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

Layout
Billedværkstedet Gelsted

Bladets adresse:

Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen, Gelsted
E-mail : post@gelstedbladet.dk

Artikler til bladet
 

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

Bestyrelsen:

Gunvor Schmidt       Tlf. 64 49 18 51
Kirsten Hansen       Tlf. 64 49 15 95
Grete Hansen       Tlf. 64 49 15 85
Steen Asbjørn       Tlf. 64 49 10 05
Jean-Pierre Mignon        Tlf. 24 25 90 44

Deadline næste nummer:
Mandag,  21. Sept. - 2009

Forbehold for trykfejl.

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

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

Information om optagelse af artikler og billeder i 
GelstedBladet

Gelsted Bladet er for borgerne i Gelsted og omegn.

Alle kan skrive en historie 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 beskære artiklen, hvis der 
ikke er plads i bladet. 

Bladet har en deadline, der skal overholdes. 
Deadlinen står altid på side 2.

Alle artikler, meddelelser, 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 foreningsarbejde, eller arrangementer, så tøv ikke, skriv og send det til 
Gelsted Bladet, som altid ønsker en god bred orientering for læserne.

Besøg Gelsted marked 
      d. 21 - 22 og 23 august.

Gelsted seniorklubs forsyningstelt åbner alle dage kl. 9. 

Kaffe og rundstykke med ost om morgenen eller rest af dagen 

Lækker hjemmebagte kager, sponsoreret af flinke medlemmer. 

Tørstige sjæle kan serviceres med den lækre Vestfyns fadøl, samt andre 
kolde drikke. 
Husk hver eftermiddag  fri scene med periodisk underholdning. -  Lørdag fra 
kl. 15.00 Tante TUT og PER, samt - kom selv frit frem på scenen med flere 
gode overraskelser.

Er du fyldt de 60 år, så bliv medlem af Gelsted 
seniorklub for kun : Kr. 25,00 resten af året.

  Onsdagsmøderne starter igen d. 2. september kl. 9,00 på Gelsted Holme-
gård, så prøv at kom på en kigger. 

NB: Vi har gode seniorfester og udflugter i løbet af året.

     På gensyn på Gelsted marked. Med venlige hilsner fra bestyrelsen. 
NB: Evt. spørgsmål, så ring til 30 70 17 86. 
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Velkommen til Krolf i Gelsted
 Dansk Arbejder Idrætsforbund DAI samt initiativtagerne Thorkil Jensen & Bent Niel-
sen, har fornøjelsen af at invitere alle foreninger i DAI, alle interesserede foreninger 

udenfor DAI samt privatpersoner til at deltage i :

Krolf-opstartsstævne
Stævnet afholdes: 
ved GG&IFs ”nye” klubhus Sportsvænget 3 
5591 Gelsted d. 14. august kl.16.00 til 19.00.

Program for dagen:
16.00-16.15: Indskrivning af deltagerne, gennemgang 
af regelsæt/pointgivning samt banegennemgang
16.15-18.00: Afvikling af stævnet
18.00-18.45: Finalerunde
18.45-19.00: Præmieoverrækkelse    
Deltagerne opdeles i 4 mands m/k hold. Der føres en 
individuel score og der er præmier til nr.1-2-3
Stævnet er gratis for alle deltagere
Udstyr:
Der spilles med med krolf-udstyr (køller og kugler) 
som stilles til rådighed af DAI.
Stævnet er gratis for alle  
Slagsedler: 
DAI udstyrer spillerne med slagsedler som skal udfyl-
des gennem spillet.
Spilleregler:
Der spilles efter DAI-spilleregler.
Spilleregler findes på www.dai-sport-fyn.dk. Her finder 
du også mere information om spillet krolf.
I løbet af arrangementet vil der være mulighed for at 
købe øl, vand pølser/brød. 
Pris for 1 pølse m/brød og 1 øl/vand er 30 kr. 
Tilmelding:
Af hensyn til indkøb af pølser bedes der tilmeldes til 
stævnet. Der kan tilmeldes stævnet på enten 
Thorkil Jensen,    -  Tlf. nr. 64 49 24 24
E-mail: thorkil.j@get2net.dk  
eller 
Bent Nielsen,  -  Tlf. Nr. 30 70 17 86
E-mail: bentinge@privat.dk 
Bemærk venligst at de 2 ovennævnte anbefaler 
opstart af krolfklubben, som så må danne sin egen-
bestyrelse eller samarbejde med GG&IF s ledelse, og 
komme i gang. 
 Sidste frist for tilmelding:    Mandag d. 10-08-09

Spillet går i al sin enkelthed ud på at et hold på fire 
spillere starter med et slag ad gangen, rækkefølgen 
bibeholdes gennem hele spillet.
En bane består af 12 huller.

Krolf er en fantastisk 
sport som kræver kon-
centration, præcision og 
dygtighed.
 
Krolf kombinerer både 
det sociale og elementer 
af konkurrence.
Krolf kan spilles af alle.

Krolf henvender sig såle-
des både til børn, voksne 
og seniorer.

Hvad er Krolf?

Krolf er en mellemting mellem kroket og golf. Der spil-
les på en græsmark/plæne, eller en fodboldbane, og 
der spilles til hul. 
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H.C.Andersen og Gelsted.
Det er svært at skrive noget om 
vores verdensberømte digter 
H.C.Andersen, som endnu ikke er 
kommet frem til offentligheden. 
Der findes et utal af artikler, hjem-
mesider og bøger m.m. som på 
fornem vis indvier os i digterens 
liv. Og der dukker stadigvæk 
nye vinkler op på hans gøren og 
laden. Der er efterladt et meget 
stort historisk materiale, som er 
gransket ned i mindste detalje, og 
det er også gennem mine lokal-
historiske studier over Gelsted-
Rørup sogne, at jeg er blevet 
opmærksom på, at digterens far, 
Hans Andersen er født i Ålsbo og 
at farfaderen, Anders Hansen og 
farmoderen Cathrine Nomensdat-
ter  først boede i Ålsbo, senere i 
Gelsted-Tårup, inden de i 1788 
flyttede til Odense. 
Gelsted-Rørup kirkebog 1747-1814 
dokumenterer (digitalt opslag nr. 
267) over døbte, at ”Hans Ander-
sen blev født i Aalsboe af Anders 
Hansen, skomager og Catharine 
Nomensdatter, ved daab d. 22. 
decbr. 1782”.
 Flere historikere har forsøgt at 
finde ud af, hvor familien helt præ-
cist boede i Ålsbo, og her er folke-
tællinger, udskiftningskort, matri-
kelkort, matrikler,fæsteprotokoller 
eller skøde-og panteprotokoller en 
værdifuld hjælp. Med nogen træ-
ning og en god portion tålmodig-
hed lader det sig ofte gøre at finde 
frem til det, man søger efter.
 Jeg har ikke arbejdet på at finde 
frem til huset i Ålsbo, men det 
har Lars Bjørnsten fra Odense 
for ganske nylig. Desværre eksi-
sterer huset ikke mere, men har 
ganske givet været bindingsværk 
med strå, som skik var dengang. 
Lars Bjørnsten, Odense har på sin 
meget flotte hjemmeside givet 

sit bud på, hvor huset har ligget, og 
er nået frem til, at det var matrikel 
nr. 31, Ålsbo By, Rørup Sogn. Ifølge 
Bjørnsten  brændte huset i 1859 og 
måtte ikke bygges op på ny, da det lå 
for tæt på nærmeste nabobygning.
 
Den lille skomagerfamilie flyttede fra 
Ålsbo til Gelsted –Tårup mellem 1782 
og 1787.  I folketællingen 1787 ses 
den i husstand nr. 21 således: ”Anders 
Hansen, mand, 31 år, husmand og 
skomager, hustru Catharine Nomens-
datter, hans kone, 44 år. Hans Ander-
sen, deres søn af første ægteskab, 5 
år,  Niels Hansen, 78 år, enkemand 
efter 1. ægteskab, indsidder og bet-
ler.”
  Huset findes desværre ikke mere.
men var et jordløst hus ved den 
daværende Tårup Bygade lige ved 
siden af Tårupgård og overfor Over-
gård på den  nuværende Dyregårds-
vej. Der lå dengang 2 huse foran 
Tårupgård, ingen af de to huse eksi
sterer i dag.

Her til venstre lå huset i Tårup

Anders Traes,s hus lå lige ved siden af 
det nuværende hus, Dyregårdsvej  nr. 
5. og blev brudt ned omkring år 1800. 

Farfaderen, Anders Hansen havde 
tilnavnet ”Traes”, sandsynligvis fordi 
han var skomager og træskomand. 
Farfaderen flyttede som nævnt fra 

huset i Tårup til et lille hus i Poge-
stræde i Odense i 1788, på det 
tidspunkt var sønnen Hans Ander-
sen, som senere skulle blive far 
til H.C.Andersen, 6 år gammel 
og kan næppe have fået det helt 
store forhold til Ålsbo og Tårup. 
Som årene gik, blev farfaderen 
Anders ”Traes” mere og mere util-
regnelig og blev i 1823 indlagt på 
Gråbrødre Hospital som sindssvag 
eller galning.
 H.C.Andersen var alt andet end 
tryg ved sin farfader. Odense Bys 
museer kan fremvise mange bevi-
ser på, at forholdet var temmelig 
skidt. Bl.a. skriver H.C.Andersen i 
”Mit Livs Eventyr”: ”For den sinds-
svage Farfa-er havde jeg stor 
angest, kun én eneste gang havde 
han talt til mig, og da brugte han 
den mig uvante tiltale ”De”. Han 
snittede i Træ sælsomme Billeder, 
Mennesker med Dyrehoveder, Dyr 
med Vinger og forunderlige Fugle, 
disse pakkede han i en Kurv og 
gik så ud på Landet; én dag han 
kom hjem igen til Odense, hørte 
jeg Gadedrengene skrige højt 
efter ham, af skræk skjulte jeg 
mig bag en Trappe, mens de stim-
lede forbi mig; jeg vidste, jeg var 
af hans Kjød og Blod.” 

 Med farmoderen, Anna Cathrine 
Nomensdatter, havde barnet 
Andersen det meget bedre. Han 
skriver senere: ”Daglig, kun nogle 
få øjeblikke, kom Fa-ermo-er i 
mine Forældres Hus, og det var 
især for at se sin Sønnesøn den 
lille H.C., jeg var hendes Glæde og 
Lykke. Hun var en stille og højest 
elskelig gammel Kone med milde 
blå Øjne. Alt bragte hun mig med 
hele sin Sjæl.”
Hun fik arbejde i haven på Grå-
brødre Hospital, samme sted som 
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Den samlede vestfynske verdenspresse, nuværende og tidligere borgmester, 
flere byrødder, en del naturfolk i bemærkelsesværdigt douce jægergrønt 
antræk, storbønder og godtfolk fra navnlig nær men også fjern på en øde 
mark et pænt stykke udenfor Hønnerup.
Hvad kan dog drive dem derud?

Jo, kommunen gav kaffe og 
kage og sågar en øl, bød på 
borgmesterord om land og 
by og turister på jagt efter 
de store havørreder efterla-
dende masser af gode kro-
ner i borgernes 
(og kommunens) lommer.

Årsagen til alt dette var at Lars Haraldsted fra Hønnerup Hovgård har leveret 
jordarealet, kommunen arbejdet, lystfiskerne og Skov- og Naturstyrelsen 
ekspertisen og sidstnævnte pengene til retablering af et stykke af Tårup-
Hønnerup Bæk med slyng-
ninger og gydegrus samt 
udgravning af 2 søer.

 Dyrene er allerede kom-
met, grågæssene græsser 
på engen, ørrederne smut-
ter rundt mellem de små og 
store sten i bækken og som-
merfuglene tumler i luften. 
Om et års tid har plante-
væksten også om søerne 
indfundet sig.

Der er en fin vandresti ud til 
området fra den gamle mostfabrik, rimelig gåafstand, fred og ro.

Gelstedborgere, 
benyt Jer af det, gå 
en tur derud, tag 
Jeres bygæster med
og glæd Jer over 
endnu en dejlig oase!

Else Marie

hendes mand efter hendes død 
blev indlagt i 1823 og hvor han 
døde 4 år senere.

Da H.C.Andersen i 1819 forlod 
Odense for at tage til Køben-
havn husker han afskeden sådan: 
”Eftermiddagen, paa hvilken 
jeg skulle af sted, kom endelig; 
min Moder fulgte mig bedrøvet 
ud af Porten; her stod gamle 
Fa`ermo´er… hun tog mig om 
Halsen, græd, uden at kunne sige 
et Ord; jeg var selv bedrøvet- saa 
skiltes vi ad’. Allerede 3 år før 
hans afrejse til København døde 
H.C:Andersens far, så der var kun 
hans mor og  farmoderen samt 
den nye stedfader til at tage sig 
af ham. Men af sted kom han, og 
selvom han ”skulle gå så gruelig 
meget igennem” blev han som 
bekendt forvandlet fra en ”grim 
ælling til en smuk svane.”
 H.C.Andersen rejste meget, også 
Fyn fik besøg af digteren. Om han 
har haft lyst til at lægge vejen 
forbi Ålsbo for at se det hus og den 
egn bedsteforældrene havde været 
en del af kan vi ikke vide, men der 
står intet om det i hans dagbøger. 
Huset i Tårup var som bekendt 
revet ned længe før H.C.Andersen 
blev født, så det kan han ikke have 
besøgt. Til gengæld er det ”gan-
ske vist” at han tager turen med 
den nyanlagte jernbane over Fyn i 
1866 og således har gjort ophold 
på Gelsted Station siddende i sin 
togkupe`.

 Af kilder til denne lille historie 
er benyttet: eget arkivmateriale. 
Odense By,s Museer, Landsarkivet 
i Odense, Lars Bjørnstens, Odense, 
hans hjemmeside. 
Venlig hilsen Hans Jensen,
Kongeløkken 18, Nørre Aaby

NATUR I HØNNERUP
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Den gamle BP tankstation 
på Gl. Odensevej i Gelsted 

i nye omgivelser.

Omkring de moderne værkstedsbyg-
ninger er der lagt ny asfalt og kant-
sten, som danner adskillelse mellem 
køreplads og udstillingsplads, og nu 
kun en indkørsel fra Odensevej. På 
denne måde bedre beskyttelse af de 
udstillede biler, som står klar til salg 
på perlestensunderlag i rammer på 
den store plads. 
Omkring det hele altid en fin nyslået 
græsplæne. -  Inden for murene er 
der god gang i reparation og service 
på alle bilmærker, - også garantief-
tersyn på fabriksnye biler udføres. 

Bilhandelen er udvidet, således at man 
foruden brugt bil nu også kan købe 
fabriksnye vare og personbiler, fortæl-
ler Ole og Peder Munk Pedersen, som 
har serviceret biler på Gl. Odensevej i 
28 år. 
Her er ingen mangel på opgaver, trods 
det vi lever i en hel speciel sparetid.
Hjulene skal jo altid holdes i gang, og 
det er så de tre mekanikeres opgave.
Hos Automester er der mulighed for 
lånebil og butik med bilplejeprodukter, 
som f.eks. viskerblade, polermidler, 
vaskemidler, olie, pærer, sikringer osv. 
- bn.

Hobbyklubben
For friske drenge og piger 

starter i uge 39

 Tirsdag. Porcelænsmaling med 
Birte Nicolaisen

Onsdag. Glas, porcelæn m.m. med 
Kirsten Hansen

Torsdag. Forskelligt hobbyar-
bejde bl.a. filt, smykker, bolcher,                                                                                                                                         
træarbejde og meget mere med 
Kirsten og Liselotte.

Kreative børn i Gelsted
Hobbyklubbens medlemmer har 
flittigt mødt op på klubdagene for 
at lave forskellige kreative ting. En 
ting der er et hit blandt de fleste er 
glasfremstilling. Vi laver skåle, bil-
leder, lysestager og meget andet 
af brugte vinduesglas, som bliver 
dekoreret på forskellig vis og for-
met i keramikovnen på omkring 
800 gr. afhængigt af glassets tyk-
kelse.

På billederne ses pigerne i gang 
med at fremstille smykker af glas 
fra Amerika med Kirsten som vej-
leder. Det er et specielt glas der er 
blødere end vinduesglas der bru-
ges til smykkerne og det kan være 
sprøjtet med metaller, som guld, 
sølv og kobber så det glinser som 
det pureste guld. Så det er ikke så 
sært at der gerne må være smyk-
ker på programmet, men da det er 
et meget dyrt glas, op til 3 kr. pr. 
gram er der kun et smykke til hver. 
Derfor vil vi, som tidligere år være 
på Gelsted marked med vores tom-
bola, hvor der kan vindes mange 
fine ting, som forhåbentlig vil give 
et pænt overskud til børnene.
 
Deltagende børn og unge fra 10 
til 18 år
Pris 150 kr. pr. hold. 
Nye hold starter i uge 2; 2010.
Da der kun kan være 10 børn på 
holdene er tilmelding nødven-
dig på tlf. 30352995 
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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

www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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Interview med en ældre herre, som så mange kender.:        
           Je kom li forbi, ser ”savføreren” i gang med at 

          skære træ til fyret, drejer ind og møder manden, 

Som er Christian Rasmussen, ikke 
savfører, men tidl. værkfører på 
GMF - Gelsted maskinfabrik.
Chr. ved jo så meget, og han star-
ter med at han er født i Børges 
ejendom Søndergade 111 i 1931.
Den gang kørte ”grusbanen” lige 
nær huset, med fyld til DSB`s Fyn-
ske hovedbanespor og videre til 
remisen lige før Lillebæltsbroen, 
som også brugte store mængder. 
Der hvor transformatoren står i 
dag, var der en slags omlæsning til 
større vogne, hvortil der blev læs-
set grus, kørt med små lastbiler 
ude fra  Valdemar hjulmands grus-
grav. Grusgraven tilhørte Fauerskov 
Enggård, nu ”doktorgården.”
Arealet langs Søndergade og hen 
til De. Place, dog minus no. 113, 
hørte den gang til Chr´s. hjem.   
Chr`s mor hed Mathea og stedfa-
deren hed Karl. - Karl Mathea kald-
te vi ham, ligesom Chrìstian, også 

siden hen ind imellem blev kaldt Chr. 
Mathea.- Christians ”rigtige far” hed 
Rasmus. Som starten på noget nyt 
dengang blev Chr`s mor husmoder-
afløser, og Christian er indehaver af 
hendes besøgsbog, hvor det vel nu er 
tidsurs stempel? Ældre husker insekt-
dræbemidlet Gesarol, som hun visse 
steder måtte komme på børns under-
tøj, og sit eget tøj, når de havde for 
mange små utøjsdyr på sig. Christian 
gik i skole først ved fru Worm Sønder-
gade 16, og senere hos lærerne Erik-
sen og Nielsen, i Wosniaks bygninger 
på modsatte side af gaden. - Efter 
sin konfirmation i 1945 tjente han 
ude på Bøgebjerg, nu Sivkærvej 25, 
og det var tillige med at Verner De. 
Place tjente hos naboen på Nydam. 
- I 1946 kom han i lære hos smeden 
i Ørslev. Efter læretiden i 1950, som 
endte med diplom for flid og dygtig-
hed, udlevet ved en festlig lejlighed i 
Fyns forsamlingshus i Odense af den 
fynske smedemesterforening. Som 
smedesvend kom han til Kingstrups-
meden, og så ind at være soldat. Der-
efter til Bornholm i 1½ år. Derefter job 
i 1½ år hos Lungesmeden. - Her hav-
de smeden regnet forkert, idet sme-
dens datter var ”sat af” til Christian, 
men sådan blev det ikke. I 1955 og 
ind til januar 1962 hver dag, sammen 
med 8 andre ud på Odense stålskibs-
værft og bygge skibe. 
Så kom turen til GMF. Gelsted maskin-
fabrik, som var startet op som hel 
nybygget virksomhed i juli 1961. Først 
ansatte var Aksel Morgen, som blev 
en rigtig god makker. Værkfører Leo 
Broberg og Arne Mortensen var med 
fra starten. I sommeren 1962 kom-
mer de første 3 lærlinge. Først kom 
Jim Broberg, og en fra Harndrup og 
en fra Aarup. I 1967 blev Christian 
værkfører på GMF, hvor Kurt Nielsen 

og Tage Johan (drejeren) også var 
det. I 1982 blev han fyret gr. uenig-
hed med Tage Nielsen (Stifteren/
direktøren på GMF.Men begge sta-
dig med stor respekt for hinanden, 
men her tog det ene ord det andet 
- og sådan blev det. I 1985 Blev 
han genansat, hvor Preben ”Ovethi” 
var blevet GMFs nye ejer, indtil 
Savo som kranfabrikant med flere 
afdelinger i Danmark købte virk-
somheden.
Efter ikke så lang tid blev GMF 
igen solgt, og det var til et olietøn-
derenseri, som heller ikke varede 
så længe, og blev så solgt i 1999 
til Margit og Frank Pedersen, som 
siden har specialiseret sig i at frem-
stille store og små stålrørsbøjninger 
til fjernvarmeindustrier, og leveres 
til mange lande.
Christian fortæller lige til sidst, at 
på marken hvor GMF nu ligger, har 
han og cyklesmedens Erik kravlet 
rundt og samlet kartofler. Marken 
tilhørte den gang Juel Poulsen i 
Lunge.
Lige til sidst blev Christian spurgt 
om hvordan han dengang fandt sin 
kone Hanna, og svaret var:
Da Christian kom til Bøgebjerg, var 
der i hjemmet to store piger Hanna 
og Solvejg. 
Efter Christians Bornholmertur gif-
tede han og Hanna sig - det var i 
1957, og de flytter om i bungalo-
wen til Anna Hansen - skråt over 
for stationen. I 1964 flytter de ind 
i deres fine nye hus, Sivkærvej 27. 
- Huset er med fuld kælder og pris 
kr. 67 000,00 og i 1984 tilbygning 
kr. 140 000,00. 
Prisen for byggegrunden på 1876 
m2, var ”løn” som svigermors med-
hjælper i nogle år.
Desværre døde Hanna i 1999, og 
samme og efterfølgende år måtte 
Christian også nogle ture til ”repa-
ration”, men syntes han nu har det 
helt godt, og stolt far til tre gode 
børn.                             bn.
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Gelsted Hallens
Cafeteria

Tlf. 64 49 18 69

Prædiken til Trinitatis Søndag 
1.tekstrække holdt i Gelsted Kirke.

Jeg tror ikke på Gud, men jeg sav-
ner Ham. Sådan har jeg set det 
moderne menneskes forhold til det 
religiøse, til Gud beskrevet. 
Jeg synes det er utrolig præcist. 
Vi moderne mennesker, som vi er 
flest, har så svært ved at tro på 
noget, der ikke kan måles og vejes. 
Vi er på en eller anden måde så 
naturvidenskabelige oven i vores 
hoveder, så det religiøse – Gud, i 
høj er blevet vist ud af vores ver-
densbillede, eller bare umærkeligt 
er røget ud efterhånden i løbet af 
vores opvækst. Vi har jo vores for-
ældre som de rollemodeller vi for-
mer os efter og her er de åndelige 
værdier i vores materielt indstillede 
tidsalder ikke dem, der vejer tun-
gest.
Så sker det i perioder for os, at vi 
får det sådan som Nikodemus har 
det: vi begynder at fundere over de 
store ting i tilværelsen. Vi får brug 
for at der er nogle værdier, at der 
er mening, at verden er større end 
det, der lige kan måles og vejes.
Og så er der, skal jeg ellers love 
for, nok der byder sig til, når vi 
moderne mennesker bliver søgende 
– når vore hjerter bliver urolige. 
Reklamerne tilbyder os et væld af 
hurtig behovstilfredsstillelse –  men 
det virker som i frostvejr at tisse 
i bukserne for at få varmen. Det 
grådige forbrug bliver en tom og 
intetsigende livsstil for mange af os 
og vi længes efter noget dybere. Så 
er der terapeuterne, psykologerne 
eller hvem der ellers byder sig til 
som Guruer og der er mange om 
budet. Om de nu hedder Karlmar 
Møller, Joan Ørting, som jeg mødte 
ude i Rosengårdscenteret i en sexo-
logisk peptalk eller Dalai Lama, som 
for nyligt trak fulde huse i Bellacen-

teret. I tusindvis myldrede danskerne 
til hans kursus. Og jeg har ladet mig 
fortælle, at hans foredrag var ganske 
udmærket, men faktisk var det ret så 
banalt, hvad han sagde. Men for dan-
skerne – er det en udefra, en guru, 
en kommer fra fjerne himmelstrøg, 
som repræsenterer åndelighed og ikke 
mindst en ro, som vi fortravlede men-
nesker sådan længes efter.
Som præst er jeg faktisk dybt forun-
dret. For kristendommen – den reli-
gion, vi selv er rundet af, den religion, 
som har præget vores kultur, har, efter 
min mening, langt mere at byde på 
end en Dalai Lama, som bliver stående 
ved indsigterne fra det gamle testa-
mente og har slet ikke det ny testa-
mentes grænsesprængende åndelig-
hed med os.
Hvorfor er det sådan, at vi danskere 
ikke drikker af den kilde, vi har lige 
ved hånden, men i stedet anser vores 
egen kultur, vores egen religion som 
en gold ørken, vi ikke kan finde en ris-
lende kilde i?
Det skulle nødig gå os, i vores vestlige 
kultur sådan, som det gik den stakkels 
mand som var gået vild i en ørken. 
Han gik og gik, til sidst var han ganske 
modløs. Solens hede var ubarmhjertig, 
os så endelig …. I det fjerne så han en 
oase.   -”Årh”, tænkte han – ”det er en 
luftspejling - det er Fata Morgana. Det 
er ikke noget virkeligt. Jeg er da ved 
at blive fuldstændig vanvittig”. Han 
kom nærmere. Efterhånden så han 
både dadelpalmerne og græsset, ja 
og kilden. ”Nej, Nej, nu har det slået 
aldeles klik for mig”, sagde han til sig 
selv, ”det er sådan nogle fantasier 
man får, når man er i min tilstand... 
hvor er det dog forfærdeligt, tænk det 
føles så virkeligt at jeg kan hører van-
det klukke – vanviddet har endda slået 
mig på min hørelse”.
Kort tid efter fandt to beduiner forbi, 
de fandt ham liggende der, død af sult 
og tørst. " Kan du begribe, hvordan 

det er gået til”? sagde den ene 
til den anden: ”dadlerne vokser 
næsten ind i munden på ham og 
kilden er 10 skridt herfra. Men han 
er virkelig død af både sult og tørst. 
Hvordan går sådan noget til”?
OG den anden svarede:”Han var et 
moderne menneske!”
Hvorfor er det sådan, at vi moderne 
mennesker, når det gælder den reli-
giøse søgen, vansmægtes, sulter 
og tørster. Hvorfor er det vi føler, 
vi er nødt til at søge til fremmede 
kulturer for at finde noget at tro på, 
noget at grunde vores liv på.
Jeg tror, der er rigtig mange forkla-
ringer på det. 
Under alle omstændigheder tror 
jeg, det vidner om et selvhad i 
vores kultur, som er ret så udtalt og 
som vel bl.a. er vokset ud af 1. og 
ikke mindst 2.verdenskrigs rædsler. 
Mange mennesker fortæller mig, at 
når de ikke kan tro på den Kristne 
Gud, eller bruge kristendommen til 
noget, så er det fordi, at der er sket 
så mange grusomheder i kristen-
dommens navn.
Og det er slet ikke til at bestride, 
at det er der. Men at skulle kassere 
hele kristendommen, fordi menne-
sker undertiden har lånt djævlens 
øjne til at læse biblen, det er for 
voldsomt.
Medlemsprocenten er stadigvæk 
høj i den danske folkekirke, men 
går man folk på klingen – så føler 
de sig enormt usikre på deres krist-
ne tro. Og de fleste danskere vil 
umiddelbart have problemer med 
at skulle skrive under på hele pak-
ken. Jeg har nogle gange talt med 
dåbsforældre, der får kvababbelser, 
når de skal svare ja, på trosbe-
kendelsens ordlyd. De føler, at det 
er inkvisitoriske spørgsmål. Og at 
kristendommen føles fremmed for 
de fleste danskere er tydeligt, når 
vi ser på vores trospraksis. Jo, vi 
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kommer når der er dåb, konfirma-
tion, vielse og begravelse og så 
måske til højtiderne, men ellers 
ikke. Og mange vil sige, jamen det 
er fordi gudstjenesten er for højti-
delig og uvedkommende – det siger 
dem ikke noget.
Hvis danskerne skal kunne øse af 
kristendommen som en åndelig 
kilde, så er de nødt til at have en 
kirke, der taler til dem – der taler 
om det liv, de lever og ikke alle de 
teologiske intetsigende floskler.
Så der er en opgave for kirken. 
Men hvem er kirken? Det er jo 
altså ikke bare os præster, orga-
nister, kirkesangere, gravere eller 
menighedsrådsmedlemmer. Det 
er alle dem, der er døbte. Og skal 
der være noget for enhver smag, 
så skal det foregå i en dialog  med 
dem, vi skal være kirke for. 
Så jo, man kan kritisere kirken for 
i nogen udstrækning, at den kun er 
kirke for en lille elitær skare, der 
elsker højmessen overalt på jorden. 
Men samtidig kan man kritisere, 
dem der kritiserer kirken for at 
gøre det alle andre steder end net-
op i kirken. Kom, mød op og lad os 
sammen finde en løsning på, hvor-
dan kristendommen kan tale ind i 
alle medlemmernes liv – så kan alle 
medlemmerne få det optimale ud af 
den kirkeskat, de betaler.
Så behøver man ikke valfarte til 
Bellacenteret, tage til Tibet eller 
hvor man nu kan finde sin guru – 
for kilden er lige ved hånden.
Så kan man spørge: er Jesus ikke 
lidt hård ved den søgende Nikode-
mus som kommer i en sen natteti-
me til Jesus. For at forstå, hvad der 
er på færde i teksten er det nød-
vendigt at fortælle, at Nikodemus 
selv er en lærer, der underviser i 
religion. For ham er religion, noget 
man kan lære et andet menneske. 
En mængde trossandheder og love. 

Og han kommer til Jesus, fordi han 
selv kan mærke, at han er gået lidt 
død i sin undervisning. Det lever ikke 
for ham og hans tro giver ingen ro og 
afklarethed. Han siger så til Jesus, at 
han har en fornemmelse af at Jesus 
er en god lærer. Vil du ikke lære mig, 
hvad der skal til. 
Og så er det, Jesus afviser hans måde 
at anskue det hele på. Nikodemus har 
misforstået det. Jesus underviser ikke 
kun i religion. Det er meget mere end 
undervisning i kloge livserfaringer. Det 
Nikodemus skal have blik for er, at I 
Jesus er det Gud, der arbejder. Det er 
Helligånden, der er på færde. Det er 
ikke den livskloge Jesus, der dosserer 
trossandheder. 
Det er den kilde Jesus øser af, som 
Nikodemus skal have blik for. Og det 
fatter han ikke. 
Han stiller mærkelige naive spørgs-
mål, da Jesus siger til ham, at det 
drejer sig om at blive født på ny. At 
blive født på ny. Det er dåben, Jesus 
tænker på. For hvad er det, der sker 
i dåben. Jo, der sættes Helligånden i 
gang med at arbejde. Eller man kan 
sige, at der åbnes for den kilde, som 
vi i virkeligheden alle sammen har 
adgang til bare ved at være skabte. En 
kilde af mening og livsmod. Med Hel-
ligåndens hjælp får vi øjne at se med, 
at vi har kilden lige ved hånden. Ingen 
af os behøver at tørste eller sulte på 
et åndeligt plan – men vi har brug for 
gang på gang at høre fortællingen om, 
hvordan Gud blev menneske og Ånden 
blev virksom – lukker vi det budskab 
ind i vore hjerter og vore sind, så 
nøjes vi ikke med at søge i det men-
neskelige, så lader vi os ikke spise af 
med banalt guru snik-snak. 
Her er mere end Dalai Lama – her er 
mere end et hvilket som helst men-
neske, der stiller sig op og mener at 
besidde sandheden. 

Dorthe Stæhr Nielsen

Kirkebilen
Kirkebilen kører til hver
 eneste Gudstjeneste.

Den er gratis. Bestil dagen 
før hos Gelsted Taxi på: 

64491430 

Kirketider
Søndag d. 9.august kl.9 00 
v/ Lars Højland

Søndag d. 16.august kl.9 30

Søndag d.23.august kl.11 00

Søndag d.30.august Kl.19 00
Konfirmandindskrivning

Søndag d.6.Sept. kl.14 00 
v/Lars Højland

Søndag d.13.Sept. kl.10 30

Søndag d.20. Sept kl. 14 00 
v/Lars Højland

Søndag d.27.Sep kl. 9 30

Søndag d.4.oktober kl.11:00
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Konfirmandindskrivning 
2009-2010

Det nye skoleår nærmer sig og 
dermed begynder et nyt konfir-
mandhold i Gelsted præstegård. 
Undervisningen ligger tirsdage fra 
7 50 – 9 20 og begynder tirsdag 
d.8.september.
Der er indskrivning til konfirmation 
ved gudstjenesten d.30.august 
klokken 19 00.
De foregående år er vi gået i for-
samlingshuset efter gudstjenesten. 
I år bliver vi i kirken og efter guds-
tjenesten foregår indskrivningen 
her.
Husk dåbs- og/eller navneattest! 
Helst en kopi.
Selve konfirmationen foregår søn-
dag d.25.april. Om der bliver en 
eller to konfirmationer denne søn-
dag ved jeg først, når jeg ser, hvor 
mange tilmeldinger der er.

Konfirmanderne skal i løbet af året 
komme i kirken 10 gange. Det vil 
sige ca. 1 gang om måneden. Jeg 
vil opfordre jer forældre til, så vidt 
det er muligt, at tage med jeres 
børn/unge i kirke. Det betyder 
meget for forløbet og for konfir-
manderne, at de har nogle at dis-
kutere forløbet med.

Konfirmationer fremover
Konfirmationen ligger helt fast i 
Gelsted sogn fra år til år.
Det er altid den sidste søndag i 
april for A-klassen og det er den 
første søndag i maj, såfremt der er 
en B-klasse det pågældende år.

Minikonfirmand
undervisningen 2009/2010

Undervisningen begynder i uge 39 i 
Gelsted præstegård. I skrivende stund 
kender jeg ikke det kommende års 
skoleskema og derfor heller ikke uge-
dagen for undervisningen. Jeg møder 
op til det førstkommende forældremø-
de i 3.klasserne for kort at orientere 
om undervisningen og aftale, hvilken 
ugedag, der passer bedst.
Undervisningen er gratis og da der er 
to hold igen i år, modtager de to hold 
undervisning på en bestemt ugedag, 
hver anden uge.
Tilbuddet gælder alle børn i 3.klasse, 
der har bopæl i Gelsted Sogn.
Jeg glæder mig til vi ses.
Ring hvis der er noget, I vil spørge om 
i den forbindelse.

Hilsen Dorthe Stæhr Nielsen

Tango – opera og korsang i 
Indslev Kirke

                                
Ved Cada Vez Más og Hanne 
Bramsen/Jesper Buhl duo 

Søndag den 4. oktober i Indslev Kirke

Så kan De samarbejdende Sogne byde 
på lidt sydlandsk musikalsk stemning, 
når Cada Vez Más koret og Hanne 
Bramsen/Jesper Buhl duo gæster Ind-
slev kirke. Se yderligere informationer 
om dette arrangement i dagspressen i 
dagene omkring oktober.

Gelsted Kirke

FRA KIRKEBØGERNE

Døbte

Isabella Dahl Mikkelsen
Tårup Udlod 34, Gelsted

Døbt d.07.juni 2009

Andreas Thorenfeldt Nielsen
Tornhøjvangen 15, Gelsted

Døbt d.7.juni 2009

Emil Krupsdahl Truelsen
Ørslevvej 54

Døbt d.21.juni 2009

Nicoline Stenberg Jakobsen
Grønnegade 21, Gelsted

Døbt d.4.juni 2009

Viet i Gelsted Kirke

Karen Vallentin Ravn
og

Søren Vallentin Ravn
Søndergade 25, Gelsted

Viet d.20.juni 2009

Kathrine Henriette Stenberg Hansen
og

Tomas Jakobsen
Grønnegade 21, Gelsted

Viet d.4.juli 2009

Døde i Gelsted sogn 
eller begravet fra 

Gelsted Kirke

Poul Verner Gottschalck Vanggaard
Ludvigsgårdesvej 11, Gelsted

Død 26.maj 2009

Peter Kjærgaard
Fredensgade 31, Gelsted

Død 31.maj 2009

Carl Verner Madsen
Anlægsvej 13 A, Ejby

Død 25.juni 2009
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Foredrag ved Thorkild 
Grosbøll i Fjeldsted kirke:

Bogen, balladen og de 
blandede følelser

Torsdag d. 17.september kl. 19:00

Så er vi i De Samarbejdende 
Sogne kommet til det tredje og 
sidste foredrag i rækken af emner 
om kamp. Vi har hørt feltpræ-
sterne fortælle om den indre og 
ydre kamp i forbindelse med deres 
virke, vi har mødt en repræsentant 
for Etisk Råd fortælle om den eti-
ske kamp i dilemmaer, og nu er vi 
så kommet til den del, som handler 
om den teologiske kamp, og det at 
stå ved sine meninger og holdnin-
ger, også selvom de er anderledes 
end det, vi ellers er vant til. Og 
hvad ville være mere naturligt, end 
netop at invitere en af de sidste 
års mest omdiskuterede og debat-
terede præster, Thorkild Grosbøll, 
som blev kendt som præsten, der 
ikke tror på Gud, -  invitere ham til 
at fortælle om sin kamp, i kølvan-
det på hans bog
 ”En sten i skoen”

Tlf.: 30 70 10 69

Mail: lch@iso-it.com

www.iso-it.com

 
KRISTENDOMSKURSUS 
FOR VOKSNE

Efterår 2009 - Forår 2010

"LIVSTEMAER"
Nu begynder en ny sæson af Kir-
kehøjskolen i Middelfart provsti. 5 
lørdag formiddage med 5 forskel-
lige emner giver dig mulighed for 
at komme bag om livsnære temaer, 
dilemmaer og grundlæggende 

spørgsmål, der kan udfordre og nuan-
cere dit syn på den kristne tro.
Hver lektion vil tage udgangspunkt i 
et oplæg omkring et livstema. Efter-
følgende vil der være mulighed for 
samtale og diskussion - til afklaring af 
og til mulig hjælp til at navigere i en 
moderne og travl verden. 

PROGRAM 2009-10
 

LEKTION 1
Gud og Darwin, tro og viden  
Er den retning, der tager den bibelske 
skabelsesberetning bogstaveligt.
Lige siden den britiske naturhistoriker 
Charles Darwin i midten af 1800-tallet 
undfangede sin teori om livets udvik-
ling på jorden, har mange mennesker 
anset den for at være en trussel mod 
deres religiøse tro. Ikke mindst blandt 
jøder og kristne har valget stået mel-
lem Darwins udviklingslære på den 
ene side og troen på Gud som ska-
ber på den anden. Hvorom alting er: 
Darwin har tvunget en hel verden til 
at gentænke opfattelsen af de første 
sider i Bibelen, der handler om skabel-
sen. Tog den bare syv dage, og er Jor-
den kun 6000 år gammel, eller skulle 
der nogle millioner år til at nå, hvor vi 
er i dag?
Sted: Indslev Forsamlingshus, Æble-
gyden 19, 5592 Ejby  
Oplægsholder: Niels Henrik Gregersen
Lørdag den 26/9 2009, kl. 9-12

LEKTION 2
  Er der mere mellem himmel og jord? 
Muligvis! Men det er også helt sikkert 
at mange af dem, der påstår at være i 
besiddelse af overnaturlige evner, fak-
tisk snyder.
Foredragsholder og forfatter Niels 
Krøjgaard vil give sit bud på hvor 
nemt man kan manipuleres til at tro 
på det okkulte. Hør om de teknikker 

clairvoyante kan benytte til at ska-
be illusionen af at være i besiddelse 
af overnaturlige evner. Få interes-
sante og informative historier om 
spøgelser, spådomme og meget 
mere. 
Sted: Nr. Aaby Sognegård, Kirkevej 
45 A, 5580 Nr. Aaby 
Oplægsholder: Forfatter og fore-
dragsholder Niels Krøjgaard
Lørdag den 31/10 2009, kl. 9-12

LEKTION 3
  Sorg/Tab  (læs mere på kirkehøj-
skolens hjemmeside)
Hvad har kristendommen at tilbyde 
det sorgramte menneske, der har 
mistet?
Sted: Middelfart Sognegård, Algade 
7, 5500 Middelfart [Vis på kort]
Oplægsholder: Sognepræst ved 
Marmorkirken i København, Mikkel 
Wold
Lørdag den 23/1 2010, kl. 9-12

LEKTION 4
   Åndelig fattigdom  (Læs mere på 
kirkehøjskolenshjemmeside)
Hvad er meningen med livet? Det 
spørgsmål har til alle tider været 
stillet, hvor der har været menne-
sker.
Sted: Harndrup Forsamlingshus, 
Rugårdsvej 73, 5463 Harndrup
Oplægsholder: teolog og journalist 
Sørine Gotfredsen
Lørdag den 6/3 2010, kl. 9-12

LEKTION 5
  Kærlighed og samliv  (læs mere 
på kirkehøjskolens hjemmeside)
Parforholdet og kærligheden ud fra 
en kristen synsvinkel
Emnet er lagt i hænderne på Biskop 
i Ribe Stift: Elisabeth Dons Chri-
stensen. Sted: Ejby Præstegårds 
konfirmandstue, Nørregade 97, 
5592 Ejby 
Lørdag den 24/4 2010, kl. 9-12

Gelsted Kirke
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I SuperBrugsen har DU valget, vi har udvalget!!!!
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UDSTILLING AF DÅBSKJOLER PÅ 
GELSTED PLEJECENTER

I anledning af den kongelige barnedåb d.26.juli var der 
udstilling af dåbskjoler på Gelsted Plejecenter
Der var en flot samling af både gamle og nye dåbskjo-
ler, den ældste var fra 1862, og den nyeste fra 2009. 
Flere af beboerne på centeret havde udstillet deres 
egen dåbskjole, og mange havde en lille historie til-
knyttet, med navne på alle der var blevet døbt. Der var 
broderier, kniplinger, fine hæklede detaljer osv - også 
nogle, hvor brudesløret var syet om. Karen, som er 
leder af aktivitetsafdelingen, står med en lang navneli-
ste til den ene dåbskjole.

Dåbskjolens historie.

Den typiske dåbskjole er en hvid kjole, der er for lang 
til barnet.
Historien bag den lange kjole går tilbage til 1600-tallet, 
hvor barnet blev neddyppet i dåbsvandet og efterføl-
gende skulle holdes varmt. Til det formål brugte men 
et såkaldt kristentæppe. I 1700-tallet blev det til en 
kristenpose, hvor den lille bedre kunne holde varmen. 
I takt med vores velstand blev kristenposerne læn-
gere, og man fandt på at åbne dem forneden. Frem til 
1800-tallet var det mest udbredte tøj til dåbsbarnet kri-
stenposer i smukt kulørt stof. 
Men i adelen begyndte man at bruge hvide dåbskjoler, 
og den mode 
bredte sig til 
borgerskabet, 
hvor det slog 
igennem med 
hvide dåbs-
kjoler. Siden 
1890`erne har 
den lange hvide 
kjole været det 
mest udbredte, 
uanset socialt 
lag.

Dorthe Stæhr 
Nielsen
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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

Drenge U12 i nyt spilletøj fra 
Gelsted Slagterforretning

 
Gelsteds fodbolddrenge U-12 (årgang 1997 og 1998) 
har fået nyt spilletøj af Gelsted Slagterforretning.
Spilletøjet blev rigtig flot indviet til lokalopgøret mod 
Aarup, hvor drengene med meget flot fodboldspil, stor 
kampgejst og en god holdånd vandt kampen.
Det er altid en ekstra dejlig sejr, når man lige er udsty-
ret med flot nyt spilletøj og samtidig kan slå naboerne. 
Det giver glæde og store smil til både spillere og træne-
re. Første gang holdene mødtes vandt Aarup og denne 
gang vandt vi, så nu står vi lige igen. 
Drengene, som trænes af Kenneth og Michael, spiller i 
år 9-mands fodbold. Der er meget nyt at lære, når man 
skal spille på en stor bane og med off-side. Drengene 
er flittige til træning og forståelsen for fodboldspillet 
bliver bedre og bedre samtidig med at spillerne udvikler 
sig. De nye talenter er på vej frem.
 

På billedet ses 
Mathias, Christoffer, Daniel, Mads, Lukas, Steffan, Slagterme-
ster Hans Erik,
Andreas, Jonas K, Søren Christian, Markus og Simon.

 - lidt mere fra fodboldafdelingen 
 
Ungdomsafdelingen har fået stor tilgang af både dren-
ge og pigespillere, hvilket er rigtig dejligt. Det kræver 
blot et par trænere mere, -så p.t mangler vi 2 trænere 
til U-6 og U-5. 
For at blive træner skal du kunne lide børn, være tål-
modig,  idérig og kunne lide at lege, for fodbold er en 
leg og gennem leg skal de lære fodboldspillet. 
Vi indhenter §36 børneattester på alle trænere, der 
træner unge under 18 år.  Er du lige den træner vi 
mangler så kontakt Ronni Andreasen tlf. 64492352.
 
Damer 7 mands "de gamle" som de kaldes, hvor 
alderen er fra 20 til 53 år, vandt flot deres række. Til-
lykke piger.
 
Herre serie 2  endte på en flot 3. plads. Det bedste 
resultat i mange år. Vi har fået stor tilgang af spillere, 
så i efteråret er det tilmeldt 2 hold. Herre serie 2 træ-
nes fortsat af Preben Knudsen mens Anders Nielsen og 
John Hansen tager sig af serie 5 holdet. 
Kunne du tænke dig at spille fodbold igen så mød op til 
træning tirsdag og torsdag kl. 19.00
 
 Ungdomsafdelingen var på en rigtig god afslutningtur 
til legoland. 

Fik du ikke bladet  i din postkasse ?

så ring - 6222 2222



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

Markedsbanko  
 

i Markedskroen  
Torsdag d. 19 aug. kl. 19:00 

Tag familie venner eller naboer med og få lidt  
markedsstemning ind under huden. 

Efter markedsbanko er der stort festfyrværkeri over pladsen.  

Gevinster for over 10.000 kr. 

Tag en folder ved indgangen og se de mange 
gevinst og spillemuligheder. 

Husk du kan bestille en taxi lige til døren ved 
Gelsted Taxi på tlf. 64 49 14 30 senest onsdag. 
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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

Viet i Gelsted Kirke

Kathrine Henriette Stenberg 
Hansen

og
Tomas Jakobsen

Grønnegade 21, Gelsted
Viet d. 4. juli 2009

Foto: Studio 12

Viet i Gelsted Kirke

Karen Vallentin Ravn
Og

Søren Vallentin Ravn
Søndergade 25, Gelsted

Viet d. 20. Juni 2009

Bowling og petanque på plejecenteret
D. 20/7 var der bowling og petanque på plejecenteret. 
Det var derfor fristende at forevige de to aktiviteter. 
Der var dejlig hyggelig stemning, og beboerne gik op i 
det. Nogle var øvede og andre prøvede for første gang. 
Og der blev jublet, når keglerne røg omkuld. Hvis der 

ikke blev ramt plet var det 
det skæve gulvs skyld.
 
I petanque var der størst 
held med de blå kugler, 
men et pletskud kunne 
sende alle kugler i ny stil-
ling og en hel ændret slut-
stilling.
 
Efter strabadserne var 
der kaffe og kage til alle, 
og udenfor regnede det 
lystigt.
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Vi reparerer også din bil

Husby Auto Storegade 23
5592 Ejby - Tlf. 64781446

Ejerskifte på Gelsted Kro

Efter et halvt år med usikkerhed faldt det hele 
endelig på plads. Thomas Truelsen er nu ene ejer 
af Gelsted Kro.
  
”I de syv år Jørgen og jeg havde kroen sammen, spe-
kulerede jeg altid på, hvordan det ville være at have 
hele ansvaret alene. Jeg elsker at tage chancen, og 
indtil videre, set i lyset af de to seneste arrangementers 
succes, så er det dét der skal til. Jørgen og jeg havde 
længe haft forskellige planer for kroens fremtid, og 
efter lidt betænkningstid og familieplanlægning, sam-
men med min kæreste, besluttede vi at tage udfordrin-
gen op. Vores ønske om at bevare Gelsted Kro, er også 
et ønske om at bevare livet i byen, da vi mener, at kro-
ens tilstedeværelse kan være medvirkende til at undgå, 
at Gelsted bliver endnu en nedlagt stationsby. Dette 
er selvfølgelig ikke noget vi kan gøre alene - men vi er 
af den overbevisning, at jo mere liv, der kommer på 
kroen, jo mere liv kommer der også til resten af byen.  
Vi har mange visioner for fremtiden, og når vi tænker 
tilbage på hvor godt Amin Jensen og Tørfisk arrange-
menterne gik – og ikke mindst hvilken opbakning vi fik 
fra lokalsamfundet, så er der næsten ingen grænser for, 
hvad Gelsted Kro kan byde på i fremtiden”. 
Menuen på Gelsted Kro bærer også præg af fornyelse. 
Frokostkortet er sprængfyldt med lækre og traditionelle 
stykker smørrebrød, mens aftenkortet byder på nye og 
spændende retter, der er inspireret af årstiderne.   
De to næste arrangementer på Gelsted Kro, er traditio-

nen tro i for-
bindelse med 
Gelsted Mar-
kedet. Om 
lørdagen er 
der herrefro-
kost, med alt 
hvad der skal 
til, og om 
søndagen er 
der kæmpe 
markedsbuf-
fet.

Det bliver spændende at se, hvad fremtiden byder den 
unge krofamilie. ”Der er ingen tvivl om, at der er hårdt 
arbejde i vente, men jeg tror på, at det er det hele 
værd, siger kroejer Thomas Truelsen”.

Det 22. Gelsted Marked
(20.) - 21. 22. 24. august 2009.

Torsdag, den 20. august med stort
 markedsbanko og efterfølgende festfyrværkeri.

 
  Gelsted Marked løber af stablen hvert år sidst i 
august.  Det er da klart, sådan er det jo hvert år, siger 
de fleste, og mange lægge fridage og ferier efter det.  
Sådan plejer vi jo!

Ja, selvfølgelig skal der være marked i byen, men 
det kommer ikke af sig selv, der er efterhånden rigtig 
mange mennesker der går på arbejde om dagen, for 
derefter at bruge rigtig meget fritid på at få Gelsted 
Marked op at stå hvert år. Det skal pointeres at alt 
arbejde er ulønnet, det er disse flittige, ærlige, glade 
og positive mennesker der er skyld i at Gelsted som 
by hvert år kommer på landkortet. Det er også disse 
frivillige mennesker der er årsag til at rigtig mange 
besøgende får nogle gode oplevelser. Disse menne-
sker skaber også de midler som kommer klub- og for-
eningslivet til gode resten af året. 
Endnu engang tusind tak til alle jer der yder et stort 
stykke frivilligt arbejde til fælles bedste. 
 Vi ses til Gelsted Marked, det er jo vores alle sam-
mens
God sommer!    Arne Rasmussen

Cirkus i Gelsted

Traditionen tro har Cirkus Maskot igen i år
 gæstet Gelsted. 

Så snart der var åbnet for billetkøb stod folk i kø for at 
sikre sig en billet til forestillingen. Maskot er et rigtigt 
familie-cirkus. Ikke nok med at det er en familie der 
ejer det, det er også hele familien der optræder med 
deres heste og hunde godt hjulpet af klovnen Som 
noget nyt i år var der to englændere der var med på 
listen af optrædende. 
Det var virkeligt sjovt for både børn og voksne, selvom 
nogle af os der sad forrest en gang imellem fik lidt 
vand fra de skøre malere.
Jeg tror alle gik hjem en god oplevelse rigere.
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GAS • VAND • VARME • SANITET
Kløvervænget  2, 5591 Gelsted
www.rosenkjaer-vvs.dk

Tlf. 64 49 22 99

Husk at sætte kryds i kalenderen.
 
Vi gentager succesen med  Oktoberfesten lørdag 
den 31. oktober 2009 med De fynske Tyrolere og 

et nyt orkester, der spiller op til dans,
nemlig The Copy Band

Billetter a kr. 225,- 
købes hos Svend Thorup, Søndergade 79.                      
tlf. 64 49 17 03  senest 16. oktober.
 
Menu: 1 sildemad, Jægerschnitzel, kaffe og småkager
 
Arrangør: Støtteforeningen for Gelsted Forsamlingshus

Test dig selv ved Brende Mølle!

Søndag den 13. september 2009 kl. 13.00 – 17.00
Brende Mølle, Tanderupvej 32, Gelsted

Ved Brende Mølle har man udnyttet vandkraften siden 
1500-tallet. 
Nu kan du komme og prøve kræfter med vores for-
hindringsbane med indlagte overraskelser for børn og 
barnlige sjæle! 
Du kan også høre vores lokalkendte guide fortælle om 
Brende Mølle, fisketrappen og mølledamsområdet og 
opleve et unikt vådområde. Hør vandets fossen ved 
fisketrappen – og er vi heldige, ser vi isfuglen fiske.

Bemærkninger:
Praktisk tøj og fodtøj anbefales.

Målgruppe:
For alle

 Arrangør:
Gelsted Lokaludvalg
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Husk ! DEADLINE næste nummer - Mandag d. 21. Sept.  -  Kl. 12:00

  www.gelstedbladet.dk 

Gør det 

du er bedst til 

det gør vi

Efter opfordring fra Gelsted Bladet, har Hans Jensen 
lovet at skrive nogle beretninger fra gamle dage.

 Hans Jensen har, indtil 
for kort tid siden, gennem 
mange år været Brugsens 
mand, kaldet  ”uddeler,” i 
Superbrugsen i Nørre Aaby. 
Hans kommer her fra Gel-
sted, og var i lære hos 
Købmand Erik Jul Larsen, 
her hvor der nu indrettet 
boliger lige over for den 
tidl. Gelsted bager.
Alt imens har Hans Jen-
sen udgivet bøger om sine 
oplevelser om alt, bl.a. fra 
dengang han var ivrig GG&IF er. Han har ligeledes skrevet om ældre tid på 
Gelstedegnen, og håber så at kunne fortsætte med det.                    
Se side 4-5 i bladet.                                                                  bn.

Ny konkurrence i GelstedBladet

Hvor er billedet taget, er en ny konkurrence i bladet.
Kan du finde ud af hvad billedet forestiller, eller hvor det er taget henne, 
så mail svaret til : konkurrence@gelstedbladet.dk. Eller kom svaret i 
postkassen der hænger i SuperBrugsen Gelsted
Alle billeder er fra 5591 Gelsted
Vi trækker lod om en dejlig flaske Gelsted Vin, og vinderen kan afhente 
præmien i Gelsted Superbrugs, som har lovet at sponsorere præmierne.

Konkurrencen fortsætter de næste 5 numre af bladet, og der er hver 
gang en flaske dejlig Gelsted vin, til den heldige vinder.


