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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.
Lægeeksamineret massør og idrætsskadeterapeut

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

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.
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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Rollatortræf juni 2010
Solen skinnede og for 9. gang blev der i Ejby afholdt
rollatortræf.
Denne gang var træffet henlagt til Ejbyhallen, fordi
rammerne på plejecentret Egebo efterhånden
var blevet for trange.
Der mødte ca 50 glade mennesker op med hhv. rollator eller kørestol, og en hel masse hjælpere.

Dagen begyndte med velkomst af formanden for
ældrerådet, Flemming Enevoldsen, og derefter ledte
Edith på vanlig sikker vis stolegymnastikken, intet er
jo vigtigere end at få motion og holde sig i form.

Kaffebordene var fint pyntede, og der blev serveret en
rigtig dejlig lagkage, snakken gik godt og med musikledsagelse af Børge blev der sunget sommersange,

inden sidste del af træffet blev afviklet, nemlig mere
motioni form af lege, så som boldkast, rollatorkørsel
på bane m.m..
Efter et par timers samvær kørte deltagerne igen
hjem, glade og taknemmelige over, at et sådant træf
kan finde sted.

Det kan det også kun i kraft af de frivillige hjælpere,
som vi sender en stor tak, også tak til værterne i Ejbyhallen for et godt samarbejde.
Centerrådet for Gelsted Plejecenter
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3 forsvundne gårde i
Gl. Gelsted.
Gl. Gelsted bestod i flere århundreder af 11 gårde, nogle husmandssteder og enkelte huse. Gårdene lå
meget tæt, de var alle opført i bindingsværk med stråtag. Nogle med
brændte sten andre med ubrændte.
Brandfaren har været overhængende, så der var vandhuller, som blev
brugt både til vanding af dyrene
og som vandreservoir i tilfælde af
brand. Dammene ses på diverse
gamle kort med 2 damme ved præstegården, en foran og en bagved,
En dam lå på omtrent det sted,
hvor kvindeegen står i dag. En ret
stor dam lå mellem Gelstedgård og
Østergård, og endelig var der en
dam mellem Højbjerggård og Lindegård. Jeg har dog ikke kendskab
til brande i Gl. Gelsted, men vandberedskabet så tilstrækkeligt ud,
hvis katastrofen skulle indtræffe.
Vejføringen var noget anderledes
end den, vi kender i dag. Vejen fra
kirken mod Gl.Gelsted gik helt tæt
på præstegårdens nordre længe.
Den fortsatte ad de nuværende
Annexvej, Skaboes Gyde, Gelstedvej og videre mod stationsbyen.
I slutningen af 1800-tallet og
begyndelsen af 1900-tallet skete
der markante ændringer i bebyggelsen i Gl. Gelsted. Stationsbyens eksplossive udvikling grundet
jernbanen betød et enormt behov
for parcelhusjord. Især gårdene,
matrikel nr. 4 og nr. 8 blev i stor stil
udstykket til byparceller.
Mellem Annexgården og Præstegården lå matrikel nr. 4, en 4-længet gård, på i alt 63 fag og med et
tilliggende på 64 tdrl. i 1843. fra
1872 og godt 20 år frem blev den
udstykket så effektivt, at resten
af jorden blev lagt til Gelsted Møllegård og bygningerne taget ned.
Det nøjagtige årstal for gårdens
ophør kender jeg ikke, men det er
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sket mellem 1892 og 1920. Gården
kan ses tilbage til 1664, hvor den
var fæstegård under Billesbølle. Grev
Wedell, Wedellsborg overtog ejerskabet og gården gik i fæste adskillige
gange herunder i familiearvefæste
gennem flere generationer. Senere
blev den ejendomsgård. Fra 1884
var der sammenfald i ejerskabet med
ovennævnte Gelsted Møllegård. Sidste ejer, jeg har kunnet registrere er
Rasmus Christoffer Mourits Rasmussen og hustru Anna Kirstine Pedersen.
Som et lille kuriosum kan fortælles,
at beboerne i præstegården havde
en tinglyst ret til at hente drikkevand
i brønden i gårdens have. Det har
desværre endnu ikke været muligt at
finde billeder af den gamle gård, men
måske kan læserne hjælpe med gode
tip.
Tæt ved indkørslen til Gelsted Østergård på vejen mod Gelsted-Tårup
(nuværende Koldinghave nr. 4) og
endnu tættere på Lindegård, lå en
anden og endnu større gård, matrikel nr. 8. Også den var firelænget og
på hele 79 fag. I 1664 var ingen ringere end kongen ejer, dog på Corfitz
Ulfeldts vegne. Gården stod for hele
11.o.o.o tønder hartkorn, hvilket var
på niveau med Hønnerup Hovgård og
Holmegården

Marie foran Koldinghave 4
Også denne gård blev solgt til
Wedellsborg, blev senere ejendomsgård og kunne noteres for 64 tdrl. i

1843. På den gamle kommunes
arkiv i Brenderup findes der meget
spændende brandarkivalier, som
indeholder et hav af oplysninger.
Ved taksationen i 1870 beskrives
gården således: Jørgen Rasmussens ejendomsgård. a) Nordre
Stuehus. 18 fag. (36 1/2 alen
lang, 10 alen bred, 3 1/2 alen høj).
Egetræsbindingsværk forneden,
fyr foroven. brændte og ubrændte
sten. 3 skorstene og en bageovn.
De 7 fag blev brugt til storstue,
have-og gæstestue, 4 fag til forstue, køkken, spisekammer og
sovekammer, 7 fag til bryggehus,
ølkælder og mælkestue. Der var
fjellegulve i 8 af fagene, stengulve
i resten. Gæstestuen var tapetseret, i resten af huset var lofter og
paneler oliemalede. b) Østre længe
på 15 fag, (30 1/2 alen lang, 9
bred, 3 1/2 høj) Gennemkørselsport, lo og korngulv. Samme
byggematerialer som i stuehuset.
c) Søndre hus på 27 fag (39, 9, 3
1/2) heste-og kostald, lo, kornlade,
tørvehus, samme byggematerialer
som stuehus. d) Vestre hus, 19
fag (44, 9, 3 1/2), gennemkørselsport, vognport, lo, huggehus,
samme byggematerialer. Alt var
forsikret for 3744 rigsdaler. Taksationen fortæller også, hvor stor
afstand der var til nabogårdene,
så man kunne vurdere brandfaren
ved nabogårdens evt. brand. Bygningerne til denne gård var meget
gamle. Alder ukendt skriver taksations mændene og føjer til, at
på grund af brug og ælde skønnes
bygningerne at være 1/10 mindre
værd end ved forrige vurdering og
derfor forsikret tilsvarende lavere.
Fra 1871 begyndte udstykningen
af denne gård til stationsbyen,
den sidst udstykkede jord derfra
blev solgt i 1895. Christian Hansen, Gelstedgård, købte gården
i 1888 og lagde den jord, han
kunne bruge, ind til Gelstedgård.
Resten blev som nævnt udstykket
til parcelhuse i stationsbyen. Byg-
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ningerne blev overflødige, og de
efterfølgende taksationer viser at
de 3 udtjente udlænger måtte lade
livet efterhånden de faldt sammen.
Senere kom vejen til Gelsted-Tårup
(den nuværende Koldinghave) og
blev faktisk lagt hen over den tidligere gårdsplads til denne gamle
gård. Det gule hus (Koldinghave 1)
er ligeledes bygget på den gamle
gårdsplads. Dele af det oprindelige
stuehus står endnu (Koldinghave
4) med det gamle bindingsværk,
dog med fast tag og har gennem
flere år været brugt som bolig for
skiftende fodermestre på Gelstedgård.
Skråt overfor Lindegård på hjørnet
af nuværende Skaboes Gyde og
Gelstedvej tæt på Højbjerggård lå
en tredje gård, matrikel nr. 11 ( i
dag Gelstedvej 46).

ses på billedet, vendte ind mod gårdspladsen, altså lå udlængerne over
mod Lindegård, der hvor den senere
amtsvej mellem Ejby og Gelsted Stationsby kom til at gå. Jens Jørgen og
Edel Jensen købte huset i 1941. Nogle
år efter overtog Edels far, Anton Kristensen huset, et stort stykke blev
brudt ned, og der blev bygget en
bungalow til Jens Jørgen og Edel (Gelstedvej 44) og en bungalow bagved
(på Skaboes Gyde).

Bjergbankens Kabaret

med sang musik og udklædning
i Gelsted seniorklub.
Dette ekstranummer fandt sted
den 30.juni med næsten 90 feststemte gæster.

Det blev en dejlig varm aften med
masser af latter, drinks kaffe kage
og syng med.

Nuværende Gelstedvej 46
I dag fremstår det gamle stuehus
som et pudset og malet parcelhus
med fasttag.

Også denne gård var 4-længet.
Den stod i 1664 for hele 11.2.2.2
tønder hartkorn, og også her var
Billesbølle ejeren. Gården blev
selvejergård allerede i slutningen af 1700-tallet. Arealet var
dog skrumpet noget ind til blot
31 tønder land i 1843 og 25 tdrl.
i 1916 grundet frasalg. I 1918 fik
ejeren, Johannes Nielsen brug for
mere jord for at gøre gården rentabel og valgte at tilkøbe Gelsted
Vestergård, matrikel nr. 5. Gårdene
blev lagt sammen, de 3 længer på
matrikel nr. 11 blev taget ned og
solgt, kun det store gamle stuehus
med sine 3 skorstene stod tilbage.
Som det ses af billedet, var det et
meget smukt hus i egebindingsværk med stråtag og en tagsten
under tagskægget. Facaden, som

Udviklingen er, som alle nok ved, gået
virkelig stærkt de seneste 30-40 år.
For at gøre landbrugene rentable er
det nødvendigt med betydeligt større
arealer at dyrke, ligesom avlsbygningerne har haft tendens til at vokse sig
ret meget større på de valgte gårde.
Det har haft den uundgåelige virkning, at en del gamle gårdes bygninger er blevet overflødige.
Flere har dog kunnet sælges til lystgårde og kan på den måde stadigvæk
indgå i og bidrage til i nogen grad
at bevare de gamle og ofte smukke
landsbymiljøer.
Kilder: Holger Jørgensen, Marie Rasmussen, Agner Pedersen, alle Gelsted, Lokalhistorisk Arkiv, Brenderup,
Landsarkivet, Odense, egne kilder.
Venlig hilsen Hans Jensen.

Red.

HOBBYKLUBBEN
Starter igen kurser for børn
og unge i uge 39.
Mandag kl. 15.15 til kl. 17.15 :
forskelligt hobbyarbejde
Tirsdag kl. 15.00 til kl. 17.00 :
porcelænsmaling.
Torsdag kl. 15.00 til kl. 17.00 :
glas og porcelænsmaling.
Tilmelding til Kirsten på
tlf. 30 35 29 95.
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Miljøpolitik med omtanke

Fakta om Nordic Overfladebehandling A/S

Der kan gå sport i at spare, viser erfaringerne fra NOF i
Gelsted.

NOF udfører udelukkende bestillingsopgaver inden
for overfladebehandling – elektrolytisk, mekanisk og
kemisk. Den vestfynske virksomhed klarer hele processen med slibning, afgratning og finish i huset uden at
skulle sende emnerne videre til underleverandører.
Virksomheden, der ligger i Gelsted i Middelfart Kommune, har 18 medarbejdere og omkring faste 1200 kunder,
både store og små, primært inden for vindmølleindustrien, bilindustrien og fødevareindustrien.
NOF blev meldt ind i Green Network i efteråret 2009.

- Vi kan bruge Miljøredegørelsen i vores markedsføring.
Samtidig får vi registreret vores forbrug og kan vælge
de mest miljørigtige materialer, siger direktør Lars
Nielsen, Nordic Overfladebehandling A/S, om virksomhedens første Green Network Miljøredegørelse. Nordic
Overfladebehandling A/S får diplom og flag for redegørelsen 15. juni.

Aktivitetscentret Holmegården

- Nu har vi overblik og lægger derfor mere mærke til,
hvis forbruget af det ene eller det andet ændrer sig,
siger Anne Marie Konradsen, der som miljø- og HRmedarbejder har stået for det praktiske arbejde med
redegørelsen.
- Vi er mere opmærksomme på kemikalierne og kan
bedre stille krav til leverandørerne om, at vi er ajour
med det mest miljørigtige. Kunderne vil jo se dokumentation i dag.
En virksomhed, der galvaniserer og overfladebehandler,
kan ikke undgå at arbejde med kemikalier.
Medarbejderne håndterer farlige stoffer i dagligdagen
og det ligger Lars Nielsen på sinde, at det foregår på
en sikker og tryg måde. Derfor var det nærliggende at
udbygge det grønne regnskab til en egentlig miljøredegørelse.
Nordic Overfladebehandling A/S blev etableret 1. januar
2006 gennem en fusion af El-Zink A/S i Odense og Gelsted Galvano Industri A/S i Gelsted. De to virksomheder
blev samlet i Gelsted.

Billedet viser den nedskårne hæk på Aktivitetscentret
Holmegården, som pynter i stedet for den 4 meter
høje forpjuskede hæk.
Men blikfanget er stadigvæk den smukke dekoration,
som for 8 år siden blev malet på gavlen af byens
kunstmaler, Michael Tayler.
BN

Tro det eller lad være fra Gelsted skole:
To meget velansete og dygtige lærere, Grethe Bruun
Andersen og Anne-Grethe Clement har valgt at gå på
efterløn med udgangen af dette skoleår, hvilket sikkert
nok er glædeligt for dem. Det bliver dog et stort savn
at skulle undvære de to kapaciteter på Gelsted Skole
for både elever, kolleger og ledelse, men vi må naturligvis respektere, at de føler, det skal være nu. Vi ønsker
dem begge en rigtig god 3. alder og siger mange tak
for deres store bidrag til mange elevers gode udbytte
af den undervisning, de har stået for. Også kollegerne
kommer til at savne deres aldrig svigtende humør og
aktive bidrag til skolens positive udvikling. Held og
lykke til jer begge med jeres nye, arbejdsfrie tilværelse!
B.N.

Gelsted Hallens
Cafeteria
Tlf. 64 49 18 69
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Bedsteforældredag d. 17. juni i Børnehaven
Kridthuset.
Det er en årlig tradition i Børnehaven Kridthuset, at alle
bedsteforældre til de 40 børn inviteres til bedsteforældredag, hvor de kan deltage og få indblik i deres børnebørns hverdag. Den blev afholdt på en dejlig solskinsdag, hvor alle boltrede sig på legepladsen.
Dagen startede kl. 10 med hjemmebagte boller og saftevand til børnene og kaffe til de voksne. Før frokost
sang alle børnene for bedsteforældrene. Børnene spiste
madpakker sammen med de ”gamle”, hvorefter alle
legede ude i det fine vejr. Til eftermiddagskaffen serveredes der hjemmebagte kager og alle hyggede sig.
Personale og børn er specielt glade for denne årlige tradition, hvor bedsteforældrene deltager i stort antal.
Personalet, der i Kridthuset består af 1 leder, tre pædagoger og tre pædagogmedhjælpere.

Den 23. juni ingen hjemme hos Børnehaven
Hvepsebo - de var i Kridthuset.
Så blev det endelig Skt. Hans aftens formiddag og
Kridthuset fik besøg af Hvepsebo. Derfor var Hvepsebo
et tomt hus denne formiddag.
Det var et større selskab af børn og personale fra de to,
samarbejdende børnehaver, der alle ventede spændt
på, at heksen skulle brændes af og sendes syd på til

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

Herlighederne starter kl. 11.30

Billetter bestilles
på tlf. 64491068

Bloksbjerg i Tyskland. Efter nogle forsøg, gik der ild i
bålet, og den flotte rundkreds blev pludselig splittet, da
vinden bragte varme og flyveaske hen over en hel del
af selskabet. Næsten alle sang med på ”Midsommervisen”, og efter bålet dæmpede sig, legede børnene på
legepladsen. Efter fælles frokost, sluttede dagen med is
og ristede skumfiduser.
BN

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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Indskrivning til
konfirmation

Gudstjenestetider
Søn. d.1. Aug. kl. 9.00 v/Lars Højland

Der er indskrivning til konfirmationsforberedelse i Gelsted Søn. d.8. Aug. kl. 9.00 v/Anders Ellebæk Hansen
kirke: Søndag d.29.august
Søn. d.15. Aug. kl. 11.00
klokken 19 00.
Husk kopi af fødsels/dåbsattest - navneattest.

Søn. d.22. Aug. kl. 9 30
Søn. d.29. Aug. kl. 19 00
Søn. d.5.Sept. kl. 11 00

Konfirmandundervisning
2010/11

Konfirmandundervisningen for de
kommende 7.klasser begynder i
Gelsted præstegård, medio september. Konfirmander fra Tanderup
deltager på holdet.
Undervisning ligger tirsdag fra 7 50
og 9 20.

Søn. d.12.Sept. kl. 14 00 v/Jens Christian Rothmann
Søn. d.19.Sept. kl. 14 00 Høstgudstjeneste
Søn. d.26.Sept. kl. 9 30
Søn. d.3.Okt. kl. 11 00

Minikonfirmandundervisning

Viet i Gelsted Kirke:

FRA KIRKEBØGERNE

De kommende 3.klasser begynder
minikonfirmandundervisning i Gelsted præstegård ultimo september.

Therese Futtrup Andersen
og
Kim Aarhus Kristensen
Viet d.19.juni 2010

Døbte:

Sognepræsten deltager i førstkommende forældremøde på Gelsted
skole og orienterer nærmere.
Ønsker du at vide mere, så ring til:
Dorthe Stæhr Nielsen

Kirkebilen

Kirkebilen kører til hver
eneste Gudstjeneste.
Den er gratis.
Bestil dagen før
hos Gelsted Taxi på:
64491430
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Handicapparkering
For gangbesværede og kørestolsbrugere med ærinde i kirken, der måske har oplevet at
det er svært at komme op ad
bakken i stenene, vil vi gerne
gøre opmærksom på, at man er
velkommen til at køre videre fra
parkeringspladsen, venstre om
graverhuset og op til kirkedøren
i bil.
Desuden er der plads til to
parkerede biler til venstre for
våbenhuset.
Menighedsrådet.

Asbjørn Lund Skydt Jørgensen
Søndergade 11, Gelsted
Døbt 6.juni 2010
Isabella Ellegård Fjordhauge
Tornhøjvangen 11, Gelsted
Døbt 6.junil 2010
Claes Jørgensen
Søndergade 163, Gelsted
Døbt 11.juli 2010
Patrick Mehling
Møllevej 14, Gelsted
Døbt 11. juli 2010
Kasper Agner Nielsen
17 Yarwood Road
Chelmsford
Døbt d.18.juli 2010
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Gelsted Kirke

Anbefaling: Brug mobilen møj mer! Læres kun ved at bruge den.
SMS besked:

Døde i Gelsted sogn
eller begravet fra
Gelsted Kirke
Erik Juul Larsen
Fredensgade 41 A, Gelsted
Død 31. maj 2010
Else Gerena Othalia Andreassen
Aulbjergvej 5, Gelsted
Død d 5.juni 2010
Karen Hanna Rasmussen
Erholmvej 14, Aarup
Død d.7.juni 2010
Gudrun Majbom Madsen
Tåruplundvej 37, Gelsted
Død 7.juni 2010
Betty Sanny Grill
Tårupvej 10F, Gelsted
Død 16.juni 2010.

Vi syntes det er så møj en skam, hvis 60 + årige ikke mener
sms besked vedkommer dem.
Det gør det virkelig, da en lille hurtig besked sendes direkte ind
i lommen elle tasken på en meget let og billig måde, og helt
uden at forstyrre modtageren, da denne kan åbne beskeden
når det er mest passende.
Der er mobiltelefoner, som vi sagtens kan finde ud af at bruge,
og til en billig pris, og vi kan så lade være med at være ”stædige”, for selvfølgelig kan vi lære af hinanden, ved at bruge
krammet.

IT - mail:
Nøjagtig det samme med Internettet, som mange har anskaffet, men ikke kommer rigtig i gang med at bruge, da det måske
er nemmere lige at tage telefonen. - Kan kun læres ved at bruge det.
Vi skal bruge materiellet, sende e-mail til hinanden, og svare
igen. - Så kommer det lige så stille.
Vi hjælper hinanden ved at bruge det, og kommer så i gang.
Vore indkøbssteder, hvad enten det er den lokale brugs eller
slagter eller medicin fra lægerne tilbydes mange ting ad denne
vej. - Og det kan læres.
- Gelsted førtids og pensionistforening ”kører” orienteringskurser i kolde tid. - Benyt også børnebørnenes viden. - De kan
nemlig det der.
Til orientering, så har ca. 60 af 130 Gelsted
seniorklubmedlemmer internet, og flere på
vej.
bn.
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Livsglæde og gode fortællinger.
Hele programmet for arrangementer i Samarbejdende sogne det kommende år er følgende

Dato

Emne

Sted

Søren Ryge

23/9
kl. 19.00

Søren Ryge:
”Skæve eksistenser”

Føns
Kirke

Andet end bare haver - historier fra Danmark

7/10
kl. 19.00

U2 – aften med
Jesper Hougård
Larsen og
kopibandet:
Die Herren

Husby
Kirke

Foredrag 23. september 2010 i Føns kirke
kl. 19.00 Entre kr: 50

9/11
kl. 19.00

Erling Jepsen.
”Frygtelig lykkelig”

Brenderup
kirke

20/1
kl. 19.00

Yvonne: Jørgen
Laursen Vig på
Hesbjerg Slot

Gelsted
kirke

3/3
kl. 19.00

Karin Flensborg:
”De syv dødssynder”

Fjelsted
kirke

9/6
kl. 19.00

J.R. Bigband:
”Sacred Concert”

Husby
kirke

I snart 30 år har Søren Ryge lavet TV- udsendelser – mest om haver. Men i de senere år har
man kunnet opleve et stigende antal udsendelser,
der handler om mennesker. Ganske
almindelige danskere, der har - eller
er en god historie. Det kan være
Bette Anna fra Randers eller Ostehandleren fra
Skagen. Det er onkel Aage fra Amerika
og Henning fra Haderslev. Det er Evald med hvidkålssuppen og Lis med dyrene. En perlerække af
mennesker, der lukker op for deres liv og hverdag
- på en sådan måde, at de fleste danskere bliver
fascinerede og ikke kan lade være med at kigge
med.
Når Søren Ryge laver den slags fjernsyn, ligger
der altid et større forarbejde med at finde menneskene og få dem til at fortælle. I sit foredrag
vil han fortælle om netop dette: Hvordan fandt
han frem til Hans med rågerne og Didde med nisserne? Hvordan fik han lavet to dages snak til en
halv times fjernsyn? Og hvorfor er det egentlig så
interessant at høre helt almindelige danskere fortælle om et helt almindeligt liv?
De Samarbejdende Sogne
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Eva oplyser, at i Gelsted området er der 17 dagplejere med
hver 4 børn, så det er en stor
flok, når man skal på udflugt
Alle børn og dagplejere sam- med dem.
ledes, og startede i Legestuen Dagplejerne deler sig i tre grupmed fælles morgenmad.
per, som hver især står for planlægger, og har
ansvar for diverse
aktiviteter i løbet af
året.
En rigtig god dag
d. 12. maj,
for de mindste i Gelsted:

Plejecentret på
UDFLUGT TIL ZOO.
Vejret var med os. Ikke for
varmt og heller ikke for koldt,
da 16 glade kørestolsbrugere
var på udflugt til Zoo.
Efter at set nogle af dyrene
var der spisepause til medbragt mad og drikke.

Foto: af Eva Schmidt.

Billeder viser der
er gang i børn og
voksne
I en regnfuld dag
gik flokken igen på
Bondegården og
besøgte Nils som
igen i år var så venlig at levere den friske mælk til alle.
DET er altid et
HØJDEPUNKT for
børnene. De mange kæmpe store
maskiner og dyrene
er ligeledes spændende hver
gang.
Der var dog lige nogle dejlige store vandpytter som
børnene ikke kunne komme
udenom. - Også det blev en
oplevelse. Igen en god dag.

Derefter igen rundt til de forskellige dyr, vi beså pingvinerne i det nye oceanium og
fodringen af søløverne.

Evas gruppe har været på Hylkedam,
og sådan går det på skift. Dagplejerne
mødes på skift med børnene i børnehuset, som er i det gamle GG&IFs
klubhus.
Når alle børn og dagplejere til årstidsfesterne samles, er børnehuset ikke
stort nok, så da benyttes bla. Holmegårdens lokaler.

Godt trætte og mætte med
oplevelser vendte vi tilbage
til Plejecenteret midt på
eftermiddagen
Anne
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I SuperBrugsen har DU valget, vi har udvalget!!!!
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Gelsted krolfklub

havde en ekstra konkurrence
Mandag d. 28. juni, hvor 3 spillere blev
dekoreret med diplom.
Hver mandag kl. 14.00 mødes ca. halvdelen af medlemmerne, som kæmper bravt. Det er gerne 5 hold
med 4 spillere på hvert hold.
Flere kan deltage - så mød op på banen ved det nye
klubhus.
Erik Nielsen

Generalforsamling d. 13. september i
Gelsted Krolfklub
Afholdes i GG&IF`s ”nye” klubhus Sportsvænget nr. 3.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning over det forløbne år.
3. Regnskab for det forløbne år.
4. Budget for det kommende år.
- herunder fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse (3 personer), revisor samt
suppleant.
7. Eventuelt.
Pbv. Erik Nielsen.

VIDSTE DU DET?

Flemmings Auto startede i 1991, - så orientering om
20 års jubilæum er nok ved at gå i trykken.
Autoværkstedet befinder sig helt godt gemt oppe i
næst bagerste matrikel på Bøgevej i Lunghøj.
Her var det tidligere Ejler tømrer, der havde sin trævirksomhed, sammen med sin Katrine.
Men efterhånden som tiden er gået, er vejen der op til
godt slidt af alle dem der skal have lavet bil.
På Værkstedet er mester selv Flemming Andersen, og
så hans højre hånd og gode lærling er Rene`.

Foruden reparationer af alle mærker vare - og personbiler, udføres der også garanti service på nye biler, som
der bliver mere og mere af. - Som mester siger, er der
på mindre værksteder lettere mulighed for en direkte
kontakt mellem kunde og værksted, og til trods for det,
koster det ikke ekstra, men tværtimod - noget mindre.
Der forhandles også brugtbiler på Bøgevej. - En bil kan
jo blive så gammel og slidt at kunden i stedet for køber
en nyere.
bn

Fik du ikke Gelstedbladet?
- Så ring til Tryksagsomdelingen,
på nr. 62 222 222, og opgiv din adresse med
gade og nr.
- Alle i området skal have bladet, det er ikke
en reklame.
Vi har oplevet, at nogle omdelere har taget
fejl og troet det var en reklame. - Derfor er
det bedste man kan gøre at ringe til omdelingen direkte
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Juhuuuu.
Så begynder den nye sæson i Gelsted Gymnastikforening. Der
kommer brochure i din postkasse i uge 34.
Programmet for sæsonen er:
Mandag: Stavgang 10:00-11:00,
Forældre/barn 16:45-17:30, Krudtugler 17:30-18:30,
Pilates fortsættere 19:00-20:00 og
M/K Motion 20:00-21:00.
Tirsdag: Lømler og lømliner 16:30-18:00,
Løb 17:00-18:00, Zumba/pulsen op 19:00-21:15
Herre motion ”Mick’s elite hold” 20:15-21:15.
Onsdag: Gelsted ROS hold 16:30-18:00.
Torsdag: Tumlere 16:45-17:45,
Motionsdamer 19:00-20:00,
Pilates begyndere 19:00-20:00 og
Rytmedamer 20:00-21:00.
Lørdag: Familiegymnastik 9:00-10:00.
Som noget nyt bliver gymnastiksalen åbnet 3 lørdage
i efteråret til fri gymnastik. Læs mere herom, se priser
og andre informationer i brochuren eller på vores
hjemmeside: www.gelsted-gymnastik.dk.
Vi håber på at se mange af Jer, vel mødt
Gymnastikudvalget

Fremover spiller vi halvårsturneringer, så muligheden
for yderligere oprykninger er til stede igen i november
måned. Vi har spillerne til at spille højere oppe med
anden holdet. En stor ros til trænere, holdleder, spillere, sponsorer og publikum for den gode opbakning til
begge hold.
U10 og U13 drengene har deltaget i et "VM for ungdomshold" stævne i Brenderup. Begge hold fik spillet
nogle gode kampe.
U13 drengene har været på en rigtig god tur til Kibækstævne.
Lørdag den 26. juni afholdt vi ungdomafslutning. Der
var aktiviteter for spillerne, fra 4 til 13 år, hele formiddagen. Til middag kom deres søskende og forældre
til fællesspisning. Der blev flere aktiviteter åbent om
eftermiddagen og alle deltog i lige det de havde mest
lyst til. Fodboldspil, fartmåler, brydekamp, dåsekast,
flødebollemaskinen, curlingbanen, hoppeborgen samt
alle øvrige aktiviteter blev flittigt brugt af alle, på tværs
af holdene af både store og små samt forældrene. En
stor tak til Søren og Annbritt for arrangementet. En
stor tak til hele trænerstaben, Tak til alle hjælperne,
forældrene og ikke mindst spillere som gjorde denne
dag til en meget hyggelig dag for alle.

Stor succes i fodboldafdelingen
Det har været en meget flot og spændende forårssæson for seniorafdelingen. Begge herre senior hold vandt
deres rækker. For førsteholdet skulle vi helt hen til sidste spillerunde før vi havde vundet rækken og sikret os
direkte oprykning til serie 1. Der var en kæmpe forløsning for holdet og ikke mindst trænere og holdledere,
da vi besejrede Assens 2-0, og alle brød ud i vild jubel.
Det er 43 år siden vi sidst har spillet i serie 1. Der er
sikkert en del spillere fra dengang i 1966/67 der husker
det, nogle af dem bor stadivæk i Gelsted og omegn.
Andenholdet vandt rækken i serie 5 men rykker ikke op
i denne omgang pga. den nye struktur.

En stor tak til John Hansen, som fik herre anden holdet
rigtig flot igennem sæsonen og nu takker af som træ-

T a n d e rup

Vognmandsforretning I/S
Tanderupvej 60 - 5591 Gelsted
Flf. 6478 1083
Fax. 6478 1023
Erik - Mobil : - 2082 3083
Flemming - Mobil : 2081 4083
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ner. Nye trænere bliver Allan Rasmussen og
Bjarne Rasmussen.
En stor tak til Gert Olsen som takker af efter 9 år som
kridtmester. Ny kridtmester bliver John Hansen
Opstart af efterårssæsonen og samtidig en hel ny
sæsonen for alle, undtagen oldboys og veteraner som
spiller helårsturnering. Det bliver spændende at følge
holdene igen. Vi ønsker at førsteholdet forbliver i serie
1 og anden holdet må meget gerne rykke op i serie 4.
Damerne spiller igen 7 mands og der er stadig plads
til flere damer. Herre senior er begyndt træningen igen
og træner hver tirsdag og torsdag kl. 19.00. Er du ny i

byen og har lyst til at spille fobold så kom og vær med.
På ungdomssiden spiller vi 9 mands med U14 drengene og U13 pigerne. U11 og U12 drengene samt U11
pigerne spiller 7 mands. U8 til U10 spiller 5 mands og
U4-5-6-7 spiller 3 mands. Alle holdene starter træningen i uge 32. Se træningstider i avisen og i klubhuset.
Har I yderlige sprøgsmål vedr. ungdomsfodbold er I velkommen til at kontakte Ronni Andreasen tlf. 64492352.
Marianne Engstrøm tlf. 64491894 eller Kennth Risum
Hansen tlf. 64492286

Husk pigeraketten, for alle piger mellem 6- 12 år, kommer søndag den 29. august kl. 13.00 til ca.15.00.
Det er gratis at deltage og man behøver ikke at spille
fodbold for at deltage, bare man vil have en hyggelig
aktiv dag med veninderne. Alle er velkommen også
selvom du bor i Husby eller Ejby eller et helt andet
sted, du skal blot huske at have tøj på du kan bevæge
dig i og kondisko eller fodboldstøvler.

Tak til alle jer der har afleveret det omdelte spørgeskema om klubben. Og til alle jer der endnu ikke har
afleveret spørgeskemaet, kan I nå det endnu, for vi har
forlænget afleveringsfristen til den 10. august. Vi vil
meget gerne have nogle flere svar retur, for at vi kan
se, hvad I vil og ønsker af klubben. Husk vi kan alle
bidrage til at gøre klubben bedre. Sedlen skal afleveres
til din træner eller i postkassen ved klubhuset elller i
postkassen hos Thomas Jørgensen,Tårupvej 50. Har du
forlist din sedlen, kan en ny rekvireres hos Thomas.
Rigtig god sæson til alle.
Med sportslig hilsen, fodboldafdelingen
Britta Jensen

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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KIBÆK CUP 2010
Fredag d. 25. juni tog Gelsteds U13 drenge fra Gelsted med kurs mod Kibæk ved Herning for at deltage
i Kibæk Cup. Et fodboldstævne med 150 hold fra hele
Danmark og sågar fra Norge og Sverige. Nogle forældre
og søskende tog med på turen og overnattede på campingpladsen tæt ved banerne. Spillere og trænere blev
indkvarteret i et klasseværelse på Kibæk Skole.

En kamp mere lørdag og 2 kampe søndag. Alle 3 kampe blev vundet efter flot spil og fight af alle spillere med
hhv. 3-1, 4-0 og 3-0. Vi vandt dermed puljen suverænt.
Efterfølgende var der præmieoverrækkelse. Vi vandt en
guldmedalje og en Hummeltaske.
Nu var alle klar til igen at vende næsen hjem mod Gelsted, efter en dejlig week-end.
Vi vil gerne takke de forældre og søskende, som hjalp
med Transport til og fra Kibæk. Tak for en hyggelig
week-end til de forældre og søskende, som camperede
og heppede under kampene. Sidst men ikke mindst tak
til spillerne for en flot indsats og godt kammeratskab.
God sommer hilsen Michael og Kenneth

MINI – VM I BRENDERUP
Lørdag d. 19. juni var U12 holdet i Brenderup for at
spille mini VM. Vi skulle repræsentere Schweiz og fik et
flot flag udleveret, som nu vil blive hængt op i klubhuset.

Allerede fredag skulle vi spille den første kamp. Det
blev 2-2 mod Klitten IF. Herefter var der mad i Kibæk
Hallen. Så var der dømt råhygge både på skolen og på
campingpladsen.
De sidste 2 kampe i indledende pulje skulle spilles lørdag eftermiddag. Vi vandt 3-0 over Gram og tabte til
Hjørring. Herefter blev der lavet nye puljer. 3 kampe
ventede os mod Gram, Sæby og Gudumholm.

Vi skulle spille 5 indledende kampe. Vi vandt 3, spillede 1 uafgjort og tabte 1. Med 10 point og en målscore
på 17 – 4 var vi nu klar til kvartfinalen mod Holland.
Alle spillere kom på scoringstavlen. Holland var dog en
tand bedre end os og vandt 4-0. Vi kunne dog trøste os
med, at de senere vandt finalen.
				

Dansk Dæk Service
-DÆK TIL ALLE FORMÅLOdensevej 35 · Gelsted · Tlf. 64 49 10 63
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Podestævnet søndag den 13. juni
Billeder fra Podestævnet søndag den 13. juni,
hvor vi afviklede stævne i Gelsted

Besøg Gelsted marked
d. 20 - 21 og 22.august.
Gelsted seniorklubs forsyningstelt åbner alle dage kl.
9.00
Der serveres kaffe og rundstykke med ost om morgenen og resten af dagen serveres lækre hjemmebagte
kager, sponsoreret og bagt i flinke medlemmers køkken.
Tørstige sjæle kan serviceres med den lækre Vestfyns
fadøl, samt andre kolde drikke.
Husk hver eftermiddag fri scene med periodisk underholdning.
Fredag er Margit - Bente og Elo på, med sang og musik
Lørdag er Tante TUT (Birgit) m. gode hjælpere. - Per
musik trykker på tangenterne.
Søndag kom selv frem, og vis hvad du musikalsk kan
på scenen. Max 15 minutter.

Deltageren er mellem 4 til 7 år.
Efter nogle meget gode og spændende kampe

Er du 60 år, så bliv medlem af Gelsted seniorklub for
kun Kr. 25,00 resten af året.
Vi har medlemskortene med i teltet, så med godt mod
og stor lyst, så meld dig til.
Onsdagsmøderne starter igen d. 1. september kl. 9,00
på Gelsted Holmegård, så prøv at kom på en kigger.
Generalforsamlingen er d.15. september, og ifl. Reglerne.
NB: Ud over de almindelige onsdagsmøder, har vi nogle
gode seniorfester og udflugter.
På gensyn på Gelsted marked.
Med venlige hilsner fra bestyrelsen.

med mange flotte mål, var der præmieoverrækkelse til samtlige spillere.
Med venlig hilsen
Fodboldafdelingen GG&IF
Britta Jensen

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
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Sommerens gang med
Gelsted Folkedansere .
Gelsted Folkedanseres Aften & Eftermiddagshold var
inviteret af Nord Als Folkedansere til et besøg den 13
maj.
Vi fik en fyrstelig modtagelse, ved verdens højeste
Solur v/ Guderup, derefter så vi ride staldene v/ Egen
Kirke.
Så kørte vi til Landbrugsmuseet v/ Andreas i Holm.
Videre til Jollmands gård, en gammel faldefærdig tretavlsgård, som var under restaurering, bistået af nationalmuseet økonomisk.

Den 2. juni havde aftenholdet sommertræf ved Ria &
Hans P Mathiassen.
En dejlig sommeraften med spisning, sang, og dans.
Det er dejligt at mødes nogen gange i løbet af sommeren.
.Den 9 juni. Eftermiddagsholdet sommertræf ved Ann
Sofie i Ejby og det var med eftermiddagskaffe sang og
dans . Fællesspisning, og så gik turen ud i Ejby Mose
for at høre Nattergalen.
30. juni Aftenholdets sommertræf hos Conni & John i
Harndrup
Den 7. juli. Eftermiddagsholdet besøgte Erling Lykke
i Hårby, en spændende dag hvor vi så hans forskellige
kornsorter, krydderurter, en stor samling af sjældne

Jollsmands gård - Nordborg

Arbejdet var der 20 mennesker der frivilligt tog sig af.
Det var et stort professionelt arbejde.
Derefter gik turen til Langesøgården, hvor vi spiste
vores frokost, og dansede til et 8 mandsorkester med
danseledere fra begge foreninger.
Sluttede dagen med aftensmad og sang.
Afgang med Willemose bus kl. 18,45.
En rigtig god dag for de 45 delt. der var med.
Den 5. juni havde Gelsted folkedansere besøg af
Bevtofte Æ. Synnejydsk Kvadrill. Med overnatning på
Assens Vandrehjem
De besøgte Hørvævs og Skoda museet, fællesspisning
med Gelsted Folkedansere lørdag aften på Holmegården. Folkedans til kl. 24,00 til et 5 mands orkester og 2
danseledere.
En god oplevelse at mødes og være sammen med
Sønderjyderne.

sten. Bagefter var der musik, sang og dans.
Den 4 august går turen til Else og Erling i Ejby.
Den 11 august er det Rigmor og Laurits der byder velkommen.
Sept. starter ny sæson på Gelsted Skole
Eftermiddagsholdet kl. 14,30 – 17,00
Aftenholdet
kl. 19,15 – 21,45
Alle er velkommen

Gelsted Folkedansere

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 :
Alarm:

Tlf. 114
Tlf. 112.

Gelsted Taxi: Tlf. 64 41 40 55
GelstedBladet :
post@gelstedbladet.dk
Fik du ikke bladet i din postkasse ?
så ring - 6222 2222
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Konkurrence i GelstedBladet
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 slutter for denne gang i bladet, men mon ikke vi vender
tilbage med en ny konkurrence senere.

Den heldige vinder af sidste nummers konkurrence er:

Stephen Garrett

Østergade 8

5591 Gelsted

Stephen Garrett kan hente sin præmie ved henvendelse til
Jens Christensen i SuperBrugsen Gelsted

Ny udsigt mod vor flotte kirke

Efter der er blevet fældet en del træer, kommer vores
flotte kirke til sin ret igen.

Husk ! DEADLINE næste nummer - Mandag d. 20-09-2010 - Kl. 18:00

