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19. Årgang
I dette nummer af GelstedBladet
se bl.a.

Julemanden kom på besøg på
Holmegården - se side 4

- og der var rigtig juletræsfest i
GelstedHallen - se side 17

Gelsted skakklub afholdt
tunering - se side 13
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Gelsted Bladet

GENERALFORSAMLING

Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og
omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en
del af Ejby, og til Middelfart Byråd.

Foreningen – Gelsted Bladet

Layout
Billedværkstedet Gelsted

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
I foreningen ”Gelsted Bladet”
Onsdag d. 22. april
kl. 19.30
På Gelsted Kro.

Bladets adresse:
Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen, Gelsted
E-mail : post@gelstedbladet.dk
Artikler til bladet

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Alle artikler, meddeleser, m.m. bedes
sendt til E-mail : post@gelstedbladet.dk
Evt. papir billedmateriale til postkassen.

Bestyrelsen
Kom og vær med!

Bestyrelsen:
Gunvor Schmidt
Kirsten Hansen
Grete Hansen
Steen Asbjørn
Jean-Pierre Mignon

Tlf. 64 49 18 51
Tlf. 64 49 15 95
Tlf. 64 49 15 85
Tlf. 64 49 10 05
Tlf. 24 25 90 44

Deadline næste nummer:
Mandag, 23 Marts - 2009
Forbehold for trykfejl.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
I hobbyklubben for kreative unge
Torsdag d. 5 marts kl. 19,00 i klubbens lokaler
på Holmegården Søndergade 80 Gelsted.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
På bestyrelsens vegne
Kirsten Hansen.

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

Gelsted Gymnastik – Idrætsforening
Afholder Generalforsamling, Onsdag den 11. marts
2009 Kl.19.30 i klubhuset,
Sportsvænget 5, Gelsted.
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
Alle er velkomne.
Bestyrelsen.

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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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

www.gelstedbladet.dk
Gelsted Lokaludvalg
Gelsted Lokaludvalg i Middelfart Kommune blev stiftet den 23. april 2007, og godkendt af byrådet den 6.
August 2007.
Men det tidligere lokaludvalg, som blev nedlagt i forbindelse med kommunesammenlægningen, har rødder
tilbage til den gamle Ejby Kommune. Lokalområdet
har således haft et lokaludvalg siden den 1. maj 1990.
Hvorfor et lokaludvalg?
Lokalområdet har en officiel kanal med direkte adgang
til kommunen.
Kommunen kan adressere sine henvendelser vedr.
lokalområdet, og undgår derved at ”råbe ud i skoven”
uden at få svar.
Lokaludvalget tager selv initiativer, eller støtter andre
borgeres gode initiativer.
Lokaludvalget er et samlende og koordinerende led for
ideer og tiltag i lokalområdet.
Et synligt lokaludvalg sikrer, at kommunen i det daglige arbejde er opmærksom på lokalområdet.
I tilfælde af kriser eller folkelig utilfredshed med forholdene i lokalområdet er beredskabet (lokaludvalget)
klar til at gå i aktion (f.eks.ved afholdelse af borgermøder). Man skal ikke først til at organisere sig.
Lokaludvalget kan vejlede ved ansøgning af midler
(”Fundraising”) ved f.eks. LAG, Landdistriktspuljen og
Friluftsrådet.
Lokaludvalgets formål er:
• at medvirke til det brede samarbejde mellem
beboere og foreninger i lokalområdet.
• at påtage sig opgaver, som i henhold til beslutninger i Byrådet delegeres ud til lokaludvalget.
• at tage eller støtte initiativer, som gør det attraktivt at bo i området.
• at synliggøre lokaludvalgets arbejde. Blandt andet
igennem Gelsted Bladet.
Eksempler på emner for lokaludvalget
Lokalplaner
Landdistriktspolitik
Skolen
Aktiviteter og tilbud for de unge
Foreningslivets trivsel og vilkår
Byggegrunde
Projekter vedr. naturgenopretning og stisystemer.
- Irene Jensen

Indlæg af borgmester
Steen Dahlstrøm
Gelsted rummer et levende samfund
præget af stort lokalt engagement.
Det fornemmer man straks hver gang
man gæster området.
Jeg deltager gerne i jeres aktiviteter,
og har senest deltaget i Gelsted Marked og ved udgivelsen af jubilæumsskriftet for Gelsted
Skole, og har den 10. februar deltaget i G.G&I.F’s 50 års
jubilæum. Det så jeg meget frem til.
Gelsted Bladet er en flot eksponent for det lokale engagement. Bladets ihærdige arbejde er med til at sætte
Gelsted yderligere på landkortet i Middelfart Kommune,
da jeg ved, at byrådsmedlemmerne læser bladet med
stor interesse.
Blandt andre aktører, der er med til at sætte dagsordenen i Gelsted, er Gelsted Lokaludvalg. Udvalget var et af
de første lokaludvalg, der blev stiftet i Middelfart Kommune – kun ca. 5 måneder inde i den nye kommunes
første leveår. Retfærdigvis skal det nævnes, at Gelsted
har haft lokaludvalg siden 1990, så der er en lang tradition for lokalt demokratisk sammenhold i Gelsted.
Det er en klar fordel for Middelfart Kommune, at lokaludvalg er med til at understøtte vores dialog med lokalsamfundene. Og jo flere mennesker der engagerer sig i
den demokratiske beslutningsproces i kommunen, desto
bedre bliver Byrådets beslutninger. I den sammenhæng
spiller Gelsted Handel og Erhverv ligeledes en kendt
aktiv rolle.
Jeg vil gerne opfordre jer
til at blive ved med at styrke både jeres sammenhold
i Gelsted, men også jeres
engagement i den politiske
beslutningsproces i Middelfart Kommune.
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DAGPLEJENS dejlige juletræsfest på
Holmegården d. 11-12-08
Vi var ca 60 børn
som mødtes fra
kl.6
ca. 7,30 spiste vi
rundstykker sammen.
Så blev der danset
og sunget om juletræet og julemanden stod pludselig
uden for vinduet,
det var lige noget

for
børnene. De strømmede til vinduet, kaldte på ham så
han var nødt til at komme ind & havde en pakke med til
alle de søde børn.
Derefter fik vi boller,
saft, mund godter,
og frugt.

Ungdomsklub for unge i og omkring Gelsted/
Ejby fra 13 år – 18 år.
Klubben var tidligere en privat forening, men hører i
dag ind under Middelfart Ungdomsskole, der bl.a. står
for hele ungdomsklubområdet i Middelfart Kommune.
Klub 79 har åbent mandag og onsdag
fra klokken 19 til 22.
Beliggende: Kingstrupvej 150, 5591 Gelsted.
Medlemskab af klubben: 150 kr. pr. år. (fra sommerferie til sommerferie) 10 kr. pr. gang.
Medlemskab af klub 79, giver adgang i alle ungdomsklubber i Middelfart kommune.
Aktiviteter
I klubben kan de unge, høre musik, spille billard, airhockey og Xbox 360, benytte computere til spil eller
Internet, se film eller bare hygge.
Ny klub
I løbet af foråret 2009 flytter klubben op ved siden af
Gelsted Skole. Ombygningen er sat i gang. Samtidig
med at klubben får langt bedre forhold, skal der fokus
på Gelsted-området. Ungdomsskolen overvejer i øjeblikket en række initiativer.

Vi spiste vores
madpakker (de blev
næsten ikke rørt)
og nu kunne børnene sove (godt
trætte)

Eksempler på initiativer i Gelsted

Eftermiddag gik med hygge & spise mund gogter,frugt,
æbleskiver & drikke saft.
Vi sluttede af ca. 16,30
DET VAR EN GOD DAG FOR
ALLE, KAN VI GODT SIGE
VI I DAGPLEJEN VIL OGSÅ
GERNE TAKKE VORE SPONSORER.
Gelsted Brugs
Henning Jørgensen "Vagger"
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Klub 79

• Afholdelse af møde med unge
• Undersøgelse af muligheder for etablering af ”benzinklub”. Det vil være oplagt at lade den nye klub være
base for benzinklubben.
• Udvikling af relevante ungdomsskoletilbud der kan
placeres i klubben eller på Gelsted Skole. Der kan være
tale om både almindelige ungdomsskolefag og målrettede tilbud/klubaftener for eksempelvis ”Tøsegrupper”
og ”Stille Piger”.
Brug for hjælp
For at det skal lykkes med forbedrede tilbud til unge i
området har vi brug for hjælp fra lokalområdet.
Fra skolen, interesserede forældre/voksne, lokale foreninger, erhvervsliv m.fl.
Jesper
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GELSTED BORGERFORENING.
Gelsted Borgerforening kunne i 2008 fejre sit 25 års
jubilæum.
Formålsparagraffen siger, at foreningens primære
opgave er at arrangere samt at støtte folkelige og
kulturelle arrangementer i lokalområdet, dette forsøger
vi at efterleve.
Gelsted Borgerforening har til huse: Søndergade 80 i
Gelsted.
Vi ejer huset, også kaldet Aktivitetscenteret Holmegården, og vi deler fast med Gelsted Skakklub, Den lille
kunstskole, Gelsted Hobbyklub samt Gelsted Seniorklub.
Dele af huset ”stalden” udlejes også til fester m.v.
Gelsted Borgerforening ejer også 11 Ha. Jord omkring
gården. Det er sammenhængende med Fyns Statsskovsvæsens bynære skov i Gelsted. Hele området er
offentligt tilgængeligt.
Der er et stort og et godt stisystem mellem foldene,
her kan man også nyde synet af borgerforeningens
kvægbesætning, bestående af 11 stk. Skotsk Højlandskvæg. De afgræsser området sammen med en flok får
samt nogle heste. Området er virkelig et besøg værd.
Hele området samt en del lånt jord bruges også til det
årlige GELSTED MARKED i august.

Afgørelse af Gelsted Bladets
jule konkurrence.
Hvor mange propper var der i cognac glasset
hos Mignons Vinkælder ?
Der har rigtig været gang i talrammen hos borgerne her i Gelsted, og også mange besøgende
fra andre steder i landet, gættede på antallet af
propper i glasset.
Det var dog en af vores egne her fra Gelsted, som
kom tættest på det rigtige antal, så vinderen blev
Edith Olsen, Grønnegade, med et bud på 289
propper. Det rigtige antal var: 279 propper.

GELSTED MARKED
Det årlige marked har været afholdt 21 gange, - det
afholdes altid weekenden før sidste lørdag i august.
Markedspladsen inkl. parkering dækker et areal på
17 Ha. – hvor ca. 350 kræmmere og ca. 50.000
besøgende mødes.
Markedet er muligt, fordi klub- og foreningslivet i lokalområdet hvert år kan fremskaffe ca. 550 frivillige mennesker til at servicere alle de besøgende.
Markedet har udover kræmmere fire spillesteder og et
stort flot Tivoli, så alt i alt er det den store årlige folkefest for hele familien, - med mulighed for en god handel, - og på Gelsted Marked må man prutte om prisen.
Vi byder også dig og din familie velkommen på Gelsted
Marked d. 21 – 22 – 23 August 2009.
Vi ses !
Arne Rasmussen

På billedet overrækker Jean-Pierre Mignon, vinderen
Edith Olsen, gevinsten, som var en dejlig kurv,
med vin, chokolade og andre lækre sager, fra Mignon’s
Vinkælder.

Hårdt arbejde
Blondinen blev indlagt og fik besøg af en kollega.
- "Hvordan går det på kontoret nu jeg er væk?" spørger hun.
- "Fint" svarer veninden, "vi deles om dit arbejde Susan laver kaffe, Jette læser ugeblade, og jeg går i
seng med chefen
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Genbrugsbutik igen i Gelsted

Orientering efter sidste genbrugsmøde:
Aftenen startede med rundvisning i det tidligere genbrugscenter og butikkerne. Arne Rasmussen fdm. for
borgerforeningen bød velkommen, og opfordrede så til
at danne en bestyrelse for en ”ny” genbrugsbutik. Han
fortalte om forslag til at ”drive” butikken på, og kom
med forslag til vedtægter.
Foreningers medlemmer som vil komme og hjælpe, vil
af omsætningen, modtage 1/3 del af indkomst, regnet
efter medlemmernes fremmøde (talte timer), og rest
2/3 til bygninger og forbrug.
Vedtægterne blev gennemgået og revideret og godkendt. Bestyrelsen består af 7 personer, hvoraf én skal
være fra borgerforeningen, som så vidt muligt bliver
dem der lægger lokaler til.
Den nye bestyrelse er:
Anna Rubin - Birte Nicolajsen - Erik Pedersen - Erik Larsen - Lena Madsen - Birgitte Jensen + én ? fra borgerforeningen, som afgøres d. 29 jan.
Suppleanter er Dorthe Greve og Preben Jørgensen. Revisorer er Peter Andersen - Ove Andersen og deres
suppleant blev Bent Dahl.
kh.

Handicapgudstjeneste i Gelsted Kirke
Tirsdag d.31.marts 2009 klokken 19 00
Afholder vi en specialgudstjeneste i samarbejde med
Orkestret: Æblehavens band. Det er et orkester, hvor
de fleste medlemmer er beboere i støttecenteret æblehaven i Nørre Åby. De øver én gang om ugen i Gelsted
præstegårds konfirmandstue og herfra er ideen opstået
til at lave denne festlige gudstjeneste.
Særlig indbydelse sendes ud til omegnens bosteder og
støttecentre, men alle er naturligvis hjertelig velkomne.
Venlig hilsen
Gelsted Menighedsråd og sognepræst.

Kirketider:
Søndag d.8.februar: 9 30 v/Dorthe Stæhr Nielsen
Søndag d.15.februar: 14 00 v/Jens Christian Rothmann
Søndag d.22.februar: 14 00 Familiegudstjeneste
v/Dorthe Stæhr Nielsen
Søndag d.1.marts: 11 00 v/Dorthe Stæhr Nielsen

I forbindelse med G. G. & I. F.’s 50 års jubilæum
er der stort jubilæumsbanko i Gelstedhallen
Lørdag den 21. marts 2009 kl. 15.00
Tag familie, venner, naboer og kollegaer med til nogle
hyggelige timer i Gelstedhallen til støtte for foreningens
børne- og ungdomsafdelinger!

Søndag d.8.marts: 9 30 v/Dorthe Stæhr Nielsen
Søndag d.15.marts: 11 00 v/Dorthe Stæhr Nielsen
Søndag d.22.marts: 19 00 v/Lars Højland
Søndag d.29.marts: 9 30 v/Dorthe Stæhr Nielsen
Søndag d.5.april: 11 00 v/Dorthe Stæhr Nielsen
Torsdag d.9.april: 9 30 v/Dorthe Stæhr Nielsen
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Den lille kunstskole

Gelsted Folkedansere
Vi danser i Gelsted Forsamlingshus eftermiddag og
aften om onsdagen. Vore medlemmer er meget trofaste og 90 aktive dansere får gennemgået trinene i vals,
polka osv. af instruktørerne så alle kan være med i dansen. Les Lanciers har vi også på programmet. Vi danser
til levende musik og er heldige at have 3 spillemænd til
hvert hold.

Socialt samvær sættes højt, så vi morer os, synger og
drikker kaffe. Da alle ikke kommer hver gang, har vi
fint plads til at modtage nye medlemmer.
Syng sammen er en anden af foreningens aktiviteter.
Den finder også sted i Gelsted Forsamlingshus; den 1.
mandag i hver måned fra september til maj.
Folkedans er for alle, det handler om livsglæde og
motion. -Vil du vide mere:
Ring til Jonna Errboe på tlf.: 64 78 15 15

Minikonfirmanderne holder minikonfirmation
Søndag d. 5.marts i Gelsted Kirke.
Ved denne gudstjenste, som står i minikonfirmandernes tegn bliver børnene minikonfirmeret. I den
forbindelse indbydes hele sognet til denne festlige
gudstjenste og i særdeleshed er der tradition for at
familierne til minikonfirmanderne deltager: Onkler,
mostre, tanter, søskende, forældre og bedsteforældre.
Gudstjenesten er tillige afslutningsgudstjenste for
minikonfirmanderne - de afslutter den periode på et år,
hvor de har gået til minikonfirmand iGelsted Præstegård.
Vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at det
bliver en hyggelig dag.
Venlig hilsen Minikonfirmanderne og præsten

Den lille kunst skole underviser
tirsdag og torsdag børn i
alderen 8-16 år i tegning, maling og
kunstforståelse.
Tirsdag er for 8-12 årige og torsdag
for 12-16 årige fra 16.00-18.00.
Det er et godt alternativ til dem som
ikke dyrker så megen sport.
Vi holder til på Holmegården i Gelsted syd.
Nogle eksempler på vores kunnen.
Underviser Birgitte Ellekær Jensen
E-mail hogbjensen@mail.tele.dk
Telefon 28771161

Generalforsamling 2009
Der indkaldes til generalforsamling
onsdag d.18/2 i ”Den lille kunstskole”.
Sted : Holmegården i de sædvanlige lokaler på 1. sal
kl.19.00
Dagsorden ;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Revideret regnskab fremlægges
valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer, på
valg er Finn Fejer og Britta Lindgård .
Valg af revisor
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag (ændring af Vedtægter
skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før
generalforsamlingen.)
Eventuelt.

På bestyrelsens vegne
Formand Birgitte Ellekær Jensen
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Vores lokale Afrikaindsamling i Gelsted - Jonna, som er vores danske kontakt i Campala lærte
Zanta at kende på hospitalet. Jonna er medfølgende
Vores familie i Uganda
Her d.24 januar var der en stor Afrika-indsamling i
Danmark. Den indbragte over 72 millioner kroner. Vi
slog alle rekorder. Det var rigtig flot, at så mange mennesker på trods af finanskrisen har overskud og vilje til
at gøre en forskel for fattige afrikanere.
Også her i Gelsted finder vi viljen til barmhjertighed og
medmenneskelighed.
I nogle år har vi, menigheden i Gelsted gennem indsamlinger i kirken støttet en lille familie i Uganda med
nogle få tusinde, hver år. Det har hjulpet familien med
de mest basale fornødenheder, som mad og tøj og husleje.
Her før jul, stod vi så i den situation, at vi skulle have
samlet nogle penge ind til at Zanta, moderen, som er
døende af AIDS, kunne få bygget et hus til sine børn,
så de er sikrede et sted at bo efter hendes død.
Vi troede ikke rigtig på projektet selv. Men vi tænkte,
at der jo nok kunne samles lidt ind. Det blev til små
20.000 kroner fra Gelsted sogn. Nogle har givet et lille
bidrag, andre et stort og igen flere derimellem. Det er
utrolig flot, at vi i et sogn som Gelsted kan klare sådan
en opgave.
I det følgende skal vi lige ridse Zantas historie op, selvom den er fortalt før her i Gelstedbladet.
Zanta har boet i Campalas med tre børn, siden hendes
mand døde tilbage i 2000 af Aids. Det blev en rigtig
barsk tid for den lille familie. Hans familie tog alt, møbler, køkkenting, selv hendes tøj.
Fra at bo pænt efter afrikansk standard, med pæne
møbler, flyttede Zanta med 3 børn til et lille usselt
værelse i et slumkvarter, og var så heldig at få et
rengøringsjob på hospitalet i nærheden.
Ugen efter mandens begravelse følte hun sig sløj og fik
medicin mod malaria.
Da det ikke hjalp, fik hun antibiotika i 3 måneder.
Det hjalp heller ikke, og så blev Zanta testet og fundet
Aids- positiv - 29 år gammel.

hustru for en ulandsfrivillig og har siden hun kom til
Uganda arbejdet frivilligt og ulønnet som sygeplejeske
og i særdeleshed i slumkvarterene i Campala.
Zanta gjorde dybt indtryk på Jonna.
Hun er bare et dejligt menneske. Der på hospitalet,
hvor Jonna mødte Zanta, oplevede hun et menneske
med overskud. Selv om Zanta allerede var syg på det
tidspunkt, havde hun overskud til at hjælpe mødrene,
der var indlagte med syge børn.
I 2003 blev Zanta fyret fra hospitalet, da man ikke ville
have hiv - positive ansatte.
På det tidspunkt var man lige startet med at give medicin på forsøgsbasis, og Zanta var blandt de 25 udvalgte. Det har indtil videre forlænget hendes liv med 5 år ,
med både gode og dårlige dage.
De første år tjente hun lidt ved småhandel, Hun solgte
bananer, eller cassaver, men det har der ikke været
kræfter til de sidste år.
At Gelsted kirke valgte at støtte Zanta, har helt klart
også forlænget hendes liv, og givet en bedre livskvalitet.
Jonna har givet de indsamlede penge i små rater til
Zanta, de sidste små fem år.
Pengene går til husleje, mad, tøj, skolepenge til børnene. Det er ikke altid pengene fra kirken har rakt hun har faktisk svært ved at klare sig i hverdagen, men
Zanta har aldrig beklaget sig, men været meget glad
for den hjælp hun har fået fra Gelsted kirke.
Det er i den grad gået tilbage med Zantas helbred den
sidste tid. Zanta er den første til at indse, hvad vej det
går.
Nu er det sådan at Zanta har et stykke jord i en by, der
hedder Lira. Og hendes helt store mareridt er, at det
tager hendes afdøde mands familie fra hende, når hun
dør. Med mindre altså, at der står et hus på grunden,
så kan de ikke røre det.
For første gang i den tid Jonna har kendt Zanta har
hun oplevet at hun har været helt nede kulkælderen og
fuldstændig mistet modet og håbet om en fremtid for
børnene.

Gelsted Hallens
Cafeteria
Tlf. 64 49 18 69
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Og så er det altså at vi her i Gelsted har kunnet yde et
beløb på 20.00 kroner til et hus med tre værelser, så
børnene er sikrede, når Zanta dør.
Det byggeri er nu i gang og Zanta er som forvandlet
efter byggeriet er begyndt.
Fra at tale om selvmord, stråler hun af livsglæde. Hun
er stadig meget syg, men den støtte hun har fået fra
Gelsted, er klart livsforlængende.
Nu, hvor der står et hus på hendes grund, kan familien
ikke tage grunden fra børnene, når hun dør. Børnene er
sikrede, og det er det vigtigste for Zanta.
Familien har som sagt mange gange truet med, at de
ville tage jorden og sælge den. Det kan man kun, hvis
der ikke står en bygning.
Huset bliver med 3 værelser, og det er gået planmæssigt. Først havde Zanta meldt ud, at det nok ville blive
7000, men Zanta er ikke særlig erfaren med den slags
og håndværkerne har det med at slynge et for lavt
beløb ud for bare at få lov at komme i gang med
byggeriet.
Det er sådan, at I Uganda står mange huse halvfærdige, fordi byggeriet er blevet dyrere end anslået.
Byggematerialer stiger fra dag til dag, og transporten
er dyr.
Skal man have bygget må man selv købe, det der skal
bruges, trillebør og alle de redskaber, som indgår i
byggeriet.

Arbejdslønnen er godt nok ikke så høj, men de skal
også have mad.
Men budgettet skal nok holde - Zanta skal nok få et fint
hus, for de penge, vi har sendt. Vi bringer et billede af
husbyggeriet og når det er færdigt får I resultatet at se.
Vi skulle hilse fra Zanta og hendes familie og sige tak af hjertet tak.
Og vores kontakt i Uganda skriver sådan til os:
"Tusind tak Gelsted fordi I fortsat støtter Zanta. Hun er
et dejligt menneske."
Mange hilsner Jonna

FRA KIRKEBØGERNE

Døbte:
Andreas Axel Rosenkjær Rasmussen
Melbyesvej 26, Odense
Døbt d. 23.november 2008
Aksel Skole Boe Jakobsen
Aulbjergvej 7, Gelsted
7.december 2008
Anton Egelund Dines Andreasen
Gelsted Byvej 21, Gelsted
Døbt d.25.januar 2008

Døde I Gelsted sogn og /eller begravet fra
Gelsted Kirke
Ellen Johanne Christensen
Tårupvej 10A, Gelsted
Død 31.december 2008
Holger Nielsen
Tårupvej 10D, Gelsted
Død 03.januar 2009
Ursula Frida Marta Corneliussen
Tåruplundvej 11, Gelsted
Død 6.Januar 2009
Knud Herløv Olsen
Tårupvej 14D, Gelsted
Død d.18.januar 2009
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Gelsted skakklub

Hver torsdag aften (i vinterhalvåret) mødes en flok glade vestfynboer i aulaen på Gelsted Skole for at spille,
synge og hygge os sammen.
Det har vi gjort nu i over 20 år.
Vi starter kl. 19.30 med sang og musik. Ved 20.30
tiden drikker vi vores medbragte kaffe, og så fortsætter det igen med musik og sang til vi skal hjem, lidt før
kl. 22.
- Vi er en blandet forsamling, og vi synger
ikke alle lige godt, og der kan også let snige sig en falsk
tone ind, men det skal der også være plads til. Vi er og
bliver amatører, men gør hver især vores bedste, så
hvad mere kan man forlange?
Det siges, at man ikke kan spille, synge og være sur
samtidig, så det er nok derfor, det er så hyggeligt.
Ind imellem holder vi et par fester med fællesspisning
og dans, - alt sammen for et kontingent af 100,00 Kr.
om året.
Hvis det lyder som noget for dig, så kig ind til os, - og
har du et instrument, du kan hive et par toner ud af, så
tag det med.
Er du i tvivl om det er noget, så kig ind et par gange og
vær med, før du bestemmer dig.
Vi er der desværre ikke i ugerne 7 og 8, - Da aulaen
skal bruges af skolen selv.

Gelsted skakklub er en forening, hvor vi spiller skak
tirsdage kl. 19.00 på Holmegården, Søndergade 80 i
Gelsted.
Klubben er opstartet i 1994, og tæller idag 20 medlemmer.
Vi er en skakklub hvor der er plads til både hygge og
skak på det mere seriøse plan.

På foreningens vegne

Hvert år afholder vi vor interne klubturnering, hvor alle
klubbens medlemmer spiller mod hinanden, for til sidst
at kåre årets klubmester.
Vi deltager desuden løbende med 3 hold i Fyns Skakunions Holdturneringer.
GELSTED ENKELTMANDS TURNERING afholdes hvert år,
hvor der kommer spillere langvejs fra, for at deltage.
Du er hjertelig velkommen til at kigge forbi Gelsted
skakklub, og få et parti skak, samt en kop kaffe. Der er
altid plads til nye medlemmer.

Inger.

Gelsted Dart Club
Vi er en flok som samles hver mandag og torsdag (fra
kl. 19.00.)
Vi hygge snakker, spiller ståldart, e-dart, og rafler. Og
den 1. Fredag i måneden er der sjov på programmet,
vi laver noget mad og bare hygger.
Synes du at det lyder som noget for dig, eller er du
bare nysgerrig, så kig ud. Vi er åbne for nye forslag.
Med venlig hilsen
Medlemmer i GDC
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Fik du ikke bladet i din postkasse ?
så ring - 6222 2222
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Årsmøde i Gelsted

Minigolf Clubben Gelsted.

Lokalhistorisk arkiv

Minigolf er en sport som kan dyrkes af alle uanset alder
og køn.
Vi har vores anlæg liggende lige overfor Stationen i
Gelsted.
Klubben har flere gange været Danske Mestre.

Vores lokalhistoriske arkiv dækker de ti kirkesogne,
der er i den gamle Ejby Kommune. Hvert år afholdes
årsmøde i et af sognene, - det går på skift. - I år er det
Gelsteds tur, derfor er der sat fokus på Gelsted, og der
bliver udgivet en publikation, faktisk nr. 39. i rækken,
og den vil være uddrag af Topografien, - sognehistorie
for Gelsted Sogn skrevet af pastor M.G. Krag (1819
- 1864).
Årsmødet afholdes torsdag d. 19. marts kl. 19.00 på
Holmegården i Seniorklubbens nye lokaler.
Aftenens program er inddelt i to afsnit:
Først er der en kort generalforsamling i Støtteforeningen til lokalhistorisk arkiv, 19 til 19.30.
Derefter er årsmødet, hvor programpunkterne er :
Museumsinspektør Harriet Hansen, Middelfart Museum,
- der tidligere har boet i Gelsted, vil fortælle bl.a. om
fattigvæsenet i Gelsted i 1800 tallet, med udgangspunkt i Pastor Krags topografi.
”De Gamles Hjem” – Kirsten Rishøj vil vise billeder og
fortælle om livet på hjemmet dengang.
”Zonen”, redningstjeneste i Gelsted. – Tidligere stationsleder Børge Andersen, født i Gelsted, vil fortælle om
sin drengetid på Zonen i Gelsted.
Ved kaffebordet vil Søren Skov, Arkivets leder, fortælle
om arkivet og informere om nyt om vores kulturarv.
Derudover vil der være udstillet billeder og sager fra
Gelsted Sogn. – og vi synger et par sange, bl a.
”Gelsteds pris”.
Vel mødt til en hyggelig aften! – Alle er velkomne.
PS – har nogen yderligere en sang om/fra Gelsted, så
lad os det vide.
Grete Hansen

Minigolf er medlem af Dansk Idræts Forbund, så
guldmedaljer er D.I.F. medaljer, dem uddeles der ikke
mange af på Vestfyn.
Vi har medlemmer fra mange dele af landet idet det
sociale samvær er vores styrke og det tiltrækker
mange at der ikke gøres forskel i dagligdagen uanset
spillestyrke.
Skulle i have lyst til at prøve at spille er i velkomne til
at besøge os.
Vi spiller om vinteren på Gelsted Skole i
gymnastiksalen hver Onsdag fra. Kl. 19.00 til 21.30
Fra 1. april træffes vi på anlægget overfor stationen
hver Mandag og Torsdag fra kl. 18.30
Vi kan kontaktes på tlf. 21775260,
for yderligere information.

Ikke stærk nok
Lægen: Nå, hjalp de styrkende piller, jeg ordinerede?
Poul: Det ved jeg ikke, jeg har ikke haft kræfter til at
skrue låget af glasset.

Laila Chemnitz
Tlf. 64 78 10 69 - 20 70 10 69
iso-it@-it.dk
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I SuperBrugsen har DU valget, vi har udvalget!!!!
X-tra er vores egne dagligvarer til discountpriser - i en kvalitet, der
når du handler
altid lever op til vores høje krav. Så kig efter
- og spar mange penge!!

2 kg

er det absolut bedste oksekød.
De bedste udskæringer fra det
bedste kødkvæg. Altid saftig og mørt - når kun det
bedste er godt nok til dine smagsløg.
" man ville ønske den sidste bid var den første "
Har du spørgsmål / ønsker, eller brug for et tip, spørg
vores slagter
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Änglamark er vores eget mærke indenfor
økologiske madvarer, vaskepulver, personlig pleje og babyprodukter.
Serien kombinerer høj kvalitet med
omtanke for sundhed, allergi og miljø.

www.gelstedbladet.dk
I gruppe 3 viste Gelsted spillerne Ronn Rasmussen
Gelsted skakklub har netop afholdt
GELSTED ENKELTMANDS TURNERING og Aage Kristensen (formand for klubben) at de ikke
var sådan at bide skeer med. Ronn vandt gruppe med
2008
- med spillere fra hele Fyn og Jylland. Der blev
spillet i 4 grupper, hvor spillerne var fordelt efter
ratingtal.
I gruppe 1 deltog der ingen spillere fra Gelsted skakklub. Resultatet her blev, at Svend Veise fra Nyborg
skakklub løb af med sejren, med 4,5 point ud af 5
mulige.
2.pladsen gik til Brian Hamann fra Fredericia skakklub,
mens Jacob Jensen fra Læseforeningens skakklub tog
sig af 3.pladsen.
Den tidligere Gelsted spiller Chresten Nielsen, nu Frem,
fik en delt 4-5.plads sammen med Dennis Jespersen fra
Indslev skakklub.
6.pladsen gik til Ib Cyrill Brix Juhl fra Assens skakklub.
I gruppe 2 var spændingen bevaret indtil sidste runde,
da to spillere havde mulighed for at løbe med førstepladsen. Gelsted spilleren Bjarne Andersen vandt sit
parti, og tog dermed 1.pladsen med 4 point ud af 5
mulige.
En delt 2-3.plads gik til henholdsvis Simon Juhl fra
Assens skakklub, og til Jimmy F. Sørensen fra Nyborg
skakklub.
Kurt Olsen fra Gelsted skakklub fik en delt 4-5.plads
sammen med Søren Gjedsted fra Frem skakklub. Poul
Jacobsen fra Indslev skakklub sluttede som nummer 6.

maximum point! 5 ud af 5 mulige.
Formanden, Aage Kristensen blev nummer 2, med 3,5
point. Nummer 3 blev
Steen Rasmussen fra
Indslev skakklub. 4.pladsen gik til Kristen Bjørn
Christensen fra Næsby
skakklub. 5. og 6.pladserne gik henholdsvis til
de to Gelsted spillere Leif
Fischer og Børge Hansen.
I gruppe 4 kunne 2 spillere løbe med en delt
førsteplads, såfremt Bent
Lerke, Assens skakklub
vandt, og Bent Bertram, Gelsted skakklub tabte hver
deres respektive partier. Her viste Bent Bertram, der er
nyt medlem hos Gelsted skakklub, at han som Ronn i
gruppe 3, også kunne. Det blev igen til maximum point
og dermed sejren i gruppe 4.
Bent Lerke fra Assens skakklub tog sig, med en sejr i
hans sidste parti, af 2.pladsen, mens de sidste 4 pladser gik til Gelsted spillerne Peder Nordborg, Hubert Hermann, Henrik Bang og Lars Bang, i nævnte rækkefølge.
Du kan finde mere infomation om turneringen, og om
spillerens tidligere og nuværende ratingtal efter turneringen, og om selve klubben, på hjemmesiden:
www.gelsted-skakklub.dk
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Flaget hejses for GG&IF !!

Tirsdag d. 10. februar var en festdag
for borgerne i Gelsted. Denne dag var
flagalleen på plads i gaderne for at markere, at byens samlingspunkt og bredt
favnende idrætsforening ,GGIF har 50
års jubilæum.
- Og det skal fejres
med maner !!!
- Overalt, hvor man færdes i Gelsted,
hænger der plakater, som fortæller om
hvilke arrangementer der er i forbindelse med jubilæet, og over 600 foldere
er delt ud for at gøre byens borgere
opmærksomme på begivenheden.
- Igennem længere tid har alle afdelingerne i GGIF arbejdet på at få samlet
materiale sammen om foreningens virke
igennem de sidste 25 år.
Nuværende og forhenværende udøvere
og bestyrelsesmedlemmer har skrevet
og fortalt, og alt dette er blevet sammenfattet i et jubilæumsblad, som er
blevet husstandsomdelt.
GGIF havde inviteret borgmesteren,
æresmedlemmer, sponsorer, nuværende
og tidligere medlemmer og alle andre
med tilknytning til foreningen, til reception i klubhuset fra kl. 16.00 til 19.00.
Her var GGIF vært ved en forfriskning
og en lille bid mad, kreeret af den lokale
Hviids Gourmet.
-I anledning af jubilæet er der tillige
lavet en stor fotoudstillling, som vil
kunne ses i klubhuset i forbindelse med
receptionen.

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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Rigtig mange har været i gemmerne for at finde materiale til denne udstilling, og rigtig mange af personerne
på billederne er blevet navngivet, men enkelte er uden
navn, så kom og hjælp til med at navngive de sidste.
Det kan også være at du finder dig selv på billederne.!
-I forbindelse med jubilæet, er der også lavet en hjemmeside, hvor alt det skrevne materiale, som der ikke
er fundet plads til i jubilæumsbladet, kan læses i sin
fulde udstrækning. Også her er der en masse billeder
af idrætlivet igennem alle 50 år. - Klik ind på hjemmesiden www.ggif-fyn.dk ,den er et besøg værd.
- Bestyrelsen har sat alle sejl til for at jubilæumsåret
skal være noget særligt, og i hele 2009 vil GGIF`s
afdelinger med forskellige aktiviteter markere, at
foreningen har jubilæum.
Således starter bankoudvalget med et Jubilæumsbanko d. 21. marts.
Kom og få en hyggelig dag i Gelstedhallen, hvor overskuddet er med til at støtte det lokale ungdomsarbejde.
- Og som ved ethvert andet jubilæum skal der være
fest.!
- Jubilæumsfesten med spisning og dans, finder sted
lørdag d. 28. februar i Gelstedhallen, og også her er
det lokale sat i højsædet, idet maden leveres fra Gelsted Kro.
Har du endnu ikke fået billet, kan dette ske ved at
henvende sig i Gelstedhallen eller i Super Brugsen,
men du kan også købe din billet på GGIF´s hjemmeside.
Billetsalget går alle steder strygende, og er der ønsker
om at sidde sammen med venner / sportskammerater
ved festen, så kan bordbestilling ske ved henvendelse
til Lisbeth tlf. 64491440.
Også dette er i fuld gang.
Det er foreningens og festudvalgets håb, at rigtig mange vil deltage i både reception og jubilæumsfest, og
derved være med til at gøre GGIF´s 50 års jubilæum
til noget helt særligt.

Gelsted Gymnastik – Idrætsforening
Afholder Generalforsamling
Onsdag den 11. marts 2009
Kl.19.30 i klubhuset,
Sportsvænget 5, Gelsted.
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
Alle er velkomne.
Bestyrelsen.
G.G. & I.F. er en 50 år gammel forening der i dag har
ca. 700 aktive medlemmer.
Foreningen er flerstrenget og tilbyder både badminton,
fodbold, gymnastik og håndbold i alle aldersgrupper og
på mange niveauer.
Som økonomisk støtte til foreningen er en banko-afdeling, der ugentlig afholder spille-gilder.
Har du lyst til at kommer og være med, så kontakt os
endelig:
Badminton
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Banko		

Formand Nils Folbirk
Formand Britta Jensen
Formand Stine Svensson
Formand Bent Clement
Formand Maria K. Olsen

Hovedbestyrelse:
Formand
Kim Lund			
Næstformand Flemming Sørensen		
Kasserer
Mette Knudsen		

60 95 40 72
64 49 16 33
22 44 26 69
64 49 14 58
64 46 19 15
64 49 10 82
64 49 21 29
64 49 23 90

Festudvalget

Gør det
du er bedst til
det gør vi
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Gelsted seniorklub tilbyder sig med
mange forskellige aktiviteter.
Er du fyldt 60 år, er der også plads til dig, for altid plads
til en til.
Siden starten d. 3. september 1996 har mødestedet
været Holmegård.
Her for nylig har vi fået nye seniormødelokaler på loftet
over hestene.
Det er et herligt lyst lokale, med bøgeparket gulv og
ellers lyse farver.
Før var i nabolokalet på 1ste sal, samt i ”stalden” nede
ved køkkenet.
Vi har pt. 110 medlemmer, som kommer fra hele den
”old” kommune.
De alm. onsdagsmøder er fra kl. 9 til 12 med sang, kaf-

fe og sang i den første halve time, og så ellers i gang
med aktiviteterne som består af forskellige kortspil dartspil - ringspil - boccia - bobspil og petanque.
Øvrig motion er at bevæge sig på forskellig vis og badminton fredage.
Anden motion er mandagsholdet, som forestår vedligeholdelse i huset.
Selv om vi holder til på 1 ste. sal, kan alle være med,
også kørestol brugere kan ”køre” op/ned med den nye
lift, sponsoreret af medlemmer og af lokale virksomheder. Vi er meget taknemmelige for denne lift.
Vi har i løbet af året, årstidsfester i klubben, samt nogle
busudflugter.
Måske noget for dig for 50 kr. som er prisen for medlemskontingent.
Kig ind eller få oplysninger v. formd. på tlf. nr.
30701786 mvh. Bestyrelsen

Hold din fest på Gelsted Kro,
i vore hyggelige selskabslokaler.
Vi tilbyder bl.a.

Festarrangement

Åbningstider
Mandag lukket -

Tirsdag-søndag kl 11.30 – 20.00

Billige værelser.
Enk vær. 390,- dob. Vær 510,ink. Morgenmad

Velkomstdrink
3 retters festmenu
Kaffe m/hjemmebag
Natmad
Vin ad libitum
Fri bar med øl/vand og vin
Min. 10 kuverter
FRA KR. 401,Tag-med-hjem - Fra

Winersnitzel m. brasede kartofler, skysovs, ærter & winergarniture........... 85,00
Spareribs m. mixed salat, pommes frites og kroens dressing....................... 65,00
Møbradgryde m. ærter & råstegte kartofler.................................................. 85,00
Kroens hakkebøf m. pommes frites, mixed salat & chilidressing................ 65,00
Steak af oksehøjreb m. ristet grønsager, pommes frites og valgfri sovs...... 130,00
Alle retter fås også i børnestørrelse.
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Børnemenu
Vælg mellem pølse eller fiskefilet med
pommes frites og remoulade. Kun 35,00

Solarium

Er kuløren falmet,
- så kom og prøv vores sol.
1 x sol kun Kr. 25.10 turs kort Kun Kr. 200,-

Besøg vores hyggelige restaurant,
- og nyd en af vore lækre retter,
fra spisekortet, eller prøv vores
3 retters menu.

Den første fredag i hver måned er der levende musik i Krostuen.

1, 2, 3...-? personer
Lette retter/forretter:

Rejecocktail
Salat, rejer, asparges, kaviar, citron, flutes og dressing . ........48,00
Stjerneskud
Butterdejsskal m/dampet og fileret fiskefilet,
pyntet med rejer, kaviar, tomat og citron.................................55,00
Dessert
Chokoladetærte eller frugttærte,
med rørt cremefraiche..............................................................30,00
Undgå ventetid - bestil i god tid!
Telefon 6449 1068 - mail: hotel@gelstedkro.dk

www.gelstedbladet.dk

Vidste du det?

Juletræ i Gelstedhallen
Igen i år var der julrtræsfest i Gelsted. - Heldigvis var
det i år inden døre i hallen

Salon Lena glemte vist nok sidste år sit
30 års jubilæum!

Der blev danset omkring
juletræet

Lena startede nemlig d. 15 februar 1978, og har siden
skabt respekt, når frisuren skal justeres på damer og
herrer.
Salon Lena er et godt sted at komme, når håret skal
klippes.
Med Lenas gode hjælpere Mai Britt, Marianne, og Cecilies assistance, ender det gerne med en frisure, som
aftalt, før at saksene går i gang, og er det måske meget
bedre end først tænkt, er det fordi frisørerne jævnlig
kommer på kurser, og hver gang kommer nyt frem, og
som så bliver til kundernes fordel og overraskelse.
Også nyheder om at sætte kulør på, læres der om, og
er derfor altid klar med råd og vejledninger.
Mangler der en tot eller lignende, sætter de extensions
på.
Til gør det selv, føres bla. parabene fri produkter fra
trevor sorbie.
NB: Der fortælles at hos Lena er kunderne altid i centrum.
Og husk lige at der er kommet nye åbningstider, som
er:
Mandag 9,00 - 17,30 tirsdag 9,00 - 19,00
og onsdag lukket.
torsdag 9,00 - 17,30 fredag 9,00 til
17,30, lørdag 9,00 - 12,00.
bn.

Børnene hyggede,
og sang
”Vær velkommen”
sammen med E.J,
Petersen

Og der var
godteposer
til alle børn.

is
Grat te!
skif
k
n
a
B

Sognekonge for det næste
år blev udnævnt:
Peter Brink
- den aktive gymnastikleder.

Gelsted Byvej 5 - 5591 Gelsted
Tlf. 63 45 70 04 - Fax. 63 45 71 34
www.totalbanken.dk
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Sidste halvdel af gymnastik sæsonen er
gået i gang
Julen sluttede første del af vores sæson af. Det blev
til nogle hyggelige juleafslutninger med juletræ, sang,
besøg af julemanden, lege, godtepose og masser af
hygge. Det skete for børneholdene i salen. Mens en del
af voksen holdene brugte foreningens dejlige klubhus,
hvor kaffen og pakke spil og snakken gik højt. Det glæder mig som formand for afdelingen at vores gymnaster bakker op omkring det sociale selv om julen er en
travl tid.
Den halvdel vi nu er gået i gang med, er den korte og
vi har en masse ting vi skal have holdt.
Der skal efter vedtægter i GG & IF holdes et udvalgs
valg en gang om året i hver afdeling. Det holder gymnastik afdelingen i januar. Sidste år prøvede vi noget
nyt. Vi droppede den måde vi plejede at holde valget
på, som var en aften i klubhuset hvor der kun dukkede
få op. Vi prøvede at fange gymnaster og forældre i
salen mellem to hold, så kom der da nogen og det lykkes faktisk at få nye ind i udvalget. Det vil vi gøre igen
i år.
Det man bliver valgt ind i er gymnastik udvalget og
valget er for et år, hvor man hjælper til med at få en
sæson til at køre og komme med nye idéer.
I uge 7 kan vi ikke træne i salen pga. skole fest Derfor holder vi fællestræning i Gelsted hallen. Hvor alle
afdelingens hold bliver indbudt og de må tage forældre,
familie og venner med. Det er nemlig en træning for
alle. Med alle menes også folk uden for gymnastik afdelingen altså folk som ikke har betalt kontingent ved os,
de kan komme og se, prøve hvad vi har af tilbyde. Fællestræningen er for alle aldre og køn, man kan jo være
med til det kroppen kan holde til.
Afdelingens store afslutning er fremvisningen søndag den 29. marts. Kl. 14.00 i Gelsted hallen. Det er
årets højde punkt for mange af vores unger. Det er
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her sæsonens store slid bliver vist for alle interesseret.
Det er her vi slutter festligt og super flot af. Alle er velkommen i hallen denne eftermiddag. Du behøver ikke
kende nogen som laver gymnastik, du kan bare møde
op, fordi du vil se noget kanon gymnastik og have en
hyggelig og gratis eftermiddagsoplevelse.
Håber at se rigtigt mange tilskuer i hallen, det gør det
hele lidt sjovere.
Skrevet af formand for gymnastik afdelingen og gymnastik udvalget
Stine S. Svensson
www.gelsted-gymnastik.dk

Kreative unge i Gelsted!
For 20 år siden startede Gelsted husflid kreative kurser
for børn.
Den gang foregik det på Gelsted skole, men efter vi
har fået vore egne lokaler i det gamle tømrerværksted
på Holmegården, som Borgerforeningen har stillet til
rådighed, har alle vi aktiviteterne samlet der ude. - Vi
har stor tilgang af børn efter vi er flyttet, ja en overgang så mange vi ikke kunne være i lokalet og måtte
oprette venteliste, men nu er seniorklubben snart færdig med at restaurere det store rum, så vi kan udvide.
- I alle årene har vi haft et hold med porcelænsmaling,
og et med forskellige hobbyarbejder. - Efter at vi
har fået glasformning/maling med sammen med porcelænsmalingen, har vi måttet oprette ekstra hold, så vi
har klubdage tre eftermiddage om ugen. - Der ud over
har vi nogle temadage med børn og voksne sammen. Lige nu er vi ved at se på om vi kan samle kapital til at
lave et sommerferie arrangement, hvor vi skal arbejde
med uld, lige fra klipning af fåret, til de færdige produkter.
Da vi ikke længere kan få klubtilskud fra kommunen,
har vi svært ved at skaffe voksne hjælpere, så hvis der
er nogen der har lyst til at hjælpe, og gerne også med
noget til drengene, er i velkomne til at kontakte mig.
Jeg har tlf. nr. 30 35 29 95. - mvh. Kirsten Hansen.
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Oplev Amin Jensen L I V E på Gelsted Kro
Det er lykkedes Gelsted Kro at få en af Danmarks største komiker, i mere
end en forstand, til at komme og give et ef hans fantastiske shows her i
Gelsted. Med sig har Amin Jensen, den nye store talent i stand up komik,
Michael Stauns.
Lørdag, den 21. februar 2009
kl. 18.00 på Gelsted Kro
Få fantastisk oplevelse i form
af en forrygende aften med …
… en af Danmarks største
entertainere: AMIN JENSEN
og det nye up-coming talent:
MICHAEL STAUN

Amin Jensen kommer og gir et
forrygende show.
Michael Stauns show kan
beskrives kort. Det er mega
sjovt! - Michael er et nyt
kæmpe talent. Indholdet er
komik, der rammer bredt.
Kl. 18.00 serveres Stort ta´selv bord
Derefter en forrygende sjov aften i 2 sæt.
Først ca. 40 minutter med Michael Staun – en kort pause – og derefter ca.
45 minutter med Amin Jensen
Da det helt sikkert bliver stor rift om dette enestående tilbud, så kontakt
os, hellere i dag end i morgen
Kun kr. 399,- pr. person
Billetter kan bestilles/købes via Gelsted Kro,
tlf. 64491068 eller hotel@gelstedkro.dk

Gelsted på verdenskortet
Dorte Asbjørn, - Gelsteds lokale kogebogsforfatter,
og mad kunstner, mest kendt for sine sunde kogebøger, har fået sin nyeste bog kåret som årets sunde
kogebog i Sverige og Danmark, og bogen er nu
nominert som bedste sunde kogebog i verden.

GOURMAND WORLD COOKBOOK AWARDS 2008
Dorte siger selv at hun blev så glad da
hun fik meddelesen, at hun næsten ikke
kan få armene ned igen, men hun er
meget stolt over anerkendelsen, og glæder sig til at lave flere sunde kogebøger.

