


www.gelstedbladet.dk

2

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

Layout
Billedværkstedet Gelsted

Bladets adresse:

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

Artikler til bladet
 

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

Bestyrelsen:
Grete Hansen           Formand     Tlf. 64 49 15 85
Gunvor Schmidt       Kasserer      Tlf. 64 49 18 51
Kirsten Hansen         Sekretær Tlf. 64 49 15 95
Steen Asbjørn                              Tlf. 64 49 10 05
Else Marie Vastrup                    Tlf. 64 49 25 17
Bent Nielsen             Suppleant    Tlf. 64 49 17 86
Gitte Krupsdahl        Suppleant    Tlf. 64 49 10 68

Deadline næste nummer:
Mandag,  24-01 - 2011

Forbehold for trykfejl.

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

Brink’s Begravelses- 
forretning

Karen Brink & Peter Brink

64 49 12 98  -  Gelsted

Vestfyns 
Husflid

Inge -Lise Andersen
Tlf.  28 84 40 64

Gamle Ting Købes
” Loppemanden”

Henning Jørgensen
Søndergade 32 - Tlf. 64 49 14 43

Henriks
Tømrerforretning
Tanderupvej 4 - Håre

5591 Gelsted - Tlf. 20 16 38 14

Gelsted Solcenter
Åbent alle ugens dage

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

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

Lægeeksamineret massør og idrætsskadeterapeut
Kaj & Bettina Mariager

Toftevangen 19 - Gelsted.  Tidsbestilling
Hverdage kl. 8:00 - 9:00  Tlf. 24210888

Information om optagelse af artikler og billeder i 
GelstedBladet

Gelsted Bladet er for borgerne i Gelsted og omegn.

Alle kan skrive en historie eller en nyhed til Gelsted Bladet.
Det skal bare være en beretning der har relation til Gelsted og omegn.
Redaktionen forbeholder sig dog ret til ikke at bringe artiklen hvis den ikke 
har direkte interesse for Gelsteds borgere, eller beskære artiklen, hvis der 
ikke er plads i bladet. 

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

Alle artikler, meddelelser, m.m. bedes om muligt sendt som 
elektronisk fil, evt. som e-mail, eller word dokument, til  

E-mail : post@gelstedbladet.dk
Evt. papir billedmateriale til postkassen SuperBrugsen Gelsted, 

eller sendes til : Billedværkstedet, Ørsbjergskov 7  - 5591 Gelsted.

Evt. billeder der ønskes bragt i Gelsted Bladet, skal have en vis opløsning 
på mindst 1 MB. Hvis billederne er mindre kan de ikke trykkes, eller vil se 
meget dårlige ud. 
Har du noget på hjerte, en god historie fra Gelsted og omegn, information 
om foreningsarbejde, eller arrangementer, så tøv ikke, skriv og send det til 
Gelsted Bladet, som altid ønsker en god bred orientering for læserne.

Til foreninger / klubber, m.v.

Hvad sker der i fremtiden hos jer ? Hvad har I af aktiviteter på pro-
grammet. 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 !

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 med-
sende billeder fra arrangementet.

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



www.gelstedbladet.dk

3

Har du set 
GelstedBladets 
hjemmeside, 
med mange 
gode links.
www.gelsted-
bladet.dk

U 8 fodboldholdet har fået 
nye sponsordragter

En søndag formiddag var det tiden at indvie de nye 
sponsordragter og alle stillede op til fotografering i 
den dejlige efterårssol.
Af dem der havde sponseret dragter er: 
IT hotellet med professionelle løsninger både til 
private og erhverv, Frellsen kaffe med den ideelle 
kaffe løsning og Kai’s caravan, der er mere end et 
camping center.
U 8 holdet takker alle vore sponsorer, for et godt 
samarbejde og ønsker alle en glædelig jul og et 
godt nytår med håbet om et fortsat godt samar-
bejde.

Husk der trænes seniorer hver fredag fra kl. 20 – 
22 og lørdag 8- 10 fra uge 11 og frem, lørdag fra   

10 - 12

Læs om Uldspinderiet i Hønnerup!
 
Årets julegaveide:
 
12. november udkom dette års udgave af årbogen 
VENDS, - som er en Årbog for lokal- og kulturhistorie 
på Nordvestfyn.
En af artiklerne omhandler  Hønnerup Uldspinderi - fra 
1866 - 1918. Lokalhistorikeren Hans Jensen har inter-
viewet folk fra området og har kigget i gamle forsik-
ringspapirer mv. Det er der kommet en god historie ud 
af.
Årbogen kan købes i boghandlen og på Lokalhistorisk 
Arkiv, se adresse på aktivitetssiden her i bladet.
Bogen koster 130,- Kr.                               GH

Sæt kryds i kalenderen!
 
Onsdag d. 23. marts 2011 - er der årsmøde i Støtte-
foreningen for Lokalhistorisk arkiv, denne gang afhol-
des mødet i Ejby, i Multisalen ved Ejbyhallen.
Emnet er Falcks redningskorps, og der vil være et ind-
læg fra Børge Andersen, som har trådt sine barnesko 
ved Zonen i Gelsted. Endeligt program bringes i næste 
nummer af Gelstedbladet.                            GH

 

Onsdag d. 20. januar har Samarbejdende Sogne 
et arrangement i Gelsted Kirke, kl. 19.30:
Yvonne Sosu kommer og fortæller om:
HESBJERG SLOT ved Blommenslyst, og om Jørgen 
Laursen Vigs liv og virke.
Jørgen Laursen Vig var pastor og fredsforsker. Han 
købte Hesbjerg Slot i 1957, og rejste verden rundt 
for at tale om fred. Han talte et utal af sprog og døde 
under en fredskonference i Indien i 2005.

På Hesbjerg Slot arbej-
dede han utrætteligt for 
at få omdannet til et klo-
ster for russiske nonner.
Yvonne Sosu arbejdede 
sammen med Jørgen 
Laursen Vig siden 1974, 
og fortæller levende om 
de mangfoldige ople-
velser, og hun vil også 
fortælle om dokumentar-
filmen  ”The Monastery” 
– som Pernille Grønkær 
har instrueret.
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Lunges brand i 1909.

Det var i august måned, høstens 
måned, det var kraftigt blæsevejr. 
Frokosten og middagsluren var ved 
at være overstået, da det altid fryg-
tede råb i en landsby, hvor de strå-
tækkede gårde og huse lå meget 
tæt lød: 
”Det brænder- det brænder, 
”Anders Jørgens gård brænder”. 
Brandfogeden i Lunge, Jens Christi-
an Nicolaj Rasmussen, som havde 
ansvarets for sognets brandsprøjte, 
som stod i det lille sprøjtehus ved 
præstegår-den, blev alarmeret 
omkring kl. 13.30. Han fik samlet 
sit brandslukningshold og begav 
sig mod Lunge for at gøre sin pligt 
og tage den svære kamp op. Men 
da der i sommertiden ikke var ret 
meget vand i byens dam og da 
brandslukningsmidlerne dengang 
ikke var særlig effektive, var opga-
ven temmelig håbløs. Den gamle 
og noget udtjente 4-længede gård 
i bindingsværk med stråtag ved 
gavlene helt ned til jorden, blev 
lynhur-tigt overtændt. (I dag ”Min-
degård” på Hønnerupvej 5).

Ilden bredte sig med lynets hast, 
ulykken var på vej til at blive fuld-
kommen, for ikke kun Anders Jør-
gens Andersens gård stod i lys lue, 
ilden havde godt hjulpet af den 
stærke blæst, bredt sig til enken 
Ane ”Justs” gård lige ved siden af 
(I dag Højlund, Møllevej 54), en 
gammel 4-længet gård af egebin-
dingsværk bygget med suler og 
åse og tækket med strå. Et vidne 
havde set, at der flere gange slog 
lange flammetunger ud af porten i 
den brændende gård og fængede 
i  Anes gård,  som kun lå godt 10 
meter derfra og som var i en forfat-
ning, der bar præg af svære tider. 
Anes rigtige navn var Ane Kirstine 
Madsen Hviid, hun var enke efter 
Just Christensen og drev gården 
ved en bestyrer, Lars Peder Jensen. 
Begge var i marken for at så, da 

ilden opstod. 

På nuværende Dalbovej 5, dengang 
Bygade, boede Hans Andreas Ander-
sen i et 4-længet grundmuret bosted 
med strå. Men med en afstand på 
kun 7 meter til Anders Jørgen Ander-
sens gård, var den et let bytte, da det 
brændende stråtag fra genboen rut-
chede ned over ejendommen. 

Boelsmand Lars Jørgen Gormsen 
(nuværende ”Højbo” på Møllevej 32 
) på vejen op mod Holme Mølle stod 
og så på de brændende gårde nede 
i Lunge, næsten 500 meter væk, da  
dele af de brændende stråtage i
den kraftige vestenvind i en stor ild-
flage blev ført helt op over bakken og 
lagde sig på hans tag. Stuehuset  var 
grundmuret, længen af bindingsværk, 
men begge tage var af strå og let 
antændelige. Chokeret kunne han blot 
se på, at hele ejendommen blev for-
tæret af ilden. 

Slagter Anders Pedersens hus endnu 
længere oppe på ”Hundebanken” (i 
dag Møllevej 18,) blev også antændt, 
men her lykkedes det beboerne at 
slukke ilden, inden den for alvor fik 
fat.  Selv Holmemøllen (i dag Møllevej 
2), som var pænt langt væk fra de 
brændende gårde i Lunge By, lå lige i 
vindretningen og var i risikozonen, så 
møller Jørgen Rasmussen med sine 
hjælpere måtte tildække møllen og 
øvrige bygninger, som vendte mod 
Lunge, med våde sække for at undgå 
samme skæbne som de nu 4 bræn-
dende ejendomme.

Brandskæret har uden tvivl kunnet 
ses langt omkring, nyheden om stor-
branden i Lunge spredtes med sam-
me hast som ilden, og det er ikke 
svært at forestille sig, hvordan omfan-
get kan være blevet ”snakket op” Det 
var en begivenhed af dimensioner, et 
tilløbsstykke af de helt store.  Pressen 
skrev, at ved firetiden var der samlet 
over 1000 nysgerrige.

Men helt mirakuløst vendte vinden, 
de lokale brandmænd og brand-
slukningsholdene fra omkringlig-
gende sogne kunne ved firetiden 
melde, at de mente sig i stand til 
at isolere Ilden til de 4 angrebne 
ejendomme, hvilket lykkedes.

Som en helt naturlig reaktion for-
søgte de brandlidte at redde nogle 
af deres ejendele ud af flammerne,
men det var yderst begrænset, 
hvad der blev reddet. Nogle køer 
var på græs, resten samt grise, 
heste og andre smådyr blev alle 
reddet ud, hvorimod så godt som 
alt indbo brændte. Gormsens kone, 
Trine, forsøgte at redde nogle 
papirer ud, men måtte springe ud 
af et vindue med uforrettet sag. 
Ilden tog alt med sig, selv nogle af 
gadens telefonpæle blev flammer-
nes bytte. 

Anders Jørgen Andersen var inden 
branden i gang med at bygge en 
ny gård, som meget betegnende 
senere blev kaldt Mindegård, som 
erstatning øst for og tæt ved den 
gamle, som han så ville rive ned.  
Der var sat vinduer og døre i, der 
var lagt spær op, men kun stuehu-
set var nået at blive tækket med 
strå. 

Mirakuløst lykkedes det at redde 
den nye gård, hvorimod den gamle 
gård helt og aldeles blev flammer-
nes bytte. På en slags efterbevil-
ling søgte han Justitsministeren 
ved et brev den 27. oktober 1909 
om tilladelse til at flytte sin nye 

Formentlig tomten af Anders Jørgen Andersens gård.
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gård 7 meter fra den nedbrændtes 
tidligere beliggenhed,
Men stadigvæk på samme matri-
kelnummer. Den nye gård var, som 
ovenfor nævnt, allerede under 
opførelse, men tilladelsen blev 
givet.

Sognefoged Larsen havde ca. kl. 
14.00 anmeldt til Birkedommeren, 
at det brændte i én eller flere går-
de i Lunge, begge mødte person-
ligt op. Kl. 18,00 kunne Middelfart 
politi påbegynde afhøringen af de 
involverede personer, dels for at 
fastlægge brandårsagen, dels for 
at sikre, at branden ikke var påsat. 

Afhøringerne fortsatte over de 
næste dage. Især folkene i Anders 
Jørgen Andersens gård, hvor 
branden startede, blev grundigt 
udspurgt. Politiet var især interes-
seret i at vide, om nogen havde 
været på stuehusets loft umiddel-
bart inden branden brød ud. Gård-
ejeren havde efter middagen lagt 
sig ind i sovekammeret for at få 
sin daglige middagslur. Da konen, 
Anna Elise lidt senere også ville 
have en lur, bemærkede hun en 

underlig, lidt rådden lugt. Hun stod op 
igen, syntes den kom fra kakkelovnen 
i folkestuen, kiggede ind af skorstens-
lemmen, men så intet unormalt. Så 
gik hun på loftet og så da, at ilden 
havde fat i stråtaget. Straks fik hun 
og tjenestepigen Laura alarmeret alle 
beboere, som reddede sig ud. Kun
tjenestepigen havde været på loftet 
den dag. Om morgenen havde hun 
hentet majs på loftet til hønsene, men 
havde intet bemærket. Konen, for-
talte, at hun havde bagt kringle om 
formiddagen. Som hun plejede, havde 
hun fyret med høvlspåner og træ-
stumper, som var rester fra nybyg-
geriet. Karlen, Lars havde lagt sig for 
en middagslur umiddelbart efter spis-
ningen. Skorstensfejer Hans Larsen 
Hansen fra Gelsted bedyrede, at han 
blot et par måneder forinden havde 
renset skorstenen, men han kunne 
dog føje til, at der de seneste år 
havde været en del løbesod, som han 
ikke kunne feje væk. Brandfogeden 
fortalte, at der havde været brand-
syn sidst i april uden konstaterede 
mangler på nævnte gård. Alle under 
ed afgivne forklaringer pegede på en 
defekt i den såkaldte russiske skor-
sten, som havde stået i over 20 år i 
stuehuset på Anders Jørgen Ander-
sens gård. Murer Olaf Møller Hansen 
fortalte, at han sammen med gård-
ejeren allerede sidst på branddagen 
havde brudt den mistænkte skorsten 
ned for at se, hvad den evt. havde af 
defekter, som kunne starte en brand. 
De konstaterede, at flere fuger var 
helt væk, at der havde været ild i en 
del løbesod, og at ilden derfor havde 
haft let adgang til det tørre stråtag. 
Politiet var tilfreds med det, de hørte, 
ingen blev mistænkt, der skete ikke 
yderligere i sagen. Alle 4 brandlidte 
ejere var forsikrede, men med und-
tagelse af Lars Jørgen Gormsen var 
de ikke tilstrækkeligt dækket ind og 
måtte således notere mindre tab. Nye 
bygninger blev opført alle 4 steder, 
men med større indbyrdes afstand og 
i mere brandsikre materialer.

Det kunne have gået meget værre. 
Stort set alle huse og gårde var 
med stråtag. De lå ret tæt, men et 
skift
i vindretningen betød, at skaden 
trods alt kunne begrænses til de 
4 nævnte steder. Brandfogeden i 
Lunge  
sagde under forhøret: ”De sprøjter, 
der skulle møde ved branden, var 
mødt. Det mødte mandskab gjorde 
det godt.” Det har han sikkert haft 
ret i, men brandfolkenes vilkår har 
været håbløse med utilstrækkeligt 
materiel , manglende vand og en 
noget langsommere reaktionstid 
end i dag.

Kilder: Wedellsborg Birk: Politipro-
tokollen. Middelfart Venstreblad og 
Middelfart Avis. Ejby Kommunes lo-
kalhistoriske Arkiv i Brenderup: 
Brandarkivalier.  Mundtlige overle-
veringer fra folk i Lunge. Eget Ark
iv.                                                                                        

Hvis nogen skulle ligge inde med 
billeder af de omtalte ejendomme 
fra før branden, er jeg meget 
interesseret i at se dem.  
Ring venligst 64422064 eller 
51199608. 
Venlig hilsen Hans Jensen.

Måske den russiske skorsten, som var årsag 
til brandene.

1. Anders Jørgen Andersens gård.
2. Hans Andreas Andersens boel-
sted.
3. Ane Just,s gård.
4. Lars Jørgen Gormsens boelsted.
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Gelsted Hallens
Cafeteria

Tlf. 64 49 18 69

Oktoberfest i Gelsted Forsamlingshus 

Lørdag den 30. Oktober afholdt Støtteforeningen for 
Gelsted Forsamlingshus for 3. Gang oktoberfest med 
stor succes, da alt var udsolgt. 

Bestyrelsen og frivillige medhjælpere havde travlt med 
forberedelser. Forsamlingshuset var i dagens anledning 
pyntet op med kulørte lamper, blomster og guirlander, 
så man følte sig i den rette tyrolerstemning. I køkkenet 
blev der skrællet 60 kg. Kartofler og 10 kg. Løg til silde-
mad og jægersovs. 

De 9 festlige Fynske Tyrolere sørgede igen for den rette 
stemning under spisningen. Efter kaffen med hjem-
mebagte småkager spillede Røverbandet op til dans og 
publikum dansede og morede sig hele aftenen. 

Trængsel ved baren, de store glas skal fyldes

Vi gentager succesen den 22. Oktober 2011 og håber 
på lige så god tilslutning. 

Billetter kan købes ved Gelsted Marked 2011. 

Støtteforeningen for Gelsted Forsamlingshus

Henvendelse Karl Kristian Nielsen 64491091

Nielsen@lglnet.dk 

 Gelsted Seniorklubs medlemmer og 
Gelsted bladets læsere ønskes en 

Vedrørende medlemskab, så er vi rigtig glade for alle jer 
140, som er registreret i klubben.

Det gælder medlemmer, som ofte eller hver gang 
kommer til onsdagsaktiviteterne. Det gælder 
medlemmer, som kommer, når de har lyst, f.eks. til 
udflugter og fester. 

Du er altid velkommen som medlem i Gelsted 
Seniorklub, der hvor vi både giver og tager imod.

Det siges, at det at komme hjemmefra og ud til andre 
aktiviteter og mennesker giver opmuntring, der holder i 
flere dage og er rigtig god medicin.
 Vi starter det nye år d. 5. jan.2011 

Medlemskort for 2011 kr. 50,00, klar fra d. 5. januar el. 
betales til konto 0922 9220446910.
Samme konto kan benyttes for eventuelle, som ønsker at 
være støttende medlem for klubben. 
                                        
2011 helårs plan er klar i januar måned. Vi slutter året 
med julefesten d.15 dec.        På gensyn. 

     Med mange gode ønsker om en glædelig jul 
                     - og et godt nytår
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GENBRUGSBUTIKKEN      GELSTED                                                                              
                                                                                         Åbningstider   
Telefon  64491999                                                                  Mandag      9,00 – 12,00
Mobil       26219706                                                             Tors – fredag   10,00 – 16,00 
Mobil       60294439 ( efter kl. 17.00 )                                            Lørdag   10,00 – 14,00
                       Dødsboer .m.m modtages evt. afhentes

www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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En stor tak til alle sponsorer ved 
årets julemarked i 

Gelsted Forsamlingshus den 
20.11.2010

Gelsted Brugs, Lunghøj Bageri, Gelsted V.V.S. , Gelsted 
Kro, Gelsted Pizza, Gelsted XL-byg,
Gelsted Automester, Ovethi, Salon Lena, FH-byg, 
Lebæk, Tommy Fjordhauge, Johnny Larsen, 
Rosenkjær V.V.S., Rishøj- Andresen, Agerstiens Fodkli-
nik, Dorte-Steen Asbjørn, Hviid´s Gourmet, 
Ejby Bageri, OK- Ejby, Rema Ejby, Ejby Herremagasin, 
Ejby Plantegård, Anytime Ejby, Kiss Ejby
Ejby Apotek, Ejby Farvehandel, Ejby Tømrer-Snedker, 
Flemming Bager, Ejby Cykelforretning, Skoda Ejby. 

Følgende præmier kan afhentes hos 
Gerda Thorup, Søndergade 79, Gelsted, 
tlf. 64 49 17 03   - senest 10. december. 

Orange 27 – 43 – 79 Rød 63 – 86 Grøn 58

Blå 32 – 65 – 71 – 78 Gul 32 – 60 – 79 – 91

Tak fra Støtteforeningen for Gelsted Forsamlingshus

Årets julemarked i 
Gelsted Forsamlingshus 

Det tilbagevendende julemarked blev igen i år en 
bragende succes.

Der var rigtig mange glade besøgende, der hyg-
gede sig ved boderne, nød den gode musik, 
leveret af Kjeld Christensen på sin harmonika 
og lidt til halsen fra køkkenet.

Foto: Tom Rasmussen
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Julemanden
”Mor - sig mig det nu helt ærligt – 
findes julemanden?” Sådan spurg-
te min 9 årige datter forleden. Og 
det var tydeligt at høre på tonefal-
det, at  nu var hun parat til at få 
klar besked – råt for usødet og få 
lagt de barndommens frydefulde 
forestillinger om julemanden, der 
kom med gaver, bag sig.
Og så var det, jeg gav mig til at 
undersøge, hvor den rødklædte, 
hvidskæggede, ho-ho-ho klingen-
de, rødmossede julemand, som i 
vore dage mest har til huse i de 
store varehuse, - hvor stammer 
han egentlig fra?
Ja, vi skal tilbage i historien til 
300-tallet og have fat i en mand 
ved navn Nikolaus. Han var en 
biskop i Lilleasien, det der i dag 
hedder Tyrkiet. Han var, fortaltes 
der, en meget god mand.
Der fortaltes mange historie om 
ham. Bl.a. at han var så from, at 
han, lige fra han blev født, fastede 
de dage, han skulle, ja, det var 
sågar sådan at babyen Nikolaus 
nægtede at die af sin mors bryst 
på fastedagene!
Det forlyder, at der engang var 
en ond krovært, der havde myr-
det tre unge mænd, men dem fik 
Nikolaus genoplivet!
Det fortælles også, at han engang 
hjalp et skib, der var i havsnød, 
fordi det var angrebet af en masse 
djævle. Det fik han også klaret. 
Siden da er der mange sømænd, 
der har bedt til ham om hjælp, og 
i masser af havnebyer har man 
givet kirkerne hans navn: "Sankt 
Nikolaj", for at han skulle passe 
særligt på søfolkene og deres 
skibe.
Men det, han er blevet allermest 

berømt på, hændte engang da han 
kom forbi et hus, og han derindefra 
kunne høre, at der var tre piger, der 
græd så gudsjammerligt.
Den gode Nikolaus ville finde ud af, 
hvorfor de græd og spurgte sig for. 
Så fik han at vide af naboerne, at 
det var fordi deres far var så fattig, 
at han ikke havde råd til at beholde 
dem. Nu havde han måttet beslutte 
at sælge dem "til en skæbne værre 
end døden" - til et bordel.
Det kunne den gode Nikolaus selv-
følgelig ikke lade være med at gøre 
noget ved, så han gik hjem og fyldte 
en lille sæk med guldmønter, gik hen 
til huset igen og kastede den ind ad 
vinduet til familien. 
Der blev stor glæde i huset over den 
uventede gave. Nu behøvede piger-
ne ikke at blive solgt; de var reddet!
Og den historie blev fortalt så man-
ge gange, at folk drømte om, at 
Nikolaus også kom med en sæk med 
gaver til dem, når de var kede af 
det, og han blev brugt som eksem-
pel på, at man med gaver i en sæk 
kunne gøre andre glade ... 
Kan I se, hvor vi er på vej hen? De 
kaldte ham Sankt Nikolaus eller 
senere Santa Klaus, og det er ham, 
der er den egentlige julemand, som 
alle julemandshistorierne kommer 
af, men i virkeligheden var han altså 
bare en biskop fra Tyrkiet, der gerne 
ville gøre andre glade.
Alle dem, der hedder Nikolaj, Niels 
eller Klaus er i virkeligheden opkaldt 
efter ham.

Historien om Nikolaus er fortalt af 
Jakob Rönnow i bogen ”Fortællin-
ger om Gud og hvermand”, som er 
udgivet på Unitas Forlag. Oprindelig 
var han altså en katolsk helgen, som 
især var populær i Holland, hvor 
man sagde, at han kom med gaver 

til de søde børn – mens de uar-
tige fik smæk af hans hjælper! 
De katolske udvandrere tog for-
tællingen om Sinter Klaas, som 
de kaldte Nikolaus, med sig til 
Amerika. Her fik han sit røde 
julemandstøj med støvler, hue og 
pelskanter på frakken. Og herfra 
kom han så endelig til Danmark, 
hvor han kun har bragt gaver ud 
i omkring 100 år. Så selv om vi 
her i dag kan blive enige om, at 
julemanden er pæredansk og bor 
i Grønland er det altså ikke helt 
rigtigt! Og som juleskik er tradi-
tionen om ham altså ikke engang 
særlig gammel her i landet. 
Man kunne godt tænke lidt over, 
om den moralske historie om en 
julemand, der kommer med gaver 
til de søde børn og smæk til de 
uartige egentlig er særlig veleg-
net at servere for vore børn. Det 
er nok ikke denne politisk ukor-
rekte version af julemanden, vi 
moderne mennesker dosserer til 
vore børn. 
I det hele taget: Nogle gange kan 
man undre sig over, hvad det er 
vi gør, vi forældre sådan helt ure-
flekteret. 
I de fleste familier eksisterer jule-
manden og nisser for de mindste i 
familien. Og de fleste af os foræl-
dre synes jo, det er sødt og uskyl-
digt og vi gør intet for at røre ved 
disse her forestillinger – som med 
min datter. For det skal jo tids 
nok komme: en dag er det slut 
med julemanden og de får andre 
interesser. 
Men hvorfor er det lige, at jule-
manden står langt stærkere i 
børnenes bevidsthed end den 
historie, der hører julen til – om 
det lille barn i krybben – om Guds 
Søn, der fødes. 
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Måske er det fordi at fortællingen 
om det lille jesusbarns fødsel ikke 
ligger på forældres top-ti liste 
over de historier børnene bare 
skal høre. De er langt mere velbe-
vandret i Harry Potter, Peter Plys, 
Barbapapa end de er i biblens 
skønne fortællinger. 
Det er i grunden ærgerligt. For 
biblen er et overflødighedshorn 
af fantastiske historier. OG under 
alle omstændigheder så er jule-
evangeliet en langt mere opbyg-
gelig og smuk historie, at fortælle 
børnene end den om Julemanden, 
der kommer med gaver til de 
søde børn og hvis hjælper uddeler 
klaps til de uartige – også selv om 
man undlader den sidste del. For 
den kristne fortælling handler jo 
lige præcis om, at Jesus kom til 
verden for at fortælle alle men-
nesker, at de er Guds elskede 
børn. Uanset om de har fortjent 
det eller ej. Det er derfor, vi fejrer 
hans fødselsdag. 
Og som Bamse siger til Kylling: 
julemanden – han kom først 
senere… da han hørte, at der var 
fest!
Glædelig advent og jul!

Nyt fra Tanderup 
menighedsråd

På grund af travlhed på arbejdet 
har Lis Bukh søgt om udtræden 
af Tanderup menighedsråd. Alle 
i rådet var enige om, at Lis Bukh 
naturligvis kunne udtræde. 
I stedet er indtrådt suppleanten 
Inger Jørgensen.
Vi vil gerne benytte lejligheden til 
at takke Lis Bukh for hendes store 
indsats i menighedsrådsarbejdet. 

På Menighedsrådsmødet d. 
19.november var der valg til for-
mands og næstformandsposten. 
Som formand blev Inger Jørgensen 
valgt.
Som næstformand blev Camilla Lar-
sen valgt.

Nyt fra Gelsted 
menighedsråd

I Gelsted var der genvalg til for-
mands- og næstformandsposten:
Som formand: Kim Lund og Næst-
formand: Jørgen Henriksen

Minikonfirmander 
i Gelsted:

Minikonfirmanderne står i skrivende 
stund overfor at skulle holde afslut-
ningsgudstjeneste/minikonfirmation 
i Gelsted kirke d.5.december. Vi kan 
ikke nå at få billeder med fra guds-
tjenesten. Men opfordrer til at man 
går på hjemmesiden, hvor billederne 
fra gudstjenesten lægges.
Det har været et herligt forløb, vi 
har haft. Med mange gode timer 
og mange meningsfulde og dybsin-
dige snakke om liv og død, engle og 
ånder, himmel og helvede. Tema-
erne har været mange.
Hilsen Dorthe Stæhr Nielsen

Konfirmander
BEMÆRK: Forældremøde d.15.
februar 2011 klokken 19 00. Konfir-
mander får sedler med hjem ca. 2 
uger før. Skulle denne dato uheldig-
vis falde sammen med noget andet 
vigtigt, bedes I forældre kontakte 
mig desangående, så må vi flytte 
mødet.
Der er lejrtur for konfirmanderne 
d. 11. – 12.marts 2011.  Det ligger 
endnu ikke fast, hvor det afholdes. I 
hører nærmere snarest. 

Konfirmanderne har fri fra kon-
firmandundervisning i december 
måned. De kan benytte denne 
måned til at gå i kirke om søn-
dagen, i stedet for tirsdagens 
undervisning. I forældre bedes 
venligst hjælpe jeres børn med at 
”huske” at komme i kirke – så de 
når deres 12 gange, inden de skal 
konfirmeres.

DEN NYE KONFIRMANDSTUE 
VED KIRKEN:

Den 15.januar er datoen, hvor 
den nye konfirmandstue skal 
være færdig. Fra den dato hen-
lægges konfirmandundervisnin-
gen dertil. Men indtil da, møder 
konfirmanderne op som sædvan-
lig i den gamle konfirmandstue og 
første gang efter jul er: Tirsdag 
d.11.januar 2001.

Indsamling hele december:
I hele december holdes der ind-
samling til vores lille familie fra 
Uganda: Mor Zanta og hendes tre 
børn. Alt hvad der lægges i kirke-
bøsserne hele julemåneden går 
ubeskåret til familien. 
Sidste nyt fra familien er, at de 
nu bor i deres nybyggede hus. 
Det hus de fik bygget for penge 
som blev samlet ind her i Gelsted 
sogn. Zanta har åbnet en lille 
kiosk i huset og tjener lidt på den 
måde. Hun og børnene er dybt 
taknemmelige for den hjælp vi 
har været i stand til at yde fami-
lien.
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Rustbeskyttelse med Dinitrol garanti, samt Würth bilpleje
>>> Biludlejning fra Kr. 359,00, Inkl. 100 Km./Dag <<<

Vestfyns undervognscenter,  v/ Thomas Andreasen
 Smedevænget 2  -  5560 Årup.  -  tlf. 64 43 18 01

www.vestfynsundervognscenter.dk

Kirketider:
Gelsted Tanderup

5/12 – 2. s i 
advent

 14:00
Minikonfirmation/ 
familiegudstjeneste

16:00:00 
Børneguds 

tjeneste
12/12 – 3. s i 
advent

 11:00 09:00

19/12 – 4. s i 
advent

 14:00  Lars Højland Ingen

24/12 - juleaften
   13:00   

og 16 : 00
 14:30

 25/12 - juledag 09:30 11:00
26/12 –2.juledag 11:00 09:30
31/12 - 
nytårsaften

 16 15 15:00

02.jan. 2011  9:00  Lars Højland Ingen

16. jan.2011 11:00 09:00
23.jan.2011 09:30 11:00
30.jan. 2011 11:00 09:00
6.feb. 2011  9:30 11:00
13.feb.2011 11:00  9:00
20.feb.2011 09:30 11:00

09.jan. 2011 09:30 11:00

Gelsted
Døbte:

Hans Nymark Andersen
Birkelunden 203, Ejby
Døbt 25.september 2010

Signe Lund Rolsted 
Aulbjergvej 12, Gelsted
Døbt d.26.september 2010

Elizabeth Francesca Zanella 
Møller Gregersen
Hylkedamvej 37, Gelsted
Døbt 10.oktober 2010

Sebastian Pærremand Knudsen 
Adelgade 127,
Døbt d. 31.oktober 2010

Døde i Gelsted sogn
eller begravet fra
Gelsted Kirke

Viggo Andersen
Tårupvej 12 M, Gelsted
Død 19.september 2010

Edith Andrea Larsen
Fredensgade  2C , Gelsted
Død d 27.september 2010

Maja Hedvig Jensen
Tårupvej 12X, Gelsted
Død d.30.september 2010

Astrid Hansen
Tårupvej 12B, Gelsted
Død d.19.november 2010

Hjalte Lyst Knudsen
Søndergade 172, Gelsted
Døbt d. 31.oktober 2010

Malthe Skibdal Christensen
Tårupvej 28, Gelsted
Døbt d. 6.november 2010

Patrick Munk
Møllevej 2, Gelsted
Døbt d. 28.november 2010

Jonas Peter Ågaard, 
Møllevej 13, Gelsted.
Døbt d.21.november 2010

Viede i Gelsted Kirke:

Anita Nymark Andersen 
og
Lars Nymark Andersen
Birkelunden 203, Ejby
(Velsignelse af borgerligt 
indgået  ægteskab  
d.25.9.2010

Nina Schott Madsen
Og
Lars Schott Madsen
Gl.Odensevej 25 E, Gelsted
Viet d.16.oktober 2010

Korkoncert med pigekoret 
i Tanderup kirke klokken 19 30 

d.9.december.

Vores dejlige pigekor holder tradi-
tionen tro koncert i Tanderup kirke.
Pigekoret synger kendte og mindre 
kendte julesange og så skal vi
I fællesskab synge julen ind.

Tanderup menighedsråd
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VIDSTE DU DET?

Jeg hørte i min øresnegl om mænd 
der laver mad på Tanderup Skole. 
Ud over at vi nu har  fået fælles 
præst og gerninger, fik min almin-
delige nysgerrighed om yderligere 
nyt fra området mig selvfølgelig til 
at kigge ned til dem.
 
Tanderupskolen er et godt sam-
lingssted for mange af de lokale 
beboeres sociale samarbejde og 
samlingssted for alle aldre, såvel 
store som små.
 
Madholdet startede for 2 år siden 
med Flemming Carlsen som primus 
motor.
En gang om måneden serverer de 
deres færdige resultat for koner 
og børn, omkring 20 i alt. Holdet 
på 8 - 10 mand, kalder sig MÆND 
LAVER MAD, og det var jeg vidne til 
var rigtigt. Spisedeltagernes alder 
strækker sig fra 6 til 80 år, og alle 
fungerer socialt rigtig godt til disse 
gode sammenkomster.

Selvom der var mest munterhed i 
køkkenet denne aften, var der også 
bekymrede samtaler om Middelfart 
Kommunes beslutning om at lukke 
skolen. Det kan jo betyde ophør 
af sunde sociale goder, som ellers 
har været almindelig kommunal 

service rundt omkring, for at trække 
nye beboere til og få alle aldre til at 
føle sig godt tilpas i området. Det må 
siges at være en stor skam, at resul-
tatet af sammenlægninger går sådan. 
Tilligemed kan vi læse om evt. yder-
ligere sammenlægninger; så kommer 
vi endnu længere ud på kanten, idet 
Middelfart vælger samarbejde med 
Fredericia i stedet for Assens, som 
nok ville have givet bedre balance for 
os. Vi ser hvordan - og så videre med 
MÆND LAVER MAD: 

Hvis billederne fra køkkenet er lidt 
slørede, er det på grund 
af dejlig mados der 
havde bredt sig, og vises 
der måske nogle halv-
tømte vinflasker, er det 
rigtigt, for jobbet kræver 
jo en del væske. 
Holdets størrelse er pas-
sende, såvel omkring 
gryderne, som omkring 
spisebordet. 

Aftenens menu:

Forret var stegte saltsild 
m. bløde løg, små rødbedestykker og 
sød sennep. 

Hovedretten var kylling med rata-
touille som tilbehør og som afslutning 
en dejlig æblekage med kaffe til.  
Denne mad - hyggeaften sluttede ved 
20.00 tiden.                               BN

Så starter gymnastikken 
- se de mange hold under 

"Gymnastik", på vores 
hjemmeside www.htug.dk

Velkommen til HTUG
Husby-Tanderup Gymnastik- og 
Idrætsforening er en lille hyggelig 
forening og idrætsklub i Husby-Tan-
derup området. Det blev stiftet den 
11. maj 1967 under daværende 
Ejby Kommune, nu hjemmehørende 
under Middelfart Kommune

Der er ca. 250 medlemmer.

I HTUG lægges der vægt på, at det 
at dyrke idræt skal være sjovt og 
udbytterigt, kombineret med en 
masse socialt samvær.

Vidste du at :

Dorte Asbjørn, Gelsteds lokale 
madkunstner, viser hvordan man 
laver sund og god mad i TV2 Fyn+
Hver tirsdag Kl. ca. 20:00, i 
Signe Ryges program ”Fod på livet”.
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9,00 7,00 17,95 16,00

SuperBrugsen Gelsted
Odensevej 1 · 5591 Gelsted · 64 49 13 11

Marinerede sild med karrysalat
Fiskefilét med remoulade
Ribbensteg med rødkål
Æbleflæsk med bacon
Leverpostej med bacon
Hjemmelavet oksebryst
2 slags ost
Pr. kuvert..........................................10000
Brød og smør: 10,- pr kuvert

Juleplatte

Marinerede sild med karrysalat
Røget ål med røræg
Hjemmelavet sylte med rødbeder
Mørbradbøf med champignon og løg
Sprængt ribbensteg
Frugtsalat
2 slags ost
Pr. kuvert...........................................11000
Brød og smør: 10,- pr kuvert

Luksusjuleplatte

Min. 6 kuverter

Juleanretning

TI
L 

JU
LE

FR
O

K
O

ST
EN Min. 6 kuverter

Min. 10 kuverter
Marinerede sild med karrysalat
Stegte sild
Fiskefilét med remoulade
Æbleflæsk med bacon
Mørbradbøf med champignon og løg
Sprængt ribbensteg
Brie med druer
Risalamande med kirsebærsauce
Pr. kuvert..........................................13500
Brød og smør: 10,- pr kuvert

Kig ind,,, og få en snak med personalet i slagter/ 
delikatesse afdelingen.
Husk ! bestil venligst i god tid.
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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 bed-
ste man kan gøre at ringe til 
omdelingen direkte.

       Der kan hentes ekstra numre i kirkens 
       våbenhus

Julemarked i Brende Mølle
Lige så snart man træder ind af døren til Brende Mølle 
emmer alt af jul. Man møder duften af gran, gløgg og 
hjemmebagte vafler.

Der var mange spændende boder med flotte og krea-
tive ting. Juledekorationer, adventskranse, juletræer/
pyntegran, keramik, glaskunst, malerier, smykker og 
hjemmelavet saft og marmelade. 

Trænger man til en fodbehandling inden den travle jule-
tid, var Vivi klar til at man kunne booke en tid.

Traditionen tro var weekenden også i år godt besøgt.
                                                                   GS

Så er der gang i EDB kursus 
2010 - 2011 på Gelsted skole.

Det er Pensionist og efterlønsklubben, der 
igen kører løbet.
Underviser er Aage Scheel Hansen, 
og eleverne er alle + 60.
Der er denne gang startet 10 elever, som alle 
lytter til Aage. 
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Tanderup
Vognmandsforretning I/S

Tanderupvej 60 - 5591 Gelsted

Flf. 6478 1083

Fax. 6478 1023

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

Åben sal.
Der har været et nyt tilbud i gymnastikforeningen dette 
efterår: Åben sal. Vi har på nuværende tidspunkt åben 
sal til frie aktiviteter 3 lørdage. Det har givet mulighed 
for at både børn som voksne kunne komme og få 2 
gode timer med motion og samvær med andre – også 
selvom man normalt ikke er aktiv i foreningen. 

Mange børn har benyttet sig af tilbuddet. Også en del 
forældre har fået en god lørdag formiddag sammen 
med deres børn.  

Gymnastikudvalget.

God gang i gymnastikken.

Der er kommet fuld gang i gymnastikken i byen: nye 
hold og nye medlemmer. Det er dejligt at se så mange 
mennesker bakke op om en aktiv forening i lokalmil-
jøet. Som I kan se på billederne giver dette i hvert fald 
liv og glade dage.

Billeder fra en ganske almindelig onsdagstræning for 
Gelsted ROS.
Gymnastikudvalget.
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Gasværksvej 2, 5500 Middelfart
Tlf. 64 41 56 56 · ml@fogl.dk

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

www.fogl.dk

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

         
    www.Shamanhulen.dk 
  Shamanistisk uddannelse og workshop            
      Salg af natur kosmetik, smykker 
krystaller, drømmefangere, Gaia Tarot m.m. 
        Hulen har åben mandag 16.-18 
         Takanaiya Schanne  Tlf. 60 71 02 22 
                 Tybrindvej 50,5592 Ejby 
 

    

Kursus i gymnastikafdelingen

Søndag den 14. november 2010 havde vi fået besøg fra 
gymnastikforeningen Fjelsted-Handrup. 
Michael Kristensen leder på ungdomsholdet kom kl. 
9.00 og så stod den på nye spændende springopstil-
linger, modtagning og hvordan vi kunne bruge vores 
mange redskaber på en ny og sjovere måde. 

Alle ledere i afdelingen var indbudt sammen med gym-
nastik udvalget og 17 var mødt op for at lære en masse 
nye ting til deres forskellige hold. 
Det blev en formiddag, hvor vi fik lavet og set noget til 
alle aldersgrupper og fik tømt hele redskabsrummet. 

Vores trænere fik en masse nye ting med sig og udval-

get fik hygget sig og sprunget en masse. Ungerne vi 
havde med til at hjælpe fik rørt sig alle 3 timer og var 
superglade da de tog hjem. 

Jeg vil gerne takke Michael for nogle gode og lærerige 
timer. Tak til de fremmødte for at de vil lære noget nyt. 
Husk at brug det på holdene. 

Formand for gymnastikafdelingen under GG & IF 
Stine S Svensson     

Husk 
Stort Nytårsbanko i Gelstedhallen
torsdag den 30 dec. kl. 19:00
Sponsorgevinster for over 25.000 kr.
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VIDSTE DU DET!
Nyt firma i Gelsted:
Efter mange års erfaring med autobranchen, 
har Søren Ravn Søndergade 25 i Gelsted, fået 
lyst til at være ”sig selv”. Søren har sammen 
med hustruen Karen startet SK-Montering.

Deres nye firma tilbyder alt vedrørende salg 
og montering af håndfri systemer samt 
tilbehør til mobiltelefoni, blandt andet kan 
nævnes bluetooth headset, og holdere med 
ladefunktion 
Garmin Gps-systemer, Gps-sporing til 
specialbiler, elektronisk kørebog til afregning 
af kørepenge og DVD- underholdning til 
bagsædepassagerne.
Søren har også forhandling af blink og 
markeringslygter samt meget andet indenfor 
elektrisk tilbehør til køretøjer.
På eget værksted tilbydes også salg og 
montering af dæk og fælge.
Se hjemmesiden på: www.sk-montering.dk.
Alt autoelektrisk udføres såvel ude hos kun-
den, som på værkstedet. Søndergade 25      
tlf. 30 49 11 41.
bn.

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

Noget med at bore huller i jorden: Først 
Preben Jordbor - så Arkil, og nu COWI!

Alle husker Preben og Hanne og Bedforden, med 
jord - boremaskinen nede på Roulundvej. 
Vi husker også hvordan det hele, med mange dyg-
tige medarbejdere udviklede sig til Fyns Jordbor.
Det gik bare derud af med masser af entrepriser 
og egne byggerier, og endte med salg til Ove Arkil,
som stadig med ret stor styrke opererer og kører 
ud fra Syddanmark.

Det var lidt historie, for nu hedder en af Fyns Jord-
bors gamle adresser på Koldinghave nemlig COWI 
A/S, - ikke så stor, men som en meget vigtig del 
af det store 6000 mands Cowi A/S.
Arne Kristensen (Tidligere Fyns Jordbormand) 
leder virksomheden, og sørger for klargøring med 
de mange forberedelser der kræves, før den 7 
mands store besætning stikker deres bor i jorden, 
med deres store og mindre boremaskiner såvel på 
gummihjul, som på larvefødder. - Se billede.

Ved bladets besøg, er der lige ankommet en mas-
se kasser med jord fra Polen, som skal gøres klar 
til analyser, først her i Gelsted, og færdiggøres hos 
COWI i Odense. Dette job klares af Benjamin,
mens hans larvebånds boremaskine er blevet gjort 
ren og fin og klar til næste uges borejob. 
Øvrige boremænd og køretøjer er ude i ”marken”- 
Svendborg Esbjerg og Syddanmark med diverse
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GAS • VAND • VARME • SANITET
Kløvervænget  2, 5591 Gelsted
www.rosenkjaer-vvs.dk

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

Geoteknik og Miljøopgaver, så er det COWI A/S.
I Gelsted udføres der klargøring af jordprøveanalyser,

efter prøver hentet op rundt omkring i Danmark.
 - Se COWI s hjemmeside, www.cowi.dk

Kontakt COWI i Gelsted v. Arne Kristensen, tlf.  22 10 72 84.

Vi reparerer også din bil

Husby Auto Storegade 23
5592 Ejby - Tlf. 64781446

krævende Miljø og Geoteknik undersøgelser, og 
borer jord op til diverse analyser på laboratoriet.

Konklusion, - mangler du et hul, skal der tages 
nogle jordprøver, og analyseres, - så ring til Arne.
bn

Lidt nyt fra fodboldafdelingen
Gelsted

Udendørsturneringen er vel overstået for alle hold. 
Det blev en god fodboldsæson i Gelsted. 
Herre serie 1 indfriede forventninger med, at over-
leve den første sæson, med en placering midt i ræk-
ken, flot. Der er sket en god udvikling på første hol-
det. De er blevet bedre til ”holdspil”, hvor alle ydede 
en indsats for holdet og de har fået en meget bedre 
omgangstone indbyrdes. Det er noget mange tilskuer 
taler om, når de har mødt talstærkt op til kampene. 
Herre serie 5 holdet har været rigtig mange til træ-
ning og har haft mange gode og underholdende 
kampe. 
Trænerne på begge hold fortsætter endnu en sæson. 
Oldboys, veteraner og damerne har gennemført 
sæsonen med mange gode kampe. 
På damesiden har vi fået lidt tilgang af unge spillere 
og der er stadig plads til flere.
Årets spiller på første holdet blev Thomas Kristensen 
og på andet holdet blev det Jonas Schmidt.

På ungdomsiden har vi haft rigtig mange børn til alle 
hold. U14 drenge fik en meget flot placering som 
nr.2 i deres række. De har udviklet sig meget som 
hold det sidste halve år og der har været en god til-
skuer opbakning til deres kampe. 
Piger U13 har også spillet 9 mands fodbold og efter 
første kamp, hvor de lige skulle lære at spille på stor 
bane, er det gået meget fremad. Et par piger har 
været til kommunetræning og det forsætter i 2011. 
Der er stadig plads til både drenge årg.1997 og piger 
årg. 1997 og 98 på kommuneholdet, så meld jer til, 
hvis I gerne vil dygtiggøre jer sammen med andre 
unge fra Middelfart kommune.
U11 drengene blev rykket op til U12 drengene, for 
derefter at blive blandet til 2 hold. Det har været en 
fin sæson og med mange til træning hver gang. 
Fra U11 piger og U10 drenge og ned til og med U4 

har alle hold deltaget i stævner. På alle ungdomshold 
har der været mange til træning. 
Der har været en god udfordring for alle vores dyg-
tige trænere, som foruden træningen også har sør-
get for at der en god omgangstone blandt spillerne. 
Der kan man tydeligt se og høre, når de kommer og 
overværer hinandens kampe og stævner. 
For at styrke og dygtiggøre trænerteamet ydereli-
gere, har vi afholdt et klubtrænerkursus i Fodboldens 
basis og aldersrelateret træning. Det er skønt med et 
super trænerteam og vi kommer til at skulle bruge 
endnu flere ungdomstrænere, når vi igen starter op 
udendørs.  
 
Der trænes indefodbold hver fredag og lørdag i hal-
len til og med første weekend i marts. Fredag kl. 
15.30 til 18.00 træner U-9 til og med U-14 både 
piger og drenge. Fredag kl. 20.00 til 22.00 er der 
træning for senior, damer, oldboys og veteraner. 
Lørdag kl. 8.00 til 10.00 træner U11 til U14 drenge 
og U12 til U13 piger.  Kl. 10.00 til 12.00 træner U11 
piger samt U4 til og med U10 drenge og piger. 
Kom og vær med hvis du vil prøve at spille fodbold.
Den 11 og 12. december afholder vi Gelsted stævnet 
for ungdomshold i indefodbold.

Fodboldudvalget deltager med en konsulent i klub-
udviklingsarbejde, for at blive bedre til at ”drive” en 
fodboldklub. Der er mange opgaver at tage fat på 
og udvalget gør en kæmpe indsats for disponere alle 
udfordringerne sammen med konsulenten. 
Vi kan selvfølgelig ikke gøre dette uden alle vores 
medlemmer og hjælpere, som vi i årets løb har haft 
mange af til forskellige opgaver: klubhushjælper, 
banehjælper, forældrekørsel, dommere, uddeling af 
vejvisere, hjælper til ungdomsafslutningen, Gelsted 
marked, OK-Benzin kort, serveringopgaver til fest for 
Bilka og Føtex. 
Mange tusind tak til jer alle for jeres fantastiske 
hjælp. Tak til alle vores sponsorer, som bliver ved 
med at støtte det frivillige arbejde. Vi har brug for jer 
alle i fremtiden for at styrke de frivilliges arbejde og 
Tænk på, hvor mange personer vi hjælper til et sundt 
og aktivt idrætsliv.

Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle.

Fodboldafdelingen, Britta Jensen  
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Gelsted Kro  
ønsker alle en god jul 

og et godt nytår. 
 

Køkkenet holder juleferie fra  
d. 22 december til d.5 januar  

Krostuen er åben d.23 december  
 

Vi glæder os til vi ses 
til endnu et år,  

fyldt med liv og glade dage på kroen. 
 
 

En dejlig afslutning på et travlt år. 

November og December er altid en travl tid på Gelsted 
Kro. Igen i år havde vi totalt udsolgt Mortens aften, der 
var ikke en gang et lille stykke and til personalet, der 
måtte nøjes med ris a´la mande. Ca. 180 kuverter blev 
det til i alt.  

Det undrer måske nogen at man ikke er stødt på 
annoncer med vores julefrokost andre steder end her 
i Gelsted Bladet, dette skyldes at vi allerede inden vi 
begyndte på planlægningen kunne melde helt udsolgt. 
Det glæder os at så mange af de lokale firmaer har 
tilmeldt sig i år. 
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for det år 
der snart rinder ud. Vi er utrolig glade for den lokale 
opbakning i løbet af året, og håber vi ses igen til næste 
år hvor vi også har en del arrangementer, blandt andet 
Dansk top show og Trucker Weekend. 
Mange Hilsner fra Kromanden og Familie 

Støt vore annoncører, for 
de støtter GelstedBladet 
og dig. -  Handel lokalt !



www.gelstedbladet.dk

19

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 :          Tlf. 114
Alarm:            Tlf. 112.

Gelsted Taxi:  Tlf. 64 41 40 55

GelstedBladet : 
post@gelstedbladet.dk

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 vinterhalv-
året 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, flipper-
maskiner, 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 aktivite-
ter. 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.

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

SERVICESIDE:

Fik du ikke bladet  i din postkasse ?

så ring - 6222 2222

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

Ejby Kommunes Lokalhistoriske arkiv, 
Stationsvej 25, 5464 Brenderup.
Modtager alle arkivalier (papirer, doku-
menter, billeder mv.)
Tlf. 88  88 52 49 
tirsdage 19.30 - 21.30
mailadr: lokalarkiv2000@yahoo.dk



Husk ! DEADLINE næste nummer - Mandag d. 24-01-2011 -  Kl. 18:00

  www.gelstedbladet.dk 
Den heldige vinder af sidste nummers konkurrence er:

Ida Bang Olsen,  Højsholmvej 5,  5591 Håre
Som kan afhente sin præmie i Gelsted Superbrugs.
Som Ida skrev til os, forestiller billedet gavlmaleriet på Holmegården

Det nye sognehus

Arbejdet med at bygge det nye sognehus ved kirken skrider 
fornuftigt fremad. Håndværkerne kan faktisk konstatere, at 
tidsplanen er lidt mere end overholdt, i positiv retning. 

D. 12. november var der klar til rejsegilde. Pga. årstiden blev 
det valgt, at rejsegildet skulle være, når der var tag over 
hovedet og vinduer i. Derfor var der lunt omkring gryden 
med skipperlabskovs, og der blev en lille hyggestund ud af 
det.                                                                        GH

Ny sognekonge


