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Brink’s Begravelsesforretning
Karen Brink & Peter Brink

64 49 12 98 - Gelsted

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

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

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

Til foreninger / klubber, m.v.
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 !
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 - 22:00Gelsted 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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GENERALFORSAMLING
Foreningen – Gelsted Bladet
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
I foreningen ”Gelsted Bladet”
Tordag d. 28. april kl. 19.30
På Gelsted Kro.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen

Kom og vær med til at forme
Gelsted borgernes eget blad!

VIDSTE DU DET!
Advarsel:
Ta’ aldrig den billigste håndværker, hvis han er meget
billigere end nr. 2. - Benyt Gelsted bladets annoncerende håndværkere eller handlende, og så er der ret
god sikkerhed for at alt er med i færdig prisen.
Uden navne, sted og hvem der har været den udførende, kender jeg et ægtepar, som nu igen i denne
jul, ikke havde hverken varmt eller koldt vand i deres
nye badeværelse på1.ste. salen, helt som for et år
siden- Nu viser det sig at rørene nede fra er ført op i
skunkrummet, og den isolering der har ramt noget af
rørene slet ikke kan holde kulden ude, i den mængde
vi har haft.
Noget har glippet - ved ikke hvad, men flytning af
rørene væk fra skunkrummet, og så lagt pænt hen af
en væg, ja så kan det ikke blive bedre. - Denne sidste del var ikke med i prisen, og hvad mere mangler
mon? - Så pas på. - Få en pris hvor alt på tegning er
med, og vælg så med fornuft.
Jeg kender et andet sted med dryp ned gennem loftet
i en udestue fra 2006. - Loftet måtte åbnes, og årsagen menes at være kondens, grunden var at isoleringen ikke har ramt helt ud i et hjørne. Det blev rettet,
og inklusive efterfølgende malearbejde, kom denne
våde sag ikke kunden til byrde. (Det var/er for øvrigt
en GelstedBlad annoncør) Intet ondt at sige derom.
Det blev bragt i orden.
bn

Gys, grin og eftertanke:
Fortælleaften med Karin Flensborg, d. 3. marts
i Fjelsted Kirke, kl. 19.00.
"De syv dødssynder"
I Middelalderen fandt man frem til, at i mængden af
menneskelige svagheder var der syv, der skilte sig ud
for de værste:
Hovmod
Vrede
Gerrighed
Misundelse
Dovenskab,
Frådseri
Utugt.
I en perlerække af fortællinger fra Vikingetiden til
Karen Blixen sætter Karin Flensborg disse dødssynder
i en nutidsoptik. Her svinges pisken over dagens dansker til både gys, grin og eftertanke.
Er synderne syndige nu om dage?
Arrangeret af Samarbejdende Sogne. Entre: 50,- Kr.

Hobbyklubben afholder
ordinær generalforsamling
Mandag den 14 marts 2011 kl. 19:00
i hobbyklubbens lokaler Holmegården
Søndergade 80 Gelsted
Dagsorden ifølge
vedtægterne.
Forslag indsendes til
formanden senest
8 dage før
Bestyrelsen
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Gelsteds
Fodboldkæmpere
Lidt nyt fra fodboldafdelingen
			januar 2011
Indendørsfodbold
I december afholdt vi for 21. gang
Gelsted stævnet i indefodbold. De
yngste deltager var kun 4 år og
de ældste var 14 år. Der blev spillet mange gode kampe og vist en
masse flotte detajler. Vi havde tre
Gelstedhold som meget flot vandt
deres rækker, U8 drenge, U11
drenge og U12 drenge. Alle Gelsteds hold deltog på nær U9 piger
og drenge, der var desværre ikke
tilmeldt nok hold i deres rækker.
Tak til alle sponsorerne for de flotte
præmier og tak til alle hjælperne,
som der var en del nye af i år, for
en god weekend og et vellykket
stævne.

U8 med hovedsponsor IT- Hotellet

Der trænes indefodbold hver fredag
og lørdag i hallen til og med første
weekend i marts. Fælles ungdomstræning fredag for U9 til U14 spillere, både drenge og piger, er igen
i år et godt initiativ. Det kan bl.a.
ses på de mange spillere som kommer og træner hver weekend og
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den gode stemning der er blandt børnene og trænerne. Derudover træner
alle ungdomshold lørdag formiddag.
Dame og herre senior træner fredag
aften.
Seniorerne, Oldboys/veteranerne og
damerne deltager i turneringen under
FBU og alle ungdomshold deltager i
en del stævner. Det bliver til mange
gode oplevelser og flotte resultater.

ner Jørgen Knudsen.
På Fyns Boldspil Unions årsmøde
blev det besluttet af vi fra sommerferien af, spiller helårsturneringer i
fynsserien, serie 1 og serie 2.
Førsteholdet som kom flot igennem
i første sæson i serie 1, skal i denne sæson møde Assens, B1913,
Chang. FC Broby, FC Hjallelse,
Glamsbjerg, KFUMs BK, MG&BK.
Morud, Otterup, Søhus/Stige og
Ubberud.
Begge herrehold har planlægt nogle træningskampe i marts måned.
Turneringen starter den 2. april.
Ungdomsholdene. damerne, oldboys og veteranerne begynder træningen i marts måned.

Medlemmer
Til medlemsårsopgørelsen pr.
31.12.2010 var vi 227 fodboldspillere,
næsten det samme som i 2009, men
med lidt flere seniorspillere end året
før. Vi håber at se endnu flere børn,
unge, nye og ”gamle” fodboldspillere
til udendørssæsonen.
Under fodboldafdelingen har vi en
strikkeklub, der mødes hver anden
onsdag kl. 19.00 i klubhuset. Den
blev startet af en del bedstemødre til
fodboldspillerne og nu kan både børn
og voksne deltage sammen, hvis de
ønsker dette.
Derudover har vi også Krolf, som en
underafdeling af fodbold. De spiller
på banerne ved klubhuset om sommeren, hver mandag eftermiddag kl.
14.00.
Udendørssæsonen
Herre senior starter træningen lørdag
den 5. februar kl. 14.00 og træner
derefter hver tirsdag og torsdag kl.
19.00 samt lørdag kl. 14.00.
Træner for serie 1 er Preben Knudsen
og med Mikael Kramer som holdleder.
Trænere for serie 5 holdet er Allan og
Bjarne Rasmussen. Holdleder for oldboys er Preben Lærke og for vetera-

Vi har mange ungdomshold og kan
bruge nogle flere trænere. Kender
du nogen der har lyst til at være
træner, så kontakt udvalget eller
en af trænerne.
I løbet af foråret vil der blive lidt
fællestræning med nogle ungdomshold fra Ejby og Husby/Tanderup.
Dette gøres for at styrke vores
hold og med henblik på holdsamarbejde i de årgange, hvor vi alle har
få spillere. Vi ønsker alle at tilbyde
fodbold i nærområdet for vores
unge spillere.
Rigtig god sæson.
Med sportslig hilsen
Fodboldafdelingen
Britta Jensen
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- Og der blev danset om juletræet

Hvad er der
mon i sækken
Billeder fra

Gelsted Handelstandsforenings
store julearrangement 2010

Traditionen tro afholdt Gelsted Handelstandforening
igen en fantastisk juleoptakt, for børn - og voksne, i
Gelstedhallen, hvor der blev sunget, leget, danset, og
som det bedste til sidst, - godteposeuddeling.
sa

5

www.gelstedbladet.dk

Hverdagens Helte
Et juleeventyr

Vendelbo dreng blev spillemand for
Gelsted folkedansere

Født og opvokset ved en lille landsby som hedder
Mylund ca. midt i Vendsyssel.
Det var juleaften, og som vi alle vel ved, kraftigt sneSom lille var jeg tit syg, det var bronkitis, havde svært
vejr. Vi skulle have familien til julemiddag, men p.g.a.
ved at trække vejret, derfor måtte jeg tit svigte
sneen, kan de ikke komme frem til os i deres biler, men
min skole, en af mine skole kammerater sagde til mig,
vores bil er lidt mere højbenet, så vi beslutter os for at
du bliver aldrig gammel, så kunne jeg jo tænke over
holde juleaften hos min datter i stedet, der bor ca. 10
det.
km. fra os. Da vi har al maden, tager vi den med.
Gik 7 år i Mylund skole 1942 til 1949 der var kun 2
Da klokken er ca. 17:30, køre vi afsted, men efter en
klasser, 4 år i første klasse 2 dage om ugen om vinte½ kilometer står det klart, at vi måske nok kan komme ren, og 4 dage om ugen om sommeren og 3 år i anden
frem til min datter, og familien, men nok ikke kan kom- klasse 4 dage om ugen om vinteren og 2 dage om ugen
me hjem igen, så vi beslutter hurtigt, at vi bare afleve- om sommeren. Det var jo sådan at de store børn skulle
rer maden, når vi når frem, tager lidt and med tilbage
hjælpe til hjemme, derefter starter min musikundervistil os 2, og så straks kører hjem igen. Sagt så gjort, vi
ning på harmonika, og ellers landbrugs arbejde ved min
afleverer maden til familien, og kører hjem.
fars ejendom med 17 td. agerjord og moser, hvor vi
Det var en slem tur, men vi når frem til, og kører ud af
hver sommer lavede tørv til eget forbrug. 17 til 18.000
Tårup Udlod, men lige før vi når målet, efter det store
tørv, vi havde altid 2 nordbagger heste som trækkraft,
sving ved grusgraven, kører vi lige ind i en meter høj
dem kørte jeg med fra 10 års alderen. Der var altid 7
snedrive og sidder helt fast. Jeg prøver at grave os fri,
til 8 røde malke køer som blev malket med håndkraft.
til ingen nytte, så vi tager vores mad, sætter advarDet var mor der malkede de fleste køer, hun var meget
selslys på bilen, og skal til at gå hjem, da der lige plud- hurtig, normalt var det 2 gange i døgnet vi malkede,
selig kommer en traktor ud af snehelvedet.
men var der højt ydende køer var det nogen gange 3
Det er Jan Frandsen, fra Tårup Udlod 10, der fortæl- eller 4 gange. Når vi skulle samle kartofler, var mor den
ler at han hjemmefra kunne se at vi havde problemer,
hurtige, det var jo den gang skolernes efterårs ferie var
og at han da ikke kunne sidde derhjemme og hygge sig kartoffel ferie og vi skulle samle kartofler i denne uge.
når vi sad fast hernede. Vi gravede mere, og Jan fik sat Men tilbage til harmonika undervisning, det var i Jertræktov på bilen, og trak og trak. Rebet sprang, men til slev, 5 km hjemmefra så det var bare op på cyklen,
sidst lykkedes det. Jan prøvede så at trække os hjem,
med harmonikaen, der gik jeg så i 3 år , ½ time om
men sneen var så høj at det ikke kunne lade sig gøre,
ugen, fik noderne lært og jeg skulle spille skalaer og
så i stedet trak han os baglæns hjem til sig selv, hvor vi lære nodernes længde, så skulle jeg tælle 1 og så 2
lod bilen stå, og så kørte han os også hjem bagefter.
også videre, det var godt nok kedelig men i dag har jeg
Jan brugte nok 1½ time af sin jule middag og juleaften glæde af det.
på os. Se dette er rigtig naboskab og hjælpsomhed,
Efter at jeg havde hjulpet hjemme indtil 1952 skulle
hvis alle havde bare lidt af Jan i sig, ville vores verden
jeg ud og tjene penge, min far aftalte med en landmand
være et bedre sted at leve.
at jeg skulle møde hos ham den første november. Der
En stor tak til Jan, og hans familie, som måtte undvære skulle jeg passe 28 malkekøer + opdræt, hvad skal han
ham en del af juleaften.
have i løn spurgte landmanden? 3200 kr, for et år sagde
min far, men landmanden ville give mig 3500 kr og så
Dorte og Steen Asbjørn
var jeg afsat.
Ørsbjergskov 7 - Gelsted
Det var også en aftale at jeg måtte have fri hver anden
søndag når jeg var færdig med morgen arbejdet, det
Gymnastik fremvisning, søndag den 27. var helt normalt dengang, men efter 1 år var det nok
mig, jeg ville ud og opleve noget nyt, så jeg rejste til
marts kl 14 i Gelsted hallen, gratis entre for
Tovstrup mellem Århus og Silkeborg i november 1953,
arbejdede ved landbruget, Der fik jeg 4800 kr. for et
Nyt Nyt Nyt
år, jeg havde fri hver 3de weekend, fra fredag aften til
Stort familie løb i Gelsted lørdag den 28. maj 2011, alle
mandag morgen, det var i begyndelsen af mekaniserinkan deltage. Start område på torvet ved Brugsen.
gen ved landbruget.
Hvis du har lyst til at hjælpe, ved denne fantastiske
Jeg skulle passe 16 malkekøer + opdræt, om sommeren
begivenhed, er du velkommen til at kontakte Maria,
skulle jeg fodre og passe grise, søerne gik ude i gold51214907
perioden, så det skete en gang imellem at der pludselig

Gelsted Hallens
Cafeteria
Tlf. 64 49 18 69
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lå et kuld små grise ude i folden. Manden var en dygtig
landmand, men var berygtet og berømt på egnen, en
gang han havde taget kartofler op, så de lå spredt på
marken, så kørte han med sin landrover, forspændt
vogn ned til byen, og bød børnene en køretur ned til
kartoffelmarken, når i har samlet dem op, kører jeg jer
hjem igen, men jeg var hos ham i 2 år.
Det var en god plads hvad maden angår, altid god og
nok mad. Det var også der på egnen jeg mødte Ellen
Margrethe som jeg siden blev gift med. Vi spillede
håndbold og dansede folkedans, og der spillede jeg
musik sammen med 2 andre gutter, 1 på trompet en
anden på sav, men det var ikke det store det blev til.
Så rejste jeg i en anden plads, det var ikke så godt et
mad sted, det var mere afmålt, om morgen var det
øllebrød, så tynd man nemt kunne drikke det af en kop,
en skive rugbrød med fedt, en skive franskbrød med
ost, men jeg bad om at få smør på rugbrød for jeg kan
ikke tåle fedt, det kan vi nemt lave om på sagde fruen i
huset, næste morgen var der ingen rugbrød sådan nemt
var det.
Ellen Margrethe kendte jeg stadigvæk, hun var kommet
i huset hos den kendte Jens Svendsen Låsby, der var
mange oplevelser der, det var jo i hans unge år.
Nå, men musikken blev kun mest til gehørspil men tog
også undervisning i harmonikaspil med noder.
Efteråret 1958 tog Ellen og jeg på Ask Højskole der var
vi fra november til april 1959, der tog vi beslutningen at
vi ville på Fyn, så Ellen kom hos Marianne Fischer Boels
bedsteforældre på Østergård v/ Dræby og jeg kom hos
deres søn Hans Boel hvor jeg var forkarl, vi var der til
november 1959.
Da tog vi den gode beslutning og giftede os.
Jeg fik arbejde hos Juhl Jørgensen Rolundgård, der var
vi i to år så gik turen til Skærup ved Vejle, derfra til
Herlev ved København hvor vi arbejdede på et champignon gartneri, men kun et år, så ville vi have vores
egen hus, vi tog en weekend til Fyn, købte en nedlagt
landbrugsejendom på Gelsted Mose, flyttede ind første
november 1963 og der bor vi endnu. Jeg fik arbejde hos
en tømrer, kom i tømre lære, og der var jeg kommet på
den rette hylde, på vores jord dyrkede vi porre, blomkål
og selleri. Ellen passede det om dagen og jeg arbejdede
med om aftenen.Da vores to dejlige piger blev større,
fik Ellen arbejde på kroen, det var jo mest om aftenen,
senere fik Ellen kontor arbejde på Gelsted maskinfabrik
men det med indeklima var ikke noget for Ellen, hun
var utilpas havde hovedpine, så var graverstillingen på
Fjelsted Kirkegård ledig så fik hun den og jeg arbejdede
som tømrer om dagen, og gravede grav om aftenen når
der skulle være begravelse, men efter hånden gik tømrerarbejdet ud over arme skulder og ryg, så blev jeg
Ellens medhjælper på kirkegården til den første november 1994 så holdt vi begge to.

GENBRUGSBUTIKKEN

Vores fritid gik vi til moderne dans i halvfjerdserne, men
i 1976 begyndte vi med folkedans i Ejby folkedanserforening, og hvor jeg også spillede til folkedans for børn.
Jeg var i bestyrelsen for Gelsted Forsamlingshus, og vi i
bestyrelsen havde restaureret på huset, så det i orden.
Bestyrelsen foreslog at starte folkedans, Ellen skulle
lede, og jeg spille, det kom vi lidt på hovedet ind i, men
vi gik i gang. Der var jo ikke noget at tabe, for der var
jo ingen folkedans i huset, så den 25. september 1985
var første danseaften, og der kom 24 dansere, det var
vi meget godt tilfreds med. Vi stiftede foreningen den
15. januar 1986.
Ellen tog på leder uddannelse, som varede otte dage,
hver år i fire år. Jeg tog med på spillemands kursus.
Nu øver vi os herhjemme, og passer vores lille hjem, vi
er jo ikke nogen årsunger mere, men efter vores alder
ved godt helbred, folkedansen og musikken holder os i
gang.
Foreningens medlemstal voksede, vi fik et ungdomshold
i gang, i samarbejde med landboungdom, første aften
kom der 12 drenge og 4 piger så drengene måtte i gang
med at finde nogle piger, vi kom op på ca. 30 dansere
på det hold. Det varede I 6 år, så ville de prøve noget
andet. I 1999 gik vi i gang med et hold som ville have
tempoet lidt lavere. Medlemstallet i hele foreningen var
på 128 dansere som det højeste. Men nu er der jo ikke
lige opgangs tider for folkedans, også på lands plan,
For som Karsten Vagn Hansen engang sagde i en radio
udsendelse, spørg om sundhed, at (Folkedans er den
sjoveste og sundeste motion man kan få,) Man skal
bruge hovedet benene motorikken og reaktions evnen
samtidig.
Hver mandag formiddag året rundt spiller jeg på Gelsted Plejecenter, 1 time hvor der også kommer folk
udefra og synger med. Rigmor har været meget stabil
som forsanger i alle årene, der er en rigtig god stemning, og personalet er rigtig gode til at få beboerne
samlet, ros til dem, beboerne liver vældig op, når der er
sang og musik, det er en god medicin.
Derudover har vi opgaver rundt om. En gang ugentlig
hos Snave folkedansere, hvor der kommer ca. 50 dansere.
Syng sammen aften i Gelsted forsamlingshus den første
mandag i hver mdr. i vinter halvåret, hvor alle er velkommen til at være med, forsanger Erik Maegård og jeg
laver et program i forvejen, så det passer til dagen og
årstiden. Vi har haft 193 syng sammen aftener indtil nu.
Deltager antallet
er rigtig godt men vi kan nok være flere, alle kan deltage, vi synger under mottoet
fællessang er noget der duer for man kan ikke både
synge og være sur. Inden kaffen, som man selv medbringer, er der lidt motion som selvfølgelig er frivillig.
Kjeld.

GELSTED

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

Åbningstider
Mandag
9,00 – 12,00
Tors – fredag 10,00 – 16,00
Lørdag 10,00 – 14,00
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Vintergækken
- den lille forårsbebuder.
Guds nåde er en vintergæk
den er din fostergave
og er du ved at dø af skræk
så plant den i din have
med fastetidens bøn
blir Jorden atter grøn
i angst og overflod
besejres du af mod
og ene er vi flere.

mindst lige så sikkert som amen er det i kirken.
Og undervejs mod foråret må vi så selv finde små
lyspunkter. Som når vi i såvel Tanderup som Gelsted
skal holde fastelavnsgudstjeneste d. 6 marts klokken
henholdsvis 13 00 og 15 00. En lille mellemstation
før foråret.
Herefter ved vi, at du er foråret lige om hjørnet.
Så er de der, de små forårsbebudere: fuglene, der
bliver forårskåde. Knopperne på træerne. Erantis og
ikke mindst Vintergækken, som jo allerede er begyndt at titte frem, efter at have kæmpet sig vej gennem den kolde muld.
Sej og vedholdende. Denne lille fine blomst: vintergækken, som på sin egen måde driver gæk med sne
og kulde.
Og vi bruger netop denne lille fine hvide blomst til at
drive gæk med hinanden.

Grotian

Mon ikke vi er mange, der begynder så småt at
længes efter foråret. Særligt efter den strenge vinter
vi har haft dette år.
Vi er ved at have fået nok af vinter og kulde og
mørke og ikke mindst sne.
Den tunge dyne af sne, vi har haft hele december og
ind i januar er smeltet. Men hvem ved, måske kan vi
nå at få en om gang mere.
Men sne eller ej, på vej mod forår er vi. Det er
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Når vi laver de såkaldte gækkebreve. Der skal skrives navne med prikker, og inden vi ved af det, skal
der afleveres påskeæg.
At skrive gækkebreve, – det er en fin gammel dansk
tradition. Det første gækkebrev er fra begyndelsen af
1800-tallet.
Tiden mellem fastelavn og påske er tiden, hvor
man netop sender gækkebreve. Lysten til at skrive,
klippe og tegne gækkebreve kommer med den lille
glædesbebyder, årets første vintergæk, når den

www.gelstedbladet.dk

stikker sit hoved frem i sneen og varsler forårets
komme.
I dag er det mest børn, der sender gækkebreve - til
deres familie eller venner, men sådan har det ikke
altid været.
Gækkebrevene, som vi kender dem i dag. har
deres oprindelse i bindebreve, som var en slags
gækkebreve, som voksne skrev til hinanden.
Man sendte bindebrev til en, man kunne lide, på
vedkommendes navnedag. I gamle dage fik man
navn efter en helgen, og denne helgens dag var ens
navnedag.

betale en billedskærer for udskæringsarbejdet. Man
kunne også købe ark med påtrykte blomster, man
selv kunne male.
Versene, man skrev i brevene, kunne man selv digte,
men hen mod slutningen af 1800 tallet udgav forlag
små hæfter med vers. Disse vers kunne handle om
aktuelle og populære emner og personer.

Der findes to små fine bibelske legender om
vintergækken:
En gammel legende fortæller om den første kolde tid
efter Syndefaldet, at ingen blomst havde blomstret
siden den dag, hvor Adam og Eva var blevet forvist
Bindebrevene var flot klippet, men i begyndelsen var fra Paradisets Have. Nu sad Eva uden for og græd på
den bare, frosne jord.
verset og vintergækken vigtigere end dekorationen.
En engel nærmere sig forsigtigt for at trøste hende.
Foruden vers kunne de indeholde en silketråd med
mange knuder, som det var umuligt at løse op. Den, Men selv en engel kan have svært ved at finde de
rette ord, når den står overfor et menneske i sorg.
som fik brevet, skulle holde gilde for at løse sin
I stedet for at sige noget rakte den sin ene hånd frem
ære. Brevene kunne være dekorativt klippet eller
og fangede forsigtigt et snefnug. Englen åndede
udskåret, smykket med tegninger af dyr, blomster
på det og lod den lille dråbe falde til jorden. En
og kærlighedssymboler eller have udprikkede
vintergæk skød frem. Derfor er vintergækken symbol
mønstre, der havde til hensigt at efterligne broderi.
på håb og trøst…
Der er eksempler på, at tegningerne er erstattet af
glansbilleder.
En anden legende fortæller, at da Gud havde skabt
Skikken med bindebrevene forsvandt, da det blev
mere almindeligt at holde fødselsdag end navnedag. himlen og jorden og alt det, der er derpå, skabte han
Efter bindebrevenes forsvinden fik gækkebrevene en også sneen. Og Gud sagde til sneen, at den måtte gå
ud og vælge blandt alle jordens blomster, hvilken
storhedstid.
farve den ville have.
De blev typisk brugt som led i de unges kurmageri.
Men alle blomsterne sagde nej. De brød sig ikke om
Først fra omkring århundredeskiftet er det børnene,
sneen. Kun den lille vintergæk sagde, at sneen gerne
der overtager traditionen med gækkebreve for at
måtte få af dens farve. Som tak lovede sneen, at den
skaffe sig påskeæg.
aldrig ville gøre vintergækken fortræd. Og sådan
De fleste mennesker fremstillede selv deres
har det været lige siden.
gækkebreve, de der ikke havde håndelag, kunne
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Dorthe Stæhr Nielsen

Gudstjenesteliste
Februar
06-02-2011
13-02-2011
20-02-2011
27-02-2011
Marts
06-03-2011
13-03-2011
20-03-2011
27-03-2011

Gelsted
09.30
11.00
09.30
09.00 Jens Rothmann

Tanderup
11.00
09.30
11.00
Ingen

15.00
11.00
09.30
Ingen

13.00
09.30
11.00
9 00 Mikkel Holmegård

Fastelavn

April:
03-04-2011
10-04-2011

9 30
9 00 Tamira Jørgensen

Konfirmander
Der er forældremøde d.15.
februar 2011 klokken 19 00.
Sted: Gelsted nye sognehus v/
Gelsted Kirke
Mødet er for såvel Tanderup
som Gelsted konfirmander og
konfirmanderne er velkomne til
at deltage.
Konfirmandlejr:
Der er lejrtur for konfirmanderne
d. 11. – 12.marts 2011.
Sted: Tanderup sognehus.
Konfirmanderne får sedler med
hjem.

Gelsted
Døbte:

Hjalte Lyst Knudsen
Søndergade 172, Gelsted
Døbt 31.Oktober 2010
Malthe Skibdal Christensen
Tårupvej 28, Gelsted
Døbt d. 6.november 2010

11 00
Ingen

Jonas Peter Aagaard
Møllevej 13, Gelsted
Døbt d. 21.november 2010.
Patrick Munk
Møllevej 2 st.th, Gelsted
Døbt d. 28.november 2010
Nicolai Jespersgaard
Gelsted Byvej 24, Gelsted
Døbt d. 30.januar 2011

Døde i Gelsted sogn
eller begravet fra
Gelsted Kirke
Carl Hermann Jansen
Ved Skoven 5, Gelsted
Død d. 26.november 2010
Svend Aage Helfred Hansen
Tårupvej 10E, Gelsted
Død 12.december 2010

Poul Johan Jensen
Tårupvej 10G, Gelsted
Død d. 17.december 2010
Rigmor Elisabeth Jespersen
Gelstedmose 1, Gelsted
Død 19.december 2010
Erna Hansine Nielsen
Tårupvej 12 G, Gelsted
Død 21.december 2010
Hans Petersen
Gelstedvej 43, Gelsted
Død 23.12 2010
Arne Leif Knudsen
Gelsted Byvej 16, Gelsted
Død 30.december 2010
Verner Brøgger Petersen
Ørsbjergskov 8, Gelsted
Død 1.januar 2011
Bjarne Bernhard Gullach
Gelstedvej 32 st.8
Død 4.januar 2011
Anne Kathrine Agnes Olesen
Fredensgade 23 A, Gelsted
Død 5.januar 2011’
Gitte Stig Nørgaard
Gl.Odensevej 14, Gelsted
Død d. 17.januar 2011
Minna Lundegaard
Tårupvej 12, Gelsted
Død d. 22.januar 2011

Sonja Irene Traun Hansen
Svinget 2, Gelsted
Død d 15.december 2010

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
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Husby-Tanderup
gruppe

forberede og gennemføre aktiviteter
med børnene.
Derfor skal I alle have en "koldskål"
(bravo-råb) for engagement, interesse og bidrag til fællesskabsfølelsen.

Her i starten af 2011 vil HusbyTanderup spejdergruppe benytte
lejligheden til at gøre status for
året 2010. Som på mange måder
har været et forrygende år. Gruppen vokser og trives, godt støttet
af børn, forældre og bidragydere.

Der er i skrivende stund 55 medlemmer, hvoraf 40 er meget aktive
børn og resten er fordelt på ledere
og støttemedlemmer.
Når vi i dag kan mønstre så mange
medlemmer, skyldes det i høj grad
en stor tilgang af mange begejstrede og engagerede børn fra Gelstedområdet.
Tilgangen har betydet, at de enkelte spejdergrupper er blevet større
og dermed er det også blevet betydeligt sjovere at lave aktiviteter
med børnene.
Flere forældre og andre interesserede end tidligere tager aktivt
del i børnenes spejderaktiviteter og
de støtter både som ledere, grupperådsmedlemmer og som praktisk
medhjælp i og omkring hytten.
Det er superdejligt, så har ledergruppen nemlig bedre tid til at

Vi måtte i løbet af året 2010 tage
afsked med Egon Lausen, der i løbet
af året er gået på pension og er flyttet
ud i de vestjyske klitter.
Egon var med til at starte spejderarbejdet i Husby-Tanderup området,
han var gruppens tovholder i stort og
småt og han var vores "konsulent" udi
forkyndelse.
Uden Egons bidrag ville det have
været meget vanskeligt at holde sammen på tingene og som tak for en
stor indsats, skal Egon selvfølgelig

Tanderup kirker og det er vores
oplevelse, at hun løfter arven efter
Egon på bedste vis.
I forbindelse med spejdernes juleafslutning var hun således med til
at afvikle et meget fint arrangement, hvor fakkeloptog til Tanderup
kirke, sammen med juleevangeliefortælling og fællessang skabte
en meget varm og fin stemning på
en kold og hvid decemberaften. Vi
overvejer derfor at lave et lignende
arrangement for alle interesserede i
2011. – "Koldskål" til Dorthe Stæhr
Nielsen
Vi har i 2010 fået rigtig mange
bidrag. Både økonomiske og i form
af materialer, hvilket har lunet på
økonomien og i vort materialelager,
hvor både værktøj og materialer
efterhånden bar præg af slid og
megen brug.
Husby-Tanderup gruppe vil med en
"koldskål" gerne takke:
- Tanderup Menighedsråd, Husby
Menighesråd, Eskelund A/S, Gelsted
foderstof, GMF A/S, Tømrermester
Tommy Fjordhauge, Tømrermester
Johnny Larsen, Tømrermester Henning Hansen, Gelsted tømmerhandel, Super Brugsen Gelsted , Rema
1000 Ejby, Købmandsgården Ejby,
Rishøj & Andreasen samt Malermester Michael Taylor.
Med spejderlige hilsener til alle i og
omkring Husby-Tanderup og Gelsted
Husby-Tanderup spejdergruppe.
www.Spejdernet.dk/Husby-Tanderup

også have en "koldskål" samt ønskes
"god vind" i livet som pensionist
Med sammenlægningen af Tanderup
og Gelsted sogne er der i kraft af
Dorthe Stæhr Nielsen kommet en ny
"konsulent" på banen. Hun er, som
de fleste ved, præst ved Gelsted og

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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lidt ud over det sædvanlige
Gelsted

NYT, Nyt, Nyt
Se vores uge-annonce i Folkebladet, hver uge!!!!

Bemærk!! nye kundevenlige åbningstider, lørdag &
første og sidste søndag i måneden åbent til kl. 17:00

lidt ud over det sædvanlige

Slagter, delikatesse, kiosk & bakeoff,
postekspedition med DSB billetsalg
og OK døgntank

Gelsted
X-tra, dagligvarer til discountpris, nu over 500 varernr.

Slagter, delikatesse, kiosk & bakeoff,
postekspedition med DSB billetsalg
og OK døgntank
SuperBrugsen, Gl. Odensevej 3, 5591 Gelsted. Tlf. 64 49 11 21
Butikkens åbningstider: Mandag - fredag 8-19. Lørdag 8-17. Første og sidste søndag 10-17
Kiosk og bakeoff: Mandag - fredag 8-19. Lørdag 8-17. Søndag 8-13. Første og sidste søndag 8-17

SuperBrugsen, Gl. Odensevej 3, 5591 Gelsted. Tlf. 64 49 11 21
Butikkens åbningstider: Mandag - fredag 8-19. Lørdag 8-17. Første og sidste søndag 10-17
Kiosk og bakeoff: Mandag - fredag 8-19. Lørdag 8-17. Søndag 8-13. Første og sidste søndag 8-17
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Green Network diplom til
Gelsted virksomhed
Nordic Overfladebehandling A/S modtager diplom for
arbejdsmiljø på grundlag af en arbejdsmiljøredegørelse.
Det er 2’ gang Nordic Overfladebehandling A/S modtager Green Network diplom.
NOF A/S arbejder med overfladebehandling indenfor
elektrolytisk og kemisk metalpålægning, samt mekaniske processer som afgratning, polering og rundslibning.
Dette område er traditionelt et kemi-tungt område,
men NOF ønsker at være en sund og grøn virksomhed,
hvor arbejdsmiljøet er koncentreret om risici omkring
håndtering af miljøfarlige stoffer, støjbelastninger og
ikke mindst spildevandshåndtering.

Det er da også med en vis stolthed at Anne-Marie Konradsen (Miljø og Hrmedarbejder) og Dan Larsen
( Driftsleder og medlem af sikkerhedsgruppen ) fik
overrakt blomster og diplom fra borgmesteren Steen
Dahlstrøm.

Sæt kryds i kalenderen!
Onsdag d. 23. marts 2011 - er der årsmøde i Støtteforeningen for Lokalhistorisk arkiv, denne gang afholdes mødet i Ejby, i Multisalen ved Ejbyhallen.
Emnet er Falcks redningskorps, og der vil være et indlæg fra Børge Andersen, som har trådt sine barnesko
ved Zonen i Gelsted.
Støtteforeningen har generalforsamling kl. 19.00, og
årsmødet starter kl. 19.00.
GH

Gelsted Folkedansere
...........fylder 25 år.
Den 15. jan. var det 25 år siden Gelsted Folkedansere
holdt stiftende generalforsamling.
Det var i en periode hvor der var stor interesse for
folkedans og rundt omkring i landet blev der startet
mange folkedanserforeninger. Mange er imidlertid gået
ind igen i de senere år.
Sådan er det ikke for Gelsted Folkedansere. Foreningen
kom godt fra start med god tilslutning og sådan har det
været lige siden. Der har været danset hver onsdag i
sæsonen og foreningen er blandt de foreninger i landet
med flest medlemmer og en overgang var det den forening i landet med næstflest medlemmer.
Foruden at holde liv i de gamle danse og musikken som
det har været brugt tilbage i 1700 – 1800 tallet er det

en fast regel med kaffebord og sange når danserne er
samlet.
Igennem årene har Gelsted Folkedansere arrangeret
utallige udflugter rundt om i landet med besøg ved
andre folkedansere, deltagelse i diverse stævner i ind
-og udland og de senere år er det blevet en fast tradition at holde høstfest sidst på sommeren sammen med
foreninger fra Middelfart, Roerslev og Assens.
Jubilæet blev markeret i Gelsted forsamlingshus d.
12. jan. for nuværende og tidligere medlemmer med
spisning, hyggeligt samvær, sange og selvfølgelig folkedans.

Har du set
GelstedBladets hjemmeside,
med mange gode links.
www.gelstedbladet.dk
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Juleafslutning hos
gymnastikken.
Så blev det endelig december og vi havde mandag den
13. december, valgt at holde juleafslutning hos
forældre/barn holdet.
Der var rigtig mange børn tilmeldt og mange havde
deres søskende med så vi kunne nå uden om det flot
pyntede juletræ og måske lokke julemanden frem.
Vi startede med lidt gymnastik og så blev lyset slukket,
imens kaldte vi på julemanden og minsanten om han
ikke dukkede op på balkonen og med sig havde han en
stor sæk.
Der blev sunget ”På loftet sidder nissen” og ”Nu er det
jul igen”, til stor glæde for alle børnene.
Der skal være én stor tak til bankoafdelingen, som
sponsorerede godteposer og sodavand til vores
afslutning :-)

Indefodbold
Mellem jul og nytår deltog vi vanen tro i Fyns største
indendørsstævne i Odense Idrætshal.
I den indledende pulje spillede vi 4 kampe og fik 10
points og en målscore på 10-2. Hermed vandt vi puljen
og en taske. Senere samme dag skulle vi spille endnu
en kamp om at komme til finalerunden 2 dage senere.
Den kamp vandt vi 1-0 over FC Broby.
Den 30. december skulle vi så spille finalerunde. Der
var nu 8 hold tilbage. Viljen og gejsten var i top. Daniel
trodsede sygdom og sin egen fødselsdag. Gæsterne
måtte vente, til han var færdig med at spille. Vi vandt
de 3 kampe i vores pulje. 3-2 over Søhus/Stige. 1-0
over Otterup, hvor Lukas scorede et af stævnets flotteste mål og til sidst 2-1 over Sct. Hans Skole.
Nu var vi klar til semifinalen mod Middelfart. Dem
havde vi slået 2 dage tidligere, så drengene troede på
sejr. Det blev nok den mest spændende og dramatiske
kamp i dette års turnering. Efter næsten 8 min. spil var
stillingen 1-1. Middelfart får tilkendt et straffe i de sidste sekunder, og vi reduceres med en mand. De brænder straffesparket, og kampen skal ud i golden goal.
Vi kæmper heroisk 3 mand mod fire og er tæt på at
score et par gange. Desværre scorer Middelfart efter 4
minutters overtid og vinder 2-1. I bronzekampen er vi
løbet tør for kræfter og taber til Otterup. Stor ros til de
5 drenge på billedet for at kæmpe og spille noget flot
fodbold, som de kan være stolte af. I baggrunden ses
nogle af vores medbragte fans.
Kenneth Risum

Efter en dejlig og hyggelig time måtte julemanden sige
farvel, han havde jo rigtig travlt og vi gik på juleferie,
men er startet op igen i det nye år.
Mange Juleknus
- Ann-beth og Liselotte

Fra venstre: Mads, Lukas, Jonas, Andreas og Daniel

T and erup

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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Familiegymnastik
En lørdag formiddag i december var der juleafslutning for Familiegymnastik.

Der var nissegymnastik for nissedrengene og
nissepigerne.

Dans og sang om det julepyntede træ. Til sidst var der
godteposer - mums. Vi takker Banko afdelingen for
godteposer, det var dejligt. Vi ønskede god jul og godt
nytår til hinanden.
På gymnastik udvalgets vegne Stine Ruby Worsøe

Motion
Det var en torsdag aften i december. Sneen lå smukt
over det julepyntede Gelsted.
Ved klubhuset ankom gymnasterne i den knirkende
sne. Der var nemlig juleafslutning for Motionsdamer,
Rytmedamer og de 2 Pilates hold.
Det var en hyggelig aften med en god blanding af gymnastik, boldleg, hjernegymnastik, sange og masser af
hjemmebag og juleknas.
På gymnastik udvalgets vegne Stine Ruby Worsøe

Nytårsbanko i Gelstedhallen blev
for Gelsted Banko en stor succes
Med næsten 300 spillende gæster, kan Gelsted Banko
indkassere endnu en succes. Vores sponsorer har også
i år, vist sig fra den gavmilde side med sponsor gevinster for ca. 25.000. Taget i betragtning at vi er i udkanten af kommunen, er det en flot støtte vi får fra det
lokale erhvervsliv, dette gør at vi kan aflevere et flot
overskud til idrætsforeningen. En idrætsforening der
har hårdt brug for den indtægtskilde der kommer fra
banko, da der år for år bliver skåret dybere og dybere
af det kommunale tilskud til foreningerne.

Der blev også vundet sensationelle store penge beløb
ved årets spil. Puljen blev udløst til kun en spiller, der
kunne gå hjem med 2900 kroner på lommen. Ekstra
spillet super 9 udløste 1800 kroner til en spiller, så der
kan godt vindes gode kontanter til banko.
Hovedpræmien var en cykel fra Ejby Cykelforretning til
en værdi af 4200 kr. den blev vundet af Brian Vedel fra
Årup. Brian valgte at forære den til sin kone, da han
selv havde en ny cykel. På Brian's arbejde var misundelsen stor, da de hørte, hvilket udbytte han havde
haft, da konen lokkede ham med til nytårsbanko.
Gelsted Banko hver torsdag kl. 19:00 i Gelsted
forsamlingshus.

www.Shamanhulen.dk

Shamanistisk uddannelse og workshop
Salg af natur kosmetik, smykker
krystaller, drømmefangere, Gaia Tarot m.m.

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

Hulen har åben mandag 16.-18
Takanaiya Schanne Tlf. 60 71 02 22
Tybrindvej 50,5592 Ejby

24/02/09 15:09:49
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Der var engang

for børnene. Hendes attituder var meget påvirket af
barnets baggrund. Socialt og økonomisk. Det var en
stor fordel, hvis ens forældre ejede noget. Gerne en
Tre måneder efter freden brød ud efter 2. verdenskrig
stor gård, eller en af byens utallige butikker. Hun var
blev jeg født i Holme.
dog altid sød og rar overfor mig. For det første skal
Min mor fødte mig på spisebordet og der var nok nogle
man passe på ikke at diskriminere på grund af handihjælpere i form af en jordemoder og sikkert en nabokap, og mine forældre var døve, for det andet var jeg
kone. Sådan var det nok ikke ualmindeligt dengang,
ubestridt en af de kvikkeste i klassen på det tidspunkt.
og som sådan er det altså ikke noget der er gået over i
verdenshistorien. Huset var Søndergade 80 (i dag 112). Jeg var god til at gå i skole den gang. Det blev dog ikke
ved med at være sådan.
Derefter voksede jeg op i Holme, legede i skovene og
Det var et ret så familiært sted at gå i skole, kunne jeg
grusgravene i Lunghøj og Lunge Bjerge og gik i skole
fristes til at sige. Skolestuen var jo blot en af stuerne
først i Gelsted Stationsbyskole og fra 1958 i den nye
Gelsted Skole, som samlede eleverne fra kirkeskolen og i et ikke særligt stort hus, hvor familien Worm Nielsen
levede sit liv. I vinklen mellem forhuset og baghuset,
stationsskolen. Da jeg fyldte 18 år flyttede jeg fra Gelkunne børnene lege, når der var frikvarter. Men stedet
sted, men vendte tilbage med kone og børn, da jeg var
bar jo også her præg af, at der foregik et almindeligt
32. Siden har vi så boet her.
familieliv parallelt med, at det var skole.
Selvom jeg i mine erhvervsaktive år mest har opholdt
Dengang foregik tøjvask manuelt. For at have blødt
mig alle andre steder end i Gelsted, kan jeg i dag, hvor
vand til tøjvasken samlede Nora regnvand i en zinkdet er lykkes mig at opnå status som folkepensionist,
balje. Nu stod denne balje en dag svingende fuld af
ikke gå rundt i Gelsted og omegn uden det ene erinregnvand, og alle drengene i min klasse blev enige om,
dringsnedslag efter det andet. Oplevelserne fra barnat det kunne være ret morsomt at få afprøvet, hvem
dommen og den første ungdom dukker op, blander sig
der kunne holde sit hoved under vand i længst tid. Vi
med indtryk fra senere i livet og skaber sammenligninblev, så vidt jeg husker, alle afprøvet. Hvem der vandt,
ger. Jeg har lyst til at fortælle om nogen af de erindrinhusker jeg ikke, men vi mistede ikke nogen undervejs.
ger og håber nogen kan have lidt fornøjelse af at læse
Alle kom op i live.
om dem.
Fru Nora Worm Nielsen blev rasende som en furie, da
hun opdagede, hvad der var sket. Om det mest var
Erindringsnedslag 1: Stationsskolen.
fordi, vi havde forurenet vandet, eller det var forskrækStationsskolen i Gelsted bestod af fire huse, en gruset
legeplads, en branddam og lokummer i gården. To huse kelse ved tanken om, at nogen kunne have lidt druknedøden, ved jeg ikke. Rasende blev hun i hvert fald,
og en gymnastiksal på den ene side af Søndergade og
og der skete altid det meget interessante, når hun blev
forskole på den anden side. I forskolen gik vi de første
to år af karrieren. Og her blev vi undervist af en forsko- vred, at hun blev rød som en kogt hummer i ansigtet.
lelærerinde, som ikke behøvede at have helt så lang en Men ikke bare i ansigtet. Hun var næsten altid meget
uddannelse som en rigtig skolelærer. Man skønnede vel, ud- eller nedringet, og den her farveforandring bredte
at det ikke kunne være svært at undervise børn, der var sig helt ned i kavalergangen. Det var et fascinerende
syn. Alle der havde deltaget i den her vand vittige leg
i den alder. Det blev sværere senere. Gad vide om de
måtte nu stille op på række, og fik så en øretæve hver,
havde ret i det, de gamle?
I min tid herskede fru Nielsen i forskolen. Hun hed Nora en efter en fra den ene ende til den anden.
Undslå sig fra at have deltaget kunne man jo ikke så
Worm Nielsen. Men da vi var børn, havde skolelærerne
godt, når man havde vådt hår.
jo ikke noget fornavn. Grunden til at de ikke havde
Overfor på den anden side af gaden havde lærer Nieldet, var angiveligt, at børn og deres forældre forvensen og lærer Eriksen hver sin skolestue. Lærer Nielsen
tedes kun at kunne respekterer læreren, præsten eller
var en ret så temperamentsfuld herre. Jeg husker, at
lægen, når disse intet fornavn havde. Det ansås ellers
han godt kunne være flink og rar, men jeg er i dag,
som endnu mere nødvendigt at der herskede respekt
hvor jeg forklædt som voksen ser tilbage på disse erinfor kongen. Men han havde sjovt nok til gengæld ikke
dringer, sikker på, at han led voldsomt under dårlige
noget efternavn. Han hed bare Frederik.
nerver. Sommetider måske mere end sommetider.
Nå, men fru Nora var en lidt korpulent, meget rank
I Gelsted Brugsforening var der på den tid en uddedame med en fortid som aktiv på diverse håndboldbaler, som havde en dreng, der hed Søren. Om han var
ner. En flot dame med en buste, der ville have gjort sig
specielt sløv eller træt, ved jeg ikke, men han havde
godt selv på en galionsfigur. Hun var desværre, som
noget meget almindeligt dengang, bunduretfærdig over måske en dårlig vane med at sidde med hænderne

Dansk Dæk Service
-DÆK TIL ALLE FORMÅLOdensevej 35 · Gelsted · Tlf. 64 49 10 63
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under hovedet. Det konservative ordensmenneske foretrækker en rødkindet, frisk dreng, der sidder hele timen
med rank ryg, og hænderne på pulten foran sig. Nuvel,
sådan sad Søren måske så ikke lige den dag.
I skolestuen var der en rund jernkakkelovn. I den blev
der fyret med brændestykker og koks. Der stod derfor,
som forråd ved siden af ovnen, en kulspand med koks,
og en trækasse med tørre brændeknuder i passende
størrelse. J.C. Nielsen, som altid klædt i flot dobbeltradet habit (hans kones familie var indehaver af en konfektionsfabrik eller et skrædderi) tog nu til ungersvendens opbyggelse to brændestykker fra trækassen og
tvang ham til at sidde resten af timen med disse brændestykker under hagen i stedet for sine hænder.
Det siger sig selv, at for Søren var det en ydmygende
situation, og desuden har det nok heller ikke været
smertefrit, idet lærer Nielsen passede på, at Søren ikke
tabte hverken det ene eller det andet stykke brænde.
Om det har medført kramper i Sørens Hals- eller skuldermuskler, kan jeg ikke vide; men det ville vel ikke
være underligt, om så var. Alene ydmygelsen kan jo i
hvert fald sagtens have været nok til at holde gang i
Sørens stille gråd resten af timen.
Den dag i dag kan jeg genkalde mig den følelse af medlidenhed med Søren og den foragt for lærer Nielsen,
som jeg, men garanteret også mine klassekammerater,
dengang følte.
I vort 8. Skoleår, var 1.real og 8. Klasse på ekskursion
til København. Der var naturligvis en kvindelig og en
mandlig lærer med. Den mandlige var lærer Nielsen, og
han skulle så sove på sovesal sammen med os drenge
fra de to klasser.
Vi var indkvarteret på et vandrehjem på Strandvejen
i Hellerup. På sovesalen sov vi i etagesenge. 2 etager.
Jeg fik en underkøje. Gæt engang, hvem som var i
overkøjen over mig.
Den første nat, der var fuldstændig ro klokken ti. Ingen
sagde et kuk, selvom ingen sov endnu. Reglementet
sagde ro klokken ti, så var der sku’ ro klokken ti. Især
når lærer Nielsen ligger i overkøjen, ikke sandt. Men
pludselig for lærer Nielsen op og meddelte mig, at jeg
skulle tie og ligge roligt. Jeg skulle ikke have noget
svaret, men tænkte nok lidt over, hvad han mon havde
ment med det. I dag er det så, jeg forbinder det med
en mulighed for, at den arme mand led af dårlige nerver.
Jeg kommer til at tænke på en helt anden ekskursion.
Den ligger længere tilbage. Jeg gik måske i 3.klasse.
Turen gik helt til Odense. Odense Zoo for at være mere
præcis. Vi har såmænd nok været af sted hele skolen
på en gang. Vi var med toget, og lærer Eriksen, også
kaldet Storelab, førte an.

John lod sin taske ligge i toget, da vi ankom til Odense
Banegård. Han ville ikke bære på den hele dagen, og
han mente jo da nok, at vi skulle med samme tog tilbage.
Vel ankommet i Odense Zoo, blev vi alle opstillet på
pladsen foran Restaurant Zoo, ved siden af Flamingodammen og abeburene.
Lærer Eriksen gik med sin karakteristiske lidt ludende
og slæbende gang op ad trapperne mod restauranten,
hvor han tog opstilling på øverste trappetrin og skuede
ud over sine kære børn. Og de lyserøde flamingoer.
Piben tog han ud af munden. Nu skulle der formanes.
Og der blev formanet og forklaret. Hvad vi skulle gøre,
hvis vi blev væk. Hvad tid vi skulle mødes her igen og
hvordan i alverden, vi skulle vide, hvornår klokken så
var den tid. Og til allersidst det vigtigste: sikkerheden. Overalt er der gelændere foran bure og bassiner,
og man må under ingen omstændigheder komme på
den anden side af sådan et gelænder. Kan I forstå det
børn??? Ja, selvfølgelig. Så må I godt løbe og have en
god fornøjelse. Vi styrter alle af sted. Knud farer direkte
ind til abeburet, dukker ind under gelænderet hen til
trådhegnet, stikker fingrene gennem trådhegnet, driller aberne, og bliver øjeblikkeligt bidt i fingrene… Der
er ikke så langt fra Odense Zoo til Odense Sygehus. Og
det er jo også lige på vejen til Odense Banegård. Så vi
henter Knud på hjemvejen. Johns taske derimod har vi
ikke set siden.
Lærer Eriksen var førstelærer i stationsskolen i Gelsted
og han blev den første skoleinspektør i den nye fine
Gelsted Skole med træk og slip. Der blev alle eleverne
fra Kirke- og Stationsskole samlede i en central skole i
1958. Vi kaldte ham også, når han ikke hørte det, for
”Storelab”, hvilket jo nok refererede til størrelsen, han
brugte i sko. Kirsten Thorup beskriver ham mesterligt
i ”Lille Jonna” som lærer Iversen. Han havde en lidt
ludende holdning og lidt slæbende gang, kraftigt mørkt
hår, men lidt høj pande. Af alle skolelærere fra den tid,
jeg har kendt, er han den eneste, jeg mener, der aldrig
har slået på et skolebarn. Han stammede vist nok fra
egnen omkring Varde og var formentlig af indremissionsk observans og var også kordegn foruden at være
førstelærer. Han var en fantastisk fortæller, hvilket jeg
mener, må være forklaringen på, at jeg stadig mange,
mange år efter huskede episoder og passager fra både
Danmarks- og Bibelshistorien ganske klart, inden jeg
endnu selv havde læst Saxo`s Danmarkskrønike h.h.v.
Bibelen. Det må ikke glemmes, at da disse fortællinger
bibragtes mig i skolen, foregik det uden brug af en bog,
om jeg husker ret.
Karsten Laursen

- Gelsted.

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

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

Tlf. 64 49 22 99

Vi reparerer også din bil

Husby Auto Storegade 23
5592 Ejby - Tlf. 64781446

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.
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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 bedste man kan gøre at ringe til
omdelingen direkte.
Der kan hentes ekstra numre i kirkens
våbenhus

Har der virkelig ligget en borg i Gelsted ?

Hans Jensen løfter sløret på et foredrag i Historiens Hus, Algade 4, Middelfart

Tirsdag den 1. marts kl. 16,30-ca. 18,00
Alle er særdeles velkomne. Foredraget er gratis, kaffe kan købes for 20 kr.

Støt vore annoncører, for de
støtter GelstedBladet og dig.
- Handel lokalt !
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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 : 30 70 17 86.

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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OBS!

En genbrugsbutik er ikke bare indlevering fra glade givere,
og derefter hurtigt i gang med at sælge det.
Nej! - alt skal være rent og pænt. F.eks. skal legetøj, glas,
porcelæn samt tøj og sko vaskes, så det bliver rent og duftende.

Og det gør det i
i Gelsted Genbrugsbutik.

Her vises vaskeriet ude i baglokalerne, der hvor også sortering sker.

Slet ikke så ringe endda, når frivillige trækker:
Genbrugsbutikkens julefest i stalden på Holmegården, blev et stort selskab med 2 lange borde,hvorved man så kunne sidde og nyde menuen, i
selskab med andre glade mennesker. Menuen bestod af diverse sildeformer med tilbehør, med efterfølgende lune retter. Der blev sunget nogle
sange ind imellem retterne. Butikkens naboer var inviteret med til festen,
og fra bestyrelsens formand Erik Larsen og Erik Pedersen, blev der sagt
pæne ord om butikkens glæde over det gode samarbejde med naboerne,
og man nævnte bl.a. mandagsholdets villighed til at hjælpe med isolering
samt montering og maling af loftsplader, samtidig med at butikken selv fik
lakeret gulvene inden jul.
Alt i nytårstalen lød på, at butikken er kommet for at blive. Det går rigtig
godt med varer ind og ud.
Ind imellem blev der ved bordene snakket om, hvor herligt det er, med alt
det der er i gang under Holmegårdens tage, som Borgerforeningen står
for. - Mandagsholdet fik gaver med tak for hjælpen.
BN

Husk ! DEADLINE næste nummer - Mandag d. 21-03-2011 - Kl. 18:00

