudstjeneste. Vi skal synge
julen ind - høre historie og m.m.

Alfred Jensen
Gelstedvej 34 , Gelsted
Død 06.11.2008
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Snart 10 år med bare futter, hos Møllevej Zoneterapi
Ja, så er der snart gået 10 år siden, jeg begyndte som selvstændig zoneterapeut. Der har været utrolig mange
mennesker inden for i min klinik, og de er blevet behandlet for mange forskellige problemer. Heldigvis, hvis man
kan sige sådan, har zoneterapien kunnet hjælpe i de fleste tilfælde.
Det er jo sådan, at zoneterapi kan hjælpe på mange problemer, men selvfølgelig ikke på alt.
Da jeg er uddannet sygeplejerske og bruger min viden som sådan i mit daglige arbejde med zoneterapien, føler
jeg mig godt rustet til at hjælpe de klienter, der kommer i min klinik.
Der kommer af og til klienter, hvor jeg henviser dem til lægen for
at blive undersøgt/behandlet. Specielt en af mine gamle ”gøremål” – er måling af blodtryk, og der opdages der af og til situationer, som kræver medicinsk behandling i samråd med klientens
egen læge.
Her i begyndelsen af november måned har zoneterapeuterne og
sygeforsikringen ”Danmark” indgået aftale om tilskud til behandlinger hos uddannede zoneterapeuter, der er Registrerede Alternative Behandlere – RAB – Lige hvornår og hvor meget tilskud, der
ydes har jeg ikke på nuværende tidspunkt (november) viden om.
Men man må sige, det er et godt skridt hen ad vejen som anerkendt alternativ behandler.
Ketty Christiansen

Julekoncert
Con Brio Koret synger julen ind i Gelsted Kirke
Det fynske kor Con Brio vil tage publikum med på en musikalsk rejse med spændende julemusik fra bl.a. Øst- og
Sydeuropa samt Cuba.
Torsdag d. 4. december er der julekoncert i Gelsted Kirke med det lokale kor Con Brio. Koret vil tage os på en
musikalsk rejse gennem verden og synge et varieret program af julesange fra både Polen, England, Frankrig,
Baskerlandet og Cuba og således præsentere publikum for en række julesange, man sikkert ikke er vant til at
høre. Programmet vil også indeholde mere hjemlige toner af blandt andet Carl Nielsen samt nogle af vore mere
velkendte julemelodier i nye og spændende arrangementer. Der vil
også blive mulighed for publikum til at synge med på nogle af vore
dejlige og kendte julesange. Der er således lagt op til en spændende
aften, hvor alle uden tvivl vil komme i den rette julestemning.
Con Brio Koret, der har hjemme i Gelsted, har nu eksisteret i mere
end 20 år og har en lang række koncerter bag sig. Koret, der er et
blandet kor, har 35 sangglade medlemmer, hvoraf flere har været med
fra korets start.
Ko¬ret ledes af Frederik Nordahl.
Koncerten med Con Brio Koret finder sted torsdag d. 4. december kl.
19.00 i Gelsted Kirke.
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Tag bedre billeder med dit Digitale fotografiapparat
Små tips til at få bedre billeder

I disse moderne tider hvor næsten alle har et digital kamera, er det ingen undskyldning ikke at fotografere sine
børn, familie, venner eller bare naturen, for det koster jo ikke noget, i hvert fald ikke før man vil have lavet et
papirbillede af sit motiv, som i de gode gamle dage, og sådant et billede kan fås for ca. Kr. 1,00.
Når du får dit nye Digital Kamera, så start med at læse brugsanvisningen, der står altså mange små tips.
Du har nu dit Digital kamera, og hurra du har læst at der kan være 3000 billeder på det medfølgende hukommelseskort. - Det kan der også, - MEN de billeder dur kun til at sende som e-mail hvis du gør noget sådant.
Billederne kan ikke bruges til at lave som papirbilleder, og slet ikke til forstørrelser.
Der er mange der er kommet med et pletskud af familiens barn/børn, men når de vil have lavet en forstørrelse,
så ser det rigtigt dårligt ud.
Det du skal gøre i dag, tag dit kamera, tryk på menu, eller set up knappen, find der hvor der står :
IMAGE SIZE, eller PICT.SIZE, set størrelsen til det største tal, der stå typisk: 0,3MB, 1MB, 3MB, 5 MB, 8 MB, osv.
VÆLG det højeste. og tryk enter, eller set.
Der kan også stå QUALITY. Vælg også der den største eller bedste.
Når du nu tænder dit kamera, står der, at du ikke mere har f.eks. 3000 billeder, men kun f.eks. 650 billeder. Og
hvad så, du venter jo alligevel ikke til du har taget 3000 billeder med at se dem, eller hvad du nu gør, i stedet får
du nu nogle billeder du kan forstørre op, ja helt til A3 størrelser, og du får alle de papirbilleder du vil have lavet i
en rigtig fotokvalitet.
Husk også - når du tager billeder i modlys, altså mod solen, eller en meget lys himmel, så sæt blitzen til på dit
kamera, så får du gode billeder der også.
Husk også - de fleste kameraer har zoom, brug den, og træk det motiv ind som du vil fotografere, du har jo ikke
brug for en hel mark, hvis du kun vil fotografere hesten på marken.
Til sidst, tag mange billeder, også af det samme motiv, det koster ikke noget, og hvis du har taget 10 billeder af
moster Karen, ja så er der da en chance for at bare et af dem er godt, resten kan du slette.
SA.

Ny ejer - Ny lejer - Ny tag - Ny port på den 30 årige rundbuehal Koldinghave 18.
Det var her Fyns Jordbor i 70 erne startede sin karriere med grej til fundering.

Per Kristensen VMS i Husby har købt den
store rummelige rundbuehal, som så skal huse
et nyt firma., som er et firma der måske går i
første ejer - Fyns Jordbors hjulspor.
Ved opførelsen den gang troede man ikke at
hallens vægt behøvede nogen solid sokkel.
Gennem årene viste det sig, at siden ud mod
bækken sank, hvilket fik den ellers stabile
tagbeklædning til at revne.
Allerede nu er konstruktionen rettet op og nyt
tag på vej.
Gelsted glæder sig til mere liv på matriklen.
Hallen har været Autogårdens reservelager.
Vi vender tilbage efter indflytning. bn.
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Acer eMachine 17" bærbar pc

Stort Tefal køkken

Intel Celeron 2,2 GHz processor.
2 GB DDR2 ram. 17“ skærm. 250 GB Harddisk.
Intel GMA 4500MHD grafikkort.
Webcam. DVD brænder. Trådløst netværk.
Vista Home Premium.
Model eMG520-572G25Mi.

Med 40 dele tilbehør, blandt
andet 2 pander og 3
forskellige Tefal
husholdningsprodukter.
Mål: L 115, D 41, H 97 cm.
Ekskl. 2 stk AA batterier.
Alder fra 3 år.

769,Spar 230,-

Nokia mobiltelefon

Ikke sim låst og uden abonnement.
Få hurtigt og nemt adgang til
telefonfunktioner med et enkelt tryk på
genvejstasten til SMS,
kalender, kontakter, højttaler og
lommelygte. Vægt: 77 g (med batteri).
Mål: 102 x 44,1 x 17,5 mm.
Model 1208.

4.295,Spar 700,-

279,-

1 palle Overnight barkbriketter
Der tages forbehold for trykfejl, afgiftsændringer samt udsolgte varer. Uge 47 -2008

Overnight 100 % barkbriketter.
Barkbriketten har en meget lang brændetid på helt
op til 10 timer afhængigt af ilttilførsel og
brændeovnens tæthed.
Brændværdi (Effektiv): Ca. 4.600 kcal/kg.
Palle med 96 pakker á 10 kg.
Leveres direkte på din adresse*!
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Spar 120,-

2 paller askebrænde

4,2 rummeter håndstablet askepejsebrænde med høj
brandværdi.
Askebrænde brænder længere end f.eks. birkebrænde.
Brændestykkerne er ca. 30 cm lange.
Leveres direkte på din adresse*!
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e
elev

et
torv
NET
å
p
e
mer
L æs
!
g
n
ri

3.495,Spar 400,-

Åbningstider:
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Bakeoff & kiosk.
Mandag - fredag
Lørdag
Søndag
* 1’ st søndag i mdr.

8:00 - 19:00
7:00 - 16:00
7:00 - 13:00
7:00 - 16:00

Øvrige butik:
9:00 - 1900
8:00 - 16:00
Lukket *
10:00 - 16:00

www.gelstedbladet.dk
Julemarked 2008
Lørdag den 22. November var der igen julemarked i Gelsted Forsamlingshus afholdt af
Støtteforeningen. Der var pænt med besøgende og god købelyst.
Udendørs var der salg af juletræer og hasselgrene på parkeringspladsen og indendørs var der 22 stande med
mange forskellige ting. Kjeld Christensen underholdt med julemusik på sin harmonika, og det gav god stemning.
I baren var der salg af kaffe, gløgg og æbleskiver, samt tarteletter - dertil øl og sodavand.
I forbindelse med vores lotteri er der en uafhentet gevinst på nr. 204 - et foderhus.
Dette kan afhentes hos Gerda Thorup, Søndergade 79 inden 14 dage.
Formanden Svend Thorup udtaler, at uden frivilligt arbejde fra bestyrelsen og god hjælp fra lokale butikker, såsom
Rema og brugsen og bageren i både Gelsted og Ejby ,Salon Lena, XL-Byg Gelsted, og Skallebølle Slagtehus kunne
sådan et arrangement ikke løbe rundt. Dermed er de med til at give et tilskud til vort lokale forsamlingshus, eller i
hvert fald give os mulighed for at lave arrangementer så vi kan tjene penge til huset.
Og det er vi meget glade for. Stor tak til dem alle.
Det var en rigtig god og hyggelig dag, der gentages den 21. November 2009.
Det gamle komfur skal udskiftes. Dertil
skal skaffes økonomiske midler, og et
forventet overskud på julemarkedet skal
så vise, hvornår komfuret det ankommer.
Juletræerne er ikke
udsolgt, så støt
sagen hvis du mangler
et juletræ el. gran.
evt.oplysniger v. Sv.
Thorup tlf. 64491703.

13

www.gelstedbladet.dk

T and erup

Vognmandsforretning I/S
Tanderupvej 60 - 5591 Gelsted
Flf. 6478 1083
Fax. 6478 1023
Erik - Mobil : - 2082 3083
Flemming - Mobil : 2081 4083
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EFTERLYSNING
GGIF har den
10. februar 2009
50 års jubilæum.
Vi efterlyser derfor
effekter, som kan
beskrive denne periode i
billeder og diverse
effekter.
Har du sådanne ting
liggende, vil vi gerne
låne dem til udstilling og
fotostater i klubhuset i
jubilæumsmåneden.
Skriv navn på tingene/
billederne og aflever
dem venligst til:
Karen Markussen,
Toftevej 5, Gelsted.
På forhånd tak.
Med venlig hilsen
GGIF’s Festudvalg
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Gelsted Efterløn og Pensionistforening.
Vil gerne gøre opmærksom på følgende
aktiviteter:
Vi er på Plejehjemmet tirsdag eftermiddag, de
lige uger. Vi starter med stolegymnastik, og
alle medlemmer er velkomne til at deltage.
Vi har startet PC kursus for medlemmer på

16

skolen mandag kl. 14 til 16, under mottoet
”ældre hjælper ældre”, har du lyst til at være
med, evt. hjælpe til med undervisningen
fremover, - kontakt da Thorkil på 6449-2424.
Med venlig hilsen P.bv. Thorkil Jensen.

www.gelstedbladet.dk
Julekonkurrence:

Flot arbejde.
G.G.& I. F. stod i år for at dele vejvisere ud
i Gl. Ejby kommune.
Hermed vil jeg videregive, til alle jer der gav
en hjælpende hånd med, de gode og rosende
tilbagemeldinger vi har fået for vores
arbejde.
Der var ikke meget tid at løbe på, både med
tilrettelæggelse samt organisering, og trods
adskillige paller med flere tusinde vejvisere
var væltet ved ankomsten, fik I dem hurtigt
stablet igen og afleveret inden deadline.
Tusinde tak skal I have for et flot stykke
arbejde.

HVOR MANGE PROPPER ER DER I COGNAC GLASSET I
VINDUET HOS
MIGNON'S VINKÆLDER
GELSTED BYVEJ 17

Med venlig hilsen Lene Danefeld
Fodboldafdelingen
G.G.& I. F.
Seniorklubbens nye mødesal på Holmegård,
med bord ogstoleplads til 90 personer, og er lige blevet
"prøvekørt" til løvfaldsfesten. Alle glæder sig til
indvielsen af den ny sal og EL liften.m.m.
Julefesten, årets sidste fest er d. 17 december.
Alle over 60 år er velkomne hver onsdag kl.9,00
Vi kan stadig anbefale badminton i hallen hver fredag
fra kl. 15,30. Der er altid plads til een til.
NB: Evt: spørgsmål til seniorklubben tlf. 64 49 17 86.
bn.

3 Flotte træmier til dem der kommer
nærmest det rigtige tal.
Læg dit bud i Gelsted Bladets postkasse ved
SuperBrugsen - Gelsted
Deadline; 20. Dec. 2008
Vinderenen får direkte besked.
Præmier er sponsoreret af
Mignon’s Vinkælder v/
Jean-Pierre Mignon

�

is
Grat te!
skif
Bank

Gelsted Byvej 5 - 5591 Gelsted
Tlf. 63 45 70 04 - Fax. 63 45 71 34
www.totalbanken.dk

�
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Vidste du det ?
Plantegaardens ejer er Jens Erik Jensen, som er uddannet planteskolegartner og Gartneritekniker.
Han har arbejdet i planteskoler og havecentre i ca. 25 år.
I 2000 købte han og hans kone Elmegaarden i Ejby. Det var et nedlagt landbrug med ko- og svinestald.
Efter en gennemgribende ombygning har vi i dag ca. 500 m2 butiksareal i den gamle ko- og svinestald, fortæller
Jens Erik, og fortsætter:
Foran og bagved butikken er der altid inspiration at hente. Vi gør bevidst meget ud af at vise de buske og træer
der er aktuelle netop nu. Bag butiksbygningen har vi ca. 5000 m2 med haveplanter, der er opdelt i bede/sektioner, så det er nemt at overskue.
Vi er p.t. 5 ansatte på Plantegaarden til at yde service for dig.
Besøg os på Plantegaarden, og vi vil hjælpe med netop dit behov.
Vi laver havetegninger og udsteder gavekort.
I december har vi selvfølgelig focus på julen. Der er både juletræer - gravpynt - juledekorationer - dørkranse pyntegrønt, samt masser af gode ideer og materialer til gør det selv. Utroligt stort udvalg til julegaver, f.eks stenfigurer - springvand i mange variationer
og meget mere.
Vi glæder os til at betjene jer og rigtig god jul - med venlige hilsner fra Anne og
Jens Erik Jensen.

Laila Chemnitz
Tlf. 64 78 10 69 - 20 70 10 69
iso-it@-it.dk
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Forslag til Årets Nytårsmenu 2008
Medens vi venter på Dronningen:

Loxarel ”999” Brut Rosat

Flot klar udfordrende farve.
En Cava med masser af frugt i næse og smag.

Medens vi er i køkkenet og hjælper Mor

Casa de Piedra, Cabernet Sauvignon 2007
Duft af modne tropiske frugter såsom fersken, melon og ananas.
Blød og rund og forfriskende sprød.

Vanskelige
opgaver
- det er os

RISHØJ &
ANDREASEN A/S
MURERMESTRE
Værkstedsvej 14
5591 Gelsted
Tlf. 64 49 11 28
Bil tlf. 40 16 68 28

Gåseleverpostej i godt selskab.
Serveret med tyttebær, syltede agurkestrimler
og ristet brødtrekanter.

Weingut Aliram, Grauburgunder-Strasser Hasel 2006
Grauburgunder (Pinot Gris) med stort G.
Intens med lidt fedme. Elegant

Chateaubriand i nytårshumør.

Serveret med flødestuvet spinatsouffle.
Smørristede grønsager bestående af porre, gulerod og courgette,
julienneskåret og smagt til med hvidløg og persille.
Hertil små ovnbagte, ostefyldte kartofler.
Symfoni af syltede peberfrugter samt
en krydret flødechampignonsauce.

Bodegas Pago del Vicario 50 + 50,
Cabernet og Cabernet Sauvignon 2004

Flot og stilig, elegant vin. Meget velafbalanceret og dvælende vin.

Dortes Kokosfromage

Serveret på bund af chokolade
Pyntet med karamelfløde og strimler af
ristet frisk kokosnød samt friske frugter.

Bodegas Pago del Vicario Merlot Dulce 2004
En lækker intens og stofrig Merlot med afdæmpet sødme
og et tørt strejf.

Til at byde 2009 velkommen
Valdivieso Sparkling Brut

Frisk duft og smag af grønne æbler, ristede mandler
samt duft af blomster.

Menu og vine er sammensat af Mignon`s Vinkælder og
Madskribent Dorte Asbjørn.
Opskrifterne findes på Dortes hjemmeside
efter 15. Dec.
www.dorteasbjorn.dk
www. mignon.dk

