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Brink’s Begravelses- 
forretning

Karen Brink & Peter Brink

64 49 12 98  -  Gelsted

Vestfyns 
Husflid

Inge -Lise Andersen
Tlf.  28 84 40 64

Gamle Ting Købes
” Loppemanden”

Henning Jørgensen
Søndergade 32 - Tlf. 64 49 14 43

Henriks
Tømrerforretning

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

Gelsted Solcenter
Åbent alle ugens dage

Kl. 7:00 - 22:00
Gelsted Byvej 3 - Tlf. 20 43 20 77 

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

G E N E R A L F O R S A M L I N G

Foreningen – Gelsted Bladet

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
I foreningen ”Gelsted Bladet”

Onsdag d. 22. april
kl. 19.30

På Gelsted Kro.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen

Kom og vær med!

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 interesse 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. 
Har du noget på hjerte, en god historie fra Gelsted og omegn, information 
om forenings arbejde, eller arrangementer, så tøv ikke, skriv og send det til 
Gelsted Bladet.

Samarbejde mellem Middelfart Ungdomsskole 
og Gelsted Skole

om ”Initiativer omkring Gelsted”

Den 23.3.2009 inviterede Gelsted Skole og Middelfart Ungdomsskole til fæl-
lesmøde på Gelsted Skole. Invitationen gik til idrætsforeningen, andre lokale 
foreninger, Gelsted Bla-det, Lokaludvalget, Borgerforeningen, skolebestyrel-
sen ved Gelsted Skole, repræsentan-ter fra Tanderup Skole, sognepræsten 
og lokale handelsdrivende. Fortsættes side 4
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Til Dorthe
Tusind tak 
for den 
fantastiske 
tale du 
holdte for 
os.
Du er en 
god og 

humoristisk præst.
 Mange glade tanker 
 Frede og Maria

Nu ” kører det vist igen”

Her drejer det sig om vore efterfølgere, 
nemlig  børn i vognvis, parkeret uden for det 

gamle klubhus.

I efteråret efterlyste Gelsted bladet en forklaring på 
hvorfor huset stod uden ”bemanding”.

Her er så sidste nyt fra det gamle klubhus, som har 
stået tomt i 1½ år, og nu er de vigtigste ting i huset, 
blevet renoveret, bl.a. nye gulve, køkkenbord, et 
ændret baderum, og et soverum for de små brugere. 
Det ser pænt ud, for os der lige kommer ind og kig-
ger, og for at få en snak med brugerne.
 
Brugerne er de 15 kommunale dagplejere med 3 
dage om ugen fordelt på de 60 små børn, som de så 
deler op i 3 hold.
Endvidere bruger private plejere og nogle forældre 
huset 1 gang om ugen.

De små børn og deres plejere har også adgang til 
gymnastiksalen torsdage.
Alt i alt er de alle sammen glade for husets renove-
ring, og at de kan mødes der igen, og udveksle erfa-
ringer sammen med alle deres mange børn.
Glæden blev ikke mindre, da det lokale murerfirma 
Rishøj og Andreasen har sponsereret beløb til 
køb af sækkestole og andre gode ting til børnene.
BN.

     Årsberetning 2009
      ” Den lille kunstskole”!

Efter generalforsamlingen konstituerede 
bestyrelsen sig, Birgitte forblev formand 
og Finn Fejer kasserer, Britta blev næst-

formand, Marianne blev sekretær,  Hanne menig. Som 
sædvanlig skulle regnskabet afleveres til kommunen 
inden 1. april.
I april havde vi en kunst udstilling på Ejby Bibliotek af 
vinterens arbejder.
Vi sluttede sæsonen den 31/4.
Efter sommerferien kom der en hel del udmeldinger.
Vente listen eksisterer ikke mere. Vi har været 7 børn 
på hvert hold, hvilket er meget passende, da jeg har 
været alene om undervisningen. Lone er desværre 
syg, jeg håber hun kommer tilbage til næste sæson. 
I efteråret deltog alle børnene i en malekonkurrence til 
fordel for  O.U.H.`s børneafdelinger, jeg havde opda-
get det lidt sent, så der blev kun 1 gang til at forbe-
rede sig, men det gik alligevel.
Vi holdt Juleafslutning midt i dec. 
Med venlig hilsen Birgitte E. Jensen, formand 

Viet i Gelsted Kirke 

Maria Ingildsen & 
Frede Ingildsen
Hønnerupvej 15
5591 Gelsted
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Ældre hjælper ældre.

Formanden for Gelsted Pensionistforening havde været 
til flere møder, hvor der blev opfordret til at lave kursus 
i håndtering af EDB. Kommunen og Gelsted skole blev 
spurgt om lån af datastuen, det gik i orden.
Der blev startet op d. 15. september2008 og sluttet d. 
30. marts 2009. 
Kurset blev baseret på håndtering af computer, for 
dem der kun kunne meget lidt eller ingenting i forve-
jen. Vi har i alt været samlet 25 gange. Da kursuset 
blev startet var der 12 deltagere de har holdt godt 
ved; der var en der opgav efter første dag, et par styk-
ker er holdt hen af vejen, her til sidst var vi 9 deltagere 

tilbage. I første halvdel af kurset var Ivar Cornelius-
sen & Aage Scheel Hansen undervisere, men efter jul 
var det kun Aage der tog sig af det, Ivar ville selv lære 
noget om regneark.
I efteråret beskæftigede vi os med opstart af compu-
ter og blive fortrolig med musen. Derefter fortsatte vi 
med tekstbehandling, vi brugte hæftet ”Word 2003 
for seniorer”, der blev øvet i skrivning af tekst, sætte 

billeder ind, klippe og 
klistre tekst, gemme i 
oprettede mapper og 
meget andet.
Der blev også gen-
nemgået, hvordan man 
bruger Internettet, 
e-mail m.m. 
Efter julepausen 
beskæftige vi os med 
regneark, efter hæftet 
”Excel for seniorer” det 
var en svær opgave for 

nogle af deltagerne, men alle fik et indblik i, hvordan 
man bruger det. 
Til sidst blev 
der lavet et lille 
regnskabspro-
gram som kan 
bruges til alm. 
husholdning. 
De sidste 
gange blev der 
repeteret, samt 
lavet lidt efter 
ønske fra del-
tagerne, bl.a. 
brevfletning. Vi 
prøvede også 
at snuse lidt til Microsoft Publisher.
Nogle af resultaterne kan ses på hjemmesiden http://
webspace.nordit.dk/pensionist/ 
Deltagerne siger, at de har fået lært meget og er ble-
vet meget fortrolige med at arbejde med PC. 
Tillykke med gennemførelsen af kurset, og vi må så 
ønske der er kræfter til at starte op igen i år efter som-
merferien. bn

Til stede ved mødet var repræsentanter for idrætsfor-
eningen, for Gelsted Lokaludvalg, for Gelsted Skoles 
skolebestyrelse og ledelse, for Ungdomsskolens ledelse 
og medarbejdere samt for ledelsen på Tanderup Skole. 
Derudover deltog SSP-repræsentanter, hhv. fra lo-
kalpolitiet og den nye SSP-konsulent i Middelfart Kom-
mune, Susanne Erlandsen

Formålet med mødet var at informere alle lokale sam-
arbejdspartnere i et samarbejde om, at Gelsted Skole 
og Middelfart Ungdomsskole har indledt et tæt sam-
arbejde om at udvikle og støtte op om børn og unges 
fritidstilbud i Gelsted. På mødet informerede Ungdoms-
skoleinspektør Knud Møller og Skoleleder Annette Roed 
Ipsen indledningsvis om baggrunden for mødet.

Baggrunden er, at Ungdomsskolen nu etablerer en 
ungdomsklub, der starter efter som-merferien i 2009, 
i den gamle pedelbolig ved Gelsted Skole, for børn og 
unge fra 7.-9. klasse. De lidt ældre elever bliver i klub 
79, som stadig vil holde til i den gamle ungdoms-klub, 
Denne klub får nu mere status af et Ungdomshus med 
særlige aktiviteter, rettet mod denne aldersgruppe. Det 
kunne f.eks. være en ”benzinklub”, hvis vi kan finde 
egnede lokaler til det. Vi opfordrer alle, der kunne være 
behjælpelige i den forbindelse, til at byde ind med for-
slag til, hvor de unge kunne være. Det må gerne være 
et værksted, hvor faciliteterne til f.eks. at skrue i moto-
rer er til stede. Ungdomsskolen igangsætter desuden et 

Fortsat fra side 2 

Fortsættes side 11



www.gelstedbladet.dk

5

For Gelsted og Totalbanken er det en voldsom oplevelse 
– kundebokse indeholdende private effekter er stjålet – 
og væk.  Fra at være en helt almindelig by i provinsen 
bliver Gelsted kendt på landkortet.

Politiet er hurtigt på stedet lige-
som afdelingens chef også kom-
mer hurtigt ud af fjerene – den 
morgen blev der ikke mødt til 
direktørtid...  Det bliver en dag, 
der starter med mange blikke 
mod en ødelagt bank, der – 
trods håndværkernes hurtige 
indsats – ikke åbner for almin-
delig kundeekspedition før lidt 

over middag.  Både radio og TV er også på pletten for 
at få dagens nyhed med.

Banken, der i 2008 blev renoveret og moderniseret for 
et millionbeløb, kan nu starte forfra og er nu i gang 
med genopbygningen, 
der forventes færdig i 
løbet af de kommende 2 
måneder.

2 uger senere – den 26. 
marts – holdt banken 
et informationsmøde 
på Gelsted Skole sam-
men med Middelfart 
Politi, hvor rigtig mange 
berørte kunder mødte op.  På mødet blev orienteret om 
forløbet og politiet kunne udlevere de få effekter, som 
gerningsmændene ikke havde fundet interessante.

Det spændende bliver nu om politiets efterforskning 
fører til en opklaring af forbrydelsen.

Rambuktyveri i Totalbanken

Torsdag den 12. marts 2009 - klokken er 04.00 om 
morgenen og tilsyneladende er denne en morgen som 
alle andre, i Gelsted…  3 minutter senere sker der 

noget, der hurtigt ændrer denne morgen.  En gum-
miged på ca. 26 tons, en hurtig BMW X-5 og en Nissan 
lastbil kommer på 
torvet – personer 
– måske 3-4 - går i 
gang med et fore-
tagende, der er 
præcist, planlagt og 
usædvanligt for en 
provinsby…

Totalbanken udsæt-
tes for et rambuk-
tyveri og bankens kundeboks bliver på få minutter 
trukket ud af lokalet – op i skovlen på gummigeden 
for derfra at blive løftet op på lastbilen – og kørt væk.  

Ukendte gerningsfolk har 
hurtigt – og med samme 
minutiøse planlægning 
som set i en OlsenBan-
den-film – gennemført 
et for dem perfekt kup.  
Senere samme dag – 
omkring kl. 21 – bliver 
bilerne og bankens boks 
fundet i brand på en 
adresse i Køstrup.

Voldsomt Bankrøveri hos TotalBanken

GAS � VAND � VARME � SANITET
Kløvervænget  2, 5591 Gelsted
www.rosenkjaer-vvs.dk

Tlf. 64 49 22 99

Henrik Larsen
Totalbanken
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Gelsted Lokaludvalg

Årsberetning 2008

Den 27. februar 2008 blev den Lokale AktionsGruppe 
for landdistrikterne i Middelfart Kommune (LAG Mid-
delfart) stiftet, og med en god opbakning fra Gelsteds 
lokale foreninger og de øvrige lokaludvalg i kommu-
nen blev Irene R. Jensen valgt ind i bestyrelsen.
Vi kan dermed følge med i/støtte, hvad der rører sig 
af projekter til gavn for lokalområderne i hele kommu-
nen. Samt informere vores eget lokalområde om LAG-
midlerne (f.eks. i forbindelse med Genbrugsbutikken 
og Ungdomsskolen).

I år har lokaludvalget været arrangør af 2 borgermø-
der. Det første borgermøde fandt sted den 25. marts 
2008. Et stort område omkring Gelsted med ca. 9 
mio. m3 sand, grus og sten var med i Region Syd-
danmarks råstofplan. Borgermødet, som der var et 
stort fremmøde til, resulterede i mange indsigelser til 
råstofplanen. Borgernes og kommunens protester blev 
heldigvis taget til efterretning, og området er nu taget 
af planen!

Den 8. oktober 2008 holdt lokaludvalget det andet 
borgermøde. Denne gang vedr. nedlukningen af Gen-
brugscentret. Beslutningen var ligesom taget, men de 
mange fremmødte borgere fik da udtrykt deres util-
fredshed. Lokaludvalgets høringssvar havde desværre 
heller ingen effekt. 

I lokaludvalgets høringssvar vedr. Middelfart Kommu-
nes Budget 2009 udtrykte vi på lokalområdets vegne 
vores bekymring over den stigende centralisering, 
og de negative konsekvenser det kan have for yderdi-
strikterne.

Derudover har Lokaludvalget indsendt høringssvar til 
Middelfart Kommunes forslag om Erhvervs- og turis-
mepolitik, Natur- og miljøpolitik og Strategi for bære-
dygtig udvikling (Agenda 21).

Ved Gelsted Skoles 50 års jubilæumsfest den 5. sep-
tember 2008 deltog lokaludvalget i planlægningen og 
den praktiske afholdelse.

På Naturens Dag den 14. september 2008 hav-
de lokaludvalget arrangeret en guidet tur i 

de højryggede agre i Håre/Fauerskov Bjerge.                               
Med de ca. 30 deltagere, det flotte vejr og ikke mindst 
de 2 guider, var det klart en succes, som vi vil prøve 
at eftergøre i 2009.

Der bliver lagt mærke til Gelsted både i kommunen 
og pressen – såvel negative som positive ting. Lokal-
området er som mange andre landdistrikter ramt af 
nedgangstider – For ud over genbrugsbutikken lukker 
Gelsted Bygningsindustri også, og det rammer hårdt i 
lokalområdet.
Vi tror dog på, at det stærke sammenhold og det rige 
foreningsliv i Gelsted både kan skabe og gribe nye 
muligheder for udvikling i vores lokalområde.

Irene R. Jensen skrev en artikel for tidsskriftet ”Fritid 
& Samfund”, og det udløste et års gratis abonnement. 
Tidsskriftet viser, at der på landsbasis er mange perso-
ner, som arbejder for en positiv udvikling i landdistrik-
terne.

Lokaludvalgets medlemmer og suppleanter har også 
i 2008 ydet et stort engagement og praktisk støtte - 
Tak for det! 

Ligeledes fungerer samarbejdet med Middelfart Kom-
mune og kommunens øvrige lokaludvalg stadig godt.

En erfaring fra borgermøderne er, at vi stadig skal for-
tælle borgerne, at lokaludvalgets rolle er at være en 
slags informations-katalysator. Vi sørger for, at bor-
gerne orienteres i tide, og at de bliver hørt. Men den 
enkelte borger skal stadig yde sin indsats.

Lokaludvalgets medlemmer har 
efterfølgende konstitueret sig således:

Formand: Irene R. Jensen    Næstformand: Kim Lund
Kasserer: Susanne Friis        Sekretær: Anne Friis
Alm. medlem: Stine Svensson
Suppleanter:  Rune Chr. Schmidt og Ole Allan Jensen

Gelsted Lokal udvalg arrangerer sidst i april/først i 
maj et borgermøde . Denne gang vedr. Kommuneplan 
2009 - 2011, og her vil antallet og placeringen af 
byggegrunde nok blive et af de store emner. 
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GENBRUGSBUTIKKEN      GELSTED                                                                              
                                                                                         Åbningstider   
Telefon  64491999                                                                  Mandag      9,00 – 12,00
Mobil       26219706                                                             Tors – fredag   10,00 – 17,00 
Mobil       60294439 ( efter kl. 17.00 )                                         Lørdag      10,00 – 15,00
                       Dødsboer .m.m modtages evt. afhentes

Dilettant forestilling

Igennem rigtig mange år, har der været spillet skuespil 
i Gelsted forsamlingshus. Årets stykke hed Sommerlan-
dets glæder, skrevet af Henning Jørgensen.

Frede Eldrup som er bestyrelsesmedlem fra Social-
demokratiet, og som står for køkkenet, kan fortælle 

at der i år var 
stor tilslutning 
blandt den lokale 
befolkning. Der 
kom mange 
bestillinger på 
smørrebrød til 
den efterfølgen-
de spisning og 
dans, sådan skal 
det være.
Det skal være 
sjovt, festligt og 

udfordrende. Sådan føler mange af dilettanterne, når 
de har fået tildelt en rolle til årets forestilling. Det er 
dog ikke altid de samme personer der spiller med hvert 

år. Så skulle der gemme sig en skuespiller i dig, kontakt 
da nedenstående. Aktørerne begynder så ellers at lære 
rollerne udenad og vi begynder at snakke om kostumer, 
udstyr osv. Der er mange sjove fortalelser, udbrud og 
sære improviserede sætninger og det kalder det gode grin 
frem. Sjovt er det.
Instruktøren udvælger stykker fra dansk teaterforlag. Når 
de er læst igennem udvælges det endelige stykke og rol-
lehæfter bestilles hjem. Der indkaldes til formøde sidst i 
November. Der læses en gang om ugen inden jul, hvor vi 
mødes privat. 
Efter nytår går det så løs med at øve Tirsdag og Fredag, 
først bruger vi Holmegården, senere foregår det i Forsam-
lingshuset.

På dilittanternes  vegne  Birgit Johansen  Tlf. 64491009.

Lokaludvalget opfordrer alle 
interesserede til at hjælpe med hensyn til:

"Store Cykeldag 2009", der afholdes søndag den 14. 
juni 2009.

Se mere på http://www.dcf.dk/storecykeldag/kommuner 

"Naturens Dag", der afholdes søndag den 13. septem-
ber 2009.

Man henvender sig blot til Irene R. Jensen, 
tlf. nr. 22618372,   -  rojek.jensen@get2net.dk 

SPAR TID   
BRÆNDSTOF 

OG SKÅN MILJØET 
 

Brug den lokale 
Genbrugsplads 
Søndergade 78 
5591 Gelsted 

 
Åbningstider 

 
Man-fredag 700-1500 

Lørdag 1000-1500 
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Gelsted Hallens
Cafeteria

Tlf. 64 49 18 69

Hårdføre mænd og Rødmossede blondiner

Ejby kommunes Lokalhistoriske arkiv har i år valgt at 
udgive uddrag af  pastor M.G.Kraghs topografi af Gel-
sted og Rørup sogne fra 1846: Publikation nr.39.2009 : 
Ejby kommunes lokalhistoriske arkiv.
Det er uhyre interessant læsning for den, der har lokal-
historisk interesse og ikke mindst er det sine steder 
fantastisk underholdende. Ikke mindst, når Pastoren 
beskriver den Gelstedske folkesjæl.
Publikationen er som sagt et uddrag af Pastor 
M.G.Kraghs s manuskript: Topographie af Gjelsted og 
Rørup Sogne – det er de mest fortællende dele, der er 
medtaget. Han har skrevet det i sin tid til Fyens Stifts 
litterære selskab og har således forelæst over Gelsted 
og Rørup sogne ved deres møder. Ønsker man at stu-
dere en renskrift af det komplette manuskript, kan man 
gå ind på hjemmesiden: www.middelfart-museum.dk

Før vi dykker ned i selve publikationen, lidt om Pastor 
Krag: Maurtitz Gotthold Krag (1757-1864) virkede som 
sognepræst i Gelsted-Rørup sogne fra 1819. Han var 
fjerde generation i embedet. Student fra Nyborg 1812 
og fik teologisk embedseksamen 1817. Havde ry for at 
være en virksom præst. Initiativtager og medstifter af 
Vends Herreds Landboforening. Gelsted og Rørup var i 
hans embedsperiode eget af Kammerherre Cederfeld de 
Simonsen, Erholm. Kirkepatron og præst havde et nært 
samarbejde og kammerherren nævnes flere gange i 
manuskriptet. Manuskriptet blev gemt på Erholm, ind-
til det så i 1834 blev skænket til Landsarkivet for Fyn i 
Odense.
Vi dykker ned i 7nde Capitel : hvor beboernes sær-
egenheder beskrives. 
Beboerne ere i Almindelighed af Middelhøjde af et 
friskt udseende og vante til fra Ungdommen af at taale 
baade Kulde og Hede. Mange Børn gaa med bare Fød-
der indtil langt hen på Efteraaret og udholde ofte på 
Marken Storm og Regnskyl uden at dette videre skader 
deres Helbred. Drenge og Karle søge fra den strænge-
ste Kulde ind til Ovnen, ved hvis Gløder de opvarmer 
Fødderne, og derfra ud igjen i Kulden. Mandkjønnet 
udmærker sig derfor ved Haardførhed og er vel skik-
ket til at arbejde og færdes i den fri Luft hele Vinteren 
igjennem saalænge Vejrliget nogenledes vil tillade det. 
Kvindekjønnet begynder derimod at 
blive noget kuldskjær, da de næsten 

altid sysler hjemme og deltager ikke i Markarbejdet 
undtagen i Hø og Kornhøst. De ere i Almindelighed 
rundhovede og rødmossede Blondiner med blaa Øine, 
men et egentlig smukt Ansigt hører unægtelig til Sjæl-
denhederne.
Hvis den stedlige præst i dag blev bedt om at beskrive  
beboernes særegenheder  - så ville der naturligvis være 
nok at skrive om, men at Gelsted-kvinderne skulle 
være særligt rundhovede og rødmossede blondiner 
med blå øjne og ikke mindst meget lidt kønne – nej, 
det ville ikke høre med. Det forekommer mig, at der er 
rimeligt langt i mellem de blåøjede blondiner. 
Mændene bliver beskrevet lidt mere positivt og ikke 
vurderet på deres udseende, men deres ydeevne: De er 
hårdføre, siges der. Om det er sandt, vil jeg lade kvin-
derne om at vurdere. Mange kvinder beskriver i hvert-
tilfælde hvor pylrede deres mænd kan blive, når de er 
syge. Om det er anerledes for mænd fra Gelsted….???? 
Personligt gætter jeg på, at kvinder dengang som nu 
har været mindst ligeså hårdføre som det andet køn. 
Hårdførhed skulle der til for at overleve i kampen for 
det daglige brød.
Også sygdomsbilledet har ændret sig en del her i Gel-
sted og vi kan glæde os inderligt over, at lægevidenska-
ben ganske har taget over, når det gælder sygdomsbe-
kæmpelse: Hør blot:
Blandt sygdomme i ældre Tider nævnes hyppigt Hvi-
dild, Sprinklinger, Meslinger, Kighoste og Børnekopper. 
De sidste grasserede især hvert 7nde Aar og medtoge 
Børnene i den Gra, at Forældrene ofte sage: Vi vide 
ikke hvorledes vore Børn ville komme til at se ud førend 
har har havt kopperne” Mod disse Sygdomme anvend-
tes sjælden noget Middel.  Engang var den veneriske 
sygdom kommen til Gjelsted Sogn og i en enkelt Gaard 
bleve Alle angreben. Sygdomme, der yttrede sig med 
Saar paa legemet især i Ansigtet, hvor Næsten ofte 
faldt af, var saa smittende, at den, der sad paa samme 
Stol eller drak af samme Krus som den Syge strax blev 
angrebet. Da kom der en enarmet Bondemand fra Jyl-
land, der undersøgte sygdommen ved at stikke en 
sølvske ind i Patientens Mund, føre den ud og aande 
derpaa; da knunde han se til hvilken Gra Sygdommen 
var nået. ….
Mod andre sygdomme brugte man af Urter, som kloge 
Koner indsamlede og tilberedte, eller og Oplæsning af 
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Trylleformularer eller at lægge bibelen under hovedpu-
den i Sengen. Også troede man at Sacrementet kunde 
helbrede.

Kirkebil: 
Kirkebilen kører til hver gudstjeneste. Ring og bestil 

dagen før på Gelsted Taxi: 64491430. 
Det er gratis.

Følgende skal konfirmeres i Gelsted Kirke 
d.26.04.2009 klokken 10 00:

Julie Grave, Birkehøjvej 1A, Gelsted
Christian Ronge Holm Madsen, Agerstien 44, Gelsted
Niels Hviid Lund, Dalbovej 10, Gelsted
Emil Salskov, Hovvej 14, Gelsted
Mikkel Morre Sørensen, Fredensgade 15, Gelsted
Andreas Nielsen, Odensevej 52, Gelsted
Emma Simenta Fjordhauge, Tornhøjvangen 21, Gelsted
Melissa Uglebjerg Müller Christoffersen, Tornhøjvangen 
21, Gelsted
Patrick Ballisager Thmasen, Søndergade 183, Gelsted
Simon Olesen, Højbovænget 3, Gelsted
Naja Bergmann Petterson, Søndergade 115, Gelsted
Anders Rasmussen, Tornhøjvangen 7, Gelsted
Lea Lyst Knudseen, Søndergade 172, Gelsted
Nicki Heine Nielsen, Østergade 11, Gelsted
Jeppe Krogh Andersen, Kobbermosevej 14, Gelsted

Kirketider for Gelsted Kirke
Søndag d.5.april, Palmesøndag: 11 00 
Torsdag d.9.april, Skærtorsdag: 9 30 
Fredag d.10.april, langfredag (liturgisk gudstjeneste): 
14 00
Søndag d.12.april, påskedag: 9 30
Mandag d.13.april, 2.påskedag: 9 00 Jens Christian 
Rothmann
Søndag d.19.april: 9 30
Søndag d.26.april: 10 00  Konfirmation
Søndag d.3.maj kl. 9 30
Fredag d.8.maj: Bededag : 16 00 Jens Christian Roth-
mann
Søndag d.10.maj : 14 00 Mikkel Holmegaard Larsen
Søndag d.17.maj : 11 00
Torsdag d.21.maj, Kristi Himmelfartsdag:  14 00
Søndag d.24.maj: 11 00
Søndag d.31.maj: 9 30

Mandag d.1.juni: 11 00
Søndag d.7.juni: 9 30

FRA KIRKEBØGERNE
Døbte:

Kaya Leia Rasmussen, Søndergade 112, Gelsted
Døbt d. 1.marts 2009

Lærke Nygaard Frederiksen ,Søndergade 52, Gelsted
Døbt 8.marts 2009

Mathilde-Celin Sørensen,Søndergade 58, Gelsted
Døbt d.14.marts 2009

Døde I Gelsted sogn og /eller begravet fra Gelsted 
Kirke

Alice Mary Audrey Cook, Roersvej 25, Odense
Død 26.Januar 2009

Karen Agnethe Andersen, Fredensgade 21 D, Gelsted
Død 27.januar 2009

Marie Cathrine Jensen, Tårupvej 12A, Gelsted
Død d.8.februar 2009

Ingrid Elisabeth Jensen, Tårupvej 10, Gelsted
Død 15.februar 2009

Emilie Kirstine Dahl, Anlægsvej 32, Ejby
Død 2.marts 2009

Poul Madsen, Gelsted Byvej 19, Gelsted
Død 9.marts 2009

Hans Geerthsen, Ørslevvej 2, Gelsted
Død 13.marts 2009

Edith Gudrun Hansen, Fredensgade 25C, Gelsted
Død 14.marts 2009-03-26

Konny Grethe Jensen, Gelstedvej 34B, Gelsted
Død 15.marts 2009
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General Forsamling Gelsted Brugsforening

Et tilløbsstykke

Årets generalforsamling i Gelsted Brugsforening, blev i 
gen i år afholdt i forsamlingshuset.
Det er en virkelig populær brugs vi her har, for der var 
totalt udsolgt til generalforsamlingen, og der var vente-
liste for at komme med, ved evt. afbud. 
Uddeler Jens Christensen må jo virkelig være manden 
med fingeren på pulsen, og han måtte jo have en års-
beretning der ville noget,  - eller måske det specielle og 
super gode arrangement efter generalforsamlingen der 
trækker ?    - Selve genralforsamlingen forløb i god ro 
og orden som den plejer, der blev stemt, valgt, klappet 
og så gik man over til sidste punkt, nemlig at få noget 
at spise og drikke.

Jens Christensen havde vanen tro lavet et spændende 
tema, ØL SMAGNING, med 9 specielle øl fra fynske 
bryggerier, og som H.P. Ølgaard fra Indslev Bryggeri, 
fortalte om. Gelsteds kendte kogebogsforfatter Dorte 
Asbjørn, havde kreeret en 5 retters menu, hvor alle ret-
ter indeholdt samme øl som der blev serveret.  - Og der 
blev spis, prøvesmagt, diskuteret øl, mad, og hygget, 
alt blev rost til skyerne, så det var en glad og op løftet 
forsamling der sent lørdag forlod forsamlingshuset .

 På billedet ses Dorte 
Asbjørn, med sine 
hjælpere.
Det var medlem-
mer fra vores lokale 
badmintonklub, der 
sørgede for at alle fik 
mad og drikke.
Opskrifter senere på 
www.dorteasbjorn.dk

Gymnastik fremvisning 09

Så oprandt dagen, hvor vintersæsonens gymnastik 
skulle vises frem. Søndag d. 29.marts var forældre, 
bedsteforældre m.fl. mødt talstærkt frem i Gelsted 
Hallen. Allerede en time før indmarch var de bedste 
pladser reserveret af ivrige publikummer –  og der blev 
hentet ekstra stole af flere omgange. Så endelig kl. 
14.05 førte fanerne an, og ind marcherede sorte, oran-
ge, røde, blå og grønne trøjer. Gulvet blev fyldt med 
gymnaster, og selv de allermindste forstod at holde 
rækkerne, mens der blev budt velkommen og sunget. 
Men så hørte al ”stilstand” også op! 
Eftermiddagens program talte hele 9 hold, 5 børnehold, 
2 voksenhold og så var der 2 gæstehold; Fjelsted-Harn-
drups juniorhold og HTUGs rytme piger. 

Det var 
et dejligt 
varieret 
program 
med 
scooter-
ræs fra 
de mind-

ste, bjørnegymnastik fra tumlerne, seje serier og mas-
ser af spring fra både Krudtuglerne, Lømler og Lømliner 
og Gelsted ROS. 
M/K motion viste, at godt benarbejde kan gøres lig-
gende – under en madras!!! - og fra de rytmiske damer 
var der smil og samba.
Det var tydeligt at se, at alle hold havde arbejdet, øvet 
og svedt for at levere varen; koncentrationen på gulvet 
var høj, fejlprocen-
ten lav, og så var der 
ægte bevægeglæde 
og en vis portion 
stolthed.
En super dejlig efter-
middag, som alle, 
både gymnaster, 
instruktører, tilskuere 
og frivillige hjælpere, 
havde deres andel i. 
Det var slut på denne sæson, og Gymnastikudvalget 
ønsker alle gymnaster og instruktører en god sommer 
– ja den er vel lige om hjørnet – og så på gensyn til 
næste sæson.
På Gym.udvalgets vegne Birgitte Juul Larsen
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 Det vrimlede med prinsesser, muskelmænd, farlige dyr, 
søde katte osv. Ved fastelavnsgudstjenesten i Gelsted 
Kirke.
Efter kirken blev der slået katten af tønden på Holme-
gården. Der var tre tønder, en for børnehavebørn, en 
for sfo-årgangene og en for de store. Det blev sfo’erne, 
der først fik bugt med tønden. Børnehavebørnene reg-
nede den bedre ud, ved ikke at slå så hårdt, fik de flere 
gange lov til at slå.
Derefter var der mas-
ser af fastelavnsboller til 
alle, - og saftevand og 
kaffe.
Både fastelavnstønder 
og boller var en gave fra 
vores maler Michael Tay-
ler. STOR tak for det.
Så var der igen motion 
og sving i skørterne.  
Dorthe og Preben satte gang i sanglegene, hvor der 
bl.a. blev danset ”Tyv ja tyv, det skal du være…”
Tak for en hyggelig eftermiddag til alle!
Menighedsrådet.

Tlf.: 30 70 10 69

Mail: lch@iso-it.com

www.iso-it.com

- Og så var det Fastelavn

• Morten Jørgensen, SFO-leder Gelsted SFO
• Jytte Hansen, Afdelingsleder, Tanderup Skole  
• Annette Roed Ipsen, skoleleder, Gelsted Skole

Gruppen arbejder i april måned med beskrivelse af de 
forskellige tilbud, som er – og som kan skabes for børn 
og unge i Gelstedområdet, samt laver et budget på, 
hvad det koster at etablere. Desuden forsøger gruppen 
at finde finansiering eller medfinanciering til projekter-
ne. Gruppen præsenterer deres arbejde på dialogmødet 
med politikerne i maj.

Henvendelse med tilkendegivelser af forslag, støtte og 
opbakning kan rettes til:

Knud Møller, Ungdomsskoleinspektør, Middelfart Kom-
mune
Annette Roed Ipsen, Skoleleder, Gelsted Skole

større udviklingsarbejde omkring Klub 79. Hensigten er 
at give et bedre tilbud til de ældre unge.
Den nye klub – som endnu ikke har fået et navn - star-
ter efter sommerferien i nye lokaler, med nye medar-
bejdere og nye regler for deltagelse og samvær og nye 
aktiviteter, som passer til aldersgruppen. Ungdoms-
skolen er indstillet på, at forskellige former for klubakti-
viteter, og nogle dele af ungdomsskoleundervisning 
kommer til at foregå i klubben eller på Gelsted Skole, 
sådan at de unge ikke altid skal transportere sig til Mid-
delfart for at deltage i spændende fritidsaktiviteter. 
Sammen med elever fra Tanderup Skoles 6. klasse 
deltager Gelsted skoles overbyg-ningselever i et arran-
gement på Gelsted Skole, som planlægges af Ung-
domsringen. For-målet med arrangementet er, at de 
unge i overbygningen giver udtryk for, hvad de gerne 
vil beskæftige sig med i fritiden. Dette skal bl.a. skabe 
grundlag for, hvordan programmet for Ungdomsskolen 
og Ungdomsklubben skal sættes sammen. 

Formålet med mødet var også at samle gode, lokale 
kræfter for at etablere yderligere til-bud for børn, der 
går i 3.-6. klasse i områdets skoler samt til aktiviteter 
i sommerperioden. Derfor blev der nedsat en arbejds-
gruppe, bestående af:

• Susanne Erlandsen, SSP koordinator
• Mette Eis-Hansen, kontaktperson Ungdomssko
           len, lærer på Gelsted Skole
• Anne Friis, lokalrådet og lærer på Gelsted Skole

Fortsat fra side 4
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 X-tra er vores egne dagligvarer til discountpriser - i en kvalitet, der 
altid lever op til vores høje krav. Så kig efter  når du handler     

- og spar mange penge!!

I SuperBrugsen har DU valget, vi har udvalget!!!!

 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

Änglamark er vores eget mærke indenfor 
økologiske madvarer, vaskepulver, per-
sonlig pleje og babyprodukter.
 
Serien kombinerer høj kvalitet med 
omtanke for sundhed, allergi og miljø.
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Vidste du det ?
 - at der ligger en multimedievirksomhed i Gelsted?

 
Michael Rusbjerg har, i snart 5 år, drevet virksomheden 
mini MEDIA i Gelsted.
Oprindeligt har Michael en baggrund som videoedi-
tor og har gennem tiden arbejdet med alle former for 
udvikling og produktion af levende billeder. De sidste 8 
år har han beskæftiget sig mere med websites og mul-
timedieproduktioner.
 
miniMEDIA kan tilbyde alt indenfor web og video. Det 
kan bl.a. være websites, on-line præsentationer og 
flashanimationer. Han kan varetage alle faser i en vide-
oproduktion, fra optagelser og redigering til det færdige 
format. Desuden kan miniMEDIA også levere grafiske 
løsninger til tryk, som f.eks. visitkort, annoncer, flyers 
eller brochurer. 

 
De fleste kunder han 
løser opgaver for, har 
adresse i København 
og Århus, men på det 
sidste er han også 
begyndt af få kunder i 
lokalområdet.
Bl.a. har han lavet 
AnneMona Klinikkens 
website og er i skri-

vende stund igang med Årup Folkeblads nye side.  
På www.minimedia.dk kan du læse mere om miniME-
DIA og se eksempler på nogle af de ting han har lavet.
bn

GG&IF`s jubilæumsaften.
 
Jubilæumsudvalget havde sørget for flotte rammer i en 
flot pyntet hal med afskærmning og billedtavlerne med 
foreningens liv og virke som rammen om festen. De blå 
duge med hvide blomsterdekorationer lavet af Marianne 
Madsen og menukort og bordkort lavet af Erling.
Kim Lund bød velkommen til festen, hvorefter årets 
leder Mette Knudsen blev kåret, for sit store arbejde 
som kasserer og som hjælpetræner i fodbold. Også 
årets GG&IFèr Dennis Mariager , som ikke var til stede, 
blev hyldet.  Herefter fik æresmedlemmerne Annette 
Larsen, Karen Brink, Karen Tvedebrink og Poul Erik 
Gudiksen overrakt en GG&IF nål.
Jubilæumsudvalget, Erling og Inge blev takket for deres 
indsats omkring jubilæet og modtog en vinpakke.
Herefter overrakte Super Brugsens leder Jens Christen-
sen GG&IF en check på 30.000 kr. for tegnede benzin-
medlemmer.
Nu kunne en lækker buffetanretning fra Gelsted Kro 
nydes, og snakken gik livligt ved alle bordene.
Happy Time sørgede for hyggemusik under spisningen.
Henning Hansen, Annette Larsen og Kim Møllegaard 
kom med nogle festlige indlæg i form af ”e-mails” om 
personer eller små sjove indslag fra GG&IF`s historie.
Der blev aflagt mange besøg i baren, hvor diverse drik-
kevarer kunne købes, men også en kop kaffe til des-
sertkagen.
Happy Time spillede nu op til dans, rigtig dejlig musik 
lød i hallen, alle kunne synge med og danseglæden 
var stor.    - Jubilæumsudvalget kunne glæde sig over 
endnu et flot arrangement, ja og så var der jo lige en 
oprydning næste dag.
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Tanderup
Vognmandsforretning I/S

Tanderupvej 60 - 5591 Gelsted

Flf. 6478 1083

Fax. 6478 1023

Erik - Mobil : - 2082 3083
Flemming - Mobil : 2081 4083

Beretning fra gymnastik afdelingen 

Sidste år ved denne tid, stod vi klar til opvisninger. Vi 
havde tre hold med ved HTUG´s opvisning, så ungerne 
kunne vise hvor gode til spring de var blevet. Dagen 
efter den 30. marts holdt vi vores egen fremvisning i 
Gelsted hallen hvor 7 af vores hold stillede op og viste 
noget fint gymnastik. Vi kunne også denne dag hylde 
to gymnastik trænere som årets leder og GG & IF er 
for 2007, det blev fuldt fortjent IngeLise Brink og Lou-
ise Andersen. Er super stolt og glad over at vi kunne 
overraske og hylde dem. Vi sluttede dagen af med et 
gæstehold fra DGI Odense ynglinge pigerne. Det var en 
dejlig og god eftermiddag, som vi er stolte over træk-
ker 400 mennesker i hallen.
Så var sæsonen 2007/2008 slut. Men ikke for IngeLise 
Brink hun havde taget kursuser i pilates og var klar til 
sommer gymnastik. Det blev en så stor succes at det 
ikke var nok med et hold. Så april, maj og juni havde vi 
to fyldte hold. Dejligt hun havde lyst.
Hen over sommeren skulle vi have lavet vores redska-
ber i stand, der var nogle gamle som trængte til en 
kærlig hånd. 
Den 9. juni holdt vi leder møde. Det er her vi får sat 
hele det næste sæson program på skinner. Det er et 
møde med alle ledere i afdelingen og udvalget, vi spiser 
først og så bliver der arbejdet hårdt for at få alle hold 
passet ind i programmet. 
Først på sommeren indkaldt DGI Fyn gymnastik alle de 

Formandens Beretning 2008

Tak fordi at I alle er kommet i dag. Med 28 er det et flot 
fremmøde.
Det har været en hektisk tid efter at jeg blev valgt ved 
sidste Generalforsamling
Det første jeg oplevede var at vi stod ved OK tank 
anlægget. Og det har vi gjort 5 gange i 2008..
Derefter var jeg med ved fremvisningen i gymnastik 
den 30 marts. Her kom vores brugsuddeler Jens Chri-
stensen med en check på kr. 20.158,19, et rigtigt flot 
beløb. Dernæst uddelte Karen Marcussen og Flemming 
Sørensen pokaler og blomster til Årets GGIF leder som 
blev Inge-Lise Brink og til Årets GGIF er som blev Loui-
se Viengum Andersen.
I april- maj begyndte vi at tænke på Gelsted Marked og 
vi tog kontakt til en masse nye og gamle frivillige som 
ville hjælpe med ved Gelsted Markedet og efter møder-
ne med Borgerforeningen, som Flemming deltog i, faldt 
de sidste brikker på plads.
Det blev et helt fantastisk marked for GGIF. Først fik 
vi et meget lavt svind og dernæst i kontanter blev det 
et rigtigt godt år med et overskud på 29492,92 kr. Et 
meget flot resultat så tak til alle dem som hjalp til i 
2008. Jeg håber at vi kan gøre det lige så godt i 2009. I 
efteråret holdt vi 2 møder med dem som havde hjulpet 
og fik spurgt til Ros og Ris. Det var rigtigt godt.
I slutningen af året begyndte vi at snakke om at få en 
anden måde at få drevet håndbold på og i december 
havde vi møde med VHK om en ny struktur efter et 
stort underskud i 2007.
Ligeledes er der nedsat et jubilæumsudvalg i 2008 vedr. 
vores jubilæum i 2009. Der blev drøftet en del ting 
vedr. jubilæet, og udvalget arbejdede meget ihærdigt  
på mange fronter f.eks. med jubilæumsblad , reception 
og sidst men ikke mindst en jubilæumsfest, som skulle 
løbe af stablen i februar måned. Alle udvalgene blev 
bedt om et indlæg til bladet. En stor tak til alle i 
jubilæumsudvalget.
I sommeren stoppede Bjarne Jensen som for-
mand for Badminton og ind kom Niels Folbirk .                        
Velkommen til dig.

Tilslut vil jeg sige tak endnu engang til ALLE de frivil-
lige og ALLE trænerne for det store stykke arbejde der 
er blevet udført. For uden Alle jer kunne GGIF ikke 
klare sig.
Ligeledes en stor tak til bestyrelsen for et rigtigt godt 
samarbejde.

Kim Lund      Gelsted 11-03-2008     

Kvinde til læge

Der var en dame der hver ons-
dag gik til lægen. Så en ons-
dag kom hun ikke til læge, det 
undrede lægen sig over. 
Onsdagen efter, da damen kom 
tilbage, spurgte lægen hende 
hvorfor hun ikke var kommet 
til læge sidste onsdag, damen 
svarer - Fordi jeg var syg



www.gelstedbladet.dk

15

Gasværksvej 2, 5500 Middelfart
Tlf. 64 41 56 56 · ml@fogl.dk

Søndergade 139 · Lunghøj · 5591 Gelsted
Tlf. 64 46 17 88 · pf@fogl.dk

www.fogl.dk

64461788.indd   1 24/02/09   15:09:49

lokale gymnastik foreninger i Middelfart kommune 
til møde. De ville gerne have et tættere samarbejde 
med os igen. De ville gerne lave et områdeudvalg 
med nogle personer fra lokal foreningerne og en per-
son fra DGI, det skulle også få lokale foreninger til at 
arbejde bedre og mere sammen. Der er blevet lavet 
et udvalg og jeg sidder med og vi har mødtes 4 gan-
ge og skal stå for DGI opvisningen i Lillebælts hallen. 
Det er fint at blive samlet lidt igen det har lokale for-
eninger savnet. 
Gymnastik afdelingen prøvede i starten af sommeren 
at lokke flere med ud og gå stavgang, det skete ved 
tre åben stavgangsaftener. Det blev til nogle gode og 
hyggelige ture men desværre ikke med den store til-
slutning.  
Hen over sommeren stod Mette og jeg for vagt pla-
nen til Gelsted marked, det krævede en masse nye 
hænder og gymnastik afdelingen kom med en god 
stak, som lagde et fantastisk arbejde i vores telt. Det 
er jeg meget taknemlig over og håber I vil gøre igen.  
Vi har to gange i sommers stået ved ok benzin og 
lavet kort til foreningen. Da Gelsted skole holdt deres 
jubilæum gav vi en hjælpende hånd.  
Uge 38 blev den nye sæson skudt i gang. Det var en 
noget blandet start med stor tilslutning på nogle hold 
og næsten ingen på andre. Der var desværre også to 
hold som aldrig kom i gang. Det blev en noget lang 
og sløv start. Men efter efterårsferien og frem til jul 
væltede det bare ind med gymnaster og dermed kon-
tingenter, det gjorde at vores ledere fik noget at se 
til og det var de glade for. Der skulle købes nye små 
redskaber så der var til alle og nye ting som lederne 
havde set på kursus. Det er dejligt med så iderige 
trænere. 
Som altid blev der julet i december for børneholdene 
i salen og voksen holdene i klubhuset. Der var stor 
tilslutning til de ting som blev lavet og det er vi glade 
for. Gelsted handel og erhverv kom og spurgte om 
hjælp da de skulle prøve at holde jule sjov i hallen 
i stedet for på torvet. Det blev en opgave for Peter 
Brink og hjælpere. 

Kæmpe tak til afdelingens 19 ledere. 
Tak til vores gymnaster. Tak for et godt samarbejde 
med bestyrelsen. En hilsen til alle dem som giver afde-
lingen en hjælpende hånd og gør hverdagen lettere. 

Beretning skrevet af 
Formand for gymnastik afdelingen under GG & IF
Stine S Svensson    

Så der blev lavet gymnastikbaner ungerne kunne kom-
me og prøve. 
Efter jul har vi i afdelingen holdt udvalgsvalg, desværre 
uden den store succes. Så det var godt at der kun gik 1 
ud af udvalget og de andre 5 blev, ellers havde det set 
sort ud.
Sidst i januar holdt vi ledermøde, for onsdag i uge 7 
stod den på jubilæumstræning i Gelsted hallen for alle 
vores hold og andre interesserede. Vi skulle finde på 
noget lidt andet, så vi fik en leder fra DGI Fyn til og 
komme og lave lidt gymnastik med os. Hun fik meget 
ros og gjorde det rigtigt fint. Vi samlede ca. 90 men-
nesker i Gelsted hallen, så det var ok i en uge hvor der 
skete meget i lille Gelsted. 
Vi er i gang med de sidste trænings gange inden sæso-
nen er slut. Jeg vil gerne takke Tina Larsen for sin tid og 
store hjælp i udvalget. Tak til det siddende udvalg. 

UDVALGSVALG TIL FODBOLDUDVALGET

Tirsdag d. 7. april 2009 kl. 19.00 i Gelsted klubhus.

Alle medlemmer + forældre opfordres hermed til at 
møde op.

Trænere får særskilt indbydelse.

På udvalgets vegne 
Per Holst Christensen
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D D Sansk æk ervice
- D Æ K��T I L A L L E��F O R M Å L -
Odensevej�35�·�Gelsted�·�Tlf.�64�49�10�63

   

 

Nem og lækker aftensmad - til en go´ pris 
Fra Gelsted Kro og Hotel  

 
 Wienersnitzel m. brasede kartofler, skysovs, ærter. 85,- 

 Spareribs m. mixed salat, pommes frites og dressing. 65,- 

 Mørbradgryde m. ærter og råstegte kartofler. 85,- 

 Kroens hakkebøf m. pommes frites, mixed salat & chilidressing. 65,- 

Steak af oksehøjreb m. grønsager, pommes frites &  whiskysovs 130,-  

Alle retter fås også i børnestørrelse. 

Undgå ventetid – bestil i god tid – bestil ens 

 
Nye Åbningstider i Køkkenet: 

Mandag  Lukket       Tirsdag – søndag  kl.11.30 – 20-00 

 
Skal De arrangere en fest for familien, venner, firmaet eller anden 
sammenkomst, stor eller lille, og vil De selv være gæst, så lad Gelsted 
Kro og Hotel overtage ansvaret for alle detaljer. 

Holder De Deres fest på Gelsted Kro og Hotel, er De garanteret en 
succesfuld aften Deres gæster sent vil glemme. 

Vore hyggelige lokaler, vores erfaring, indstilling og service er Deres 
bedste garanti for en vellykket fest og Dem som en afslappet vært.  

  

Årstidens menu i restauranten 
Forret: 
Koldrøget Laks på grov vinter salat m. pesto og hjemmebagt brød 
Sprøde Crostini m. tomat, parmasinke gedeost og grillet peberfrugt. 
 
Hovedret: 
Beuf Bearnaise, steak af oksehøjreb serveret m. pommes frites, 
bernaise sauce & årstidens friske grønsager. 
Grillet svinemørbrad m. vinterrødder & persille,  
dertil rosmarin kartoffelbåde & rødvinssauce. 
 
Dessert: 
Hjemme bagt chokoladekage m. vanilje is & syltede valnødder. 
3 lækre oste, serveret med sprødt rugbrød & syltning fra kælderen. 

 
2 retter  160,- 
3 retter 185,-  

 

 

Nyt liv på Gelsted Kro

D. 21/2 optrådte Amin Jensen på Gelsted kro, dette er 
en del af den unge kroejers, Thomas Truelsen, forsøg 
på at puste nyt liv både i kroen og i byen.  

Arrangementet bestod af en stor buffet, inspireret af 
kroens nye menukort, efterfulgt af et show med Michael 
Stauvn. Amin Jensen, som var aftenens store navn, 
leverede et forrygende morsomt show – han tog hele 
salen med storm. 

”Siden jeg i efteråret overtog kroen for mig selv har 
jeg ændret og forbedret en masse.  Arrangementet 
med Amin Jensen var en kæmpe succes, og det var 
skønt at opleve at byen gerne vil støtte op om sådan et 

arrangement.  Vi er allerede i gang med at planlægge 
det næste store arrangement, som bliver d. 6/6, hvem 

der kommer, er stadig 
en hemmelig-
hed, men folk 
bør sætte kryds 
i kalenderen, for 
det bliver med 
garanti en ligeså 
stor succes som 
Amin Jensen. Det 
er planen, at der 
fremover vil være 
tre til fire store 

arrangementer i løbet af året, bestående af både shows 
og musik ”  



www.gelstedbladet.dk

17

GGIF Bankoafdeling

Lørdag den 21. marts 09 afholdt GGIF jubilæumsbanko 
i Gelsted - hallen.  Allerede da dørene blev åbnet, var 
der en jævn strøm af bankospillere, der skulle sikre sig 
en plads, og en halv time før spillet gik i gang, måtte 
der sættes flere borde op. Nogle af de garvede spillere, 
som var kommet i god tid, fik sig et slag kort inden 
spillet gik i gang. For ban-
kospillere de hygger sig. 
Formanden, Erling Han-
sen, for bankoudvalget 
udtaler, at det var dejligt, 

at se så 
mange 
mennesker møde op til jubilæums-
spillet, og vi har dermed endnu 
engang markeret, at Gelsted Gymna-
stik-& Idrætsforening har eksisteret 
i 50 år, til glæde for mange af byens 
borgere. Specielt var det en glæde, at 
se så mange nye bankospillere møde 
op, og vi håber, at se dem igen, ved 
det ugentlige torsdags - bankospil i 
Gelsted Forsamlingshus. Det var Rita 

Vestergaard fra Ejby, der rendte med eftermiddagens 
hovedgevinst, som var et spejlrefleks kamera.   

Vi reparerer også din bil

Husby Auto Storegade 23
5592 Ejby - Tlf. 64781446

Fik du ikke bladet  i din postkasse ?

så ring - 6222 2222

Årets talent
 

       fra fodboldafdelingen 
             G. G. & I. F. 

Dennis Mariager

Gelsted Seniorklub

Gelsted seniorklub har afsluttet festlighederne i anled-
ning af klubbens nye lokaliteter på 
Holmegårdens 1. ste. sal, og det foregik ad to gange, 
hvor 170 medlemmer og liftsponsorer deltog.
D. 25 februar underholdt Sigfred Pedersens to gode 
repræsentanter, med Sigfreds viser og sange,  nemlig 
den syngende maler Børge Larsen og Aage Kristensen 
med musik fra sin gode harmonika.
10 marts underholdt 
Bjergbankens kaba-
ret, med vor kære 
Tante Tut i spidsen 
for alle sine andre 
gode og morsomme 
talenter, med frisk 
musik serveret der 
til af  Per ved ”flyg-
let”. 
Ved ankomst og  
spisning, underholdt 
vor lokale Børge Hansen med sin dansende harmonika.
Musikken gav anledning til at nogle af gæsterne kom på 
dansegulvet i kort tid før afslutningen.
D. 1 ste april afholdes påskefrokost, hvor bla. skidne 
(skidtæg) serveres, sammen med andre 
Lækkerier, og her kommer musikken igen fra vor dan-
sende harmonika med Børge ved knapperne.

D. 6 maj er som-
merudflugtsdagen, 
som går til musik-
familien Helge 
Engelbrecht i Ansa-
ger, hvor vi også 
må se englehuset 
som Helges mor så 
flot har overmalet 
indendørs, ja selv 
toiletbrættet. - Men 
inden vi kører der 

op er der igen brød og pålæg på bordene.Vi afslutter 
med spisning på Gelsted kro.
D. 17 juli afholdes grillfest, hvor slagterens bedste og 
dejlige saftige kødklumper og  pølser spises.
Derefter sommerferie, som afbrydes af Gelsted mar-
ked, D. 21 - 22 og 23 august, hvor vi serverer kaffe og 
andre gode væsker, og hjemmebagte kager til gæster 
fra hele Fyn og Sønderjylland.
Onsdag D. 2. september starter vore vigtige aktiviteter 
op igen. Måske ikke medlem, så bliv det.
bn
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Der blev efter afholdelse af 3 møder i interessegruppen 
først på året indkaldt til Stiften-

de generalforsamling d. 21. 
januar 2009.
Der var mange borgere der 
var mødt op hvor der blev 
forelagt ideen om at starte 
Genbrugsbutikken op igen og 
dermed køre det som een for-
ening.
Der blev vedtaget vedtæg-
ter samt valgt en bestyrelse 
bestående af følgende:

Formand Erik Larsen
Næstformand Birthe Nicolajsen
Kassere Birgit Jensen
Sekretær Anne Rubin
Medlem  Erik Petersen
Medlem Lena Madsen
Medlem fra Borgerforeningen Arne Rasmussen.

Formålet med 
butikken er helt 
klart at vi skal 
kunne tjene hjem 
til udgifterne men 
at der også kan 
blive sat lidt hen, 
således at vi kan 
få bygningerne sat 
lidt i stand, til sidst 
men ikke mindst at 
vi kan være de for-
skellige foreninger i nærområdet behjælpelig med nogle 
tilskud når der er blevet overskud i foreningen.
Det er borgerforeningen der lejer bygningerne og der-
med udlejer overfor butikken og det gør at der 
bliver et tæt samarbejde de 2 foreninger imellem.

Der er fra bestyrelsens side blevet lavet et butiksudvalg 
som står for det daglige i butikken, udvalget består af 
Anne Rubin, Lena Madsen og Susanne Larsen.

Butikken åbnede den 7 marts og det var med stor 
spænding at vi så frem til dagen og vi blev heller ikke 
skuffet folk stod allerede og ventede på at vi skulle 
åbne, så det var en alle tiders start at få.

Så kom der atter genbrugsbutik i Gelsted Men vi kan kun sige at vi kan mærke at folk gerne vil 
støtte os og kommer med mange gode ting og vi for-
venter da at det vil holde ved, så vi på den måde hele 
tiden har noget i butikken.
Det er jo dejligt at der hele tiden er nye ting folk kan 
komme og handle om.

Vi er også blevet kontaktet af borgere der ønsker at 
vi kommer og hjælper med at fjerne møbler og andre 
ting, når deres kære gamle skal på plejehjem og det 
er jo til glæde for alle.
Vi vil også gøre opmærksom på at kommunen ikke 
samler sammen mere til Genbrugsbutikken, så hvis 
man ønsker at aflevere ting til os, kan man aflevere 
tingene i åbningstiden ( se annonce andet sted i bla-
det ) eller udenfor åbningstiden under halvtaget ved 
personaleindgangen til butikken se skiltet på gavlen.
Man kan også henvende sig til en af de personer der 
står i annoncen, hvis der skulle være behov for at 
hente nogle større ting.
Vi kan altid bruge flere hjælpere, så det ikke bliver 
”tordenskjolds soldater” men at vi kunne blive så 
mange at det blev Genbrugsbutikkens hær der stod 
for dette foreningsarbejde samt at skabe nogle sociale 
rammer alle kunne nyde godt af og så er der altid 
kaffe på kanden så kig ind til en snak og evt. en god 
handel
MVH
Formand Erik Larsen

Gelsted Efterløn og pensionistforening

 -afholdt d. 17. februar ordinær generalforsamling med 
55 medlemmer. - Beretning og regnskab blev enstem-
migt godkendt. Bestyrelsen havde ingen forslag til evt. 
kontingentforhøjelse, og fortsætter uændret med de 
100 kr. Nyvalgt til bestyrelsen blev Aage Nørgaard Fre-
densgade 1 - Anna Hansen Grønnegade 8 - og Birthe 
Hansen Søndergade 89. Suppleant blev Jørgen Kock 
- Revisor Ivar Corneliussen og Frands Winther for ét år 
og revisor suppleant blev Otto Egedal. - Øvrige besty-
relsesmedlemmer er Marie Nielsen - Alice Lund.
Evt. æresmedlemsalder blev af Lis Steffensen anbefalet 
hævet til 100 år, da man nu lever længere.
Program fremover: Torsdag d. 16. april fællesspisning 
med centerrådet og modeopvisning.
Mandag d. 1 juni (2 pinsedag) kører vi til gudstjeneste i 
det fri ved Tvillingegården, med madpakke.
Tirsdag d. 23 juni bustur til Himmerlands seværdig-

heder. - Juli måned holder vi alle som-
merferie.Tirsdag d. 11 august besøger vi 
Egeskov Slot med madpakke. Klubmøde-
start efter ferien er d. 1/9. 
d. 17. og 18. november bustur til Tysk-
land. - Tilmelding hurtigst muligt.
Formanden Thorkild Jensen telefon nr. er 
6449 2424.
bn
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Efter generalforsanlingen i Støtteforeningen, bød formanden, Hans 
Peder Mathiassen velkommen til ÅRSMØDET.
Der var mødt 92 mennesker, så der var fuldt hus i seniorklubbens loka-
ler.
Første del af mødet fortalte museeumsinspektør Harriet Hansen  utroligt 
spændende om fattigvæsenet i Gelsted Sogn, - og om Pastor Kraghs 

Topografi, som nu er udgivet som dette 
års publikation. (Den kan købes på arki-
vet)
Efter kaffebordet fortalte Kirsten Ris-
høj om livet på ”De gamles hjem”. Et 
udvalg af billeder fra Kirstens gemmer 
blev vist på stort lærred, og illustrerede 
fint stemninger fra dengang, - hvor man 
bl.a. kunne komme og købe sig til et 

bad for 2 Kr.
Lokalarkivets leder Søren Skov og Hans Peder Mathiassen fortalte om 
arkivet og dets fremtid. Der er 
en udvidelse i gang i det gamle 
Brenderup Biblioteks lokaler.
Der blev sunget to Gelsted-
sange:
”Gelsteds pris”, skrevet af 
Edmund Dinesen, og ”Gelsted 
visen” skrevet af Minna Madsen. 
– og Børge musiker hjalp med 
melodierne.
Derefter gik snakken ivrigt omkring de store plancher med gamle bille-
der fra Gelsted.
Gelsted områdets repræsentanter i Støtteforeningen til Lokalhistorisk 
arkiv er fremover : Flemming Enevoldsen og Grete Hansen.

Lidt orientering om hvad der er gang i ude ved  Calle, 
eller Carl Tenors og gravemestrenes guldgrubbe i en af 

firma CM Pedersens grusgrave Kielshøj ! 
 
For 1½ år siden bragte Gelstedbladet en artikel om den gode markjord, 
der blev til et stort hul.

Der var billeder med, og ingen kan 
kende noget fra den gang. - Calles 
rigtige navn Carl Hansen  købte det 
lille hus ved grusgraven, og neden for 
huset nærmede det store hul sig, - 
men huset står endnu, for det, som var 

et kæmpe hul, er siden igen fyldt op med en masse rent jord fra større og 
mindre byggepladser rundt omkring på vestfyn. 
Fra hans nyrenoverede hus, er en helt ny udsigt 
på vej, idet finplanering er i fuld gang, således der 
igen bliver lidt markjord, men også dale med søer 
langt neden for huset, og længere henne udsigt til 
den fortsatte grusgravning. Ironisk set på vej hen 
over vejen Tårup Udlod mod Arne og Sonjas nye 
hus og videre op i skoven. - Vi får at se hvornår?
bn

Husk ! DEADLINE næste nummer - 11. Maj. Kl. 12:00
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Gør det 

du er bedst til 

det gør vi

Støtteforeningen for Ejby kommunes Lokalhistoriske 
Arkivs Generalforsamling 

i Seniorklubbens nye lokaler på Gelsted Holmegård 
torsdag d. 19 marts 2009.


