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Brink’s Begravelsesforretning

Hvad sker der i fremtiden hos jer ? Hvad har I af aktiviteter på programmet. Hvis I sender jeres planer, og hvad der nu ellers sker hos
jer lidt ud i fremtiden, bringer vi det gerne her i GelstedBladet, og
for at støtte økonomien er det gratis !

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.

Så fat tastaturet og få sendt jeres
aktivitets program til :

post@gelstedbladet.dk
Så bringer vi det i bladet
(hvis pladsen tillader)

Vi vil selvfølgelig også gerne
skrive om nylige arrangementer i
har afholdt, og i må meget gerne
medsende billeder fra arrangementet.

Lægeeksamineret massør og idrætsskadeterapeut

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

Skriv og send inden det er
for sent, husk ”dead line”

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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Gamle Ting Købes
” Loppemanden”
Henning Jørgensen

Søndergade 32 - Tlf. 64 49 14 43
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Gelsted genbrugsbutik
Lørdag d. 17. April 2010 var årsafslutning for Gelsted
genbrugsbutiks første år, hvor 1/3 del af årets økonomiske totalresultat blev uddelt til lokale foreninger,
hvis medlemmer frivilligt har gjort en indsats for at
holde butikken i gang. I runde tal blev det cirka
Kr. 100.000,00 der blev uddelt.

Mulighed for en åbningsdag mere om ugen kan blive
aktuel, hvis flere melder sig til frivilligt arbejde nogle
timer om ugen, hvilket kan være en god ide for alle
parter. - Der kan jo godt gå nogle Bedsteforældre,
som vil være med til at tjene lidt til børnebørnenes
sport - håndarbejds eller andre kunstneriske interesser og være med til at børnene kommer i gang med
sunde fritidsinteresser.
Alle checks modtagerne takkede, og fortalte kort,
hvad deres penge skulle anvendes til, og nogle havde
allerede brugt dem, men kommer og hjælper alt, hvad
der kan blive mulighed for i fremtiden.

Formanden Erik Larsen bød velkommen til alle fremmødte, såvel alle kunderne, som foreningernes repræsentanter, hvor han takkede for den gode opbakning,
fra såvel alle hjælperne, samt for alle dem, som var
kommet og afleveret omsættelige brugsting, og dermed fremskaffet det flotte resultat.

Herefter blev der serveret champagne og dejlig kransekage, og dagen fortsatte med ekspeditioner.
bn.
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Dine, mine og vore børn
At være ansat på Wedellsborg
Hovedgård i en betroet stilling tæt
på grevefamilien i første tredjedel af 1800-tallet var ikke enhver
beskåret. Folketællingen 1834
viser, at Grev Wedell havde ansat
Martin Wenzell i stillingen som
skovrider og jæger på godset.
Wenzell kom fra Bevtoft ved
Haderslev og var gift med Ane
Sophie Zelau, som var ud af militærslægt og således vant til at
færdes på de bonede gulve.
Parret fik en stor håndfuld børn, og
at familien var
pæn og ordentlig ses bedst af, at
Grev Wedell stod fadder til flere
af børnene. To af børnene, Carl
Christian og Johan Adolph Wenzell
gjorde begge relativt korte ophold
i henholdsvis Kingstrup og GelstedTårup på deres vej gennem livet.
Men de efterlod sig en hel del mere
mystik omkring deres personer,
end de fleste gør.
Det er som hovedregel muligt at
følge personers færden i kirkebøgernes af- og tilgangslister, som
blev ført til omkring 1875.
Sådan var det ikke med de to
brødre, de havde en adfærd, som
var en hel del anderledes og er
derfor vanskelige at følge.
I det hele taget faldt de i deres
voksen liv udenfor normerne i den
respekterede Wenzell familie.
Carl Christian fik en helt almindelig
start på livet med solid skolegang,
et flot skudsmål ved konfirmationen og derefter ud at tjene hos
egnens bønder. Han kom dog lidt
skævt af sted, da han måtte vedgå
at have besvangret en pige i Turup.
Resultatet blev drengen Lars
Carlsen, som uden nogen skyld
forblev ”uægte”, da de to elskende
aldrig blev mand og kone.
Den slags adfærd blev noteret hos
den pæne familie Wenzell i Husby.

4

Carl Christian fik lidt senere kig på
gårdmand Peder Espensens datter
Maren i Kingstrup. Hun var heller ikke
helt ”pletfri”, da hun ligesom sin tilkomne mand havde et uægte barn,
pigen Anne marie, som hun havde
fået sammen med karl Lars Andersen
fra Harndrup Mark. Så man kan sige,
at de ikke havde noget at lade hinanden høre. Maren boede hjemme hos
forældrene med sin datter, og parret
valgte at blive gift i 1848 i Husby Kirke. Hvornår de helt præcis overtog
Marens fødehjem (i dag Kingstrupvej 112) ved jeg ikke, men det var
omkring 1853. Opholdet i Kingstrup
blev dog ret kortvarigt, allerede efter
få år var der nye ejere på gården.
Hvor den lille familie blev af, har
været svært at få styr på. De var ikke
på afgangslisten fra Gelsted sogn.
Kirkebogen i Fjelsted løfter dog lidt af
sløret. I 1857 står der, at Anne Marie
Wenzell, gårdejer Wenzells adopterede datter døde på Fjellemosegård,
12 år gammel. Ingen tvivl om, at det
er Marens uægte datter, men Wenzell
ses ikke på noget tidspunkt at have
været gårdejer på Fjellemosegård.
Næste gang, der er nyt om Carl Christian er fra kirkebogen i Bække, Anst
ved Ribe, hvor han er på tilgangslisten i 1860 som ankommet fra Fyen.
Maren er ikke på listen. Hvad der derefter er sket, fortaber sig indtil videre
i tågerne.

Konen eller tjenestepigen ?
Broderen, Johan Adolph Wenzell gik i
sin faders fodspor. Han gik efter det
gode job og det lykkedes ham via
en konstituering at blive skovfoged i
Vaalse Sogn på Falster. Her fik han et
godt øje til sin tjenestepige, Henriette
Caroline Buch, så godt, at der kom
et barn ud af det i midten af 1845,
og han giftede sig kun 24 år gammel
med hende samme år. Alt tegnede
lyst for det unge par. Unge, nyforelskede, en god stilling og allerede det
første barn ”i hus”. Der kom yderligere 4 børn til, men så skete der noget

interessant. Parret ansatte en lokal
tjenestepige, Karen Margrethe Olsdatter.
Hun ses i Folketællingen 1855 hos
familien, kun 17 år gammel. Det
er i sig selv ikke usædvanligt, men
Johan skulle vise sig at nære mere
end almindelige varme følelser for
sin tjenestepige. Om det var årsagen, er svært at sige, men Johan,
konen og alle børnene brød op i
1857 og købte en gård i GelstedTårup, (der hvor OVETHI nu holder
til). Den unge tjenestepige, Karen
var ikke med, men hun fulgte alligevel efter, idet hun samme år
fik plads hos en Wenzell på Fjellemosegård i Fjelsted, ikke langt
fra Gelsted. Noget kunne tyde på,
at hun måske fik plads hos Johans
broder, Carl Christian, men det har
endnu ikke kunnet opklares, om
han var ejer af denne gård eller
havde andet med den at gøre. I
slutningen af året skiftede hun
imidlertid plads, nemlig til familien
Wenzell i Gelsted-Tårup, sin tidligere arbejdsgiver fra tiden i Vaalse.
Der er ingen tvivl om, at Johan
gerne ville have Karen i sin nærhed
og sikker også omvendt.
I sensommeren 1858 gik det
galt. Gelsted Kirkebog viser, at de
nære følelser mellem tjenestepigen Karen Margrethe Olsdatter
og gårdejer Johan Adolph Wenzell
bar frugt i form af et barn, pigen
Henriette Caroline Olsen, født i juni
1858. I Kirkebogen i Fjelsted står
der, at hun 9-måneders-dagen før
fødselen tjente på Fjellemosegård.
Johan har givet haft sin gang på
Fjellemosegård og måske har
Karen været på besøg i GelstedTårup. Johan kunne have nægtet
kendskabet til Karens barn, men
efter 4 dage meldte han sig selv
hos præsten og tilstod, at han var
faderen. Et sympatisk træk trods
alt.
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Men historien skulle blive endnu mere pikant.
Johan havde nemlig også haft tid
til at tage sig af konen og deres 5
børn, for knapt 2 måneder efter
at han have fået barn med tjenestepigen, fødte konen ham en
søn. Det har naturligvis ikke været
rart for en ret ny familie i et sammenspist bondesamfund, hvor
den slags adfærd blev diskuteret
i hjemmene. Billedet af den tilsyneladende pæne familie fra Falster
er uden tvivl krakeleret. Mon ikke
Johans kone, Henriette, har haft
mere end svært ved at acceptere
mandens sidespring.
Tjenestepigen, Karen Margrethe,
blev ved præstens hjælp sendt tilbage til Vaalse ca. 3 måneder efter
fødselen. Hun ses i tilgangslisten i
Vaalse i oktober 1858 som ankommet fra Gjelsted Sogn til faderen
Ole Larsen.
Nu skulle man tro, at det var en
brugbar løsning på den kedelige
sag for Wenzellfamilien i GelstedTårup. Johan og konen var sluppet
af med et problem. Men opholdet
i Tårup blev dog ikke langvarigt,
allerede i 1859 kan læses, ”at
Johan Wenzell gjorde opbud,”
d.v.s. overlod gælden til kreditorerne. Den tidligere ejer, Hans
Andersen, tog gården tilbage og
solgte den videre med det samme.
Hvad skete der, og hvad blev der
så af familien Wenzell ?. Af en eller
anden ukendt grund har de ikke
meldt deres afgang fra sognet til
præsten, så det har været mere
end svært at finde frem til næste
destination. Heldigvis er der en
efterkommer, som gransker slægten, og han kunne fortælle mig, at
han havde sporet den til Bække
ved Anst i Jylland. Et opslag i folketællingen 1860 gav pote. På en
gård i Asboe møder vi hele familien fra Gelsted-Tårup.

Johan står opført som gårdejer med
kone og 6 børn og minsandten om
ikke tjenestepigen Karen Margrethe
også er med sammen med den pige,
hun fik sammen med Johan. Denne
pige, Henriette Caroline bar nu efternavnet Wenzell og ikke Olsen, hun
er 2 år gammel og født i Gelsted.
Hun står nu opført som plejebarn,
og det betød vel, at Johans kone
havde accepteret at indlemme både
sin mands elskerinde og mandens og
elskerindens fælles barn i familien.
Hun har formentlig ikke haft nogen
mulighed for at sige fra. Jeg undrer
mig over, at familien var i stand til
at købe en gård i det jyske, når den
måtte overlade gården i GelstedTårup til kreditorerne.
Broderen, Carl Christian, som før
nævnt boede få år i Kingstrup, dukker
også op i Bække i 1860 i tilgangslisten
som en 46-årig gårdmand fra Fyen,
men er tilsyneladende alene. De to
brødres videre skæbne er endnu ikke
opklaret, men at deres gøren og laden
ikke blev accepteret af faderen, skovrideren og skytten på Wedellsborg.
Martin Wenzell ses i skiftet efter ham,
hvor de ikke figurerer blandt arvingerne ligesom en datter, som også fik
barn uden for ægteskabet, heller ikke
gør. Dommen fra faderen var hård,
men familiens gode omdømme blev
dengang vægtet meget højt.
Kilder: Freddy Mortensen, Odense.
Diverse Kirkebøger og Folketællinger, Landsarkivet i Odense samt eget
arkiv.
Venlig hilsen Hans Jensen

Trucker stævne i Gelsted
I weekenden 24 April var der træf af
de helt store Americaner Lastbiler her
i Gelsted.
De flotte vogne var udstillet ved Autogården - Søndergade, hos Kaj Wosniak.

Der var mange der benyttede det
gode vejr til at se på vognene, og
flere dristede sig også til at få en
hyggelig snak med chaufførerne.

Chaufførerne hyggede sig i skyggen bag vognene, med lidt spiseligt, og mon ikke der også var
forskellige gode drikkevarer.
I blandt de udstillede vogne var
også en kæmpe Volvo, kørt af selveste Mr. Præsident, som mange
nok husker indspillede flere Cd’er
med country musik, for nogle år
tilbage.

Senere på dagen var der stor spisning, for alle, på Gelsted kro, og
der var totalt udsolgt.
I følge pålidelig kilde er vi sikkert
så heldige at vi igen til næste år
får besøg af de festlige truckere og
deres flotte biler.
sa
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Vores natur - pas dog på den
Falck blev kaldt ud til forurening af vandløb.! Det lignede rødvin der løb i bækken. Der kom ingen lugt fra bækken og ingen vidste hvor forureningen kom
fra og om det var
forurening. Falck
tog prøver af vandet
og efter en hurtig
analyse viste det sig
at indeholde chlor
chrom og andre
tungmetaller.
Bækken blev fulgt
og udslippet (så vidt
vides dags dato)
kom fra en virksomhed i Ålsbo.
Efter at kommunen
har forbedret vores
vandløb løbende de
sidste mange år og
efter at beboerne
langs vandløbene,
har investeret i rensningsanlæg til spildevandet fra de enkelte huse langs
vandløbene, skete der noget i november måned 2008. Plask hørtes i bækken.
Stor var glæden da plaskenes årsag var store fisk. Fiskene viste sig at være
ørreder der efter at have vokset sig store nu vendte hjem for at gyde i vores
bæk. Året efter, november 2009 ventede vi spændt... og ja de kom igen..!
Det er en glæde at opleve naturen vågne op og at nå og opleve at det nytter at bruge store summer på rensningsanlæg og forbedring af vandløbene.
Derimod er det med stor sorg man så pludselig kan slå alt liv ihjel i vandet på
sekunder. Nu kan vi spændt håbe på at ørrederne vender hjem for at gyde til
november og at livet i bækken hurtigt vil genetablere sig.
Johnny Jürgensen

Centerrådet

På en dejlig forårsdag, havde
Centerrådet sammen med
Pensionist-foreningen arrangeret modeopvisning på Plejecenteret.
Der var mange mødt op for at
se det nyeste nye af SuperBrugsensforårstøj.
Der blev serveret kaffe og
SuperBrugsen havde leveret
kringle.
Efter opvisningen kunne der
købes tøj og mange benyttede
lejligheden til at forny garderoben.

I den nærmeste fremtid er der
rollatortræf, der denne gang
foregår i Ejbyhallen, fordi der
efterhånden er for trangt på
Plejecentret i Ejby, her møder
mange op til en hyggelig eftermiddag med forskellige tiltag.
Lidt senere på sommeren
bliver der udflugt til Odense
Zoo.
Derudover er der et havehold, der hjælper med at
passe beboernes terrasser,
og andre, der sørger for, at
de, der vil, kommer til kirke.
Der er således nok at tage
fat på, så hvis, der er nogle,
der kunne tænke sig at give
en hånd med, vil I være
hjerteligt velkomne
(evt, henvendelse på tlf.
63460073 – A.K.Jessen)

Gelsted Hallens
Cafeteria
Tlf. 64 49 18 69
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Kommentar til artiklen
"MORDET I HØNNERUP"

ser, som er beskrevet, hvilket er nødvendigt for at
få et billede af hverdagen i de små landsbysamfund.

Jeg kan oplyse,at vi børn havde mulighed for,
efter en forældelsesfrist på 50 år, på arkivet i
Odense, at gennemgå Middelfart Politis sagsakter
angående afhøringer og efterforskning af drabet
på vores far.
Vi kan ud fra disse oplysninger konkludere, at hr.
Arne Ahrnkiels artikel er gennemsyret af en dårlig
sammenblanding af hukommelse, avisskriverier
og almindelig bysladder.
Det er dog ikke sådan, at vi føler hr. Arne Ahrnkiel har forsøgt at tale dårligt om vores familie,
men mere har prøvet på at lave en god historie,
hvilket vi børn ikke synes er tilfældet.
Vi vil gerne med denne kommentar til artiklen
håbe, at denne tragiske sag kan få lov til at hvile,
så længe der er nære pårørende til både offer og
mistænkte, da vi med denne artikel igen mærker,
at vi børn skal leve med den resten af livet.

Her er mordet i Hønnerup en tragisk hændelse,
som på ingen måde er skrevet for at såre nogen,
men kun for at give lokalhistorien et billede af
hvad der skete i Hønnerup i 1945.

I gelstedbladet nr. 06 - 2010

Jeg håber, at efterkommere vil acceptere dette,
og jeg kan endnu huske stemningen fra dengang,
hvor alle i Hønnerup og Gelsted var dybt berørt på
familiens vegne. Det er jeg stadigvæk.
Med venlig hilsen
Arne Christian Ahrnkiel

På søskendes vegne
Afs.Mogens S.Larsen
Ørsbjergvej 45
5560 Aarup

Der vil blive serveret stegt flæsk
med persillesovs og alt hvad der til hører

Svar fra forfatteren
Da Peter Larsens børn mener, at artiklen er blevet til udfra en sammenblanding af hukommelse,
avisskriverier og almindelig bysladder, kan jeg
meddele, at min hukommelse bygger på, hvad jeg
oplevede og hørte fra beboerne i Hønnerup og fra
Holmegaardens væveri i Gelsted.

Herlighederne starter kl. 11.30

Billetter bestilles
på tlf. 64491068

Jeg har ikke refereret noget væsentligt fra aviser.
Jeg har, fra den gang det skete og til i dag, hvor
jeg har skrevet artiklen, givet udtryk for hvor tragisk det har været for familien, hvilket jeg stadigvæk mener.
Jeg er interesseret i lokalhistorie, og har skrevet

en del, som ligger på forskellige arkiver. her er
det mest den gamle levemåde, som er beskre-

vet, men ind imellem er der også tragiske hændel-

GENBRUGSBUTIKKEN

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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EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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Prædiken 2.pinsedag 2010 blev talt om de store følelser - om
Johannes evangeliet 6.44 - 51

For nylig var jeg til en konfirmation. Det er meget hyggeligt
at få talt med de mennesker i
familien, som man ikke lige render ind i hver dag. Men når man
skal nå rundt til alle bliver det
også let til samtaler, der ikke
stikker så dybt.
Man taler lidt om vind og vejr.
Man bliver hurtigt færdig med
at fortælle de obligatoriske ting:
Hvor gamle børnene er blevet
og hvordan det går med arbejde
og boligforhold.
Men så kom jeg i samtale med
en mand. Han havde noget på
hjerte - skulle det vise sig.
Han var en mand, der havde
godt gang i karrieren og tjente
mange penge. Var blevet medejer af det firma, han arbejdede
i og det hele gik strygende mod
toppen. Men jeg kunne også se,
at han havde sorte rande under
øjnene, så jeg sagde: Nå, du er
nok heller ikke en af dem, der
arbejder 37 timer om ugen.
Så det er nok ikke dig, der
skal redde Danmarks økonomi
med de 12 minutter ekstra om
dagen?
Nej, sagde han og sukkede.
"Men hvor er jeg træt af, at alt
drejer sig om økonomi og materielle ting. Det er jo det, vi alle
taler om - som om det var det
eneste værdifulde i livet.
Og så kom det, der er ren vellyd
i en præsts øre: "Hvor var det i
grunden dejligt at være i kirke i
dag". Nå tænkte jeg - det siger
han nu nok, fordi jeg er præst.
OG så begyndte jeg at få visse
trækninger. For jeg tænkte: om
lidt skal jeg så, hvis det går som
det plejer til at forsvare kirkens gamle, støvede ritualer og
underlige sprog. Men nej - han
var en mand med et åbent
sind. Og så sagde han det ligeud: "Det var dejligt at være i
kirke og blive mindet om, at der
findes andre ting i livet. Hvor
var det dejligt, at der i Kirken
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det, der egentlig er værdifuldt.
Det kan jeg godt savne i en hæsblæsende hverdag".

Jeg har fornemmelsen af, at det
han udtrykker her - det er noget
mange mennesker mere eller mindre bevidst bærer rundt på.
Der må være mere.
For mennesket lever ikke af brød
alene.
Hvad behøver vi mennesker i det
hele taget for at leve?
Økonomisk forsøger vi at sikre
os på alle tænkelige måder med
pensionsopsparinger og mere
eller mindre sikre aktier - alt
efter om det nu var Stein Bagger eller Microsoft, vi investerede
i. Vi er meget nidkære i forhold
til at kæmpe for de materielle
goder - og vi lader os nemt forføre
af nogen, der tilsyneladende har
styr på de sager. Men set i lyset
af alle de bankkrak, der har været
de senere år, tror jeg nu alligevel,
at vi danskere er blevet en smule
rystede i vores tiltro til dem, der
skulle forestille at have magt i
denne verden. For har de nu styr
på det?

Måske kan man sige, at vi lever
i en Åndssvag tid.
Idehistorikeren Hans Jørgen
Schanz karakteriserer vores tid,
især de sidste 50 år, som åndsforladte Der er en stræben efter
materielle goder, dyrkelse af
kroppen, ophøjelse af individet
på bekostning af fællesskabet
og så det enormt store fokus
på underholdning frem for dannelse.
Vi vil underholdes med x-factor
og overvægtige i dansekonkurrence eller hvad der nu ruller
over skærmen.

Vi lever i en Åndssvag tid. Åndssvag. Med stort Å. Man kan også
kalde det:
Åndsforladt eller hvad med
Åndløshed. Men det er for kategorisk. Dybest set findes det
åndløse ikke. Guds Helligånd er
nemlig til stede i alt, hvad der
er til. Det er det Pinsen handler
om.
Og ret beset er det ikke Ånden,
der er svag, men os der er
svage på ånd. Vi lukker den ikke
ind i vores sind og hjerter, vi
lader ikke i særlig høj grad vore
liv og handlinger forme sig efter
den. Og det er da åndssvagt!!
Alt handler i det væsentlige om
Vores tilværelse er, hvor ofte det
økonomi - hvor vi end vender og
end er sagt, bundet op på matedrejer os hen og det - hvad enten, rielle værdier og vores evne til
der nu er styr på den eller ikke er
at lykkes. De fleste af os lænstyr på den.
ges måske efter mening og et
Måbende sidder vi og hører på
fundament, men i praksis lever
Stein Baggers økonomiske evenvi vores liv uden det større pertyr og den danske finansverdens
spektiv. Og vi tænker sjældent,
blinde tiltro til en mand, der viste
at Guds Helligånd er kraften bag
sig at forføre alle omkring sig. Og
alt, hvad der er til.
vores tryghedsbarometer falder
Ifølge skabelsesberetningen er
nok en smule.
mennesket skabt af både støv
Har vi haft for stor tiltro til, at øko- og ånd. På den ene side skal
nomien kunne bære os - give os
vi have føden for at opretholde
tryghed - sikre os? Har vi glemt
vores liv. På den anden side er
at hente næring andre steder fra?
vi altså også ånd. Vi har nogle
Her i vores del af verden tror jeg,
åndelige behov.
at der er en anden side af mennesket, der er underernæret. Det
Den åndelige dimension, den
er den side af mennesket, der har åndelige sult - de åndelige
med Ånd at gøre. En side, der
behov i mennesket er vi meget
ikke bliver næret i det daglige og
dårlige til at stille i voreskultursom min slægtning så tydeligt gav kreds.
udtryk for. Han savnede noget.
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Der sker en katastrofal
begrænsning af mennesket, der
hvor tilværelsen først og fremmest går op i at have så meget
som muligt. Og det har vi som
kirke en pligt til at pege på. Kirken skal tale verden midt imod,
der hvor der er behov for det.
Kirken skal sige noget, som vi
ikke kan sige os selv. Noget, vi
har brug for at høre, noget, der
ikke kommer fra os selv, men
fra skaberens mund. Han som
ikke skabte mennesket til at
leve af brød alene.

at være konkret -vi behøver ikke
at sidde alene. For uanset, hvor
mange mennesker, vi er blandt, så
kan den være der - en ensomhed
- en isolation - en følelse af ikke
at høre til - måske fordi man er et
helt andet sted. Fordi, der er andre
tanker - sorger eller bekymringer,
der fylder en. Eller ganske enkelt
fordi man aldrig rigtig bliver en del
af fællesskabet.

gelser rundt omkring i de danske kirker.

Det brød der rækkes os her i
kirken er nemlig fællesskabets
brød - det levende brød, der
befrier os fra vores ensomhed.
Det brød får os til at række
videre ud mod verden.
Det er den guldgrube, der findes
i kirken. Kirken står for værdier
som fællesskab og samhørighed, kærlighed, omsorg, venAlle kender den i en eller anden
skab, entusiasme og glæde,
udstrækning - ensomheden. At
som vi kan og bør bringe videre
glemme de andre og dernæst at
til kirken i dag og til de samblive glemt; ikke at bekymre sig
Kirken har pligt til at pege på
om andre og ikke at ville, at nogen menhænge, vi indgår i uden for
den ubalance, der består melskal bekymre sig for én; ikke mere kirken i vor hverdag.
lem vores måde at prioritere
at græde og ikke mere at blive
I kirken møder vi den Gud, der
materielle og åndelige værdier
begrædt - sådan kan den levende
vil fjerne vore kolde stenhjerter
på.
død manifestere sig i vores liv på
og give os varme og kærlige
utallige måder. Livet bliver
hjerter af kød og blod og det er
Biblen viser os, hvordan menne- meningsløst.
der brug for i en verden hvor vi
sket er skabt. Vi er et guddommeligt eksperiment af støv og
Ind i denne virkelighed taler Jesus. aldrig bliver mætte, fordi vi vil
leve af brød alene.
ånd, som Grundtvig formulerer
Ja, det var denne virkelighed Gud
det.
blev menneske for at rette op på.
Døden - i alle dens mange afskyg- Når vi derfor modtager af Jesu
gavmilde hånd, så lad os gøre
Det katastrofale ved, at vi i
ninger: manglen på mening; og
det vel vidende, at det, han
vores kultur er tilbøjelige til at
altså ikke mindst døden af brød
giver, er givet ud af kærlighed,
sulte vores åndelighed, viser sig alene, det er det Gud i Jesus
på mange områder.
Kristus har sat sig for at overvinde. og at vi aldrig vil kunne leve af
brød alene, men også har brug
Og det er bl.a. det, Helligånden
for livets brød; for Kristus og for
Når Jesus i dagens tekst siger,
minder os om her i pinsen.
hinanden.
at han er livets brød er det for
På den måde kan man egentlig
at vise, at i ham kan vi hente
godt tale om, at der er brug for en
kraft til at overvinde den død,
åndelig vækkelse i vor tid. Og her
Kirkebilen
der allerede findes i livet. Hvis
har kirken så sandelig en funktion
Kirkebilen
kører til hver
ikke vi har en værdi i det at dele at udfylde i verden. Kirken skal
eneste
Gudstjeneste.
noget med andre - at være i
fortælle levende og åbent om det
Den er gratis.
et fællesskab, kan den levende
livets brød vi samles om søndag
Bestil
dagen før
død f.eks. være ensomheden.
efter søndag. Og hvor er det dog
hos
Gelsted
Taxi på:
Jeg tror, at vi alle har oplevet
paradoksalt at det fælleskirkelige
64491430
ensomheden. Den behøver ikke liv har så forholdsvis ringe betin-
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Konfirmander - Gelsted Kirke - Søndag d. 25 April
Konfirmandundervisning
2010/11

Kirketider:
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.
Søn.
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d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

6. juni
13. juni
20. juni
27. juni
4. juli
11. juli
18. juli
25. juli
1. Aug.
8. Aug.
15. Aug.

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

11.00
14.00
9.00
9.30
11.00
9.30
11.00
14.00
9.00
9.00
11.00

Konfirmandundervisningen for de
kommende 7.klasser begynder i Gelsted præstegård, medio september.
I hører nærmere. Undervisningen ligger tirsdage mellem klokken 7 50 og
9 20.
Indskrivning til konfirmation
Der er indskrivning til konfirmationsforberedelse i Gelsted kirke: Søndag
d.29.august klokken 19 00.
Husk kopi af fødsels/dåbsattest - navneattest.

Foto: Ib Westersø

Konfirmation i 2011.
Konfirmationerne i Gelsted ligger
altid for a-klassens vedkommende
sidste
søndag i april. For B-klassen, hvis
der er en sådan: første søndag i
maj.
Således kommer næste konfirmation til at falde oveni påsken.
Så altså
Påskedag: 24.april 2011 skal de
nuværende 6.klasser konfirmeres.

www.gelstedbladet.dk

Grønt lys for den nye konfirmandstue
og Sognehus

arbejde med Kjeld havde vi fået
skrevet en sang, det blev en rigtig
god sang, vi sang den ved morgenbordet, hvor efter vi gav Anne en
Arbejdet med at få bygget en ny konfirmandstue skrider nu fremad. I april
buket blomster, som en fødselsdags
havde vi besøg fra Odense By's Museer. Efter en grundig vurdering og
gave, da hun lige var rundet de 60
undersøgelse blev det konstateret, at der ikke er fortidsminder på det områ- år. I klassen havde samlet penge
de, der er udset til at bygge på.
sammen til en afskedsgave, vi købte idræts tøj til hende, for hun er
altid på farten. Efter morgenmaden
var det tid til at give de små vand.
I den store skolegård blev der
sprøjtet med vand i lange baner,
vi havde fået sat en balje op ovre i
hjørnet, hvor vi rigtig kunne dyppe
de små. De fik ikke kun vand, men
vi havde også købt en masse karameller, som vi kastede ud til dem,
det var som at se nogle sultne dyr.
Vi havde planlagt, at eleverne på
skolen skulle ud til nogle forskellige poster, det gik rigtig godt, og
I løbet af juni kommer håndværkertilbuddene ind, og vi håber at komme
det var sjovt og spændende at se
hurtigt i gang med byggeriet, så huset kan være lukket inden vinter.
på. Vi havde planlagt, at nogle af
lærerne skulle synge sing star, det
På billedet kan det ses, hvordan byggepladsen tager sig ud lige nu.
gik rigtig godt, og stemningen blev
Grete
høj. Humøret kom op i alle de mindre børn, som sad og heppede alt
FRA KIRKEBØGERNE
det de kunne. Efter Gelsted Skole
Viet i Kerte Kirke
blev vi hentet i en bus, som skulle
Døde i Gelsted sogn
d. 10. april 2010,
køre os til Tanderup Skole, hvor vi
eller begravet fra
Nina Trædholm, datter af John og
skulle ned og sprøjte vand, men det
Gelsted Kirke
Birthe Trædholm, Dyregårdsvej 2,
endte med, at vi var dem, der var
Gelsted, til Asbjørn Bøg Petersen,
mest våde. Da vi var færdige på
Sigrid Jensen
søn af Bitten Bøg Kolind, Hygindvej
Tanderup, kørte vi ned til Rikke, vi
Tårupvej 12 M,
80, Hygind, Ejby og Helge Bjørn
havde fået lov til at sidde dernede,
Gelsted
Petersen, Assens
og hygge os. Det var rigtig hyggeDød 30.april 2010
ligt, vi fik noget lækkert grill mad,
som Rikkes far stod for. Sidst på
Sidste Skoledag
eftermiddagen blev folk hentet, så
Fredag den 28 maj var det sidste
de kunne nå at komme hjem, og
skoledag for eleverne i 9 klasse på
gøre sig klar til festen om aftenen.
Gelsted Skole. Fredag morgen kl.
Vi havde aftalt, at vi skulle mødes
05.15 havde vi aftalt at mødes uden
ude på Holmegården i Gelsted kl.
for Annes (vores læres) hus. Det
18.00. Det var der festen skulle
kom ikke som et chok for os, at Anne
foregå. Vi skulle selv have mad
allerede var oppe, og stod klar med
med til et tag selv bord. Da klokrundstykker og kakao. Vi havde aftalt
ken blev 20.00 begyndte de første
at mødes oppe på Gelsted Skole kl.
gæster at komme. Festen sluttede
06.30, hvor vi havde inviteret lærerne kl. 02.00. Det var en rigtig sjov og
til morgenmad. Vi var alle sammen
hyggelig dag, med mange gode
klædt ud, der var hule mennesker, nis- minder og øjeblikke.
ser, fanger, damer, engle osv. I samKamilla
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I SuperBrugsen har DU valget, vi har udvalget!!!!
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Gensyn med Agner smed!!
En gammel Gelsteddreng vil med dette indlæg fortælle
en solstrålehistorie. Jeg er født i Gelsted i juli 1943 og
flyttede på grund af min fars nye arbejde fra byen i
efteråret 1952 efter et par års skolegang hos fru Worm
i forskolen.
Jeg blev meget senere uddannet i den kommunale sektor og har været kommunalt ansat fra 1960 til 2004
– de seneste knap 25 år som kommunaldirektør. Jeger
nu bosat i Ullerslev og har etableret et mindre konsulentfirma med specialer i ansættelse, ledelse og organisation - i overvejende grad som underleverandør til et
større konsulentfirma i Århus.
Jeg har ved flere lejligheder været en tur gennem Gelsted når turen er gået til Vestfyn, men i eftersommeren
for et par år siden skulle det være anderledes – nemlig
en nostalgi tur til ”barndommens” by.
Min kone kørte på arbejde i Rynkeby Børnehave og jeg
satte kursen mod Gelsted og parkerede bilen ved stationen. Efterfølgende gik jeg rundt i nogle timer bl.a.
omkring Møllevej, hvor vi flyttede fra, og gennem Lunghøj, omkring grusgraven og det sted hvor Holmegården
i gamle dage havde en mindre hestestald.
På vej tilbage til bilen blev jeg i Søndergade i tvivl om
hvilken ejendom der tidligere rummede forskolen. Nå
ja, det kunne måske også være ligegyldigt men jeg
bemærkede, at en mand stod og malede vinduer på
den anden side af Søndergade. Jeg var faktisk gået forbi, men omstemte mig og gik tilbage for at spørge om
forskolen. Jeg fik svaret med tilføjelsen – ”hvorfor spørger du om det”? Jeg fortalte så om min historie indtil
1952 og så kom det næste spørgsmål – ”hvem var din
mor og far”? Endnu en historisk udredning fra mig og

så skete det. Svaret var nemlig ”jeg er Agner Smed og
du ligner din far, Poul”!
Det var tæt på gåsehud på armene. Selvfølgelig havde
jeg kendt Agner fra tiden i Gelsted, idet mine forældre
sammen med Ellen og Agner og to par mere havde en
kortklub og kom en del sammen og altid var vi børn
med.
Nu skal jeg love for der kom gang i snakken og den er
slet ikke færdig endnu. Agner har i øvrigt også kendt
min morfar, der var smedemester i Fjelsted – og det
har jo ikke gjort historien mindre god.
Jeg nyder rigtig meget at komme på besøg hos Agner.
Vi får talt meget om gamle dage og har sågar besøgt
lokalhistorisk arkiv i Brenderup et par gange ligesom vi
kan finde på at køre lidt rundt omkring Gelsted – især
syd for byen, hvor der er utroligt smukt.
Der har også været sidegevinster. Min gamle skolekammerat Bent, der er søn af Agner, får jeg også en snak
med ved lejlighed – om ikke andet er vi gode til at ryge
en pibe tobak sammen.
Med Inge og Bent Nielsen bliver det også til nogle gode
”snakker” og Bent har vist mig seniorklubbens lokaler
på Holmegården – der er bare flot!
Man kan altså godt være heldig – tænk sig hvad der
kom ud af en tur til Gelsted på en sensommerdag – og
jeg talte på turen kun med én indbygger i byen!
Poul Johansen
Mågevænget 14
Ullerslev
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Lidt nyt fra fodboldafdelingen
I seniorafdelingen følger vi med spænding, de
to seniorhold tæt. De ligger begge til oprykning
i deres rækker, til henholdsvis serie 1 og 4. Der
mangler stadig en del kampe og der skal kæmpes
om de sidste point. Der er en god stor trup og
god opbakning til træning. Der er gratis adgang
til alle kampene, så kom og følg spillerne på vej
til toppen.
Seniorafdelingen har fået nye "udebane" spillerdragter i farverne grøn og sort, sponsoret af
Markussen Sport. Det er altid hjemmeholdet der
spiller i klubfarverne og når vi møder nogle med
hvide trøjer skal vi have skiftetrøjer med. Tak til
Jens Markussen for det nye spilletøj.
På ungdomssiden går det rigtig fint. Vi har fået
en masse nye spillere i 4 til 6 års alderen og derved også et par nye trænere. Der er ca. 40 børn i
den aldersgruppe til træning hver onsdag. et flot
syn, med alle disse små kommende stjernespillere. Vi har også fået et U8 pigehold igang. Det
ender med at vi snart skal have en ekstra bane,
hvis der skal være plads til alle. Det lover godt for
fremtiden.
Vi har desværre også trukket et U14 pigehold, da
pigerne fik andre interesser. De piger de stadig
ønsker at spille er flyttet til Middelfart og Ejby.
Tre af de fire piger der er med i kommunetræningen, er stadigvæk med og det forløber godt.
Næste kommunetræning er i Nr. Åby onsdag den
2. juni og efter træningen kommer dommer Claus
Bo Larsen og giver et foredrag om hans dommergerning og lidt optakt til det kommende VM for
Danmark.

arbejde for os. Mange tak til Dorthe, Bente og
Erik og alle I andre der bakker op om denne gode
sag. Det er meget flot og vi er meget glade for
pengene til ungdomafdelingen.
Inden for den nærmeste fremtid vil alle medlemmer modtage et spørgeskema om klubbens aktiviteter. Når vi har resultatet af spørgeskemaet
ved vi, hvad der ønskes af vores medlemmer og
forhåbentlig kommer der nogle gode forslag til
kommende aktiviteter. Du kan være med til at
præge din klub i den retning du ønsker. Det skulle gerne blive ved med at være den klub I/vi alle
foretrækker, når der skal dyrkes sport.
I de kommede dage vil alle i gl. Ejby kommune
modtage Middelfart vejviseren. Den omdeles af
fodboldafdelingens spillere og forældre. Vi vil gerne takke alle der hjælper til med denne opgave
og som gør det muligt at få lidt penge i klubkassen.
U13 drengene, som spiller 9-mands fodbold, skal
til "VM for ungdomshold" i Brenderup lørdag den
19. juni.
Ungdomsafdelingen holder fælles afslutningsdag i klubben lørdag den 26. juni. Alle spillere får
nærmere besked gennem trænerne.
Vi afholder pigeraketten søndag den 29. august
kl. 13.00 - til kl. 15.00
Rigtig god sommer til jer alle.
Med sportslig hilsen
fodboldafdelingen
Britta Jensen

Vi har modtaget en rigtig flot check fra Genbrugsbutikken, hvor vi har haft et par hjælpere til at

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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Erik - Mobil : - 2082 3083
Flemming - Mobil : 2081 4083
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Gelsted Banko fik skabt tradition for et forårsbanko
Den sidste lørdag i marts holdt Gelsted Banko
forårsbanko i den nye multisal i Ejby Hallen. Det
forventede overskud blev nået og mange nye
ansigter fik prøvet at spille banko. Så det er med

tilfredshed, at vi kan se tilbage på en hyggelig
eftermiddag med mange vindere. Det er vores håb,
at nogle af de nye ansigter finder vej til Gelsted
forsamlingshus, hvor der hver torsdag spilles banko
kl. 19.
Gelsted Banko er ikke Las Vegas, men der er
mange penge at vinde. Nu i skrivende stund er
lykkenummet på 1600 kr. som vindes hvis der er
banko på først udtrukket nummer.
Gelsted Banko har indført fagre ny verden.

Som i mange andre foreninger er Gelsted banko
også begyndt at bruge sms, til at informere om
banko. Hver torsdag får bankospillerne der er
tilmeldt ordningen, en sms der informere om
aftens spil. Ordningen er gratis og så kan man
oven i købet vinde en vingave på
sit mobilnummer. Information til
medhjælperne kommer også den
vej. En hurtig og nem måde at få
informationer frem til mobilen, som
næste alle har i hånden til dagligt.
Frivillige søges til hyggeligt arbejde
Som i så mange andre foreninger
mangler også Gelsted Banko frivillige
til at løfte de opgaver, der er ved at
gennemføre 48 bankospil om året.
Så hvis der er nogen der skulle have
lyst til at hjælpe foreningen kan de
henvende sig på 64491809 og hører
om opgaverne. Gelsted Banko har en
håndbog der beskriver opgaverne,
så man ved hvad man går ind til. Nogle af disse
opgaver skal man kun møde til hver 5 torsdag,
så der er fordelt på mange frivillige. Mange
hjælpere har været med i rigtig mange år i Gelsted
Banko, som er en væsentlig indtægtskilde for
idrætsforeningen i byen.
Det er Gelsted Banko’s håb at finde folk, der stadig
bakker op om GGIF’s ungdomarbejde ved at udføre
et stykke frivilligt arbejde og på den måde styrke
sammenholdet i byen.
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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Gelsted Lokaludvalg informerer:
Skal Gelsted have en skateboardbane? Eller en motocrossbane?
Gelsted er indehaver af en danmarksrekord, som vi ikke har nogen grund til at være stolte af: Vores station er –
målt i forhold til antallet af rejsende til eller fra – Danmarks dyreste i vedligeholdelse. Nogle mener, at det skyldes
manglende tilbud til byens unge.
På et møde med Middelfart Kommune 4/5 fortalte Sabine Christensen fra kommunen om muligheden for at rejse
kapital til at etablere nye projekter i kommunens yderområder. Derfor tænkte jeg, at der måske ville være interesse
for etablering af en skateboardbehandling og/eller en motocrossbane – eller måske noget helt tredje.
Gelsted Lokaludvalg kan være fødselshjælper til sådanne projekter forstået på den måde, at vi formidler kontakt til
de relevante personer i kommunen. Men vi kan ikke påtage os at stå for hverken projektering eller siden for driften.
Betingelsen for at kunne få støtte er som følger:
1.
2.
3.
4.
5.

Der skal etableres en forening/klub, som er ansvarlig for projektet.
Foreningen skal holde en stiftende generalforsamling, hvor en ansvarlig bestyrelse vælges (skal
være fyldt 18 år) og foreningens vedtægter fastlægges.
For at kunne søge om tilskud gennem kommunens fundraiser skal projektet være klart defineret og
etableringsbudget specifiseret.
Der kan ikke søges til projekter, som er igangsat rent fysisk – det vil sige, at projekteringsfasen skal
værre på plads, men der må ikke foretages så meget som et enkelt spadestik eller slås et eneste søm
i eller anskaffes materialer af nogen art.
Foreningen bør hurtigst muligt få sig et CVR-nr. – forlanges i visse tilfælde og under alle
omstændigheder en fordel.

Når projektet er kommet godt i gang, er der mulighed for at søge kommunal støtte til driften efter loven om
folkeoplysning.
Hvis I er nogle stykker, der kunne tænke jer at få etableret en
ny fritidsaktivitet i Gelsted, skal I med andre ord starte op med
at etablere en forsamling og derefter kan I kontakte Gelsted
Lokaludvalg på gelstedlokaludvalg@hotmail.com og vi vil så sætte
jer i forbindelse med de rette folk i kommunen, dels med hensyn til
at skrive foreningsvedtægter, dels med hensyn til at søge forskellige
fonde om tilskud til etablering og endelig også med hensyn til at
undgå naboklager over støjgener.
På udvalgets vegne
Erik Ginnerskov
Formand

Dansk Dæk Service
-DÆK TIL ALLE FORMÅLOdensevej 35 · Gelsted · Tlf. 64 49 10 63
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G e l s te d s e n i orklub afholder for
medlemmer onsdag d. 16. juni,
Grillfest på Holmegården, som afslutning
før ”ferielukningen”.
Der grilles Nakkekoteletter og pølser i lange baner, og
alt serveres med tilbehør.
Efterfølgende lotteri - kaffe med kager og musik og
sang ved Børge og Preben.
Vælg selv: Mød kl. 9.00 til kaffe/rundstykke m. ost, og
fortsæt dagens aktiviteter.
Eller kom i god tid før kl. 12,00 og find plads ved spisebordene, og vi starter så.
På gensyn - evt. tvivl, så ring til mobil 30 70 17 86.
mvh. Bestyrelsen.
NB: Tilmelding først til mølle. Max 75 personer.

Gelsted Seniorklub, lidt ekstra for
medlemmer d. 30. juni kl. 19.00
Munter underholdning med
Bjergbakkens nyeste program!

Gelsted seniorklub starter aktiviteterne
efter ferien

- og Gelsted marked igen onsdag d. 1.september kl.
9,00 i Senior lokalerne på Holmegården, hvor alle evt.
interesserede kan komme ”på en kigger”, og få en kop
kaffe m. rundstykker.
Vi har aktiviteter for en hver smag - f.eks.: Bobspil Kortspil - Dartspil - Puslespil Sy/strikke/snakke ”spil”
- Petanque ude el. inde - Puslespil, og Kaste ringspil,
m.m.
Ja, og så har vi vore årstidsfester - og sommer og
efterår busture, og Kirken før jul.
Blot det at komme til morgenkaffen og synge en sang,
kan være en oplevelse.
NB: Vi afholder den årlige generalforsamling om onsdagen d. 15. september kl. 9,30.
PT årlig kontingent er 50 kr.
På gensyn - evt. tvivl, så ring til mobil 30 70 17 86.
mvh. Bestyrelsen.

Der er drikkelse på bordene til 1.ste del. - Så er der
kaffepause før 2. den del starter.
En aften, hvor vi møder, ser og lytter, til glade menneskers fantastiske underholdning,
hvorefter seniorerne igen har fået en ny oplevelse, som
denne ekstraforestilling byder.
På gensyn - evt. tvivl, så ring til mobil 30 70 17 86. mvh. Bestyrelsen.
NB: Tilmelding først til mølle. Max 80 personer.

Gelsted Seniorklub på Gelsted marked, d.
20.- 21.- 22. august, - åben for alle
markedsgæster med lyst til kaffe - kage
og anden drikkelse alle dage.
Vi har igen vores underholdnings scene klar med periodiske musikalske og Shows optræden af kendte lokale
kunstnere: Ofte i morsom påklædning.
Fredag er det Margit Madsen samt Bente Beck og
gemalen Elo Hansen.
Lørdag er det Tante Tut med valgte kunstnere, og Per
er ved musikken.
I øvrigt er scenen er din i 10 minutter åben alle dage.
Dette kan være vejen frem for nye musikalske talenter.
Tilmelding på mobil 30 70 17 86.
Vi ses på Gelsted Marked, og måske mere nyt derom i
næste blad. bn.

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

Afholder igen i år

Kæmpe markeds buffet

Tlf. 64 49 22 99

BILSYN · BILVASK · BENZIN
Danmarks billigste bilsyn: 290,(nemlig 349,- incl. en bilvask til 59,-)

Fyns Drive-In Center

Grønnemose · Gl. Hovedvej 27 · 5560 Aarup · Tlf. 6443 1251
Drivein eller tidsbestilling (BOOK) på www.fynsdrivein.dk

Spis hvad du kan for kun 160,Bestil bord på tlf 64491068
17

www.gelstedbladet.dk

Vi vil gerne starte med at sige tak til dem der
støttede op om vores Dansktopshow på kroen i april.
Der skal også lyde en kæmpe tak til alle kunstnerne
og alle der gav en hånd med, og en særlig tak skal
lyde den kære Jørgen Anton. Dansktopshowet var
så stor en succes at vi vil gentage igen til næste år,
helt præcist fredag d.22april. Der findes både
billeder, lydklip og film af dette års show på vores
hjemmeside www.gelstedkro.dk.
Vi er virkelig imponeret over hvordan dansktoppen forstår at feste.
Vi glæder os til næste år.
Vi vil også gerne sige tak for opbakningen til
vores arrangement d.24April hvor vi i
samarbejde med Convoy Buddy og Kaj Wosniak
havde Amerikansk Buffet. Det var en fantastisk
fornøjelse endnu en gang at være vært ved et
totalt udsolgt arrangement.
Vi glæder os også til at gentage dette
arrangement til næste år.

Gelsted Kro har fået sin egen gruppe på facebook, gruppen er åben for alle, så kom og vær med.
Medlemmer af gruppen får særlige rabatter og tilbud til vores arrangementer.
Her på kroen glæder vi os til Gelsted Marked, vi holder meget af når der er liv og glade dage i byen. Vi vil
under hele markedet stå klar med billige kolde fadøl til alle der går forbi kroen og skal den lange vej ned på
markedet. Vi har igen i vores brag af en Herrefrokost lørdag aften med alt hvad der til hører. Og så har vi jo
også vores markeds buffet søndag aften, hvor mange af de handlende nyder en hyggelig afslutning på et
godt marked.
Til september holder vi igen et stort arrangement på kroen.
Vi glæder os til at byde velkommen til stand up komiker
Og bandet

Carsten Bang

Midt om Natten

Der vil løbene komme mere info
omkring dette både på vores
hjemmeside
og i vores facebook gruppe.

Rigtig god sommer til jer alle
Mange solrige hilsner fra kroen

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

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 billard, bordtennis, flippermaskiner, sodavandsbar, slik, god
musik, hobbyrum, computerspil, og
meget andet.

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. Vel 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.

DeUngesKlub

Mandag og onsdag fra
kl. 19:00 - 21:45
For 7 - 9 klasse.

Mangler din klub
eller forening,
- så send os en mail
Ejby Kommunes Lokalhistoriske arkiv,
Stationsvej 25, 5464 Brenderup.
Modtager alle arkivalier (papirer, dokumenter, billeder mv.)
Tlf. 88 88 52 49
tirsdage 19.30 - 21.30
mailadr: lokalarkiv2000@yahoo.dk

Lægehuset:
Søndergade 31. Tlf. 64 49 10 27
www.gelstedlaegerne.dk
Lægernes tlf. tid: 8:00 - 09:00
Tidsbestilling:
9:00 - 12:30
Receptfornyelser: 9:00 - 12:30

Tandlægerne i Gelsted:

Lene Lyst Knudsen
Josefine Skjoldager
Michael Teilmann,
Tandplejer: Mette Raun Knudsen.
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: Bent Mouritzen.
Formand: Jørgen Christensen,
Tlf. 64 49 10 10.
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:

Tlf. 70 10 20 30

Vagtlægen:

Tlf. 70 11 07 07

Politiet Ejby: Tlf. 64 46 14 48
Alarm:

Tlf. 112.

Gelsted Taxi: Tlf. 64 49 14 30
GelstedBladet :
post@gelstedbladet.dk
Fik du ikke bladet i din postkasse ?
så ring - 6222 2222
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Konkurrence i GelstedBladet
Gør det
du er bedst til
det gør vi

Hvor er billedet taget, er en 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 2 numre af bladet, og der er hver
gang en flaske dejlig Gelsted vin, til den heldige vinder.
Og den heldige vinder er : Marianne Davidsen
Tjørnevej 8, 5591 Gelsted.
Marianne kan hente sin præmie ved henvendelse til
Jens Christensen i SuperBrugsen Gelsted.

Minikonfirmander

Minikonfirmanderne tæller bedeslagene
inden de går ind til deres minikonfirmation.

De kommende 3.klasser begynder minikonfirmandundervisning i Gelsted
præstegård ultimo september.
Sognepræsten deltager i førstkommende forældremøde på Gelsted skole
og orienterer nærmere.
Ønsker du at vide mere, så ring til : Dorthe Stæhr Nielsen

Husk ! DEADLINE næste nummer - Mandag d. 19-07-2010 - Kl. 18:00

