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Brink’s Begravelsesforretning
Karen Brink & Peter Brink

64 49 12 98 - Gelsted

Vestfyns
Husflid
Inge -Lise Andersen
Tlf. 28 84 40 64

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

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

Henriks
Tømrerforretning

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

Gelsted Solcenter

Åbent alle ugens dage
Kl. 7:00 - 22:00
Gelsted Byvej 3 - Tlf. 20 43 20 77
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Viet i Vester Hæsinge Kirke
Lona Lisbjerg Gulstad og
Allan Gulstad,
Risvænget 9, Middelfart.
Foto: Billedværkstedet Gelsted

Viet i Gelsted Kirke
Line Emilie Fyhn Staal
Og
Johnny Engholm Fyhn Staal
Gelsted Mose 42, Gelsted
Viet d.28.august 2009-09-22

Gelsted Kirke har fået ny hjemmeside.
Gå ind og kik på: www.gelstedkirke,dk
Har du nogle ideer til forbedringer ring til Grete Hansen: 64491585,
som også tager imod bryllups- og dåbsbilleder til at lægge på
hjemmesiden.

Gamle Ting Købes
” Loppemanden”
Henning Jørgensen

Søndergade 32 - Tlf. 64 49 14 43
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Ålespisning og underholdning med Keld og Hilda på Gelsted Plejecenter
Torsdag d. 10. September 2009, dagen med den store fest.
Borde og stole stod klar før kl. 11.00 hvor folk strømmede ind og
gik til bords.
Duften af stegt ål fra køkkenet trak gennem dørene ind til den store
sal og til teltet.
Centerrådets formand Edith Rasmussen bød velkommen til et arran-

gement som var noget ud over det almindelige, idet snakken jo altid
drejer sig om at få skaffet kapital, men igen lykkedes det. Takkede
også for alle hjælpende hænder, såvel ansatte som pårørende og alle
de frivillige, som også har hjulpet denne dag. For uden jer kunne
dagligdagen ikke blive så god som den er her på hjemmet.
Områdelederen for Plejecentrene Birgit Drud var også på, og roste
iniatativtagerne for det flotte arrangement som endnu engang er
kommet op at stå her i Gelsted, og nævnte om det kendte og specielle, at her i Gelsted er der glade beboere og personale som i samarbejde med mange frivillige gør det godt, og afsluttede med gode
ønsker og 3 x hurraer for alle med tilknytning til plejecentret.
Efter talerne kom der gang i Kjeld Christensens dejlige harmonikatoner, og dørene gik op ude fra køkkenet, og ålene begyndte at
svømme ind til os gæster.
De smagte godt og køkkenpigerne fik stor ros. Ålene blev skyllet
ned med snapse.
Og så kom der kaffe og dejlig æblekage til os alle.

Klokken 13,30 fik vi besøg af
Keld og Hilda, som sørgede
for at underholde os med deres
utrolige dejlige og hyggelige
store muntre musikalske program.
Der blev så sluttet af, med centerrådsformandens tak for det
store fremmøde, og man glæder sig til næste arrangement,
med lige så mange hjælpende
hænder.
bn
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Naturens Dag 2009
Det lokale arrangement i forbindelse med Naturens Dag den 13. september løb af stabelen ved Brende
Mølle. Vi havde det fineste vejr, og
det benyttede de ca. 115 deltagere
i alle aldre sig af. De kunne høre
Kenny Sørensen fortælle historien
om møllen, fisketrappen og det
bagvedliggende vådområde. Men
deltagerne kunne også teste egne
færdigheder på de i alt 10 poster,
som var stillet op i den flotte natur.
Der var følgende poster:
Udkigspost, - Under-over tovbro,
- Svævebane, - Sanseleg, Commando Crawl,
Kongens
efterfølger, - Skub-ned-ting,
Gummistøvlekast, - Ridning/træktur og Hule og blyant i flaske.
Der var noget for enhver smag

(yngste mand i svævebanen var 3
år, den ældste 77), og det var simpelthen en fornøjelse at se, hvordan
folk nød at være med. Næste gang
skal vi bare huske at have kaffe og
kage med ind i hulen!
Den lokale opbakning var stor, men
vi hørte også om deltagere fra Fredericia, Nr.Åby, Assens og Vissenbjerg.
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Det er jeres fortjeneste, at så
mange mennesker havde 4 dejlige timer med masser af udfordringer og hygge.
Irene R. Jensen
Formand for Gelsted Lokaludvalg

Jean-Pierre Mignon

Lige før kl. 17.00 brød
fårene igennem den
midlertidige afspærring, og til ændernes
utilfredse rappen, pakkede vi sammen.
Jeg vil gerne sige tak
til Kenny Sørensen,
Pernille og Carsten
fra Powertrack, Astrid
Harmsen, Peter Brink,
Gunvor Schmidt,
Bjarne Jensen samt
lokaludvalget.

Vores kære vinhandler, bestyrelsesmedlem af GelstedBladet er
desværre ikke blandt os mere.
Jean-Pierre tabte en lang kamp
mod kræften d. 7. September, og
fik fred.
Jean- Pierre der var kendt over
hele landet for sin og sin hustru
Lilians lille, men eksklusive og
meget hyggelige forretning Mignon’s Vinkælder på Gelsted Byvej,
var bl.a. medlem af den lokale
klub ” Gastronomisk Idræt for
mænd”, og bestyrelsesmedlem i
Gelsted Handel og Erhverv.
Jean-Pierre var også bestyrelsesmedlem i GelstedBladet, hvor
han altid var meget aktiv i bladets
arbejde, og udvikling.
Han vil blive savnet.
Bestyrelsen GelstedBladet.
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Støt de lokale ved
valget d. 17 November
Som Gelstedborger vil jeg kraftigt opfordre til at man stemmer
ved valget den 17 november.
Det er også yderst vigtigt at man
afgiver sin stemme på en personlig kandidat på stemmesedlen,
det kan få stor betydning for vort
lokalområdes fremtid, vi skulle gerne havde et talerør i det nye byråd
m.v.h.
Arne Rasmussen,
Grønnegade 57 , Gelsted

Kim Lund
Jeg er 55 år.
Er gift med
Hanne som har
Hviids Gourmet,
en lille cateringvirksomhed .
Jeg er pedel på
Gelsted Skole
hvor den ene af
mine to dejlige

unger går.
I min fritid beskæftiger jeg mig med lidt af
hvert. Jeg er formand for Gelsted Menighedsråd hvor vi i øjeblikket har en del at
gøre med det at påbegynde en ny konfirmandsstue ved siden af kirken.
En anden interesse er mit badminton, og der
er jeg samtidig formand for G.G.I.F, hvor
jeg har lidt at gøre med det at påbegynde
Krolf i Gelsted. I 14 år har jeg også været
med i Lunghøj Vandværks bestyrelse hvor
jeg er kasserer. Som næstformand i Gelsted
Lokaludvalg er der også mange interessante
opgaver.
Da jeg mener at der skal være plads til skolerne i Middelfart Kommune vil jeg være
med til at forbedre forholdene for vores
unge så de har noget fornuftigt at give sig
til efter skoletid og om aftenen. Såsom at få
dannet en udvidet SFO fra 3-6 klasse, - og
en indholdsrig aftenskole for de større.
En anden stor opgave i vores dejlige Kommune er at hjælpe børnefamilierne så at
vi kan beholde et godt serviceniveau som

samtidigt ikke bliver ved med at blive dyrere
og dyrere
Sidst men ikke mindst vil jeg arbejde og
kæmpe for at vi stadig har en ordentlig busdrift,
så vores unge men ikke mindst vores ældre
kan komme rundt i Kommunen, og ikke bliver
stavnsbundet til eget hjem, for det bliver de,
hvis der ikke er nogle transportmidler at tage
ud med .
Kim Lund

Arne Rasmussen
Grønnegade 57, 5591
Gelsted . 60 år. Gift
med Sonja, har 3 børn,
3 børnebørn.
Arbejder på 22 år som
tekniker/servicemand
på hjælpemiddeldepotet ved kommunen.
Fritid: har altid været
og er foreningsmand.
Politik: Jeg vil arbejde
for mere åbenhed i styringen af kommunen.
Den enkelte politiker og hans/hendes meninger
skal kunne høres. Større gennemskuelighed i
den administrative del af kommunen, det er jo
borgernes kommune. Yderområderne skal være
en naturlig del af, og tilgodeses på lige fod med
resten af Middelfart kommune.

Frede Eldrup
er 50 år
Har siddet i kommunalbestyrelsen i Ejby i 5 år
Jeg bor i Håre Sammen
med Grete og vi har to
børn Søren og Michelle.
Jeg stiller op igen fordi
det er vigtigt at få nogen
med ude fra lokalsamfundet.
Mærkeområde: Mere fokus på skolerne flere
timer til eleverne
Der skal være mere tid til de ældre, og der
skal laves noget mere for de unge så vi kan
stoppe det kriminelle bander, og så må vi
heller ikke glemme de grønne områder

Vinderen af 1. del af konkurrencen,

”Hvor er det”

er fundet.
Løsningen var den
flotte alle`på Agerstien.
Vinderen blev,
Elin Nielsen
Agerstien 38
5591 Gelsted.
Se bagsiden.

Varme trøjer, m.m.
Ove Andersen
Jeg er 65 år, og som
udvalgsformand har
natur og miljø haft
min store interesse.
Forholdene for vore
ældre vil have stor
interesse, og jeg er
glad for at Brenderup Dagcenter blev
bevaret.
Det var godt, at der var lokale kræfter, som
ville drive Genbrugsbutikken videre.
Hilsen Ove

Jeg kan godt lide at bruge mine hænder og
jeg har strikket fra jeg var barn.
Jeg startede med at strikke for en islandsk
forretning i 1996
og fortsatte med
det da vi flyttede
hertil. Jeg strikker
f.eks. Islandske
sweaters og huer
mm. af islandsk
uld som jeg får tilsendt fra Island.
Jeg har en hjemmeside www.
braga.dk som jeg
sælger igennem.
Björg Braga
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VIDSTE DU DET?
Sådan blev Margit og Frank Pedersen på Gelsted
Maskinfabrik spurgt af Gelsted bladet.

Gelstedbladet måtte simpelthen fortælle dem at de var
passeret en ellers festlig lejlighed.
I anden sammenhæng stod det os klart, at det var i
marts 1999 de købte Gelsted Maskinfabrik, GMF.

Husk også
Mortens aften.
Tirsdag d. 10 november
Forret:

Røget laks m rygeostcreme på bund af sprød salat

Hovedret :

Gl. daws Andesteg

Dessert:

Ris´a´la mande med lun kirsebærsovs

2 retter 155,3 retter 185,-

Ring i god tid og bestil bord, på Tlf.64491068

Ta´anden med hjem, for kun 99,-
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Ved denne anledning blev jeg vist rundt på den store
fabrik, hvor alle årligt lever af at bukke
2.500.000 kg fine lige rør i forskellige smig/grader, og
sende dem rundt i Europa. - Alt materiale er certificerede stålrør, hvor de største der kan bukkes er 500 m/m
og de mindste er 20 m/m, der er næsten en maskine til
at bukke hver enkelt dimension.
Bukke og rejfemaskiner kræver betjening, og hver tiende færdige bøjning skal kontrolmåles.
Store dele af savningen af de lange rør, sker automatisk, når bare truckføreren sørger for, at der er rørbundter i magasinet, og længde og antal er kodet ind på
maskinens computer. Der er så mange
store maskiner i gang, at næsten hver har sin dimension at klare, så tid på omstillinger kan undgås.
Det er
meget
store
antal der
dagligt
køres
igennem.
En hasteordre på
400 enheder lige
startet, er
færdig
et par
dage
efter.
Alle færdige bøjninger lægges på paller, så de er klar til
at blive læsset, som billedet viser, disse skal afhentes
nu inden ferien.
Tal på hvad der løber igennem af enheder pr år, ud af
årets rørforbrug er omkring 200.000 stk.
Med en enkelt af kunderne er der lavet en 5 års aftale
for 100 millioner kroner, så der suser noget igennem.
Trods stålrørsmangel ved nytårstid var rørlagrene fulde,
alt er nu solgt.- Materialer bliver indkøbt løbende, men
nye ordrer bliver først produceret, når ordren modtages
på grund af travlhed.
Dette en tilfredsstillende jubilæumsberetning, men unge
som de er, venter de nok til 25 år jubilæet.
Tillykke med de 10 år.
bn.

www.gelstedbladet.dk

GELSTED MARKED 2009
Gelsted Marked blev atter en stor succes. Vejret var godt, der blev handlet, underholdt, pruttet om priser, så her er lidt indtryk fra markedet.
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Tante Tut - Mormor og Per musik m. fl. trak tørstige
folk til Seniorklubben servicetelt

Seniorklubben servicerer

Rå hygge

Så er det vist en aftale
Start din egen tandlæge praksis

GENBRUGSBUTIKKEN

Der var også spændende ting til damerne

GELSTED

Telefon 64491999
Mobil
26219706
Mobil
60294439 ( efter kl. 17.00 )
Dødsboer .m.m modtages evt. afhentes

Mandag
Tors – fredag
Lørdag

Åbningstider
9,00 – 12,00
10,00 – 17,00
10,00 – 15,00
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www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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Allehelgensgudstjenesten det som er så svært at rumme, når vi
d. 1. November,
har mistet:
klokken 19:00 i Gelsted kirke:

Nemlig at intet mere bliver, som det
var engang. Og det er sorgen, der
Når sorgen river i os
river i os med kærlighedens kræfter.
med kærlighedens kræfter
Stærke kræfter. Det ved enhver, der
har fået den gave at elske en anden.
Det tager et år at komme sig over
Vi holder Allehelgensgudstjeneste i
et dødsfald.
Gelsted kirke søndag d. 1.November
Det hører man ofte folk sige. Man
klokken 19:00, som vi har gjort det
siger så meget.
de sidste 6 år. Det er en måde at give
Jeg ved ikke rigtigt, om man kan
tid og rum til alt det man rundt på
opstille nogen egentlig lovmæssigi forbindelse med tabet af et elsket
hed, når det gælder sorg. Efter et
menneske. Alle er hjertelig velkomne.
år er sorgen der nu stadigvæk hos
Traditionen tro synger Helene Blum.
de fleste, der har mistet en, der
Undervejs i gudstjenesten råbes navstod dem meget nært. Men der kan nene op på dem, der er døde i Gelsted
være noget om, at sorgen finder et sogn eller begravede fra Gelsted kirke
mere roligt leje efter det første år.
i indeværende år og vi tænder hver i
Så har man stille og roligt
sær et lys, for dem vi mindes og savvænnet sig til tanken om, at det
ner. Det giver god mening med sådan
kan blive både jul og fødselsdag,
en lystændingsceremoni ved denne
højtid og hverdag, hvor den man
lejlighed. Vi har brug for lyset og det
savner og sørger over, ikke kan
lyset symboliserer, når mørket trænvære hos en og ens familie, andet
ger sig på.
end i minderne.
Vi synger til barnedåb i Gelsted kirke:
Men i grunden skal man være forDåbens lys er tændt når livet sluksigtig med at komme med skråsikre kes. Derfor er det også særlig smukt,
udtalelser om, hvordan sorgen for- synes jeg, at vi denne aften under
løber. For det kunne meget let avle lystændingsceremonien placerer fyrden misforståelse, at der er en kor- fadslysene i sand i døbefonten.
rekt sorgproces og en forkert. Og
I videre betydning er det lys Jesus
ind imellem møder jeg mennesker,
Kristus - Ham der er med os alle dage
som udover at plages med sorgen, , - indtil verdens ende.
føler sig meget forkerte, fordi de
synes, at det trækker ud med den
" Jeg er verdens lys. Den, der følger
sorg. De er ved at miste tålmodigmig, skal aldrig vandre i mørket, men
heden med sig selv og synes at for- have livets lys."
nemme, at det har andre gjort for
længst.
”Nu har du taget fra os,
Der er ingen sorg, der er mere righvad du engang har givet.
tig end en anden.
Nu favner døden den, der
Der er heller ikke et tidsrum, efter
for os var selve livet.
hvilket man kan sige, at nu er sorOg intet bliver mere
gen afsluttet. Slet ikke. Sorgen
helt, som det var, herefter,
kan blusse op uventet. Sorgen kan
for sorgen river i os
man leve med. Eller snarere: sormed kærlighedens kræfter.”
gen skal man leve med. Der kan
gå længere eller kortere tid end et
enkelt kalenderår, men sorgen over
en, man har mistet, kan være mere
eller mindre tilstede.
Salmeverset nedenfor er skrevet af
Holger Lisner. Det sætter ord på,
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Lidt fakta om Allehelgen
og Halloween.
Allehelgen bruges ofte i dag til at mindes de
mennesker, vi har mistet. Det gøres ved en
speciel gudstjeneste, hvor man fokuserer
på dem, vi har mistet og den kærlighed, vi
har fået fra dem.
Fejringen af Allehelgensdag (den 1. november) og Alle Sjæles dag (den 2. november)
hører til nogle af kirkens ældste fester. De
gamle traditioner var bygget op omkring en
aftengudstjeneste, hvor der fandt en forbøn
sted for alle de døde og levende, hvorefter
menigheden gik i procession ud på deres
kæres grave og ofrede mad (brød) samt
tændte lys på gravene. Et vigtigt led i dette
var desuden den stadige klokkeringning.
Fejringen af Allehelgensdag var imidlertid
en af de skikke, som reformationen slog
ned på med sin kritik af helgendyrkelsen.
I det meste af Nordeuropa forsvandt de
gamle skikke derfor. Fejringen af Alle Sjæles dag blev således afskaffet allerede i
1500-årene, mens dog Allehelgensdag blev
fastholdt som helligdag indtil 1770. Derefter
flyttedes fejringen heraf til den 1. søndag i
november.

Halloween

Halloween, hvis egentlige dato er 1. november, er den amerikanske udgave af Alle Helgen. I de sidste år er den også kommet på
mode i Danmark. Halloween
fejres aftnen inden selve dagen, dvs. den
31. oktober om aftenen. Halloween er en
aften og nat, hvor man "kalder trolden ved
navn". Her kalder man alle onder magter
frem, men i karikeret udgave, så det bliver
tydeligt, at de ikke bør have magt. Her er
formålet at gøre grin med døden og alle
onde magter, så de mister deres magt. Det
onde skal have det modsatte af respekt.
Der festes og larmes og tændes lys, så det
onde bliver bange. Jo grimmere og mere
grelle kostumerne og udtryksformerne er,
jo bedre. Denne aften skal ondt bekæmpes
med ondt - det onde skal blive bange for sig
selv ved at konfronteres med de grufulde
kostumer. De mest udbredte Halloween traditioner er fremstilling af græskarlygter
samt udklædning i heksekostume og selvlysende skeletter, flagermus og edderkopper.
Kilde: "Kirkegang for begyndere, Roskilde
stift"

Gelsted Hallens
Cafeteria
Tlf. 64 49 18 69
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Minikonfirmander:

Minikonfirmandundervisningen for elever i
3.klasse går i gang i Gelsted præstegård torsdag d.8.oktober klokken 12 30 - 15 00.
Har du ikke tilmeldt dit barn, kan du nå det
endnu på: 64491096
Konfirmander:
Årets konfirmandundervisning er godt i
gang. 30 friske konfirmander møder op
hver tirsdag morgen og er med stor appetit
begyndt at deltage i søndagens gudstjenester.
Konfirmanderne og jeg har aftalt, at de på
skift, hvis deres læsefærdigheder tillader det,
skal deltage i gudstjenesten med oplæsning
af bibeltekster eller lignende. Jeg opfordrer
forældrene til at deltage i Gudstjenesterne
med deres børn - sådan at børnene har nogen
at dele deres oplevelser med.
Ønsker du at få besøg af præsten til en snak
om stort eller småt. Så kontakt mig på:
6449 1096.
Venlig hilsen Dorthe Stæhr Nielsen

Kirketider
04-10 11:00
Dorthe Stæhr Nielsen
Gelsted Plejecenters beboere deltager.
Frivillige hjælpere kører.
Søndag, 11-10 16.00 Dorthe Stæhr Nielsen
Søndag, 18-10 10.30 Dorthe Stæhr Nielsen
Søndag, 25-11 14.00 Mikkel Holmegaard
Larsen
Søndag 01-11 19:00 Dorthe Stæhr Nielsen
Allehelgensgudstjeneste m. navneopråb og
lystænding. Helene Blum synger.
Søndag, 8-11 11.00 Dorthe Stæhr Nielsen
Søndag, 15-11 9.30 Dorthe Stæhr Nielsen
Søndag, 22-11 9.30 Dorthe Stæhr Nielsen
Søndag, 29-11 14.00 Dorthe Stæhr Nielsen
Søndag, 6-12 14 00 Dorthe Stæhr Nielsen
Familiegudstjeneste

FRA KIRKEBØGERNE
Døbte:

Iben Tang Damsted
Søndergade 94, Gelsted
Døbt 5.juli 2009
Laurits Grønkvist Villadsen
Søndergade 118, Gelsted
Døbt 18.juli 2009
Daniel Hammerich Mosegaard Hansen
Kingstrupvej 88, Gelsted
Døbt 19.juli
Oliver Olsbæk
Søndergade 94, Gelsted
Døbt d.2.august
Marius Lundy
Ludvigsgårdevej 21, Gelsted
Døbt d.9.august
Louie Fjordhauge
Hylkedamvej 62, Gelsted
Døbt 30.august
Viet i Gelsted Kirke:
Maya Grønkvist Villadsen og
Henrik Grønkvist Villadsen
Søndergade 118, Gelsted
Viet d.18.juli 2009
Vickie Kramer Bang og
Jens Christian Bang
Gl.Odensevej 6, Gelsted
Viet d.22.august 2009
Line Emilie Fyhn Staal og
Johnny Engholm Fyhn Staal
Gelsted Mose 42, Gelsted
Viet d.28.august 2009-09-22

Guldbryllup i Gelsted Kirke:
Edith Inge Jensen og Bent Otto Jensen
Gudstjeneste i Gelsted Kirke d.19.sep. 2009

Døde i Gelsted sogn
eller begravet fra
Gelsted Kirke
Esther Marie Larsen
Fåborgvej 6, Odense
Død 18. juli 2009
Anne Marie Knudsen
Gelsted Byvej 16, Gelsted
Død 24. juli 2009
Jens Christian Jørgensen
Kingstrupvej 90, Gelsted
Død 27. juli 2009, Gelsted
Kaja Elvira Christiansen
Birkeparken 9, Aarup
Død 10. august 2009
Jens William Rasmussen
Vestre Hougvej 70, Middelfart
Død 26. august 2009
Anne Marie Hansen
Tårupvej 14.D, Gelsted
Død 28. august 2009
Svend Aage Nielsen
Ved Skoven 48, Ejby
Død 7. september
Karen Medea Andersen
Tårupvej 14 H, Gelsted
Død 11. september 2009

Kirkebilen
Kirkebilen kører til hver
eneste Gudstjeneste.
Den er gratis. Bestil dagen før hos
Gelsted Taxi på: 64491430
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Fra husmandssøn
i Lungeskov
til multimillionær i USA.
Arbejdet med lokalhistorien kan føre en
langt omkring. For et par måneder siden fik
jeg besøg af et ægtepar fra Brabrand, som
er efterkommere af danske udvandrere til
USA. De havde aner dels i Sdr. Bork ved
Ringkøbing og dels i Gelsted og havde lavet
et meget stort arbejde for at opspore slægten
i USA, som de havde besøgt og haft genbesøg af. Men hovedpersonen udvandrede fra
Gelsted i 1872, og ham ville de gerne vide
noget mere om, så jeg "blev sat på" opgaven. Det har været overordentlig spændende
og en god lejlighed for mig til at dykke ned i
kilder, jeg ikke var helt fortrolige med.
I 1852 fødtes Hans Andersen i den ejendom,
der i dag ligger på Lungeskovvej 27. Af
søskende havde han kun en søster, Karen.
Som alle andre
børn dengang,
hjalp han til derhjemme og var
sandsynligvis
udset til at overtage husmandsstedet med
forældrene på
aftægt, når tiden
var til det. Det
skulle vise sig,
at Hans, da han
kom i skole,
havde store boglige evner. Han var ikke specielt flittig i skolen, men hans karakterer var
alligevel helt i top, han var karaktermæssigt
en mønsterelev. Efter endt skolegang var han
ude at "tjene bønder". Historien om ham fortæller, at han kom på Københavns Universitet og studerede der i 2 år. Det var yderst
sjældent, at husmandsbørn fik mulighed for
det. Jeg har dog ikke kunnet bekræfte rigtigheden af det endnu.
Som 20-årig besluttede Hans Andersen sig
for at tage på en verdensrejse, som givet
skulle finansieres ved at arbejde sig frem.
Det var på den tid, da den første masseudvandring fra Skandinavien begyndte. Hans

10

første destination var Chicago i USA, men han
ville videre til Californien. På vejen derover
skete der det, at hans bagage ved en fejl var
havnet i en lille flække, som hed Reno i Nevada.
Han måtte tilbage for at hente den, og som det
nysgerrige og videbegærlige menneske, han
var, så han sig om efter muligheder for at sætte
noget i gang i Reno. Det var der. Han blev der
de næste 58 år og satte et markant aftryk på
Renos forvandling fra frontier by på kanten af
det vilde vesten til en by med universitet, forretningsliv og mange andre faciliteter. I dag bor
der 210.000 mennesker i Reno City.
Amerikanerne omdøbte Hans Andersen til
Henry Anderson og ved store flid, god fysik og
næse for at gøre forretninger fik han sparet så
mange penge op, at han kunne etablere sig på et
stort stykke land i den nordlige udkant af byen.
Man mener, han benyttede sig af "Home Stead
Act", som gjorde det muligt at få stillet 160
acres land gratis til rådighed. Efter 5 år kunne
han så erhverve ejendomsretten til
jorden af staten. USA var meget
interesseret at få indvandrere fra
Europa og lokkede med denne
mulighed, hvilket lykkedes overordentlig godt. Alene fra Danmark
udvandrede ca. 300.000 personer
primært til USA over en 50-årig
periode.
Reno ekspanderede voldsomt
fra 1880-erne og Henry's jord lå
der, hvor byen gerne ville vokse
ud. Han solgte sin jord med god
fortjeneste, men havde ud over
evnen til at optimere egen formue,
også øje for at dele rundhåndet ud til byen.
Således donerede han i 1885 noget af sin jord til
opførelsen af "University og Nevada". I begyndelsen satsede han på kvæg, det gik ikke godt
nok, så han slog ind på fåreavl på sin nye ranch,
Peavine Ranch nord for byen. Det gik forrygende godt, så han måtte tilkøbe jord i nabostaterne
Californien, Montana, Oregon og Idaho. Alene
kunne han ikke klare opgaven, så han arbejdede
aktivt på at få nogle landsmænd til at immigrere. Han var selv i Danmark flere gange for at
rekruttere nye medarbejdere, hvilket lykkedes
overordentlig godt.
At Henry var gjort af det rette stof, er der ingen
tvivl om. I slutningen af 1880-erne kom der to

meget hårde vintre, som betød, at mange af
fårene bukkede under. Han overvandt krisen, men var kun lige kommet ovenpå igen,
da USA frigav muligheden for at importere
fårekød fra Australien, New Zealand og
Argentina.
Det gjorde rigtig ondt på vestens fåreavlere,
mange gik konkurs. Henry blev også ramt
hårdt ikke mindst fordi, han havde en masse
penge ude at svømme. Men endnu engang
overvandt han krisen og derefter gik det
kun fremad, hans formue voksede sig meget
stor.
Blandt de headhuntede danske medarbejdere var en pige fra Sdr. Bork med det sjældne
navn, Bartine Jensen. Om Henry allerede på
sin hvervningstur til Sdr. Bork havde fået et
godt øje til Bartine, ved vi ikke, men Henry,
som var 14 år ældre, giftede sig med hende
i 1892 i Reno. Alt gik som smurt for parret.

De fik 5 børn over de næste 10 år. Familien
byggede en pragtvilla på North Virginia
Street i Reno by, og familien var så afgjort
med i datidens "jet-set".
Henry var en vigtig spiller i fællesskabet
"Dansk Society". Parret deltog også gerne
i sammenkomsterne i "Copenhagen Hill"
et mødested for danskere i Reno. Sammen
med andre prominente og pengestærke folk
var Henry med til at starte "The Nixon Bank
og Nevada". Senere startede han "The Reno
Clearing House Association", "The Bank
of Nevada Savings and Trust Company" og
"Reno National Bank". Han var endvidere
hovedinvestor i etableringen af "Wigwam
Teatret", ligesom han anlagde de første for-
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tovsfliser i Reno. Medlem af Frimurerlogen
var han sammen med byens øvrige "spidser"
naturligvis også.
Konens broder, Peter Stampe Jensen, ligeledes fra Sdr. Bork, blev også hentet til Reno
for at arbejde for Henry. Han var ligesom
Henry meget driftig, og skabte sig ved siden
af samarbejdet med Henry en blomstrende
virksomhed, ligeledes indenfor fåreavl.
Peter Stampe Jensen giftede sig med en
Gelsted pige, Jensine Marie Andersen, som
jeg har brugt rigtig mange timer på at følge
gennem hendes opvækst som plejebarn i
Gelsted Mose. Men fra hun var 6 år og frem
til hun udvandrede til Reno som 22-årig,
har jeg på trods af et omfattende efterforskningsarbejde, ikke kunnet følge hendes
færden. Til gengæld har jeg fundet en hel
del historie på hende i USA. Historien om
Stampe Jensen familien er under udarbejdning, så den må vi have til gode.
Succeshistorien om Henry og Bartine får
et skår i 1910. Parterne beskylder hinanden
for utroskab og Henry beskylder endvidere
konen for at behandle ham ualmindelig dårligt under et sygdomsforløb, hvor hun angiveligt udøvede både fysisk og psykisk vold
overfor den værgeløse syge mand. Henry
anlagde retssag med påstand om skilsmisse
og forældremyndigheden over alle 5 børn.
Retssagens akter er overordentlig barsk læsning. Bartine valgte ikke at møde op i retten,
ej heller at sende en advokat. Det er lidt en
skam, at vi ikke får hendes udlægning med,
og retten gav Henry Anderson ret. Han fik
skilsmisse og forældreretten over alle børnene, Bartine fik en hus i Oakland, Californien
og et pænt beløb, så hun uden problemer
kunne klare sig resten af livet på 1. klasse.
Hun fik ret til efter forudgående aftale at
besøge børnene hos Henry, såfremt hun
kunne udvise en rolig og afdæmpet opførsel.
At hun har været på besøg, og at parret har
tålt hinanden, tyder fødselen af Bartines 6.
og sidste barn på. Sønnen Hans Christian
blev født i 1912 og Bartine holdt på, at Henry var faderen - 2 år efter skilsmissen. Vi har
endnu ikke fået helt klarhed om spørgsmålet, men Henry blev efterfølgende i retten
dømt til at betale underhold til barnet.
Bartine flyttede fra Reno til Oakland city

ved San Francisco, hvor hun og sønnen Hans
Christian boede til hun døde i 1959. Familiens
øvrige børn blev hos faderen i Reno, dog flyttede 2 af dem senere til Oakland, altså tæt på
moderen. Hvordan det gik børnene, er der helt
godt styr på, men det bliver for omfattende
at tage med her. Henry Anderson giftede sig
sidenhen 2 gange. Den første kone døde, den
anden, Dorothy var 31 år yngre end Henry.
Man kan vel ikke helt undgå at få den tanke,
at det, at han var "et godt parti", har spillet ind.
Henry trak sig langsomt ud af fåreavlen og
levede af sine mange penge. Han nåede sågar
at blive nationalbankdirektør for Nevada. Henry Anderson døde efter en blindtarmsoperation
i 1930, 78 år gammel. Hans 47-årige enke
Dorothy blev rigeligt betænkt i det testamente,
han skrev 3 dage før sin død. Populær var hun
ikke i familien, hun fik øgenavnet "den sorte
enke" på grund af hendes skarpe og fjendtlige
holdning overfor Henry's børn. Henry Anderson, den fattige husmandssøn fra Lungeskov,
efterlod sig en formue, som i nutidspenge var
på omkring 75 millioner kroner.
Kan man nu også være sikker på, at historien
er helt sand. Jeg har konstateret, at ægteparret fra Brabrand har arbejdet meget seriøst og
har brugt mange kilder som dokumentation.
Familieoverleveringer kan vel nok med årene
få en lille drejning i den retning, man helst vil
huske sine aner, men der er god underbygning
i denne historie. Jeg har som supplement efterprøvet dele af materialet og givet mine kommentarer undervejs. Den historie, som kommer fra Brabrand, er noget mere omfattende
end min lille historie her.
Kilder: folketællinger i DK og USA, Karen
og Frank Nyboe-Jensen, Brabrand avisudklip
i USA, retsdokumenter, kirkebøger, skøde og
panteprotokoller, jordemoderprotokoller,
udvandrerarkivet, Ellis Islands arkiv i USA,
politi og pasprotokoller m.m.
Skulle der være nogen af læserne, som har
aner, ud vandret til USA, som I ikke ved ret
meget om, og gerne vil vide det, så kontakt
mig på 64422064 eller 51199608, måske kan
jeg hjælpe.
Venlig hilsen Hans Jensen.

- Så var
der ballonfærd
over Gelsted VVS
Fotograferet af
Kirsten
Hansen

SKAK
Gelsted skakklub afholder igen i år den traditionsrige turnering GELSTED EMT2009,
hvor der traditionen tro kommer spillere fra
hele Fyn og dele af Jylland.

Turneringen bliver afholdt fgl tirsdage 29/9
- 6/10 - 27/10 - 3/11 - 17/11 - 24/11 - 8/12
alle dage kl. 19.00-24.00
Indskud kr. 130,- 1.pr 500,- 2.pr 300,3.pr 100,- i alle grupper. Tilmelding senest
22-09-2009
Tilmelding foregår via skakklubbens
hjemmeside www.gelsted-skakklub.dk

Hobbyklubben

Hobbyklubben vil gerne takke alle
der gav os gevinster til vores tombola på Gelsted Markedet. Også
en stor tak til dem der hjalp os i
boden, og tak til alle der støttede
os. Der blev et pænt overskud der
vil komme børnene til gode
På foreningens vegne Kirsten
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I SuperBrugsen har DU valget, vi har udvalget!!!!
X-tra dagligvarer til discountpriser
Hvordan får man råd til lidt ekstra hver måned?
X-tra er vores egne dagligvarer til discountpriser - i en kvalitet, der altid lever op til vores høje krav. så kig efter "X-tra stjernen" når du handler
og spar mange penge.
X-tra varianter
X-tra produkterne findes i et bredt udvalg over mange vareområder, og på grund af den enkle og iøjnefaldende emballage, er varerne nemme at
finde på vores hylder. Den blå X-tra stjerne har en synlig placering på alle varerne, og de er derfor nemme at identificere.

Kunder vinder 25.000 kr. i SuperBrugsen Gelsted
40 kunder i Coop-butikkerne vandt i august måned hver 25.000 kr. i Medlemschancen.
En af de heldige vindere var kunde i SuperBrugsen Gelsted, hvilket også var tilfældet i juli, altså 2 vinder på 2 måneder. (husk at få scannet dit
medlemskort!!)
Medlemschancen er en lodtrækning, som alle medlemmer, der handler i Kvickly, SuperBrugsen, Dagli´Brugsen og LokalBrugsen kan deltage i
ved at få scannet deres medlemskort. Alle kan få ét lod i puljen om dagen, uanset om de køber noget eller ej.
Lodtrækningen gennemføres som led i den pakke af medlemsfordele, der blev indført pr. 1. januar 2008 for medlemmerne af FDB og brugsforeningerne. Udover chancen for at vinde 25.000 kr. hver måned har de 1,6 million medlemmer i forvejen en række fordele: De får hver måned
tilbud med kontante medlemsrabatter, de kan få magasinet Samvirke med 100 procents medlemsrabat og de kan opnå rabatter og bonus hos en
lang række partnere.
Hver måned resten af året trækkes der 40 vindere, der hver får 25.000 kr. kontant at forsøde hverdagen med.
Yderligere information: Uddeler Jens Christensen, telefon 64491121

Klik ind på www.nettorvet.dk åbent 24 timer i døgnet,,,,
Tusindvis af spændende varer
Reservér online, hent og betal i butikken
- helt uden gebyrer.
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Ny villa på hovedgaden i Kingstrup.
Kingstrup mulighedernes by.
Hønnerup Bækgård solgte en byggegrund til en mand
som gerne ville vende tilbage til sit gamle område, efter
at have boet andet sted i landet.
Poul Jensen fra FH byg er i gang med at bygge huset
sammen med nogle af sine medarbejdere.

Nybyggeri er ikke det der er mest af på tiden, men
renoveringer er der helt godt med, og har givet
anledning til at ansætte en mand mere.
Gennem mange år har FH byg virket på GB`s
bygninger, som desværre så brat måtte meddele om
virksomhedsophør i Gelsted.
Trods dette, er Poul Jensen nu igen optimist for fremtiden.

Foredrag om Demens
på Gelsted Plejecenter.
Hermed inviteres til en aften på Gelsted Plejecenter om
DEMENS: onsdag d. 28.Oktober klokken 19:00.
At blive dement berører ikke kun den person, der får
sygdommen, men hele familien. Hverdagen forandres,
når demensen flytter ind; både for den, der rammes
af sygdommen, men i høj grad også for den/de pårørende.
Det kan være en stor hjælp som pårørende, at erhverve sig viden om denne hjernesygdom, som er en bred
samlebetegnelse for en række sygdomme i hjernen.
Viden og indsigt i sygdommen er et godt værktøj for
de/den pårørende til de demente. Det giver en større
indsigt i den syges situation, men også i pårørendes
rolle i forhold til den demente.
Plejecenteret indbyder i samarbejde med Centerrådet
og Gelsted Menighedsråd til en aften, der står i demensens tegn. Det er Overlæge Rolf Bang Olsen, Middelfart
der er foredragsholder og Birthe Steensen, demenskoordinator i Middelfart Kommune orienterer om tilbud for
demente og deres pårørende i Middelfart Kommune.
Arrangementet er gratis. Centerrådet giver kaffe og
kage. Øl og vand kan købes.
Alle er hjerteligt velkomne
Venlig hilsen
Gelsted Plejecenter
I samarbejde med: Centerrådet
og Gelsted Kirkes Menighedsråd.
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Vi har i Middelfarts fodboldråd arbejdet meget på at få en
kunststofbane i Strib, til brug for hele kommunens klubber.
Alle midler var tilstede for en god løsning, men det endte
med "en politisk beslutning" og ingen bane til alle os i Middelfart kommune.Tre trænere har været på kursus i Aldersrelateret træning. Et DBU kursus i træning af børn og unge ud
fra DBUs holdninger og handlinger om god børnefodboldtræning.
Fair-Play ambasadøren, Jan Hermansen, Brenderup, som
også er dommer, har dømt et par kampe i Gelsted. Vi fik ros
for at Fair-Play materialet var synligt i klubhuset samt at holdene og trænerne ønskede hinanden god kamp og sagde tak
for kampen.
Fyns Boldspil Union har offentligtgjort det samlede medlemstal for 2009. På Fyn er det registreret 28343 spillere fordelt
på 162 foreninger. Vi har også fået tilgang af spillere i Gelsted og der må gerne komme endnu flere. På herresiden er
der skønt at se mange unge nye spillere og det går rigtig flot
fremad for de unge seniorer.
Som optakt i sæsonen deltog Herre serie 2 holdet i Nordea
Cup i Båring og vandt flot dette stævne. På ungdomssiden er
der flot fremmøde til træning. Der trænes de fire første dage
i ugen og der en rigtig mange børn og unge om onsdagen.
Mød op onsdag eftermiddag og se hvordan det vrimler med
unge kommende stjerner i Gelsted.
Fire Gelsted piger, Amanda Engstrøm, Ditte Harmsen, Katrine
Dietz og Kathrine Hjorth deltager i Middelfarts Kommunetræning for piger årgang 1996..Pigerne træner sammen med
spillere fra Middelfart og Strib for at blive endnu dygtigere og
sammen løfte Middelfart kommunes pigefodbold. Søndag den
25. oktober skal de spille mod to andre kommunehold.

Søndag den 20.september havde vi besøg af pigeraketten.
Dansk Boldspil Unions tiltag for at få flere piger til fodbold.
Til stor misundelse for drengene er denne dag kun for piger.
Raketten flyver rundt til planeterne og rumvæserne der kun
giver afgang til planeterne hvis pigerne klarer koden, fx.

Står alle pigerne på række og holder fat i hinandens ben.
Der var dribleture på mælkevejen, skud efter stjernene og
mange andre sjove aktiviteter.. En tur med månehjulet og
hjem til jorden igen. Alle piger og rumvæsner havde en rigtig god dag. Pigerne fik alle en gave og et flyvecertifikat som
bevis for god deltagelse Tak til alle pigerne og rumvæsnerne
samt Hansen Frugt og Grønt for
frugt til pigerne.
Fodboldsæsonen varer helt hen
til første weekend i november. På
ungdomssiden til sidst i oktober.
Indefodboldsæsonen starter den
30. oktober. Nærmere besked om
træningstiderne kommer gennem
trænerne.
Vi afholder jubilæums indefodbold
stævne i Gelsted hallen i weekenden den 12. og 13 december
2009. Det er 20. gang vi har
stævne og det er G.G.& I.F.s 50
års jubilæumsår.
God sæson til jer alle.

T a n d e rup

Vognmandsforretning I/S
Tanderupvej 60 - 5591 Gelsted
Flf. 6478 1083
Fax. 6478 1023

V/ Margit Christensen
Grønnegade 26 5591 Gelsted
TLF. 64 49 18 28
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Glemte fodboldstøvler,
benskinner, tøj, shampoo mm. bliver lagt i kurv nede ved
omklædningsrummene, i ca 14 dage. Derefter kan I finde det i
boldrummet.
Lene Danefeld tlf. 23 30 33 00
Fodboldudvalget

Gymnastikken er startet i Gelsted,
men du kan stadig nå det.

Mandag
Nordic Walking- Stavgang:
10.00 - 11.00
(start fra Holmegården)
Voksen / Barn (0-3år):
16.45 – 17.30
Gelsted løbehold:
17.30 – 18.30
Krudtugler (5år til og med 2. kl.): 17.30 – 18.30
M/K Motion: 20.00 – 21.00
Tirsdag
Lømler og lømliner (2.-4.kl.):
16.30 – 18.00
Pulsen op:
19.15 – 20.30
Herre Motion “Mick” 20.30 – 21.30
Onsdag
Gelsted ROS Hold – 16.00 – 17.30
Rytme Og Spring (4.-8. kl.)
Torsdag
Tumlerne (3år – 6år):
16.45 – 17.45
Motionsdamer:
19.00 – 20.00
Rytmedamer: 20.00 – 21.00
Lørdag
Familiegymnastik:
10.00 – 11.00
børn fra 3-6 år og forældre (evt. søskende) i alle aldre.
Tilmelding nødvendig!
Yderlig information fås på www.gelsted-gymnastik.dk
Gymnastikudvalget

Stor fælles julefrokost i Gelstedhallen
Hvem tænker på julefrokost lige nu ? Det gør man i FGH
Events – javel, men hvem er så det ?
Det er en lille nystartet forening med relationer til sportsverdenen, nærmere betegnet badmintonsporten i den gamle
Ejby Kommune. Dens formål er ved forskellige tiltag at få
oparbejdet et økonomisk overskud, som ubeskåret vil gå til
det lokale ungdomsarbejde i foreningsregi – ikke nødvendigvis kun badminton.
En måde, hvorpå vi kan nå dette, er at lave arrangementer
for forskellige interessegrupper. I dette tilfælde prøver vi
med en fælles julefrokost for det lokale erhvervsliv, som ofte
støtter foreningslivet i det daglige. En art ”noget for noget”
gestus fra vor side.
Der er indgået aftale med det kendte gourmetfirma Tusindfryd om levering af maden. Tilsvarende er der indgået aftale
med det kendte danseorkester Kim & Hallo om at stå for
musikken.
Krisen kradser – også i lokalområdet. Men ikke mindst i krisetider tror vi, det er vigtigt at stå sammen og holde hovedet
højt.
Det tror vi også gælder virksomhederne og deres ledelser. Vi
tror, det er vigtig at medtænke virksomhedernes medarbejdere som en vigtig ressource og i erkendelse heraf invitere
dem og deres pårørende til en glad aften med kolleger og
konkurrenter. Måske skulle man medtænke andre dele af
virksomhedens netværk og invitere naboer, forretningsforbindelser m.v.
Vores initiativ må kunne bære en vurdering som: de kan og
vil i Gelsted og omegn og byder krisen trods ved at stå sammen i alvor som i leg.
Med dette tiltag har vi tænkt stort, og vi opfordrer virksomhedernes ledelser og andre til det samme:
Støt initiativet om en fælles julefrokost til gavn for sammenholdet i er i tidsrummet 18.00 – 01.00
evt. yderligere oplysninger om arrangementet kan fås ved
henvendelse til tlf. 64 49 18 09 hvor tilmelding også kan ske.
Der er fuld gang i reserveringen af kuverter, så vent ikke
med at sikre jer en plads, da det er først til mølle princippet
der gælder.
På vegne af FGH Events
Erling Hansen

www.fogl.dk
Gasværksvej 2, 5500 Middelfart
Tlf. 64 41 56 56 · ml@fogl.dk
64461788.indd 1

Søndergade 139 · Lunghøj · 5591 Gelsted
Tlf. 64 46 17 88 · pf@fogl.dk
24/02/09 15:09:49
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Generalforsamling i
Gelsted seniorklub d. 16/9.

NY ZONETERAPEUT I GELSTED NORD.

Velkomst, og Ernst Lund blev valgt til dirigent.
Formanden redegjorde for forgangne år, og nu 129
medlemmer, hvor der ved sidste generalf, var 99.
Kassereren redegjorde og fik regnskabet godkendt.
Katrine Christiansen ønskede ikke genvalg, og blev
afløst af Ronald Mathiesen.
Efterfølg. konstituering:
Bent Nielsen formand - Ronald Mathiesen næstfmd.
Lena Madsen kasserer - Hans Persson sekretær - og
Laurits Jensen best. medlem og fdm. f. mandagshld.
Suppleanterne genvalgt. Bent Hensen og Jytte Drøge.
Revisorerne genvalgt. Ernst Lund og Thorkil Larsen.
bn.

Gelsted Kro og Hotel
Kom og vær med til vores brag af en julefrokost.

Nu er min drøm endelig gået i opfyldelse. Den 6. juni
2009 blev jeg uddannet zoneterapeut fra Odense
Zonecollege.
Jeg har arbejdet i mange år, som køkkenleder, men da
virksomheden blev solgt til Thailand, fik jeg masser af
tid til at læse. Det tager ca. 3 år at blive zoneterapeut.
Jeg har også øreakupunktur, og har taget 4 moduler i
kinesiologi. Men det er zoneterapien jeg brænder mest
for.

Hvad er Zoneterapi?
Vi mennesker er en sammensat organisme. Hvis noget ikke
fungerer som det skal, bliver der ubalance. Resultatet er sygdom, smerte, træthed og utilpashed. Zoneterapi hjælper ofte
til genoprettelse af balancen.
Under fødderne findes et fuldstændigt kort over hele menneskekroppen. Hver del af kroppen har en zone på fødderne,
som kaldes en reflexzone. Hvis der er ømhed i en reflexzone
hænger det sammen med, at en del af kroppen ikke fungerer
optimalt. Ved at behandle de ømme reflexzoner med specielle trykkombinationer, kan zoneterapien påvirke organerne til
at bedre kroppens funktion, og dermed genoprette kroppens
balance.
Mange bruger zoneterapi, selv om de ikke har helbredsproblemer, de bruger det simpelthen forebyggende. Zoneterapi
øger velværet og er en af de bedste måder, at opnå en optimal afstresning
på.
Zoneterapi
behandling.

Alle er velkomne !
d. 5. dec. Kl. 18 åbner dørene til årets bedste julefrokost.
Meld firmaet til i go´ tid og vær garanteret pladser.
Vi er stolte af at kunne præsentere Slarrafenband,
som både spiller op til dans, fællessang og højt humør.
Der vil være en kæmpe julebuffet med
alt hvad hjertet kan begære.
Alt dette for kun 255,- per person
Vi ses… På Gelsted Kro

Zoneterapibehandlingen
foregår ved trykmassage på føddernes under/
overside og op af
benene.
Gennem de
enkelte reflexzoners ømhed, hudens tilstand / farve, danner zoneterapeuten
sig et billede af ubalancens karakter, placering og styrke.
Behandlingen tilrettelægges herefter. Gennem behandlingen påvirkes de dele af kroppen, der ikke fungerer optimalt.
Zoneterapien medvirker til øget udskillelse af affaldsstofferne, og kroppen kommer igen i balance.
Det giver kroppen ny energi.
Jeg er registreret alternativ behandler (RAB- godkendt), og
medlem af ZCT. - Har som din behandler naturligvis tavshedspligt.
Margit Christensen - MC- Zoneterapi

Dansk Dæk Service
-DÆK TIL ALLE FORMÅLOdensevej 35 · Gelsted · Tlf. 64 49 10 63
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STALD – 17 :

På en væg skal der være udstilling af ukendte kunstnere, de fortjener at blive vist frem.
TILLYKKE – med ”stalden” – hvor vi kan finde gaven til
netop den person, der fortjener den.

Vi kigger ind i en hyggelig stald, - den er nymalet, og
gulvet er klinkebelagt. Stolper og en gammel krybbe er
bevaret i den gamle ko- svine- og hestestald på
Fluebjergvej 17.

Åbningstiderne er følgende :

- ÅBEN – står der på skiltet,

Kom indenfor! – lyder det, Lene tager imod, sammen
med datteren Janne. Stalden er fyldt med spændende
ting.
Ja, siger Lene, det hele startede med at jeg støbte et
lys af lysestumper. Så tænkte jeg, at der lige så godt
kunne støbes to lys ad gangen. Så fik jeg en form i
gave, og det blev til mange lys, og jeg begyndte at
sælge af dem.
Det kunne
være sjovt
også at sælge
en stage til
lysene. Og så
voksede ideerne til, at vi
nu har åbnet
butikken.
Vi har arbejde
ved siden af,
så butikken
er en sidebeskæftigelse,
samtidig en
sjov hobby.
Det er et must
for os, at vores ting ikke findes på hylderne i de store
supermarkeder.

Torsdag , fredag og lørdag : Kl. 15.00 til 18.00.
1. Søndag i måneden åbent . Kl. 11.00 til 17.00.

2009 blev et godt år
for Gelsted Banko på markedet.
Med fuldt hus til markedsbanko kunne Gelsted Banko
glæde sig over, at der bliver et pænt overskud, til gavn
for idrætsforeningen. Der blev i år spillet om kontanter,
som spillerne tog godt imod. Omsætningen pr. spiller
var stor, så den krise alle snakker om var blevet væk
fra Markedskroen.
Aftens største gevinst på 1400 kr. blev vundet af Britta
Gudiksen, der udtaler, at det ikke bliver svært at finde
noget at glæde vennerne med.

Og der er spændende ting overalt:
- Der er fine håndlavede papirskåle, lavet i dekoupage
og limet sammen. (tåler ikke opvaskemaskine, red.)
- Der er malerier, Lene maler gerne selv, ligesom det
meste af familien.
- Der er hjemmestøbte lys, i mange former og tykkelser.
- Der er
håndlavede
smykker i
spændende
former
og farver.
Ofte er det
bestillingsarbejder,
fordi det
lige skal
matche til
kjolen og
lejligheden.
- Der er vin,
- en dejlig vin – én vi smagte en gang, men ikke kunne købe
nogen steder. Så den sælger vi. Den er fra Sydafrika.
- Vi udlejer popcornsmaskiner.
- Der er regnmåleren, der er anderledes med en lille
fugl, - OG Ideerne er ikke udtømte:

TEMALØRDAGE I HOBBYKLUBBEN

Vi kunne tænke os at prøve at lave nogle arrangementer med voksne ifølge med børn. Vi vil prøve med en
filtedag lørdag den 17. Okt. hvor børn fra 3-4 år kan
deltage
Lørdag den 14. nov. Laves der glasting hvor børn fra 7
år kan deltage
Lørdag den 28. nov. Laver vi lys og mindre ting til julepynt
Alle dage fra 9.00 – 15.00 på Holmegården
Pris 50 kr. + forbrug af materialer
Tilmelding er nødvendig da der er begrænset plads
Kirsten Hansen tlf. 30352995

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

Tlf. 64 49 22 99
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Ny aktivitet startet ved
GG&IFs klubhus

Gelsted krolfklub
Gelsted krolfklub spiller mandage fra kl. 14 til 17.00.
Klubben blev ”født” på en stiftende generalforsamling
d. 2. september 2009 efter prøvespil med 45 deltagere.
Formand er Erik Nielsen Lundevej 24 tlf. 64491978.
Kasserer er Anna Hansen Grønnegade 8 -22569070.
Bst.medl. Sten Blaakilde Skaboesgyde 4 -22183598.
Bn

Julekoncerten i Gelsted Kirke i år

bliver med : JETTE TORP, med pianist,
Torsdag d. 10 december, kl. 19.30.
Jette Torp vil tage os med på en
smuk og stemningsfuld julerejse.
Repertoiret spænder fra klassiske danske julesamler over nyere
julemelodier til smukke engelske
christmas carols.
Billetsalg annonceres senere

Vidste du at...

Rhinotillexomani lyder som en slem lidelse,
men rent faktisk blot er et videnskabeligt navn for overdreven hang
til at pille næse.

Hold jeres julefrokost med Gelsted Kro
Uanset hvad i ønsker – så har vi løsningen

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,-

Er i flere end 20 personer leverer vi maden, gratis inden for en radius af 20km.
Årets store julebuffet 245,- per cou. min 15 personer
3 slags sild
Hjemmerøget laks m. fynsk rygeost – creme
Tarteletter m. høns i asparges
Andesteg m. rødkål og Ribbensteg m. hjemmesyltede drueagurker
Herregårdsskinke m. grønlangkål og brunede kartofler
Lun leverpostej m. bacon og champignon
Blodpølse m. sirup og sukker
Hjemmelavet ostelagkage m. kirsebær
Stort ostebræt m. 5 slags oste
Frisk bagt brød, kiks, smør og krydderfedt.

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

Vi reparerer også din bil

Husby Auto Storegade 23
5592 Ejby - Tlf. 64781446
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SERVICESIDE:
Gelsted Folkedansere

Gelsted Skoles Aula
Eftermiddagshold : 14:30 -17:00
Aftenhold
: 19:30-22:00
Hver Onsdag fra Sept. til April
Nye såvel som nuværende dansere
er meget velkomne,
Tlf. 64 78 1515

Gelsted Legestue

Det Gamle Klubhus
Gelsted Byvej 29
Hver Torsdag fra kl. 9:30 - 12:00
Formand: Ann Rienette Møllegaard
Tlf: 64461561

Vestfyns folkemusiklaug

Spiller og synger hver torsdag
kl. 19:30 i aulaen på Gelsted skole.
Sæson start 3. Torsdag i September.
FRIMÆRKEKLUBBEN i Gelsted
2 månedlige aftenmøder i vinterhalvåret i håndgerningslokalet på
Gelsted skole.
Frimærkets venner, Tlf. 64 4918 34

Syng sammen aften

Gelsted forsamlingshus,
Den 1. Mandag i måneden kl. 19.30
fra september til maj.

Minigolf Clubben Gelsted

Spil minigolf fra 1. april til 1. okt.
Hver mandag og torsdag kl. 19.00
ved Banevolden.
Fra 1. okt. til 1. april hvor onsdag i
gymnastiksalen. Alle er velkomne.

Gelsted Krolfklub

Spiller mandage fra kl. 14 til kl. 17
Andre spilletider spørg fdm. Erik Nielsen T 64491978.
Der spilles v. GG&IFs ”nye” klubhus
bag Gelstedhallen.

Bankospil

Hver torsdag kl. 19.00 i
Gelsted forsamlingshus. G.G.&.I.E

Gelsted Efterløn
og Pensionistforening
Fra september til maj har vi klubdag
på plejehjemmet tirsdag - i lige uger fra kl. 14.00 til kl. 16.30. VM mødt.

Gelsted Skytteforening

Pistolskydning; Mandag kl. 19.00
på Gelsted skole.
Riffelskydning: 15 meter
Tirsdag kl. 18.30 på Gelsted skole.
Dog skydes der fra april til Sept. på
50 og 200 meter baner, onsdage fra
kl. 18.30 på Skyttevej, Lunge.
Evt. spørgsmål besvares på
tlf. 64 49 14 06.

Gelsted Skakklub

Spil skak hver tirsdag kl. 19.00 på
Holmegården. Alle er velkomne.

Gelsted Seniorklub

Mødes på Holmegården hver onsdag
kl. 9.00 til kaffe og diverse aktiviteter. Vi holder hinanden i gang.
Vil du være med så kom på en kigger
eller oplysning så ring : 64 49 1786.

Gelsted Borgerforening

Husk hver Torsdag kl. 19.00
arbejdes der på Holmegården.
Alle er velkomne.

Gelsted Dartklub

Mandag og onsdag fra kl. 19.00.
Søndergade 141.

HobbyKlubben
10 - 18 årige unge
Kirsten Hansen
Tlf. 30352995

Mangler din klub
eller forening,
- så send os en mail

Tandlægerne i Gelsted:
Lene Lyst Knudsen,
Mette Shiran,
Joan Brorsbøl,
Tandplejer Marlene Høffer.
Tlf.64 4910 61.
Gelsted Skole
Gelstedvej 29. Tlf. 88 88 55 40.
Skoletandplejen
Gelstedvej 29. Tlf. 88 88 55 55.
S.F.O.
Tlf. 88 88 55 50.
Gelsted Fjernvarmecentral
Tlf. 64 49 18 60.
Varmemester: Leif Johansen.
Formand: Jørgen Christensen,
Tlf. 64 491010.
Gelsted Plejecenter
Tlf. 88 32 45 24
Ældreområdet øst:
Tlf. 88 32 45 45.
Gelsted Pastorat - Sognepræsten
Tlf. 64 49 10 96.
Gelsted kirke. Tlf. 64 49 20 49
Hvepsebo
Tåruplundvej 3. Tlf. 88 88 54 55.
Kridthuset
Kingstrupvej 150. Tlf. 88 88 54 60.
VESTFYNS DYREKLINIK
Hårevej 61 - Gelsted
Tlf. 64 79 12 34
BRENDERUP DYREKLINIK
Stationsvej 60 - Brenderup.
Tlf. 64 44 10 29
Falck:

Fik du ikke bladet i din
postkasse ?

Tlf. 7010 20 30

Vagtlægen: Tlf. 65 90 60 40
Politiet Ejby: Tlf. 64 46 14 48
Alarm:

KLUB 79

Gelsted ungdomsklub.
Klubben hvor de unge mellem 13-18
år mødes mandag og onsdag fra
kl. 19:00 - 22:00. Alle er velkommen
i Klub 79.
Vi har billiard, bordtennis, flippermaskiner, sodavandsbar, slik, god
musik, hobbyrum, computerspil, og
meget andet.

Lægehuset:
Søndergade 31. Tlf. 64 49 10 27
www.gelstedlaegerne.dk
Lægernes tlf. tid: 8.00-9.00
Tidsbestilling:
9.00-15.00
Receptfornyelser: 9.00-15.00

Tlf. 112.

Gelsted Taxi: Tlf. 64 49 14 30

så ring - 6222 2222
GelstedBladet :
post@gelstedbladet.dk
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Ny konkurrence i GelstedBladet
Gør det
du er bedst til
det gør vi

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 4 numre af bladet, og der er hver
gang en flaske dejlig Gelsted vin, til den heldige vinder.

Her er de, Gelsted Skoles
hårdt kæmpende fodboldhold.

Piger og drenge fra 8. og 9. kl. har deltaget i Ekstra Bladet Skolefodbold.
I første kamp mødte de et lidt yngre mandskab fra Fjeldsted Harndrup
Skole, det blev en ulige kamp, men der blev tanket selvtillid op med en
sejr på 20-1. Videre til næste runde og her ventede Vestre Skole fra Middelfart. Det blev en ren gyser, som vaklede fra side til side, den ordinære
kamp endte 4-4, men der skulle findes en vinder, så holdene måtte ud i
straffesparkskonkurrence. Her måtte Gelsted Skole desværre kapitulere,
og Vestre Skole løb med sejren. Claus Bønløkke Adamsen, holdets træner,
var stolt af spillerne, og mange tilskuere havde sagt rosende ord om de
hårdt kæmpende Gelsted spillere.

Husk ! DEADLINE næste nummer - Mandag d. 16. Nov. - Kl. 18:00

