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omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en 
del af  Ejby, og til Middelfart Byråd.

Layout
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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:
Gunvor Schmidt  Formand/ Kasserer      Tlf. 64 49 18 51
Kirsten Hansen    Sekretær      Tlf. 64 49 15 95
Steen Asbjørn  Redaktør/næstformand   Tlf. 64 49 10 05
Else Marie Vastrup                         Tlf. 64 49 25 17
Karsten Laursen                               Tlf. 26 15 29 28
Bent Nielsen                Suppleant           Tlf. 64 49 17 86
Anne Marie Petersen   Suppleant          Tlf. 64 49 24 54

Deadline næste nummer:
Mandag,  28 - 11 - 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. 
Deadline 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.

Sidste nyt ganske kort:

Generalforsamlingen i Gelsted Fjernvarme.
Ny formand og bestyrelsesmedlem blev valgt.
Der deltog af de 384 forbrugere kun 19 af dem.

Ny fjernvarmebestyrelse fra 28/09 fra venstre er:

Erik Hein                               formand
Bjarne Lauritsen                    næstformand
Henning Rasmussen              sekretær
John Pedersen                      bestyrelsesmedlem
Gregers Hovgaard      nyvalgt  bestyrelsesmedlem
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Toprevision
- en nærliggende løsning

Toprevision

TomO. Petterson&Co.

Registreret revisionsanpartsselskab

Tlf. 7020 0213
Mandal Allé 16A - 5500Middelfart
Adelgade 79, 1. sal - 5400 Bogense

www.top-revision.dk

Toprevision
- en nærliggende løsning

Toprevision

- en nærliggende løsning

●Bogense
●Middelfart

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

Teletaxa ruller.
Den 14. august trådte en ny ordning kaldet telekørsel 
i kraft i Middelfart Kommune. Indenfor bestemte geo-
grafiske områder kan du blive transporteret fra A til B 
til en egenbetaling af bare 20 kr. pr. tur, når du sørger 
for at bestille på tlf.  63112255 senest 2 timer før, du 
ønsker at blive hentet.
For at afprøve det nye system ringede jeg nogle dage 
i forvejen til ovennævnte nummer og bestilte en tur 
fra egen adresse til Husby kirke tirsdag formiddag. 
Samtidig bestilte jeg hjemtransport til en time senere. 
Tidspunktet for afhentning afstemmes efter bestemte 
ankomst- og afgangstider fra såkaldte områdecentrer. 
Jeg skulle derfor angive, hvornår jeg omtrent kunne 
ønske afhentning, hvorefter jeg fik opgivet, hvornår 
det så kunne blive indenfor +/- 15 min.
Jeg måtte regne med afhentning på min adresse kl. 
10:25, hvilket altså betød mellem 10:10 og 10:40.
På dagen rullede Michael fra Middelfart Taxa så op 
foran min entredør kl. 10:20 og bad mig tage plads i 
vognen. Der var ikke andre, han skulle hente på den 
tur, så vi kørte direkte til Husby Kirke, hvor jeg fik en 
hyggelig snak med Tommy, graveren fra Kobbermo-
sevej. Jeg nød den flotte udsigt fra Kirkegården over 
Lillebælt til Assens, og jeg gik en runde inde i kirken, 
der for ganske nylig er blevet renoveret.
Peder fra Odense Taxa hentede mig kl. 11:50. Og jeg 
var hjemme igen kl. 12:10.
Systemet så altså ud til at virke upåklageligt, og må 
formodes at blive en god ordning for mange. Især 
fordi der er tale om dør til dør transport, hvilket især 
gangbesværede nok vil komme til at sætte pris på. 
Kørestolsbrugere skal gøre opmærksom på dette ved 
bestilling af turen. Så vil afhentning ske med bil med 
lift. Men i øvrigt kan ordningen benyttes af alle bor-
gere.
Flere oplysninger på http://www.fynbus.dk  eller 
http://www.middelfart.dk   
Kl. 

Gelsted marked, 

-  igen en stor oplevelse at besøge, for tusinder af 
mennesker! 

Gelsted Seniorklub havde i god tid modtaget tilsagn 
fra medlemmer om levering af dejlige kager, der sam-
men med rigtig mange kopper kaffe gled ned i de 
besøgendes maver inde i vores telt. Vi havde igen 
musikalsk underholdning fredag og søndag, men mar-
kedsgæsterne foretrak at handle ude i det fine sol-
skinsvejr, som det også er meningen med et marked. 
Undtaget var fredag med regn.
Vort ølsalg var en lille smule større i år, ligeledes var 
omsætningen, og måske også fortjenesten.
Markedsplanen - bespisningen - toiletfacaliteter - par-
kering  - rengøring - fungerede rigtigt godt.
Vi mødes næste år til Gelsted marked nr. 25. - Vi ses 
-  Med venlig hilsen fra Seniorklubben. 
                                                                        bn
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Forældregruppen stod endvidere klar, til at svare på
mange andre spørgsmål, de fremmødte måtte have. 
Børnene viste deres kampgejst, ved at stå i kø,
for at gå med et af skiltene, med bl.a. teksten: Nej til 
at miste 1/3 af Gelsted Skole. Med andre ord,
teltet var fyldt, til det sidste minut. Dagen indbragte ca. 
630 underskrifter som i den følgende uge
blev til 958.

For Forældregruppen var det rigtig dejligt, at så mange 
mødte op, og viste deres fulde opbakning.
Dette har virkelig givet Forældregruppen styrke til at 
fortsætte kampen om bevarelse af
overbygning på Gelsted Skole.

Forældregruppen takker følgende sponsere: Gelsted 
Brugs, Hjallese Bageri, Brink Møbler, XL-Byg,
Michael Tayler, Gelsted Handel og Erhverv.

Underskriftindsamling på  Gelsted Bytorv

Lørdag d. 10. september indsamlede Forældregruppen 
underskrifter på Gelsted Bytorv, i forbindelse
med kampen om bevarelse af overbygningen 7-8-9 
klasse på Gelsted Skole. Til dagen, var oplægget føl-
gende tekst:
VI VIL:
Bevare Gelsted Skole som en hel skole
Bevare Gelsted som en hel by
Bevare vores velfungerende foreningsliv i Gelsted
Bevare Gelsted handels- og erhvervsliv

Dagen startede kl. 10, hvor der blev serveret kaffe, saf-
tevand og brunsviger. Lige fra start, var der en meget 
stor opbakning fra borgerne. Alle aldersgrupper var 
repræsenteret og alle over 18 år, var klar til, at skrive 
under. De helt unge synes det er forfærdeligt at over-
bygning skal flyttes. De har jo selv gået der for ikke ret 
længe siden og har haft en god og stabil skolegang på 
Gelsted Skole. Mange forældre mødte også op fulgt af 
deres børn. Mange havde de samme spørgsmål: Hvor-
for vil man flytte overbygning? Hvad har de ”kære” 
politiker tænk sig? Hvorfor kan alle årgange ikke få 
glæde af renoveringen? Hvordan skal vores børn trans-
porteres? Osv. De ældre var også mødt op med følgen-
de kommentar: ”Ja vi har godt nok ingen børn i skolen, 
men vi vil gerne støtte jer alligevel, for det er vigtigt, vi 
har en sund by mange år frem”.
Forældregruppen havde lavet forarbejde i form af plan-
cher med bl.a. grafer der fortalte om: stigende
børnetal i Gelsted frem til år 2022, flere børn i Gelsted 
skole end i Ejby og en elev koster mindre
i Gelsted end i Ejby. En forældregruppe under GG&IF 
havde opstillet et gennemarbejdet forslag,
hvor hele børneuniverset er samlet, med udvidelse af 
fodboldbaner m.m., parkeringspladser og
stisystemer, så børnene kan færdes sikkert. 

Musik og sang for BABYER  ! ! !
 

6 torsdage fra kl. 10.00 til ca. 11.30 i 
Gelsted Sognehus

Start: 27. oktober
Alder: ca. 2 – 12 mdr.
Det er gratis at deltage incl. Kaffe og rundstykke.

Kom og syng med det lille barn !
Du skal ikke kunne synge godt for at være med. Netop 
DIN stemme er den vigtigste i dit barns liv !

At synge for sit lille barn, at give det sange og musik 
med på livets vej, er en uvurderlig gave – den er gra-
tis, og den holder livet ud.

Tilmelding og nærmere oplysninger:
 Lars Reinholt tlf:  23 80 39 38
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Når et lokalsamfund føler sig truet, 
så står det sammen!
I hvert fald er der i den sidste måneds tid blevet snak-
ket blandt borgerne i Gelsted, og skrevet en del i den 
fynske presse. Politikerne har sat dagsordenen: Flyt-
ning af Gelsted Skoles overbygning (7.,8. og 9.kl.) til 
Ejby, en renovering af Gelsted Skole samt etablering af 
et børneunivers (en ny børnehave, placeret i  forbin-
delse med skole, SFO, hal og foreningsliv). 
Sådanne forslag sættes til høring, og skolebestyrelsen 
ved Gelsted Skole har afholdt 3 dialogmøder, fordi de 
i processen har skullet afgive et høringssvar til byrå-
det. Til det første dialogmøde d.17.maj,  præsenterede 
daværende skoledirektør, Poul Antonsen og Børne og 
Unge direktør, Claus Friis Lange, visionen om et Bør-
neunivers og fordelene ved en samlet overbygning. 
De sagde, som slutreplik, at det var enten eller; hvis I 
siger ja til en renovering af Gelsted Skole og Børneu-
niverset, siger I også ja til flytningen af overbygningen 
fra næste skoleår (12-13).  
Folk var naturligvis positive overfor en renovering og et 
børneunivers, men noget undrende over at disse tiltag 
blev koblet direkte sammen med en flytning af skolens 
overbygning. Som mødet skred frem blev folk mere og 
mere oprørte, for der var ikke videre saglig dokumen-
tation, eller argumentation for, at flytningen af over-
bygningen fra Gelsted til Ejby, ville blive en forbedring 
for eleverne.  Ved mødets afslutning var det åbenlyst, 
at der var behov for endnu et dialogmøde. 
På dette møde, d. 7.juni, var der en lidt trykket stem-
ning. De fremmødte ytrede sig i retninger som : Hvor 
er hensynet til eleverne? Hvor hårdt rammer det bør-
nene fra Tanderup, som får endnu et skift? Transport til 
Ejby? Hvorfor flytte de mange til de få? osv.  Skolebe-
styrelsen lagde op til nytænkning, og fokuserede på et 
konstruktivt indspil til dialogen med politikerne. Gen-
nem gruppearbejde kom man bl.a. frem til, at Gelsted 
Skole kunne indgå i et samarbejde med de andre over-
bygningsskoler i kommunen, om et forbedret unge-
miljø. Forsamlingen ønskede tid til at gennemtænke 
en forbedring. Vi gik derfra med en forventning om, at 
vores arbejde og nye argumenter, ville blive brugt.
På det sidste møde d. 24. aug., var en del byrådspoli-
tikere mødt op. I åbningen af mødet blev det tydeligt, 
at der fra politisk side intet var ændret, i forhold til det 
oprindelige oplæg. Adskillelige forældre og lærere rej-
ste sig op, og der blev stillet spørgsmål omkring under-
visningsplaner i Ejby, cykelsti, økonomi, osv.  Der blev 
præsenteret tal omkring stigende børnetal i Gelsted og 
faldende børnetal i Ejby. På ingen af spørgsmålene blev 
der svaret direkte fra politikerne. 
Som fremmødt borger sad man med fornemmelsen af, 

at beslutningen var taget. Det gik for alvor op for folk, 
at der ikke var nogen dialog. 
I kølvandet på dette sidste dialogmøde, satte en for-
ældregruppe, på ca. 12 personer, sig sammen. Ud fra 
den betragtning, at politikernes overbygnings-tilbud 
ikke var godt nok gennemarbejdet, måtte der råbes 
vagt i gevær.  Der blev reageret på fornemmelsen af, 
at tingene gik for stærkt, at eleverne ville blive de store 
tabere, og at det måske ikke er holdbare løsninger, på 
sigt. Var det mon første skridt i afviklingen af Gelsted 
Skole?
Mens der i forældregruppen blev arbejdet med at skrive 
læserbreve og indsamle underskrifter, viste det sig at 
budgetmødet var blevet pludseligt fremrykket. Mandag 
d. 12. sep. orienterede Claus Friis Lange så skole og 
skolebestyrelse om, at et enigt byråd havde indgået et 
budgetforlig. Umiddelbart kom det til at signalere, at 
beslutningen var endelig. Der er tradition for, at hvis 
det er et enigt byråd der indgår forlig, så er det så godt 
som vedtaget, men officielt kræver den demokratiske 
proces en 1. og 2. behandling, før det endelig kan ved-
tages. 
Forældregruppen holdt hastemøde den mandag aften, 
og det blev tydeligt, at der var al mulig grund til at gøre 
modstand mod en beslutning truffet, på så ringe et 
grundlag. Det var ikke en værdig proces, i en så vigtig 
en sag for et lokalsamfund. 
Det er gået stærkt siden den 24.aug. Der har været 
bragt læserbreve, skrevet artikler, lavet flyers, trykt 
trøjer, malet skilte, samlet underskrifter ind, lavet sta-
tistisk talmateriale ad to omgange, sendt et åbent brev 
til politikerne og afholdt åbent møde søndag d. 18. sep. 
Denne søndag var ca. 40 personer samlet i bølgen, og 
udover forældre til skolesøgende børn, var også ældre 
borgere, forenings- og erhvervsfolk mødt frem. Der var 
interesse for Gelsteds fremtid, men især vilje til at stå 
sammen nu.  
At forældregruppen ikke er en lille flok, blev nemlig 
bevist, da Gelstedborgere samledes til demonstration 
ved byrådsmødets 1.behandling, mandag d. 19.sep. 
Der blev afleveret 958 underskrifter til borgmester 
Steen Dahlstrøm, og Fyns Stiftstidende skrev om 300 
fremmødte Gelstedborgere og dagplejere. 
Vi håber, at vi med dette indlæg, har givet en vinkel på, 
hvad der rører sig i Gelsted. Vi har ikke patent på sand-
heden, men har forsøgt at give et indblik i forløbet og 
bevægegrundene for at reagere. 
2.behandlingen ligger på et byrådsmøde mandag d.10.
okt. og vi håber, at ligeså mange – og flere til – vil duk-
ke op og vise, at vi står sammen.

På vegne af forældregruppen Annette Zeberg, Inge-Lise Brink 
og Birgitte Juul Larsen
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Gelsted Hallens
Cafeteria

Tlf. 64 49 18 69

Her er en af de vigtigste 
service medarbejdere 
i vores kommune!
Hun hedder Lolita B. Nielsen, hende der på flere 
områder pynter op på Gelsted, og øvrige "grønne 
sager" i Ejby "gamle kommune". - Her i Gelsted 
ser vi hende med hakke og rive - kost og plæ-
neklipper - hækkeklipper, og ståene på hovedet i 
tunellerne for at samle papir og glasskår op, det 
som folk selv burde, når man taber noget. 
Hun nipper de flotte blomster i kummerne rundt 
om. - Takket være hendes og kollegaers snilde 
har vi stadig flotte blomster på torvene. 

De har nemlig selv lavet kummerne - lige fra træ-
et blev hentet i skoven, til de fik det skåret op og 
sat sammen, da der i den grønne kasse ikke var 
penge til at købe færdige kummer med. - Lolita 
deltager i kurser, for at klare sig i det grønne.
Endnu er der gang i ukrudtsbrænderen . Hun er 
desværre ikke vejmand, for så ville hun da også 
holde torvet jævnt. 
Takket være Lolita, holdes alt øvrige året igen-
nem rigtig pænt,  ved hendes jævnlige besøg. 
- Desværre kan det ske, at kort efter hun har 
været her, ja så har nogen igen tabt et og andet 
der så ligger  og farer rundt i og omkring tunel-
lerne.
bn

Bumpe-gade og  Hul-torvet
Hermed foreslås nogle nye navne til henholdsvis Søn-
dergade og Torvet i Gelsted by og sogn. Grunden til 
forslagene kender og forstår enhver, der færdes i byen. 
Den nordligste del af Søndergade har 16 – 17 bump, 
der hvor asfalten ikke er jævnet ordentlig ud efter op- 
og nedgravninger af varmerør, telefonledninger m.v. 
Bumperiet er rystende på den strækning, som jeg der-
for foreslår omdøbt til Bumpe-vej. Dertil kommer nogle 
ganske almindelige huller i vejen, som ganske gratis 
afprøver ens støddæmpere, altså en kommunal service, 
som vi alle hellere overlader til fagfolk.

    Og torvet er anlagt med masser af brosten i mønstre 
på kryds og tværs. Her er der huller mellem brosten og 
asfalt, så cyklister især skal passe på ikke at blive fan-
get med forhjulet i et sådant uforudseeligt krater. Det 
nye forslag til navn for torvet er derfor:  Hul – torvet. 
Det var i øvrigt meget bedre, om hele torvet var asfalt-
belagt, når man nu ikke vedligeholder brostenene, det 
er i sagens natur  meget dyrere. Der skal faguddannede 
brolæggere til det arbejde. Brostensmønstrene er da 
meget pæne, men så skal de holdes ved lige og ikke 
bidrage til mere gade-bumperi i Gelsted.
   Indlægget her slutter med en opfordring til vor Gel-
sted repræsentant i det fjerne Middelfart byråd: spark 
til rette vedkommende/r), som jeg vil mene har et ret-
tidigt ansvar for, at vi ikke rystes helt ud af folderne her 
i byen.
PS. efter at indlægget var skrevet, har kommunen lap-
pet de værste huller i Hul-torvet. Det er nu farbart, 
men cyklister skal stadig passe på revnerne i brostens 
striberne, I øvrigt er der andetsteds stadigvæk  mange 
huller, som trænger til udbedring.
                                                                         ejp 
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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

����
�����������������
�����������������������������
�������������������
������������

���������������� � �

Så er der Tyrolerfest 
i Gelsted Forsamlingshus 

Lørdag den 22. Oktober 2011 
kl. 18.30.

Bestyrelsen står igen for sildemad - jæger-
schnitzel og kaffe. Underholdning og musik 
er lagt i hænderne på De fynske Tyrolere og 
Røverbanden spiller op til dans kl. 21.00 cirka. 
De store ølkrus er fundet frem af gemmerne, 
og tyrolerhattene er børstet af. 
Der er igen lagt op til en hyggelig aften i et 
festpyntet forsamlingshus. 

Støt op om det lokale initiativ, for der er end-
nu ledige pladser. 

Billetter købes hos formanden Svend Thorup, 
Søndergade 79, 5591 Gelsted. 
Tlf. 64 49 17 03 
Pris pr. billet kr. 225,oo.

Hilsen Støtteforeningen for Gelsted Forsamlingshus. 

Husk der er julemarked i 
Gelsted Forsamlingshus den 

19. November 2011 kl. 10.00-16.00. 
Så er det snart tiden at sætte juletræet på terrassen 
med lys. Så vi sælger juletræer,  pyntegran og hassel-
grene udenfor. Indendørs er der ca. 20 stande med alt 
hvad der hører til en hyggelig jul. Vi sælger kaffe, gløgg 
og æbleskiver, samt tarteletter med høns i asparges. 

Det store lotteri med mange præmier, vil også være der 
i år. 

Alt tyder på en hyggelig dag. 

             Støtteforeningen for Gelsted Forsamlingshus. 

Mortens Aften på Gelsted Kro   
d. 10 november 

 
Varm røget Nordsølaks ,m purløgscreme m. 
råsyltede cherrytomater, sprød salat og hjemmebagt 
groft brød 
 
Gl. daws Andesteg, m. hvide og brune kartofler, 
sovs rødkål, franske kartofler, svesker, syltede asier 
 
Ris a´la mande med lun kirsebærsovs 
 

2 retter 185,-      3 retter 215,- 
 

 
Ta anden med hjem  

hvide/brune kartofler, sovs, rødkål  og surt     130,  
+ 

 Ris a´la mande med lun kirsebærsovs 175,- 
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Hvad sker der med Gelsted 
– skole og plejecenter?

Fra en lokal sognepræsts 
synsvinkel.
Jeg flyttede hertil Gelsted for snart 
ti år siden med mand og to børn. 
Det tager altid sin tid at falde til i 
et givent lokalsamfund. Efter ti år 
er vi godt og grundigt faldet til. 
Gelsted er også min base, her har 
jeg hjemme  og  det er gået op for 
mig, at der skal kæmpes, hvis den 
skal bevares. 
Det kan godt være at byen for 
udeforstående fremstår lidt splittet 
med jernbanen, der har delt byen 
brutalt og givet den en lidt spredt  
karakter.
Men man skal ikke tage fejl. For 
Gelstedboerne er glade for deres 
by. Jeg har ofte gennem årene 
bemærket, at man har følt sig 
noget overset fra politisk hold.  Og 
helt tilbage fra dengang rådhuset 
kom til at ligge i Ejby har der været 
en stærk ærgrelse blandt Gelsted-
borgerne over, at Ejby bliver regnet 
som det naturlige centrum i denne 
del af kommunen ofte på bekost-
ning af netop Gelsted, som jo er 
større.
Alt det er foregået før, jeg kom til 
som præst og har ligget i under-
strømmen, som noget jeg ofte har 
hørt påtalt, men aldrig rigtig har 
forstået.
Men i de sidste måneder er det ble-
vet klart for enhver også for mig, 
at der er noget om snakken.
At det er rigtigt, at der ikke udstyk-
kes byggegrunde i Gelsted.
At de er ved at lukke en afdeling 
på ni lejligheder ned på Gelsted 
plejecenter, så der er 9 pladser 
tilbage til ikke-demente beboere  
fremover. Jeg er flere gange på det 
sidste stødt på gelstedboere, der 
ikke kunne visiteres til deres lokale 

plejecenter.
At det er rigtigt at Ejby på trods af alle 
gode argumenter i nogen grad forfor-
deles  fra politisk hold. Tydeligt er det 
blevet  på skoleområdet. Der er indgå-
et budgetforlig i Middelfart Kommune 
for 2012, som medfører at Gelsted 
skoles overbygning i skoleåret 12/13 
overflyttes til Ejby skole.  
I skrivende stund skal det budgetfor-
lig, der blev indgået d. 11.september 
til 2.behandling og ikke mange tror 
på, at vi formår at rykke et komma i 
den sag. 
I huj og hast er denne beslutning  
truffet.  Og Gelstedboerne har ikke 
nået at fatte, hvad der foregik, før det 
var for sent.  
Under forløbet har vi i lang tid frem-
stået splittet og ukampdygtige her i 
Gelsted. 
Vi fik et tilbud, som mange i første 
omgang ikke synes, at de kunne afslå:  
I får 25 millioner til renovering af sko-
len, hvis I går med til at flytte over-
bygningen til Ejby.
Og ja, …. En renovering af skolen er 
noget, vi brændende ønsker os.
Vi blev sat til at vælge mellem to 
onder og mange valgte i første 
omgang det mindste – alt den stund, 
at der ikke var andre valgmuligheder.
Det er rigtigt, at der er nogle gelsted-
borgere der er tilhængere af overflyt-
ningen. Det vil jeg gerne understrege 
og det skal man naturligvis have lov 
at mene!.  Men afstemningen henover 
sommerferien på skolens forældreintra 
var ikke det repræsentative svar for 
Gelstedborgerne. Det var de ca. 1000 
underskrifter derimod, vi kunne afle-
vere på byrådsmødet d. 18.septem-
ber, hvor der var førstebehandling af 
forslaget. Og hvor politikerne slet ikke 
kunne blive færdige med at udtrykke 
hvor godt det her forlig er. Og vi sad 
200 måbende Gelstedborgere til det 
møde, hvor mange blev  forvissede 
om, at disse politikere ikke repræsen-
terer os og i bedste fald er ligeglade 

med os og i værste fald kan få den 
paranoide type til at tænke, at de 
er ved at lukke os ned herude.
Det tror jeg nu ikke, at nogen har 
en bevidst plan omkring. Det sker 
bare stille og roligt og umærkeligt.
Som sognepræst og forældre 
begræder jeg naturligvis denne 
udvikling. Og efter min bedste 
overbevisning er jeg som præst i 
Gelsted gået hen og blevet præst 
for et sogn der er under stærkt 
pres – hvor de bærende institutio-
ner er under en form for afvikling. 
Det er sørgeligt at være en del af.
Mange frygter, at når overbyg-
ningen flyttes, så er vi nede på et 
elevtal der gør os sårbare for luk-
ning. Og som jeg vejrer stemningen 
blandt forældre, så er der mange, 
rigtigt mange, der flytter deres 
børn til Nr.Aaby og Brenderup, og 
ikke til Ejby.
Der er meget, der tyder på, at der 
ikke kommer den beregnede tilgang 
til Ejby skole.
Jeg håber at ovenstående  i fremti-
den viser sig at være sortsynede og 
alt for pessimistiske betragtninger. 
Jeg håber, at tilhængerne af flytnin-
gen af overbygningen får ret – at 
Børneuniverset bliver det, der kan 
sikre Gelsteds overlevelse. 
Lige nu er jeg bekymret.
Jeg har i år 40 konfirmander  i 
Gelsted/Tanderup. Det er rigtig 
passende og en stor glæde, at de 
kommer fra samme skole og har 
fælles hverdag – deres liv hæn-
ger godt sammen og er integreret 
i lokalsamfundets øvrige tilbud i 
bl.a. sportsforeningen.  Fremover, 
hvis/når overflytningen bliver en 
realitet vil konfirmanderne komme 
fra forskellige skoler og en del vil 
måske vælge at blive konfirmeret 
udensogns med deres klassekam-
merater. 
Det skal jeg nok overleve og jeg 
vil arbejde alt,  hvad jeg kan for 
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at børnene har lyst til at komme 
hjem og blive konfirmeret. Men det 
ærger mig i den grad, for det virker 
ubegrundet al den stund at  befolk-
ningsgrundlaget er her i Gelsted 
til, at vi har vores egen skole og 
børnetallet er stærkt stigende de 
næste mange år!
Ser man så på det budgetforlig, der 
er indgået, så viser det sig, at vi 
først får pengene om 3 eller 4 år til 
renoveringen og der kan nå at ske 
rigtig meget før den tid.
Det havde været på sin plads, at 
man udskød sammenlægningen fra 
politisk hold, som skolebestyrelsen 
også har foreslået det, og at Ejby, 
Gelsted og Brenderup, som har 
overbygningsskoler i gammel Ejby 
kommune, det næste år fik tid til at 
sætte sig sammen for at diskutere 
visioner med henblik på en saglig 
styrkelse af overbygningsdelen for 
alle elever i området.
Det er ikke sikkert, at det der ville 
komme ud af det,  ville have gået 
Gelsteds vej, men det ville i det 
mindste have været respektfuldt 
overfor demokratiet. Og vi ville 
være blevet hørt.
Et andet presset område er ældre-
området her i Gelsted.
Jeg er gennem alle årene kommet 
på Gelsted Plejecenter, altid med 
meget stor glæde. 
Man havde i sin tid et meget vel-
fungerende køkken, som tilmed gav 
overskud- og hvor mange ældre 
borgere kom udefra og spiste med. 
Det blev lukket ned. Så blev dag-
centertilbuddet flyttet til Brenderup.  
Og det sidste nye – det er i hvert 
tilfælde nyt for rigtig mange Gel-
stedborgere er, at man lukker en 
afdeling ned på Gelsted plejecen-
ter.  Der bliver få pladser tilbage til 
ikke demente og det betyder ( det 
frygter mange), at sandsynligheden 
for at blive visiteret som ældre gel-
sted- borger til Gelsted plejecenter 

Fra Kirkebøgerne
Gelsted kirke
Dåb:
Clara Pærremand Knudsen
Hønnerupvej 55, Gelsted
Døbt d.11.september 2011

Mathias Vanman Maarschalk 
Knudsen
Sivkærvej 14, Gelsted
Døbt d.17.september 2011

Viktoria Ronja Lynggaard Ellebæk
Enggårdsvej 1, Tanderup
Døbt d.17.september 2011

Døde og begravede Gelsted

Solveig Bødskov Hansen
Søndergade 28A, Gelsted
Død d. 5.september 2011

Esther Marie Bøllingtoft
Søndergade 55, Gelsted
Død 9.september 2011.

Henry Egon Pedersen
Tårupvej 10 I, Gelsted
Død d.13.september 2011

Herdis Nielsen
Tårupvej 14 H, Gelsted
Død d.26.september 2011

Viede i Gelsted Kirke
Pia Annette Nielsen
og
Mogens Stauggaard Nielsen
Hvedevej 35, Middelfart
D. 17.september 2011

er blevet ringere.
Også på dette felt vil jeg så nødig at 
jeg og alle de andre pessimister her i 
Gelsted får ret.
Vi vil ikke af med vores dejlige pleje-
center i Gelsted. 
Fra politisk hold hører vi gang på 
gang, at vi skal satse på de frivillige, 
hvis vi i fremtiden skal  kunne vare-
tage ældreomsorgen. På Gelsted ple-
jecenter er der et enestående korps 
af frivillige. Folk som gerne vil give en 
hånd med og som kender mange af de 
mennesker, der bor på centeret i for-
vejen.  Det sidste jeg har opdaget er, 
at der er en gruppe af vågekoner (fri-
villige som sidder ved dødslejet), for 
som man siger: ingen skal dø alene. 
Det er et overordentligt smukt stykke 
frivilligt arbejde, som er groet ud af 
lokalsamfundets nærhed. Den frivillige 
indsats har udelukkende at gøre med 
forankringen i lokalsamfundet. De 
frivillige ville vel næppe tage til Strib 
eller Middelfart for at bidrage med en 
indsats?
Ved et møde forleden på Gelsted ple-
jecenter blev nye planer for plejecen-
teret fremlagt. 
Den nedlukkende afdelings ni lejlighe-
der kan lejes ud til andre ældre, som 
ikke er plejekrævende. Ældre som 
kan bruge huset. Det er et plaster 
på såret. Og jeg håber på, at det er 
rigtigt, som Områdeleder Birgit  Drud 
lovede de fremmødte gelstedborgere, 
at der også fremover vil være rigeligt 
plads på Gelsted Plejecenter.
Hun forsikrede i hverttilfælde på 
mødet om at nedlukningen på pleje-
hjemmet ikke har at gøre med den  
centraliseringsplan, plan om stordrift, 
som kommunen har sat i højsædet for 
at få mere velfærd for pengene i Mid-
delfart kommune.
Det må jo betyde, at der er mulighed 
for at de ni lejligheder i den nedluk-
kede afdeling kan konverteres til 
plejehjemspladser igen, hvis behovet 
skulle vise sig.

Vi fik at vide på mødet, at lukningen har at 
gøre med, at ingen, eller ikke ret mange 
vil bo på Gelsted Plejecenter. Det stemmer 
ikke umiddelbart overens med udsagnene 
fra alle de ældre jeg besøger i sognet. Så 
… lad os håbe at vi igen kan få et helt og 
intakt Gelsted plejecenter.
Med ønsket om alt godt for Gelsted
Venlig hilsen Dorthe Stæhr Nielsen
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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

Kirkebil
Det kan være svært for ældre og 
gangbesværede at komme i kirke. 
Man skal derfor ikke holde sig tilbage 
for at bestille kirkebil til gudstjenester 
og deltagelse i de øvrige af kirkernes 
arrangementer i såvel Gelsted som 
Tanderup sogne.

Kirkebil er gratis og man bestiller selv 
direkte ved Middelfart Taxi på ....
tlf. 64 41 40 55 dagen før.

kirketider Gelsted Tanderup
Oktober
7. spaghetti 17.00      DSN
9. 9.30      DSN 11.00      DNS
16. 11.00    DSN 9.30        DSN
23. 9.00        JCR ingen
30. 11.00    DSN 9.30       DSN
November
1. ældreg.tj. 11.00    DNS
6. Alle Helgen 16.00    DSN 19.00    DSN
13. 9.30      DSN 11.00    DSN
20. Ingen 14.00     JF
27. 1.s.i. advent 11.00    DSN 9.30      DSN
December
4. 2.s.i.advent 14.00    DSN 11.00    DSN
11. 3.s.i. advent 11.00    DSN Kirkekoncert kl. 15:00
18. 4.s.i. advent Ingen 9.00     JF
24. juleaften 13.00    DSN 14.30    DNS
24. juleaften 16.00    DSN
25. juledag 9.30      DSN 11.00    DSN
26. 2.juled. 11.30     JCR ingen
31. nytårsaften 16.15    DSN 15.00    DSN

Forkortelser:    :
JF - Johanne Fårup
JCR - Jens Chr. Rothmann
DSN - Dorthe Stæhr Nielsen

Ældregudstjeneste 1.november 
i Tanderup kirke klokken 11 00

Traditionen tro er der ældregudstje-
neste i Tanderup kirke med efter-
følgende spisning og sang i sogne-
huset.
Tilmelding til Inger Jørgensen d.26.
oktober tlf: 64781034 
Venlig hilsen 
Tanderup menighedsråd og sogne-
præsten

Minikonfirmander
I år bliver der to hold minikonfir-
mander.
Og der tegner i skrivende stund til 
at tilmeldingen er stor.
Det er dejligt.
Undervisningen begynder i uge 40.
3.A: 4.oktober klokken 13 15 – 15 
30
3.B: 5.oktober klokken 13 15 – 15 
30
Undervisning  i ugerne: 40, 41, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49
VI holder minikonfirmation i 
Tanderup kirke ved en familieguds-
tjeneste klokken 11 00 og i Gelsted 
Kirke klokken 14 00.

Undervisningen løber altså fra uge 40 
og til og med uge 49.
Vi er i år to undervisere, som undervi-
ser på skift. 
Undertegnede og tillige Lilian Kidmose, 
som de foregående år har undervist 
Tanderup-minikonfirmanderne.
Venlig hilsen 
Dorthe Stæhr Nielsen

Spaghettigudstjeneste i 
Tanderup kirke d. 7.oktober 
klokken 17 00

For hele familien!
Tag mor og far og bedsteforæl-
dre, fætre og kusiner, lillebror eller 
storesøster med til Gudstjeneste i 
Tanderup kirke.
En kort gudstjeneste med fortælling 
og salmesang og hygge og efterføl-
gende mødes vi til fællesspisning i 
sognehuset.

Handicapgudstjenste i 
Gelsted kirke 
tirsdag d.15.november klokken 15 
30 med efterfølgende spisning i 
sognehuset.
Igen i år holder vi handicapguds-
tjeneste i Gelsted kirke. En guds-
tjeneste for alle, hvor specialinsti-
tutionerne i Middelfart kommune er 
særligt indbudte.  Æblehavens band 
spiller og synger og vi synger i fæl-
lesskab. Temaet for gudstjenesten 
er: VI SKA HUSK´  ´Å  NYYY DE`. 
(Klingende fynsk for: VI skal huske 
at nyde det). 

Tilmelding til spisning Sognepræst  
Dorthe Stæhr Nielsen
64491096 inden d. 7.november .
 Venlig hilsen
Sognepræst 
og Gelsted menighedsråd.

Konfirmationer 2012
Årets konfirmandundervisning er godt 
i gang. Det er veloplagte, engagerede 
og spørgelystne konfirmander. 
A-klassen har bedt mig overveje, 
om de skal deles i to hold eller 
konfirmeres samlet. 
Jeg har besluttet det sidste. Ikke 
mindst fordi stemningen blandt 
konfirmanderne er til det. Altså: hold 
A bliver konfirmeret samlet, d. 29. 
april klokken 10 00.

Hold B Konfirmeres d. 6.maj : klokken 
11 00 i Gelsted Kirke
Tanderupbørnene konfirmeres:  klok-
ken 9 30 i Tanderup.

Allehelgensgudstjeneste
I mange kirker holder man en
særlig gudstjeneste om eftermiddagen
Allehelgens dag, hvor man
læser navnene op på alle dem, der
er døde i sognet gennem det forgang-
ne år. Man siger tak til Gud for
de mennesker, som har gjort ens
liv rigere og man beder om hjælp i
sorgen, nu hvor de ikke er mere.
Det gør vi også i vore to kirker allehel-
genssøndag
d. 6.november.
Gelsted klokken 16 00, hvor Helene
Blum synger
og Tanderup klokken 19 00.
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Nem og lækker aftensmad  

- til en go´ pris 
 

Wienersnitzel m. brasede kartofler, skysovs, ærter. 110,- 

Spareribs m. mixed salat, pommes frites og dressing. 90,- 

Mørbradgryde m. ærter og råstegte kartofler. 120,- 

Kroens hakkebøf m. pommes frites, salat og dressing. 85,- 

Steak af oksehøjreb m. grønsager, pommes frites &  whiskysovs 145,- 

Alle retter fås også i børnestørrelse. 

Ekstra sovs og kartofler 25,- 

Mandag  Lukket       Tirsdag – søndag  kl.11.30 – 20.00 

 
  Gelsted Kro og Hotel 

Søndergade 1 - 5591  Gelsted 
Tlf. 64 49 10 68. Fax 64 49 17 68 

www.gelstedkro.d 

Gelsted Foderstof
Værkstedsvej 5
5591 Gelsted

Tlf. 64 49 12 23
Email: gelsted@hojlund.dk

Vidste du at....

Hvis du har en god historie/fortælling, der kan glæde 
andre, så send den til os på GelstedBladet.
Er du med i en forening/klub, så fortæl os hvad der 
sker, og hvad i laver, og hvad i har af arrangementer, 
og planer. 
Vær med til at lave dit eget lokal blad,  - det er gratis !

Brink Møbler og Brinks 
begravelsesforretning 50 år i Gelsted.
Det er ikke til at se det, hvis ikke lige vi ved det, men 
i Søndergade nr. 33, på det mest befærdede trafik-
knudepunkt i byen, overtog Karen og Jacob Brink i juli 
1961 et stort rødstenshus, med et gammelt snedker-
værksted i baghuset. De byggede siden hen et stort 
nyt snedkerværksted, som i dag er en møbelfabrik med 
præcisionsmaskiner, som klarer alle finere opgaver i 
større og mindre partier.

Desværre blev Karen Brink alene, da Jacob Brink døde i 
1999 efter en trafikulykke, på vej hjem fra en møbelle-
verance, til en af de store møbelkæder i Holland. I dag 
klarer Karen forskellige opgaver i begravelsesforretnin-
gen sammen med sønnen Peter Brink, og ejer 50% af 
begravelses forretningen. 

Peter og Inge - Lise Brink er siden hen blevet indeha-
vere af Brink møbler og bygningerne. 
De er leverandør til møbelhandlere såvel her i Dan-
mark, som mange andre europæiske lande. 

Fabrikken ligger over for lægehuset, hvilket af og til 
skaber trafikkaos med mange patienter til og fra, og 
store lastbiler som skal læsse træ af, eller hente møb-
ler, men det klares normalt uden større problemer. 
Karen Brink, som snart har 50 års jubilæum som leder, 
samt Inge - Lise og Peter Brink, er ”lokomotiver” i 
GG&Ifs gymnastikafdeling, og bruger en masse tid på 
at aktivere folk, både store og små ”modeller”. 
Gelsted bladet ønsker tillykke med 50 år i Gelsted.
bn

Støt vore 
annoncører, 
-  Handel lokalt !
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I anledning af årets smukkeste højtid tilby-
der Delikatessen de lækreste juleanretninger 
og platter. Bestil en vellykket julefrokost hos 
os eller få gode råd til, hvordan du selv kan 
sammensætte en harmonisk og velsmagen-
de frokost til dine gæster.

jul lidt ud over det sædvanlige

Marineret sild med karrysalat

Fiskefilet med remoulade

Ananasring med hønsesalat

Kamsteg med rødkål og asier

Leverpostej med champignon 

Risalamande med kirsebærsauce

Min. 6 kuverter

Ekskl. brød og smør

99,-  pr. kuvert

Rejer med citron og mayonnaise

Fiskefilet med remoulade og citron 

Røget laks med kaviarcreme

Røget mørbrad med peberrodsalat 

Kyllingefilet med slikasparges

Kamsteg med rødkål og asier

Fransk brie med druer

Risalamande med kirsebærsauce

Min. 6 kuverter

Ekskl. brød og smør

150,-  pr. kuvert

16546_julefrokost_final_jm.indd   1 21/09/10   10:01:05

Du finder vores ugeannonce i Folkebladet hver uge!

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

F
R

O
K

O
S

TE
N

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

115,00

125,00

150,00
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Tusind TAK  
I sidste nummer af GelstedBladet efterlyste jeg garn 
(rester) som man alligevel ikke brugte mere til de 
ældre på Gelsted Plejehjem, - og hold da op, hvor man-
ge medborgere i Gelsted, der fandt garn frem fra gem-
merne. Der er kommet et bjerg af garnnøgler m.m. 
På billedet er der et lille udpluk af ”høsten”.
Nu kan der rigtig komme gang i strikkeriet, og også til 
at brodere var der materiale.

Jeg skal hilse fra beboerne og sige mange tak.
Det er dejligt med opbakning når man efterlyser ting og 
sager der kan hjælpe andre
                                                                       SA

Kan du huske? 
Snakken gik livligt lørdag den 10.09.11, da en flok hav-
de sat hinanden stævne på Gelsted Skole for at mar-
kere, at det var 50 år siden, vi startede i skolen. 
De, der mødtes, var de elever fra årgangen, der afslut-
tede realen i 1971.

 
Fra venstre:
Inge Merete Iversholt (f. Nielsen), Bjarne Hansen, Kaj 
Jensen, Conny Demant Kjærhave-Andersen (f. Peder-
sen), Else Grethe Hansen, Randi Larsen (f. Wænner-
strøm), Solveig Sørensen (f. Jørgensen), Annette Berg 
(f. Rasmussen), Inge Lise Koch Hansen (f. Koch), 
Inge Dankjær Sørensen (f. Rasmussen) og 
Jan Hemmer Hansen.
 
Fin Rasmussen, Birthe Gertsen og Jes Bertelsen er 
ikke med på billedet.
 
Takket være en særdeles engageret og inspirerende 
Lone Ploug, der brugte en god del af sin lørdag på at 
vise rundt, fik vi et godt indtryk af udviklingen på 
Gelsted Skole.
 
Som et lille appendix kan berettes, at "pigerne" mødes 
2 x årligt ("drengene" inviteres med ved særlige lejlig-
heder).

Inge Dankjær Sørensen

www.hh-hansen.dk • henning@hh-hansen.dk

Hobbyklubben -

vil gerne takke alle vore sponsorer der gav os 
gevinster til Gelsted Marked
Tømrer Søren f. Olsen, fodplejer Vivian Ras-
mussen, Totalbanken, Gelsted tømmergård, 
Nørregade 12, Danske Bank, Kop og Kande, 
Tino pizza, Båring Bakke Grill,  Nykredit Nr. 
Åby, Fyns Vinkompani Nr. Åby
Nordea Nr. Åby, Dyrlægegården Kauslunde, 
Henning kræmmer, Tommy Fjordhauge, Auto-
mester Gelsted Tandlægerne Gelsted ,Gelsted 
Kro, brugsen Gelsted, Hansens frugt og grønt, 
Rishøj og Andresen, Indslev bryggeri, Gelsted 
slagteren samt alle vore frivillige der har lavet 
gevinster og passet tombola.
På foreningens vegne Kirsten Hansen

Gelsted VVS er nu Vestfyns VVS Service A/S
Vi går effektivt til enhver opgave i VVS-installationer

Telefon: 64 46 25 80  - mobil 40 14 25 80 
Granlyvej 44 -  5592 Ejby.  - www.vestfyns-vvs.dk
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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

Fodbold  -  U15 drenge 
vinder Veflinge CUP 2011.

Som optakt til efterårssæsonen deltog Gelsteds U15 
drenge søndag  den 14. august i Veflinge CUP.
Her havde vi mulighed for at prøve kræfter med 
11-mands fodbold, som bliver nyt for drengene.
Vi fik også mulighed for at spille de nye spillere ind på 
holdet.
Vi har fået en spiller fra Ejby og 3 spillere og en træner 
fra Husby.
Den første kamp mod Veflinge/Morud blev vundet 3-0 
efter flot spil. 
Herefter ventede Årup. En meget spændende og lige 
kamp i øsende regnvejr endte 2-2. På en bedre samlet 
målscore end Årup vandt vi stævnet. 
Førstepræmien var biografbilletter til hele holdet og 
trænerne.

Kenneth Risum

Efter et  markedsbanko, hvor der godt kunne have 
været plads til et par spillere mere, er vi tilbage til 
banko i forsamlingshuset hver torsdag kl.19:00. 
Nu er efteråret på vej og det er højsæson for bankospil 
. Du kan se de mange spillemuligheder på www.gel-
stedbanko.dk  og se nogle af de ekstra månedsgevin-
ster vi spille om.
Vi ses til bankohygge hos Gelsted Banko.

Nyt fra FGH Badminton
 
Har du børn i mellem 3 og 7 år
Brug en time i hallen sammen med dit barn en gang 
om måneden. 
Barnet får udviklet sin motorik  og du får en legeople-
velsen sammen med dit barn.
Tag til miniton og gør  noget for dit barn og dig selv. 
Det er hver tredje søndag i hver måned kl. 9:00 i Gel-
sted Hallen.
Du kommer bare i hallen, så vil Niels og Inger hjælpe 
dig. Mere information på www. fghfyn.dk eller Niels 60 
95 40 92
 
Indtil nu er der tilmeldt syv turneringshold, så der ven-
ter en sæson med mange dyster rundt på Fyn.  
 
Der har været god søgning på haltider i år. Men har du 
lyst til at spille på et eller andet niveau, har FGH Bad-
minton flere muligheder du kan vælge i mellem. Kon-
takt Erling på 20670200

Lidt nyt fra fodboldafdelingen  
  september 2011
Efterårssæsonen er godt i gang. Alle hold træner, spil-
ler kampe og deltager i stævner. Desværre har vi måtte 
trække dameholdet pga. spillermangel. Vi prøver igen 
til foråret at samle et damehold, for spillerne er der,  
men måtte desværre ofte melde fra pga. arbejde. På 
herresiden skal der kæmpes om hver eneste point og 
der skal hård arbejde og lidt succes til for at første 
holdet skal forblive i serie 1.  og anden holdet rykker 
op i serie 4. Alle skal yde en god holdindsats og pub-
likum bakker stadigvæk godt op om holdene. Oldboys 
og veteranerne har fået mere gang i målscoren her i 
efteråret. (det var jo lige det holdlederne ønskede sig…
smiler) point på kontoen og glade spillere.  

På ungdomssiden fungerer samarbejdet med HTUG og 
Ejby for U11, U12 og U13 fint med træning, stævner 
og kampe. På drengesiden er vi repræsenteret med alle 
hold fra U5 til U15 og på pigesiden har vi U8, U10, U12 
og U14. Der er plads til flere spillere, så kom hvis du 
har lyst til at spille fodbold. Du kan følge dine hold på 
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fodboldens hjemmeside www.gelstedfodbold.dk   Det 
fine regnfulde sommervejr har sat sine spor på fodbold-
banerne. Vi kæmper en del med våde baner, har flyttet 
lidt rundt på kampbanerne, og har heldigvis endnu ikke 
måtte aflyse hverken kampe og stævner. 

Vi har afholdt en del DBU-Fyn stævner for U5 til U11 
dvs. 3 mands for U5 tilU7, 5 mands for U8 til U10 og 
både 5 og 7 mands for U11. Til disse stævner står vi 
som stævneleder (hvilket Mikael Kramer ofte er), 
sørger for en kampplan, som måske lige skal ændres i 
sidste øjeblik, hvis nogle hold udebliver. Det har vi des-
værre opleveret flere gange. Derudover skal der være 
bolde og overtrækstrøjer i tilfælde af holdene spiller i 
ens farver. Vi skal ikke påsætte dommere, for der står 
i stævnereglerne at trænerne selv dømme kampene på 
skift. Der står også at forældre, træner og udskiftnings-
spiller skal opholde sig ved sidelinien og ikke ved siden 
af og bag målene. Derudover acceptere man dom-
merens kendelser og kommer ikke 
med tilråb, selvom man ikke er helt 
enige i kendelserne. Alle spillere 
siger altid ”god kamp” før kampen 
og ”tak for kampen” til sine mod-
standere og dommeren. Dette bør 
trænerne også gøre. Som forældre 
bør man huske at rose alle spil-
lere på holdet og kun komme med 
positive tilråb. Det skal være en 
god oplevelse for børnene. Det er 
Fairplay. Har du som forældre læst 
DBUs 10 forældre bud?  De kan ses 

Juhuuuu.
Hej. Der har åbenbart været problemer med distributionen af vores brochure for 
gymnastik, så her er tiderne.

Programmet for sæsonen er:
Mandag: Nordic walking-stavgang kl. 10.00-11.00, Ropesjipping kl. 16:30-18.00 (fra 1. kl.), 
Forældre/barn 16.45-17.30 (1-4år), Gelsted ROS kl. 17.30-19.00 (4.-8. kl.), Pulsen op kl. 19.00-20.00, 
Pilates fortsættere kl. 19.00-20.00, M/K-motion kl. 20.00-21.00. 
Tirsdag: Krudtugler kl. 16.30-17.30 (5 år-2.kl.), The GIRL power team kl. 17.30-18.30 (fra 4.kl), 
Zumba kl. 19.00-20.15, Herremotion ”Micks elitehold” kl. 19.00-20.00. 
Onsdag: Lømler og lømliner kl. 16.30-18.00 (2.-4.kl.), Løb kl. 17.00-18.00.
Torsdag: Tumlere kl. 16.45-17.45 (3-6 år), Motionsdamer kl. 18.30-19.30, RytmeQuinder 19.30-21.00 
Besøg www.gelsted-gymnastik.dk    - for flere oplysninger eller se i brochuren.
Vi håber på at se mange af Jer, vel mødt Gymnastikudvalget J 

i klubhuset. 
Vores træner gør et kæmpe flot arbejde med træning 
og kampe og vi synes de skal ”slippe” for at dømme 
kampene og ”kun” fokusere på deres hold. Vi forsøger 
at have dommere på til alle stævner. Vi har brugt vores 
unge spillere fra U13-14og 15 holdene samt nogle mere 
erfarne trænere og ledere til at dømme disse stævner. 
I skal alle, trænere, forældre og tilskuere have ros for 
jeres fine opbakning til de unge dommere. I har givet 
dem gode oplevelser ved at være positive og givet dem 
mod på at fortsætte som dommere fremover. 

Hvor skal vi træne i fremtiden, hvis der bygges ny bør-
nehave på en af banerne? 
Et trænermøde med bainstorm om vores fremtidige 
sportsplads i Gelsted, har givet gode input til at arbejde 
videre med. En projektgruppe har udarbejdet en flot 
fremtidsvision for Gelsted Sportsplads. Vi har en vel-
fungerende og stor idrætsforening og vil gerne kunne 
tilbyde gode og ordnede forhold, med plads til alle, 
både de helt unge og de lidt ældre og beholde vores 
teenager i klubben. Det er dem der bliver set op til og 
er rollemodeller for de øvrige ungdomsspillere. Projekt-
gruppen har lavet et flot stykke arbejde med tegninger 
og budget, der viser hvorledes vi ser Gelsted Sports-
plads i fremtiden. Projektgruppen har præsenteret det-
te for kommunen. Planen kan ses i klubhuset. 

Indendørs fodbold begynder første weekend i novem-
ber. Vi har træningstider fredag og lørdag.
Gelstedstævnet for ungdomshold er i weekenden den 
10 og 11. december. 
                                                    Fodboldafdelingen, Britta Jensen
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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

Alt indenfor bogføring til små og
mellemstore virksomheder

Bogføringsassistance
• Fakturering                     • Kirkeregnskaber
• Løn                      • Navision
• Moms                      • Ø90 online
• Debitor/kreditorstyring             • Dataløn internet
• Budgetter                      • Word og Excel
• Månedsregnskab/Årsregnskab   • Homebanking

Ole Sloth Nielsen
Tellerupvej 15, 5591 Gelsted

Telefon 64 49 12 49
Ole@stenagergaard.net

Malermester
Michael A. Taylor
Tlf. 20 22 80 62

Besøg hos den nye graver på 
Tanderup kirkegård.

Lyden af et skuffejern højest oppe på kirke-
gården, ført af Jørgen Henriksen som er skuf-
fejernsfører.
Vi ønsker hinanden god morgen, Jørgen læg-
ger jernet, og som lovet kom jeg ikke før kl. 
7.00.
Vi går en tur rundt om den flotte hvide kirke, 
og snakker om det gamle og nye kirkegård-
sanlæg, og om hvorfor nogle planter er så lyse 
i toppen, og bliver enige om at de nok trænger 
til en gang gylle.
Vi går derfra ind i sognegården, som er lige så 
pæn, som den gang vi lavede den i 80 erne, 
men Jørgen var lidt flov over at vinduerne ikke 
var nypudsede, men helt klart oven i blæst og 
regn er det da umuligt.

Jørgen hedder også Henriksen, og blev graver 
vikar, da Gerda ville gå på efterløn d. 1. juli 
2010.
Senere nemlig d. 1. april 2011, blev han 
blandt 25 ansøgere valgt og ansat som kirkens 
nye graver.
Siden da har Gerda været flink til at videregive 
sin erfaring, og til stor gavn for en ny graver.

En god ting er siden skabt. - der nemlig blevet 
et godt samarbejde med Gelsted kirke, og vir-
ker godt for begge parter.
Med dette har Jørgen fået udvidet horisonten 
yderligt, ved at suge til sig af Tommy og piger-
nes viden, da mange ting jo er nye for ham. 
Nu kan de være fælles om specielle opgaver 
her og der.
Mens vi nyder kaffen på graverkontoret, ses at 
kontorudstyret er up t. data. Det Web basere-
de kirkegårdsprogram, gør det let at overskue 
gravpladserne, og hvilke aftaler der er indgået.
På kirkegården er hakke skuffejern rive og 
hæksaks de vigtigste redskaber. En motor 
plæneklipper og en lille motordrevet vogn med 
rive til P pladsen er der også gang i. Eneste 
mangel er pt. tørvejr.
Den 25/10 starter det vildt op med granpå-
lægning, der skal være færdig til første søndag 
i Advent.
Hertil kræves en større arbejdsindsats, idet 
det skal gøres sammen med andre traditionelle 
opgaver. 
Samarbejdet med præst og organist går utro-
ligt godt. - Ligeledes kører menighedsrådet 
/ graveren i Tanderup også rigtig godt. - Det 
samme gør det med Gelsted menighedsråd, 
hvor Jørgen i øvrigt sidder som medlem perio-
den ud. Sognegårdens rengøring passes også 
ind og udvendig af graveren.
At være graver er således en alsidig plads. - 
Livserfaring er meget nødvendig, og det har 
Jørgen jo.
Sådan en er jo til for kirkens brugere - alle 
sognets beboere. Man skal i hver en snak finde 
den rette dialog, og lytte til hinandens ideer 
eller måske problemer, og få snakket rigtig 
godt ud om dem.
Og som sådan føler Jørgen Henriksen, at 
det går helt godt med det -  her i hans nye 
arbejdsområde.
bn
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GAS • VAND • VARME • SANITET
Kløvervænget  2, 5591 Gelsted
www.rosenkjaer-vvs.dk

Tlf. 64 49 22 99

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

Gelsted Skytteforening holder 
Åbent Hus for alle
 Tirsdag d. 11 Oktober fra kl. 18.30 til 21.30. på 
15m banen, i kælderen på Gelsted Skole . Ind-
gang ved biblioteket, gå ned ad trappen og så til 
højre.

Gelsted Skytteforening har i sommerperioden 
været på skyttevej 12 Lunghøj , Gelsted. Her 
bliver der skudt på 50m og 200m baner ( elek-
tronisk markerings anlæg på 200m ) også med 
Rådyr skiver. (Hvis jægere eller kommende 
jægere, skulle ha lyst)

Vi er nu rykket ind på 15m banen i kælderen på 
Gelsted Skole, hvor der er åbent hver tirsdag fra 
kl. 18.30 til 21.00 .
Der skydes fra kl.18.30 med cal. 22 riffel og 
luftrifler og efter kl. 20.00 skydes der også med 
cal. 22 Pistol og luftpistol.

Skoleskydning.
I øjeblikket er der samling af 5 klasse elever fra 
hele landet, som skal dyste mod hinanden i 4 
mands hold. Her kan vindes flotte præmier til 
brug i klassen.

Skydning er for alle børn og voksne. En hyggelig 
sport, hvor man kommer ud og møder menne-
sker. 
Sporten kræver ikke det helt store, men med 
tiden vil man få styr på åndedræt og koncentra-
tionen. 
I foreningen kan man låne det meste skytteud-
styr, det skal bruges.

 SÅ KOM OG PRØV !

For yderligere oplysninger, kan man kontakte :
Formanden Peter Rasmussen på telefon 
42129488
eller Lars Hemmingsen på telefon 64491406 - 
26165833

Vidste i det?
Lars Reinholt er Gelsted og 

Tanderups 
nye fuldtids organist.

Der var ikke mange varme 
sommerdage i år, 
men på en af de få, havde vi gamle venner fra Nyborg 
på besøg her på Toftevangen og gik en tur sammen 
med dem igennem Lunghøj, ad Sivkærvej og Gelsted 
Mose. Det var lummert, og da vi holdt pause ud for 
de høje hække ved Sivkærvej 25, sagde vennen fra 
Nyborg, at det kunne have været godt, om vi havde 
husket at tage noget koldt at drikke med. 

Og vupti, kom der en sød dame frem fra bag hækken 
med en kurvfuld kolde øl og vand. Det viste sig at være 
Dorthe. Hun er flyttet her til fra Årup for ca. et år siden 
og har slået sig ned med en forretning, Mutti3d, hvor-
fra hun sælger garn, filtning og tupperware og sender 
varerne til hele landet. Dorthe sælger også, når der er 
lejlighed til det, fra markeder, bl. a. også Gelsted Mar-
ked. Desuden har der i løbet af sommeren været rejst 
et telt på gårdspladsen, hvor Mutti3d´s varesortiment 
var udstillet. 
Du behøver ikke savne garn til et varmt halstørklæde 
når du kan se Dorthe´s katalog på www.mutti3d.com                                               
kl
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Udvidelse og rejsegilde
Gelsted Motorkompani udvider med 200 m3, 
og samtidig har vi renoveret hele den gamle 
afdeling. Renoveringen består i at vi har iso-
leret alle bygningerne efter de nye krav sam-
tidig med at vi har fået installeret moderne 
ventilationssystem med indbygget varme, så 
vi håber på vores arbejdsmiljø bliver bedre. 
Dvs at vi har et 400 m3 moderne værksted 
med tilhørende lifte både til personbiler og 
store varebiler, da det gælder om at være så 
alsidig som overhovedet muligt. 
Udover renoveringen er der også investeret i 
nyt udstyr på værkstedet bl.a. den sidste nye 
bosch tester, så vi også på dette område kan 
tilbyde den bedste og mest moderne service 
til alle biler. 

Vi håber ikke vores renovering har generet 
bybilledet med alt det skrammel vi har stå-
ende ude foran, vi glæder os til at det nu kan 
blive flyttet så vi igen får vores dejlige for-
plads tilbage. 
Til allersidst vil vi benytte lejligheden til at 
takke de lokale håndværkere vi har samarbej-
det med på vores byggeri, da det har været 
en stor fornøjelse. 
Det har betydet meget for os at vi netop har 
haft alt hvad vi skulle bruge af arbejdskraft 
lige i vores nærmiljø. 

 Peder Pedersen

GELSTED VVS ER BLEVET TIL 
VESTFYNS VVS:

Grundet nye tider, er Vestfyns VVS v. Torben Johansen 
nu indehaver af Gelsted VVS, som blev startet i Sønder-
gade nr. 13. i 1877 af Agner Pedersens bedstefar, som 
smedede små træskobeslag og efterhånden blev det til 
en forretning med hjælpere på. - Senere blev Agners 
far, Karl smed mester i huset, og så blev det.Agner, og 
familieforetagendet der sluttede perioden, med Agners 
datter Inge, og smeden Bent Nielsen i 2001. 
Så samme familie fra 1877 til 2001,  hvor virksomhe-
den blev solgt til Erling Jensen. - Men intet varer evigt, 
og nu igen afhændet.
Fakta:
Torben Johansen har overtaget Gelsted VVS efter Erling 
Jensen, efter godt og vel 10 års brug.
Gelsted VVS har i perioden fra 1968  udvidet kunde-
kredsen ved køb af forretninger i Kingstrup og Veflinge.
- Vestfyns VVS har købt Hygind - Holse - Kauslunde - 
Ejby og nu Gelsted VVS.

Bygningerne på Koldinghave er ikke med i købet af Gel-
sted VVS, og ejes af Erling Jensen.
Torben Johansen glæder sig nok til endnu én ”kon / 
kolega” mindre her i det vestfynske område,
og fortsætter med sin ”egen bemanding” + John og 
”gamle” Bjarne, fra i Gelsted VVS . 

John og Bjarne og indehaveren Torben
Installationer og Serviceydelserne fra Gelsted VVS, er 
således nu henvist til Vestfyns VVS, og det ser man 
på servicebilerne, der holder her rundt omkring, og de 
viser gerne hvor de kommer fra. 
                                                                           bn 
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Hobbyklubben fejrer 
25 års jubilæum

Hobbyklubber for drenge og piger i alderen 10 til 18 
år har nu eksisteret i 25 år. De første år foregik det på 
Gelsted Skole.
Det var under den daværende Gelsted Husflid vi star-
tede. Lise Lotte og jeg havde været på er spindekur-
sus hvor vi også prøvede at filte. Vi blev så grebet af 
det at vi ville prøve om det var muligt at lave et bør-
nehold.
Esther der dengang var skoleleder var straks med 
på ideen og det var med stor spænding vi prøvede 
at starte et hold op. Dengang kunne man søge Ejby 
kommune om et tilskud til børnehold, dette sørgede 
Esther for så vi ventede spændt på om der var børn 
nok, men jeg havde da selv 3 der blev tilmeldt så nu 
manglede vi kun de sidste 7.
Dagen oprandt og vi var spændte på om vores lille by 
kunne mønstre et hold, så vi blev mildest talt noget 
overrasket da der mødte 27 børn til holdet. Mine egne 
børn, der jo havde prøver det hjemmefra, blev hurtigt 
degraderet fra elever til hjælpelærer. For reglerne var 
sådan at vi ikke bare kunne lave et hold mere.
Det blev et meget sjovt og lærerigt hold, børnene gik 
bare til den og filtede alt lige fra hat og hjemmesko til 
skulpturer, legetøj og billeder.
Siden da har Lise Lotte, kun afbrudt af et 2årig ophold 
på efterskole været hjælper og lærer på holdene.
Det gik jo godt, og året efter tog Jette Østergård et 
hold med porcelænsmaling. Gerda Wosniak og Birte 
Nicolaisen har også været med, som hjælpere
Efter at husflidsforeningen havde fået deres egne 
lokaler på Holmegården, og vi havde arvet en kera-
mikovn fra vores lokale keramiker, flyttede vi derud, 
så var vi ikke bundne af skolen tidspunkter, ferier og 
andre arrangementer.
Flytningen til Holmegård gav os et øget elevtal og Lise 
Lotte har nu i mange år haft sit eget hold med hobby-
arbejder af mange forskellig art, f.eks. laves der deco-
page, kort, æsker, filt, knipling, ting af gummislanger, 
læder, knytning og meget, meget mere.
Da Ejby kommune blev lagt ind under Middelfart 
blev tilskuddet til lærerkræfter taget fra os –æv – så 
kunne vi ikke længere holde på lærerkræfterne og alt 
arbejde må foregå med frivillig arbejdskraft, jeg selv 
må undervise i porcelænsmaling og formning af glas, 
så i perioder  ”bor” Lise Lotte og jeg der næsten, men 
vi har det jo rart med ”vores” børn så vi nyder det, og 
især nu hvor Anna Margrethe kommer og rydder op 
efter os.
I år har vi udvidet holdene med se sy hold for 14 til 
18 årige, det glæder vi os meget til der kan der laves 
forskellig beklædning og tilbehør f.eks. tasker.
Vi er meget heldig med vores genbo, Genbrugscen-
tret, der forærer os meget så som metervarer og 
porcelæn. Det betyder at vi kan holde prisen nede på 
150 kr. pr sæson. Vi har også en tombola på Gelsted 
Marked som vore lokale erhvervsdrivende er flinke 
til at sponsere gevinster til og resten laver bestyrel-
sen og andre medhjælpere selv, det er de penge der 
bruges til lidt ekstra gode materialer, f.eks. købte vi 
sidste år et ilt og gas sæt så vi kan lave vores egne 
glasperler.
Vi holder nogle lørdage, dette annonceres i Gelsted 
bladet, hvor børn og voksne kan være med til at lave 
forskellige ting.

Foreningen holder åbent hus lørdag den 22. 10    hvor 
interesserede kan komme og hilse på og prøve nogle 
forskellige fag.

 På foreningens vegne Kirsten Hansen
Al tilmelding og oplysning kan ske på tlf.  30352995

Generalforsamlingen 
i Gelsted Seniorklub 
afholdt d. 21. september 2011.

Fremmødte 65 medlemmer af 150 aktive deltog 
og startede med sang - kaffe / rundstykker og 
sang, og kl. 9,30 gik Generalforsamling nr.15 så 
i gang. 
Dagsordenen blev nøje fulgt, og ledet af foreslå-
ede, og valgte dirigent Ernst Lund.
Formanden kom med sin beretning fra det for-
gangne år, og takkede alle i den drivende kraft, 
samt det store fremmøde på aktivitets onsdage-
ne, ligeledes tak til Mandagsholdet - Borgerfor-
eningen -Genbrugsbutikken og Genbrugspladsen 
for det altid gode samarbejde på og omkring 
Holmegården.
Bent Hensen blev nyvalgt til bestyrelsen, som 
afløser for Lena Madsen, som vi pludselig miste-
de. 
Vi mindedes Lena som en stor kapacitet i vores 
Senior klub, men hun er her desværre ikke 
mere.
Ved konstituerende møde d. 28. oktober valgtes 
Bent Hensen til kasserer - Ronald Mathiassen 
til næstformand, Laurits Jensen til formand for 
mandagsholdet, job som begge de to havde i 
forvejen. 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer som før - Hans 
Persson sekretær og Bent Nielsen formand.
Suppleanter, da blev Agnete Lysholt valgt til 1. 
suppleant og Inger Steiner til 2. suppleant. 
Ernst Lund blev genvalgt til revisor.
Thorkil Larsen ønskede ikke genvalg som revisor 
suppleant. - I hans sted valgtes Poul Christen-
sen.
Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden 
med få spørgsmål fra medlemmerne der så fik 
svar.
Vi anbefaler alle interesserede at se hjemme-
siden, der let findes på Gelsted seniorklub wix. 
Sammen med Gelsted Borgerforening venter vi 
på en hjertestarter, placeret v. hoved indgan-
gen.
.
Tilmeldningslisten til Løvfaldsfesten onsdag d. 
12. oktober blev lagt frem, og er fuldtegnet 
med de nu ca. 90 der er plads til. -  Spil Opper-
nes harmonikaer fra Middelfart harmonikaklub 
underholder.
bn
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Erindringsnedslag: HOBI.
R. Nielsens Piske og Stokkefabrik i Lunghøj var indtil 
konkursen i 1932 nordeuropas største af sin art. 
I mine drenge- og ungdomsår lå de store fabriksbyg-
ninger der stadigvæk og var dominerede af den gamle 
fabriksskorsten ved kedelhuset. Med jævne mellemrum 
forsøgte optimistiske sjæle at få gang i et nyt industri-
eventyr. Bl.a. var der gennem længere tid frugttørreri. 
Det længst holdbare var nu nok fyrværkerifabrikken 
HOBI, som i mange år holdt til i de bygninger, der i det 
gamle fabrikskompleks havde udgjort kontor, stald og 
lade samt lager og piskeværksted. Den var startet der 
af Holger Biering, som kom fra Odense, hvor han vist 
nok også tidligere havde drevet fyrværkerifremstilling. 
Jeg ved ikke hvornår det skete, men da jeg begyndte 
med eftermiddagsjob der i 1959, var man allerede langt 
nede ad derouteslidsken, men fremstillede dog stadig-
væk bordbomber og lidt spøg og skæmt som f.eks. trut-
horn.

Ud for Søndergade 80 stopper en dag i 1959 en stor, 
sort, gammel amerikanerbil fra trediverne engang. Det 
er vist nok en De Soto. Holger Biering, som er meget 
tyk og uendeligt lidt adræt, kæmper sig ud af bilen. Han 
vil gerne tale med min mor, men det har han ikke let 
ved uden min assistance, da min mor er døv. Men det 
handler om, at min mor skal opfordres til at lave noget 
hjemmearbejde for HOBI. Det har hun åbenbart gjort 
før, men hun er ikke interesseret nu. Det giver for lidt. 
Far er ikke længere på en fabrik med svingdøre. Han 
har nu arbejde på Ejby Savværk, hvor de laver skole-
møbler til alle de nye skoler, der netop i disse år bliver 
bygget overalt i Danmark. Han oplever aldrig mere 
arbejdsløshed, så mor kan tillade sig at takke nej. Så 
hr. Biering må se, om han kan få nogle andre til at lime 
mundstykker på truthorn. 
Hr. Biering har lige fået en ide. Han mener, at en ung 
frisk mand som mig, burde kunne gøre fantastisk gavn 
som bordbombeladningsiputter. Hvis jeg vil bruge noget 
af alt min overflødige fritid på det, kan jeg tjene 1 kr. pr. 
time, fra jeg får fri fra skole til kl. 17:30.
”Det kan rundt regnet blive til 3 kr. / dag eller 15 kr. / 

uge altså godt og vel 60 kr. / måned” er der noget der 
siger inde i mit hoved. Og så har jeg fri både lørdag og 
søndag. Svend Bog betaler mig 40 kr. / måned  inkl. 
søndagsarbejde, så han har lige mistet en god og stabil 
arbejdskraft. Markedskræfternes ubønhørlige virkning 
har ramt Svend Bog i mellemgulvet.
Holger Biering var en umådelig tyk og fed fabrikant, 
som af samme grund var meget dårligt gående. Når 
han af en eller anden helt uafvendelig grund var nødt til 
at gå et stykke, gik han med så små skridt, at det blot 
var den ene fod skiftevis i forlængelse af den anden. 
Uden at blive ond-skabsfuld mener jeg at kunne sam-
menligne hans gang med en pingvins. Og så fløjtede 
han altid ganske svagt ud af en meget spidset mund. 
Men kun når han gik. Og det gjorde han af indlysende 
grunde kun, når der ikke var nogen vej uden om. Som 
f. eks. når fruen, Johanne Biering var gået i forvejen 
over i privaten for at tilberede frokosten. Så måtte 
han forlade sin store kontordreje- vippestol og tøfle 
over gårdspladsen med sine små fodflyt, alt mens han 

pustede ud af den meget 
spidsede mund. Der indtog 
han sine halve med et eller 
andet og fik en Carlsberg 
Porter til. 
Fyrværkerifabriken havde en 
grum forhistorie med en del 
tilskadekomne. Blandt andet 
var vores spejderfører Arne 
Møller Nielsen engang kom-
met til skade med en eksplo-
derende krudtladning. Resten 
af sit liv havde han nogle 
sorte pletter eller plamager 
i ansigtet. De stammede fra 
hans uheld på HOBI.
Da jeg begyndte på HOBI, 
arbejdede vi ikke længere 
med krudt, og det farligste, 
vi havde, var sprængvat. 
Det var meget let antæn-
deligt, men ikke eksplosivt. 
Ikke desto mindre var også 
sprængvat skyld i adskil-
lige uheld. Der fortaltes, at 
en dame, som ville skifte 
en pære i en lampe over et 

arbejdsbord, tabte den endnu varme pære i en bakke 
med sprængvat, som blussede op og brændte alt 
damens hovedhår af. Holger og Johanne Biering var 
derfor lige så forsigtige og påpasselige med stoffet, 
som de havde været med krudt, og deres sensibilitet på 
det felt gjorde dem sårbare, som I vil forstå det af den 
følgende historie:
Det var en vinteraften, og det var fyraften. Georg og 
jeg stod i forkontoret, som var et rum, man kom igen-
nem ind til Holgers kontor, hvor King, en afsindig og 
stor rottweilerhund og Holger holdt til. Vi var lige kom-
met ud fra Holger, og stod nu og skulle have vores 
overtøj på. Inde hos Holger havde vi pænt sagt farvel 
og tak for i dag efter at have foreslået ham, at vores 
timeløn skulle hæves fra 1,25 til 1,50 Kr. / time. Det 
var nok et års tid efter, at jeg var startet og også no-
get efter, at jeg havde skaffet Georg og Erik Hein job 
på HOBI også, og vi syntes vel, at vi efterhånden var så 
rutinerede bordbombeladningsiputtere, at vi burde have 
noget lønforhøjelse. Vi talte dog bogstaveligt talt for 
døve øren, eftersom Holger blot havde et svar: at han 
ikke kunne høre, hvad vi sagde. Vi ungersvende var 
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lige begyndt at ryge og ville tænde os hver en cigaret, 
inden vi skulle helt uden for i kulden. Vil I nu tro, den 
lige før så stokdøve fabrikant kunne pludselig gennem 
en solid, lukket dør høre lyden af en tændstik der blev 
strøget. Åben ild på fabrikkens område var selvfølgelig 
bandlyst, og Holger stod øjeblikkeligt i den åbne dør 
med King ved sin side og bad os vente med vort rygen-
de forehavende, til vi var kommet udenfor.
På HOBI arbejdede, da jeg startede, foruden hr. og fru 
Biering, kun nogle enkelte damer med hjemmearbejde 
og så en gut fra ungdomshjemmet i Kingstrup. Hans 
navn var Helmuth, og jeg kendte ham kun fra jobbet. 
Drengene fra hjemmet havde jo ikke deres fulde frihed, 
men kun frihed efter deres opførsel. Og det er ikke sik-
kert, Helmuths opførsel altid var helt tilfredsstillende.
For en bordbombeladningsiputter er en ladestok af træ 
uundværlig. Vi havde i fabrikken et stort antal af disse 
uundværlige, runde og glatte remedier i mange forskel-
lige diametre. 
En eftermiddag jeg mødte på job, var der totalt kaos. 
Både Johanne og Holger flagrede rundt. I kan med 
hensyn til Holger mene, at det må se mærkeligt ud, når 
en pingvin flagrer rundt. Dertil er kun at bemærke, at 
det så også mærkeligt ud.
De var voldsomt uvenner og beskyldte hinanden for alt 
muligt, og midt i det hele gik det op for mig, at ingen 
af os rigtigt kunne lave noget, da alle ladestokkene 
var borte. Længe havde alle været i gang med at lede. 
Både Johanne, Holger og Helmuth. Men stokkene var 
ikke at finde noget sted. Deraf var hysteriet opstået. 
Hvem kunne have forlagt alle stokkene på en gang? 
Jeg var uden for mistanke, da jeg lige var ankom-
met. Holger kunne heller ikke godt mistænkes, da han 
sjældent rørte ved noget ud over en sjælden gang sin 
telefon. Johanne var pr. definition ufejlbarlig, så hende 
kunne det heller ikke være. Alle andre havde hjemme-
arbejde sååå……HELMUTH.
”Helmuth, din djævleunge” råbte Holger, ”det er dig, 
der er den skyldige. Du ved, hvor de er henne.” 
”Ja” svarede Helmuth, og stillede et sødt gavtyveansigt 
op,” men jeg siger det ikke.” 
Der er ellers ingen tvivl om, at Helmuth i bund og 
grund var en ganske sød fyr, og det var de fleste af de 
drenge, som var der på hjemmet nok. Men at mange 
havde pådraget sig en lidt for stor portion fandeni-
voldskhed til at passe ind i et samfund som Gelsteds er 
jo nok uomtvisteligt. De malede så at sige med en bre-
dere pensel. De hørte med deres skarpe ironi og totale 
mangel på forståelse for pedanteri til på stenbroen. Og 
der kom de jo også fra, de fleste af dem. 
I mit hoved har jeg en historie. Jeg ved ikke, om den 
handler om Helmuth, Jørgen, der hjalp fragtmanden 
eller en helt tredje. Og måske er det endda bare en 
vandrehistorie:
Drengen havde fået udgang fra hjemmet for at cykle 
til Gelsted og blive klippet. I Gelsted var der på den tid 
hele tre herrefrisører. Herrefrisører er måske så meget 
sagt, på den tid kaldtes de for barberer. Hvem af de tre 
hårafrivere drengen gik ind til, ved jeg ikke, men det 
var en nysgerrig en af slagsen. Han ville gerne udfritte 
drengen. Han ville gerne høre noget, der kunne få ham 
til at gyse lidt. Han ville gerne høre noget, der kunne få 
ham til endnu engang at sige til lillemor i aften, at det 
var nu godt, de så klogt havde anbragt sig her i Gel-
sted, hvor ingenting skete.
Han spørger derfor drengen ud om, hvad han har lavet 
derovre i København, siden de ikke vil have ham der-
ovre og drengen svarer prompte: ”Jeg har slået en nys-
gerrig barber ihjel.”
                                                 Karsten Laursen

Lidt indtryk fra 
Gelstedmarkedet 2011

De farende svende havde en dejlig tid her på Gelsted-
marked. - Der blev camperet og festet, og hømøret var 
som altid højt.

Gelsted Skytteforening havde gang i pølserne, og gud 
ved hvor mange der blev ”skudt” over disken.

Seniorklubben var som sædvanlig godt besøgt, og 
serverede masser af kaffe med tilbehør, og der røg da 
også en del øller over disken.

Inde i teltet var der underholding af bl.a. Tante Tut, og 
Per på Keyboard, med alle de gode gamle melodier.
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Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Telefon: + 45 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Lunghøj Vandværk Registernr.: C50270
Kundenr.: 5505338

Dalbovej 10 Ordrenr.: 823167
5591 Gelsted Prøvenr.: 23246865

Att.: Kim Lund Modt. dato: 2011.09.13

Sidenr.: 1 af 1ANALYSERAPPORT
Rekvirent........: Lunghøj Vandværk

Dalbovej 10, 5591 Gelsted
Prøvested........: Lunghøj Vandværk Ledningsnet - V02200064/4429001499
Prøvetype........: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.......: Hylkedamsvej 75, køkken
Prøveudtagning...: 2011.09.13 kl. 14:15
Prøvetager.......: Eurofins Miljø A/S (VEK)
Kundeoplysninger.:

Analyseperiode...: 2011.09.13 kl. 23:27 - 2011.09.17
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Prøvenr.: 23246865
Prøve ID: **Grænseværdier Um

Prøvemærke: Vejl. Max. Metoder (%)

———————————————————————————————— —————————————————————— ——————————————————— ——————————————— ————

Coliforme bakterier 37 °C 1§ MPN/100 ml i.m. Colilert®

E. coli <1 MPN/100 ml i.m. Colilert®

Kimtal ved 22 °C, GEA 14 CFU/ml 200 DS/I 6222:2000

Jern (Fe) 0.016 mg/l 0.2 SM3120-ICP 30

Oplysninger fra prøvetageren:
Prøvens farve farveløs *VISUEL

Prøvens klarhed klar *VISUEL

Prøvens lugt ingen *ORGANOLEP

Prøvens smag normal *ORGANOLEP

Vandtemperatur 17.5 gr. C DS2250

pH 7.4 pH 7.0-8.5 DS 287:1978 10

Ledningsevne 59 mS/m >30 DS/EN 27888 10

Iltindhold 8.6 mg/l > 5 DS/EN 25814 10

Kopi af rapporten er sendt til:
- Middelfart Kommune, Natur- og Miljøafdelingen, Østergade 21, 5580 Nørre Åby

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring: 19. september 2011
RSD : Relativ Analyseusikkerhed.
< : mindre end. i.p.: ikke påvist.
> : større end. i.m.: ikke målelig.
# : ingen af parametrene er påvist. Kundecenter: tlf.70224256 Martin Hartlev Pedersen

Kontaktperson Godkendt af
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Nyt fra Lunghøj Vandværk
Hermed et nyt  måleresultat fra Lunghøj Vandværk. 
Det ser fint ud som det plejer. I foråret havde vi gene-
ralforsamling i marts. Her blev Karl Christian Knudsen 
valgt til formand og Flemming Andersen blev valgt som 
næstformand. Som suppleant blev Britta Jensen valgt.  
Vi var 14 tilstede til et godt møde. Ellers er vores pri-
mære arbejdsopgaver at finde de lækager  som vi har 
på nettet, og et af dem var i sidste uge ( uge 38 ) på 
hjørnet af Hylkedamvej og Ludvigsgårdevej.

Hilsen Lunghøj Vandværk  

Ældreboliger i et trygt og levende miljø i Gelsted 
Nu får ældre i Middelfart Kommune endnu en mulighed for en tryg bolig. Vigende søgning til 
plejeboliger har gjort det nødvendigt at tænke i nye baner på Gelsted Plejecenter, hvis ikke 
man skal stå med tomme lejligheder og dermed dårligere økonomi.

Ideen til at konvertere plejeboligerne til ældreboliger er opstået i samklang med ældreråd, centerråd og 
lokaludvalg, der alle har haft lejlighed til at komme med forslag og indvendinger. Parterne ser det som 
en fordel, at afdelingen bliver beboet af ældre, der måske kan være med til at skabe flere aktiviteter på 
plejecentret og i lokalsamfundet. 

Tre ledige boliger klar til nye beboere
På nuværende tidspunkt er der mulighed for, at 3 nye beboere kan flytte ind samtidig, og helt i ple-

jecentrets ånd er det dem, der bor på stedet, der 
sætter præg på dagligdagen. De nye beboere vil 
således også være med til at afgøre, hvad den nye 
afdeling skal hedde.
”Der er flere årsager til, at der ikke er så stor søg-
ning til plejeboliger. Der er de senere år bygget 
ældreboliger og bofællesskaber for ældre. Rigtig 
mange ældre er meget aktive langt op i årene, og 
rammes den ældre af sygdom, er anvendelse af 
rette hjælpemiddel samt gennemførelse af nye til-
tag i hjemmeplejen som mere træning i hjemmet 
med til at sikre, at flere ældre har muligheden for 
at blive i eget hjem”, siger social- og sundhedsdi-
rektør Kate Bøgh.

Attraktivt med godt samvær og 
mulighed for at ”lukke døren”.
Alle involverede parter forestiller sig, at 
det nye tilbud er attraktivt for ældre, der 
ikke er så glade for at bo alene mere 
eller ældre, der gerne vil tættere på de 
tilbud, plejecentret tilbyder. Det bliver 
helt op til de nye beboere at afgøre, hvor 
meget de vil benytte tilbuddene, og des-
uden vil de have mulighed for at komme 
med ideer til nye aktiviteter, som et stort 
korps af frivillige er med til at gennem-
føre.

Gelsted Plejecenter er bygget i flere 
afdelinger, så det kan lade sig gøre at 
”lukke døren” ind til selve centret, når 
der indrettes et selvstændigt bofælles-
skab. Lejlighederne er indrettet med 
soveværelse, badeværelse og en stue 
med et lille køkken. Det er muligt at lave 
sin egen mad, men man er også velkom-
men i cafeteriet og de andre tilbud på 
plejecentret.

Nyt tilbud i trygt miljø
Det er politisk besluttet, at den ene fløj 
indrettes til beboelse for friske ældre, 
der gerne vil bo i nærheden af andre 
ældre og føle den tryghed, det kan give. 
”Men det er helt sikkert, at ingen af de 
nuværende beboere i afdelingen tvinges 
til at flytte for at give plads til nye 
beboere”, understreger Kate Bøgh.
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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
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: Erik Hein,
Tlf. 64 49 14 14.

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                : 19:15 - 21:45
Hver Onsdag fra Sept. til April
Nye såvel som nuværende dansere
er meget velkomne,
Tlf. 64 49 26 25

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.

www.wix.com/gelsted/pensionist

Gelsted Skytteforening
Pistolskydning; Tirsdag kl. 20.00 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, 
Tirdage og Onsdage fra kl. 18.30 på 
Skyttevej, Lunge.
Evt. spørgsmål besvares på 
tlf. 64 49 14 06.

Gelsted Skakklub 
               -nu Ejby Skakklub

Ejby Skole - Blok  A 
Tirsdage fra kl. 19:00. 

Formand Chresten Nielsen, 
tlf. 28151271. 

Kig ind, 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 : 30 70 17 86.

www.wix.com/gelsted/seniorklub

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
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OKTOBERFEST I HUSBY
Lørdag d. 29. Oktober 2011 kl. 18.30

For første gang en rigtig Oktoberfest i Husby Forsamlingshus.

Fra dørene åbnes vil der kunne høres tyrolermusik i hele Husby og omegn.  
Tyrolerkongen kommer til byen, så det kommer ikke til at gå stille af.

Der serveres Gullaschsuppe m. brød samt Bratwurst med karryketchup og 
sauerkraut.
Fadøl (både classic og weissbier) kan købes i passende (store) mængder.
Der er selvfølgelig også mulighed for at købe sodavand, og efter spisnigen 
kan der købes kaffe og kage!

Maden vil være lækker og øllet billigt - især hvis du kommer udklædt!
På grund af de passende (store) mængder øl, er festen kun for voksne, 
altså + 18 år.

Find tyrolertøjet frem, kridt danseskoene og tilmeld jer hurtigt. (Gerne 
inden d. 10. oktober).  Vi har et begrænset antal pladser, derfor gælder 
”først til mølle” princippet.

Tilmelding:
Skriv email til cdh@syndergaard.dk med antal og navne på de tilmeldte.
I kan også ringe til Caroline på tlf. 51906290 eller Monica på tlf. 
29824511.

Derudover indbetales 150 kr./person, som dækker maden       Kontonr.  
2019   7600 002 850
Husk at skrive jeres navn og  ”Oktoberfest”  ved betalingen.

Viele grüsse,
HTUG und Das Bürgerverein Husbü, und Monica, Sönke und Caroline

NYT FRA HUSBY-TANDERUP OMRÅDET
Husby Forsamlingshus/ ”Vores Hus”
Borgerforeningen har nu købt forsamlingshuset og det lille hus ved siden 
af. Det er blevet døbt ”Vores Hus”.  

Aktiviteterne her er så småt ved at komme i gang: Med Krea- Klub, sang-
aftener, et havehold og IT – Klub er under overvejelse.
”Gymnastiksalen på Tanderup Skole står igen i år klar til mange timers 
glad gymnastik” skriver HTUG i -Hovsa. 
Den 29. oktober bliver der for første gang afholdt Oktoberfest i forsam-
lingshuset. Det bliver spændende at se, om det bliver en tilbagevendende 
begivenhed.


