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

Layout
Billedværkstedet Gelsted

Bladets adresse:

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

Artikler til bladet 
 

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

Bestyrelsen:
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,  23 - 01 - 2012

Forbehold for trykfejl.

Gelsted Bladet udkommer 6 gange om året, primo :
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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.

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v.

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

Så fat tastaturet og få sendt jeres aktivitetsprogram 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.

Har du startet ny fima, lavet noget nyt i det gamle, send historien til 
os, det er gratis reklame !

Skriv og send inden det er for 
sent, husk ”deadline”

Vidste du også at ...
Der i SuperBrugsen i Gelsted hænger 
en postkasse til de der ikke kan aflevere 
deres historie elektronisk (e-mail, CD, 
o.lign.) til GelstedBladet  - Brug den hvis 
du ikke kan maile din historie til os.
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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

Skovsvin på banen igen 

 
Ned ad vejen og tilbavse igen, 
og saml tabte genstande op af 
grøfterne. Se foto fra ½ times høst. 
Trillebøren blev fyldt mellem Kold-
inghave 8 og 14, og om en måned er 
der igen en bør fuld.  

Efter en sådan opsamling ser vi igen det grønne 
græs, uden en hel masse affald.  
Prøv jeres vejstykke.  - Kan andre ikke se det, kan vi 
selv glæde os over 2 rene grøftekanter.  Ærgerligt at 
der findes sådan nogle svin blandt os, hvordan mon 
der ser ud hjemme os dem selv ? 
Tro ikke man bliver velhavende af det. - Af værdier 
var der 1 flaskepant.                              BN /SA

Advents gudstjeneste i Gelsted kirke!

Vi var d. 27/11, 21 Seniormedlemmer som trodsede 
et piskende uvejr og nød varmen og den gode stem-
ning sammen med mange andre i kirken.  
Vores egen præst Dorthe Stæhr blev afløst af Lars 
Højland, idet hun var kaldt til et sygt familiemedlem. 
Der var igen en barnedåb i kirken, hvor pårørende 
med små og pænt siddende børn fulgte med i forløbet.
Vi lyttede efter dåben til prædiken og sang salmer til 
de dejlige toner, som vældede ud via organistens fing-
re og orglet, samt de dejlige korpigers stemmer var 
en fornøjelse at opleve. - Alt i alt for os en god dag.
Vi ønsker alle en god jul og et godt nytår            bn

Hobbyklubben 
Kurser starter igen i uge 2 2012

Mandage kl. 14.30 – 16.30 
forskellige hobbyting efter ønske

Onsdage kl. 14.30 – 16.30 glas  og porcelæn
Onsdage kl. 18.30 – 21.00 syning for 14 årige og 
opefter. Der kan syes t-shirter og andre lettere ting 
med eller uden broderi samt forskelligt tilbehør.

Lørdagskurser for børn og voksne fra kl.10.00 – 15.00

Lørdag den 7.1 
Perler af stof på trækugler samt sæber.

Lørdag den 4.2 
Armbånd af cykkelslange med f.eks. perler.

Lørdag den 3.3 Scrapbooking lav spændende rammer 
og omslag til bøger. 

Lørdag den 31.3 
Påskepynt f.eks. malede æg og ting af karton.

Lørdag den 14.4 voksmaling. Lav et hurtigt og flot bil-
lede af farvet voks påført med et mini-strygejern.

Alle kurser foregår på Holmegården Søndergade 80
Tilmelding til Kirsten på tlf. 30352995 senest 1 uge før 
kurset.

GelstedBladet ønsker alle vorer 
læsere og annoncører en rigtig god 
jul og et godt nytår.
Vi håber på meget nyt 
og spændende stof fra jer 
læsere i det nye år,   - 
HUSK det er jeres blad.
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Vidste du det 
   - om Rosenkjærs VVS i Gelsted!
Jesper Rosenkjær er opvokset i Gelsted og lærte smede 
VVS brancen i Ålsbo. Han har været ansat i lignende 
virksomheder i Jylland og på Fyn.
Jesper startede egen virksomhed sidst i 2007, fra 
adressen Kløvervænget 2 i Gelsted, og her nu etableret 
sig i GMLs lokaler på Gelsted Mose 2, med værksted og 
lager, så der nu også kan udføres mindre smedeopga-
ver der, + VVS job fra 2 biler. 

Vand - og gasmester autorisation fik han i 2005, og 
nu også køl/frys autorisation, som er nødvendig for at 
kunne servicere varmepumper.
Han har jobbet i virksomheder i Jylland og på Fyn, indtil 
han lige før krisetiderne gik i gang i Gelsted.
Igangværende VVS -arbejder for tiden er meget blan-
dede – stort og småt vedr. renoveringer udskiftning af 
olie og gaskedler – stokerfyr og ny varmepumpe instal-
lationer for med fordel, at kunne ”suge” energi fra luft 
eller jordens varme.
Ny hus -installationer er der pt. ikke meget af, men han 
er alligevel i gang med at lave installationer i 17 andels-
boliger på Sydfyn.
Solvarme til varmt vand - badeværelser og køkkener – 
ny og renoveringer er der lidt af hele tiden. 

Jesper Rosenkjær fortæller at efterhånden som tiden er 
gået, føler han at besøgte kunder kommer igen, hvil-
ket han er godt tilfreds med, og det er både mindre og 
større kunder der gør det, og det er jo med til at stabi-
lisere hans virksomhed, som pt. betjenes fra 2 service-
biler.

I 2006 fik han besøg af et vennepar, samt en ung pige 
de havde på besøg. – De skulle til Gelsted marked. 
– Jesper ”købte” pigen, som hedder Laura. – De blev 
gift i 2009, og har en søn på ½ år, som de fik på deres 
nye adresse Fyrrevej 19 i Lunghøj, så mange ”jern” i 
ilden i perioden der.
I startfasen, og stadig ind imellem hjælper han og hans 
læremester John Persson i Ålsbo hinanden, hvilket han 
fortæller, styrker begge firmaer, i det nogle job kræver 
ekstra mandskab.
bn

Vi har arbejdet med grønt flag i emneugen i mellemtri-
net (4-6 klasse). Det grønne flag står for, at man skal 
spare på energien og være god mod miljøet. Hvis man 
vil spare på strømmen og pengene, skal man slukke 
for lyset, når man er den sidste, der går ud for et rum. 
Man skal helst bruge sparepære i stedet for varmepæ-
re, det sparer du en hel del penge på. Brug tørresnoren 
i stedet for tørretumbler og fyld vaskemaskinen helt. 

Hvis du gør disse ting, sparer du en del på energien og 
pengene. Du skal bruge cyklen mest muligt, i stedet for 
bilen, for at være god mod miljøet. Man må ikke smide 
ting ude i naturen ud over frugt skrald. Det var det, vi 
har haft om i uge 41.

Janus, Jonas, Nicklas og Peter 5.a Gelsted skole. 
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- så fik vi huset i hus.
 
... Endnu engang viste de lokale engagement for det, 
der foregår i deres område.
 
Der var indkaldt til fællesspisning, ekstraordinær gene-
ralforsamling og orientering om det forestående køb af 
Husby Forsamlingshus tirsdag den 8. november i Husby 
Forsamlingshus.
 
Over hundrede deltog i arrangementet, og med en 
aldersspredning fra spædbørn til pensionister, går fæl-
lesskabet i Husby-Tanderup området en lys fremtid i 
møde.
 
Efter et lækkert Ristaffel kunne møderne og debatten 
begynde.
 
Dan Ljungar fra Borgerforeningen tog forskud på frem-
tiden, og bød velkommen i Husby-Tanderup Landsby-
kulturhus. Han orienterede om de to foreningers forhå-
bentlig snarlige køb af husene, gennem ejerforeningen 
HTLF (Husby Tanderup Landsbykulturhus-forening) og 
om hvilke muligheder der nu er for nye fælles aktivite-
ter i- og omkring det gamle forsamlingshus. 
 
Dan fortalte, at der allerede er tyvstartet med aktivi-
teter i ”Vores Hus”, med Krea-klubben og forestående 
sangaftener som de første initiativer. 
 
Andre muligheder som kort-, fortælle-, læse- film- og 
lokalhistorieklubber, mødeaktiviteter og meget andet, 
blev nævnt.
Der blev rettet en særlig tak til de frivillige, der har 
ydet en særlig indsats med at indrette Vores Hus, pleje 
haven og sætte nye aktiviteter i gang.
 
Arkitekt Johnny Christensen fra LIFA-plan holdt det 
næste indlæg om at lave en udviklingsplan for vores 
område. Mange bød ind med gode ideer til kultur/natur 
tiltag, der både vil gøre halvøen til et mere attraktivt 
sted at bosætte sig, samtidig med, at det kan skabe 
nye kvaliteter for os, der allerede bor her. I første 
omgang hjælper Johnny os med at skrive en ansøgning 
til fødevareministeriets landdistriktspulje, om midler til 
at finansiere hans arbejde.
 
HTUG's ekstraordinære generalforsamling havde, som 
eneste punkt på dagsordenen, den fremtidige lokalesi-
tuation.
 
HTUG's bestyrelse ønskede at få opbakning til sammen 
med HTB at købe forsamlingshuset og den tidligere 

værtsbolig, af Middelfart Kommune, samt om muligt at 
afhænde klubhuset.

Økonomien i købet er, at de to foreninger betaler 
125.000 kr. husene. De 50.000 kr. betales kontant ved 
overdragelse de resterende 75.000 kr. afdrages over ti 
år gennem beskårede årlige kommunale tilskud.
 
HTUG har fået lovet at bruge Tanderup Skoles gymna-
stiksal i indeværende sæson , men fra næste sæson er 
det slut. 
Derfor er det planen at flytte gymnastikken tilbage til 
forsamlingshuset. Tilbage fordi, som en del af de frem-
mødte, kunne fortælle, at forsamlingshuset tidligere 
var der, hvor man dyrkede legemsøvelser.
 
Senere ændrede forsamlingshuset sig til det man kal-
der et ”suppe-steg-is” forsamlingshus, som de fleste 
andre forsamlingshuse på landet. Derfor skal huset nu 
igen i arbejde for lokalområdet som Landbykulturhus. 
Det lille hus, ”Vores Hus”, er allerede i brug. Krea-klub-
ben har gang i aktiviteter for alle aldersklasser.
 
Efter enstemmig vedtagelse om køb af husene, ønske-
de HTUG en snak om foreningens fremtidige virke. 
 
Den aldersmæssige sammensætning gør, at en af 
HTUG's traditionelle aktiviteter, fodbolden, ikke læn-
gere er på programet, derfor skal vi finde på nye akti-
viteter.
 
Jens Jacobsen opsummerede aftenen og sluttede rin-
gen, på smukkeste vis, med at fortælle, at han i sin 
barn- og ungdom dyrkede gymnastik i et levende Hus-
by forsamlingshus, og at han nu i sin høje alder igen 
kan se frem til at få lov til at opleve dette. 
Anders Johansen. HTUG

Har du set det flotte juletræ ved Holmegården
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Gelsted Hallens
Cafeteria

Tlf. 64 49 18 69

TYROL ELLER GELSTED
Lørdag den 22 oktober var der igen oktoberfest i Gel-
sted Forsamlingshus. 
Huset var tyrolerfestpyntet, så man kunne blive i tvivl 
om hvor i verden man befandt sig. 

Bestyrelsen og hjælpere havde haft travlt med at 
dække bord og pynte med blomster, kulørte lamper og 
guirlander. I køkkenet blev der lavet sildemadder, stegt 
300 grams jægersnitsler - lavet jægersovs og braset 
kartofler. 
De fynske Tyrolere spillede festligt, folkeligt og fornøje-
ligt i et par timer, og Røverbanden spillede derefter op 
til dans. 

Der var igen totalt udsolgt, og de der var heldige ,at få 
billetter, havde en festlig aften - som gentages den 27. 
Oktober 2012. 
Det er dejligt at så mange støtter op om arrangemen-
tet, hvor overskuddet går til driften af forsamlingshuset. 
En stor tak til alle hjælperne .

Med venlig hilsen
Støtteforeningen for Gelsted Forsamlingshus. 

Folkeoplysning om energi-
besparelse er lige afsluttet.
 - gr. venteliste starter der nyt hold 

d. 23.01. 2012! 
Bliv din egen energikonsulent og lær hvordan du opda-
ger skjulte energifælder i dit hus, bl.a. med 
termografering med et varmefølsomt kamera, der viser 
hvor varmen slipper ud. 

Undervisningen foregår i 6 aftener for hold på ca. 20 
personer på Ejby skole i samarbejde med teknikere fra 
Middelfart kommune og andre grønne rådgivere med 
masser af viden på området. 
Klima, konto, komfort. Hvad gør kommunen og hvad 
kan du selv gøre? 
Gennemgang af bygningselementer, og fremtidens krav 
til din bolig.
Finansiering af energirenovering: Tilbagebetalingstid, 
rådighedsbeløb og bevaring af boligs værdi.
Termografi af dit hus: hvad er kuldebroer og hvad kan 
jeg selv gøre? – Hvad ”siger” billederne.
Kan jeg bruge vedvarende energi? Gennemgang af var-
mepumper, solceller, ventilation osv. Pris: 600 kr.

Kontakt FO/LOF Ejby på mail: folof.ejby@gmail.com 
hjemmesiden www.folofejby.aftenskole.dk
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GENBRUGSBUTIKKEN      GELSTED                                                                              
                                                                                         Åbningstider   
Telefon  64491999                                                                  Mandag      9,00 – 12,00
Mobil       26219706                                                             Tors – fredag   10,00 – 16,00 
Mobil       60294439 ( efter kl. 17.00 )                                            Lørdag   10,00 – 14,00
                       Dødsboer .m.m modtages evt. afhentes

www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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EuroPur ZSB 14-3 E og 22-3 E
Danmarks mest energieffektive naturgaskedel

Energimærke:

Elforbrug:

Miljøbelastning:

EuroPur ZSB 14-3 E og 22-3 E
Danmarks mest energieffektive naturgaskedel

Energimærke:

Elforbrug:

Miljøbelastning:

EuroPur ZSB 14-3 E og 22-3 E
Danmarks mest energieffektive naturgaskedel

Energimærke:

Elforbrug:

Miljøbelastning:

SK-Montering 1 år efter opstart.
Så rundede jeg det første år som selvstændig d. 01-10-
2011 og må sige at det har været et spændende forløb 
at lægge de første byggesten, til det der gerne på sigt 
skal blive til et godt og velrenommeret firma, som vil 
blive et naturligt første valg, når kunderne efterspørger 
en vare og service som vores firma kan leverer.
Når jeg kigger tilbage på hvordan første år er gået, er 
der kommet rigtig mange kunder til både små og også 
nogle af de rigtige store firmaer som aftager vores 
varer og service næsten hver eneste måned.
Det er vi naturligvis rigtig godt tilfreds med, at vi er i 
stand til allerede nu at kunne leve op til de store kun-
ders krav, og forventninger til en god og stabil leveran-
dør.
Hen over sommeren har vi haft rigtigt travlt med mange 
opgaver, som vi har løst for vores kunder.
Blandt andet en ordre til en landsdækkende entrepre-
nør, som købte 41 nye varebiler som vi monterede bak-
kamera på, de blev leveret til kunden i slutningen af 
August. 
Efterfølgende har vi leveret en indsatslederbil til Heden-
sted Brand og Redning, hvor vi var total leverandør på 
hele opbygningen der tog ca. 100 arbejdstimer.

Den færdige indsatslederbil blev vist frem i forbindelse 
med vores åbne hus Fredag d.07-10-2011 i Rørup 
Borgerhus, hvor vi markerede vores 1 års dag, vi blev 
på dagen godt besøgt af både kunder og forretnings 
forbindelser.

Med venlig hilsen.
Søren Ravn.

Husby-Tanderup Dilettantgruppe 
opfører: Harry & Kammertjeneren, 
den første weekend i februar.
Generalprøve onsdag d. 1. feb., premiere d. 3. feb. og 
forestilling d. 4. feb.
Vi er i fuld gang med forberedelserne. Scenen bliver en 
stor opgave for os.
Af medvirkende kan bl.a. nævnes: 
Harry,  Kaare Christiansen
Kammertjeneren, Kim Møllegaard
Heisenberg, Anders Lundby

Der er over 20 medvirkende. 

Anne Grethe står for musikken 
og Kjeld Juul Pedersen er igen 
i år instruktør.
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Sognehuset bliver
 flittigt brugt. 
Ugen igennem her i efterårets løb har der næsten hver 
dag været brugere i huset.
Af vidt forskellige aldersgrupper.

6 torsdage har der været babysalmesang. 

Babyerne og de nybagte mødre hyggede med sang 
og dejlig musik. Repertoiret var vidtspændende fra ”I 
østen stiger solen op” over ”bjørnen sover” til toner af 
Bach.

På billedet får babyerne en lækker gyngetur til flot 
musik af Bach, spillet af vores organist Lars Reinholt.

Der var god tid til socialt samvær, der var meget at 
drøfte allerede i en tidlig alder. 

Minikonfirmanderne

Næste aldersgruppe var minikonfirmanderne, hvor der 
var to hold om ugen. De hyggede sig med gode fortæl-
linger og kreativitet med farver og papir.

I år er der igen to hold konfirmander. Både de og Dor-
the nyder huset med de gode muligheder der er, bl.a. 
med brug af husets IT-udstyr.

Musik og sang er især i højsædet de eftermiddage, der 
er korundervisning. Der øves flittigt på de forskellige 
indslag, de vil fremføre ved Julekoncerten torsdag d. 
15. december i kirken, kl. 19.00. og til medvirken i søn-
dagens højmesser.
Derudover benytter menighedsrådet huset til menig-
hedsrådsmøder og forskellig kursusaktivitet.

Alle disse brugere er husets primære brugere, 
- men der er også plads til næste gruppe: sekundære 
brugere:

Når der er plads i husets kalender, er der mulighed for, 
at andre aktiviteter i forbindelse med kirken kan finde 
sted i huset. F.eks. kan man leje huset til kaffebord eller 
reception ved dåb, bryllup eller til en begravelsessam-
menkomst. Der er køkken og porcelæn, men der må 
ikke laves varm mad i køkkenet. Der anbefaler vi, at 
byens mange gode madudbydere benyttes.

De nærmere regler for brug/leje af huset kan ses på 
kirkens hjemmeside (www.gelstedkirke.dk) - under 
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punktet sognehus. Henvendelse kan ske til : Joan – 
6449 1406, Kim – 6449 1082 eller Grete – 2072 1585.

Gelsted Menighedsråd.

Hørt i kirken, 1. søndag i advent, midt under bedesla-
gene, af en tydelig pigestemme:

”Har du husket dine briller farfar?”

Om rækken af spændende aftener i denne vinter 
i Samarbejdende Sogne, -  der har fællesover-
skriften:
 
VÆLGER MAN SELV SIN SKÆBNE?
 
- og  efter den vellykkede aften med Vicepolitiinspektør 
Kirsten Fischer d. 22 september i Udby Kirke, 
 
er det nu tiden at fortælle om det næste foredrag:
 
som bliver i Ejby kirke d. 25. januar - med
Fængselspræsten fra Nyborg: Bjarne Hjorth.
 
Dernæst følger i Indslev kirke til foråret: Leder af 
"Reden" i Odense: Tove Nielsen.
 
D. 15. februar i Ejby-hallen : skuespiller Allan Olsen, 
med emnet: Unge og alkohol.

Unge og Alkohol
Foredrag ved skuespiller Allan Olsen
Ejby Hallen den 15. februar kl. 19:00
Vi kender ham mest fra filmens verden – eller fra fjern-
synets julekalender. Allan Olsen, den altid sjove og 
glade dreng og gerne fyldt med spillopper. Det er ham 
som vi lærte at kende som Charly i ”Mig og Charly”, 
som Spacy i ”Midt om natten” og som drillenissen Fimpe 
i ”Jul på slottet” og mange andre roller gennem tiden. 
Allan Olsen hedder han – den altid sjove, glade dreng, 
fyldt med skæve spilopper. Men der er altså også en 
anden side af Allan Olsen – og en side som ikke er så 
sjov; Som ganske unge begyndte han nemlig at drikke 
– og komme ud på et skråplan – levede et dobbeltliv – 
som alkoholiker – og som kun ganske få kendte til. Det 
var en hård tid og tid med store omkostninger.

I dag er han ude på den anden side – men har på ingen 
måde ladet sin fortid gå i glemmebogen. Allan Olsen 
drager nu rundt i landet og fortæller om sit liv, men 
også – og det er det vigtigste; han fortæller os om hvad 
det er, man som ung skal være opmærksom på og pas-
se på, når man slippes ud i en verden hvor alkohol og 
andre rusmidler, kan fange en for evigt.
Allan Olsen skriver selv: ”Unges misbrug af alkohol er 
ofte et overset emne. Men flere og flere unge ryger ud 
i et alkoholmisbrug, der oveni ofte medfører andre for-
mer for misbrug. Jeg fortæller om mine personlige erfa-
ringer og hvilke signaler man skal være opmærksom 
på.” 
Det er et direkte foredrag med kolde facts og pointer – 
uden at være belærende!
Det er et godt og spændende foredrag, som sigter mod 
vores unge og os forældre, men i sidste ende er fore-
draget godt for alle! Så kom denne aften i Ejby Hallen 
og hør Allan Olsens beretning om unge og Alkohol 
Foredraget er arrangeret i Samarbejdende Sognes regi 
– nærmere oplysninger om foredraget kan ses i dags-
pressen.
Jens Rothmann 

Sidste nyt fra kirken
Trappestenen ved kirkens indgang er nu tæt på at være 
både kørestols- og rollatorvenlig. Det er muligt at køre 
i bil helt op til trappen, hvis man kører venstre om gra-
verhuset, og bag op til kirken.
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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

Ønsker du at få fat i:
Sognepræst Gelsted og Tanderup

Dorthe Stæhr Nielsen
Tlf. 64 49 10 96, E-Mail: dsn@km.dk 

Organist og korleder i Gelsted og 
Tanderup

Lars Reinholt 
tlf. 21 23 17 86,

email:  larsreinholt@mail.dk

                                                     
Graverkontor i Tanderup

 Jørgen Henriksen
Tlf: 21 79 53 25

E-Mail: tanderupkirke@mail.dk

Graverkontor i Gelsted

Tommy Rasmussen
Tlf. 64 49 20 49 - 23 41 03 35

E-Mail: graver.gelsted-husby@hotmail.dk

Gelsted kirke
Dåb:

Nicklas Storm Skaaning
Søndergade 141 1.th, Gel-
sted
Døbt d.  2.oktober 2011
 
Esther Kjellstrøm Gade
Hønnerupvej 16, Gelsted
Døbt d.30.oktober  2011
 
Klara-Sofie Krohn Filipsen
Søndergade 43, Gelsted
Døbt d.30.oktober 2011
 
Mathias Tang Damsted
Søndergade 94, Gelsted
Døbt d. 27.november 2011

 Døde og begravede Gelsted
 
Svend Egon Sørensen
Kingstrupvej 100, Gelsted
Død d. 27.september 2011
 
Anton Nielsen
Ruerne 21, Glamsbjerg
Død 8.oktober 2011.
 
Grethe Birgitte Hansen
Tårupvej 10 D, Gelsted
Død 14.oktober 2011
 
Otto Bøllingtoft
Søndergade 55, Gelsted
Død d.23.oktober 2011

Jonna Stryker
Algade 4A, Ejby
Død d.28.oktober 2011
 
Erik Høxbro Johannesen
Fredensgade, Gelsted
Død d.9.november 2011
 
Vielse i Gelsted Kirke:

Marianne Foxholm Christensen
Og 
Jens Christensen
Toftevangen 35, Gelsted
Viet d. 15.oktober 2011
 
Tanderup Sogn
Døbte:
 
Melissa Blomstrøm Pedersen
Højsholmvej 15, Gelsted
Døbt d. 26.11 2011

KIRKETIDER:
DECEMBER GELSTED TANDERUP
11. 3.s.i advent 11.00 DSN 15.00 julekoncert
15. julekoncert 19.00
18. 4.s.i adventingen ingen 9.00 JF
24. juleaften 13.00 DSN 14.30 DSN
24. juleaften 16.00 DSN
25. juledag 9.30 DSN 11.00 DSN
26. 2.juledag 11.30 JCR ingen
31. nytårsaften 16.15 DSN 15.00 DSN

JANUAR
8. 1.s.e.h.3konger 9.00 JR ingen
15. 2.s.e.h.3konger 9.30 DSN 11.00 DSN
22. 3.s.e.h.3konger 11.00 DSN ingen
29. sidste s.e.h.3k. 9.30 DSN 11.00 DSN

FEBRUAR
5. septuagesima 11.00 DSN ingen
12. seksagesima 9.30 DSN 11.00 DSN
19. fastelavn 14.00 DSN 11.00 DSN

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

SKOLE OG LOKALSAMFUND 
I GELSTED?

Gelsted Skole mister sin overbygning. Når en skole luk-
kes eller ændres, er det noget, der sætter sindene i 
kog, og mange bliver urolige for konsekvenserne. Ofte 
fremførte argumenter er, at når skolen reduceres eller 
forsvinder, går det ud over det lokale liv og/eller sam-
menhold. 
Skolernes primære opgave er at bibringe børn og unge 
mennesker den absolut bedste undervisning, der kan 
fremskaffes for de penge, der er til rådighed. Ikke at 
holde liv i et lokalsamfund. Naturligvis gør det ikke 
noget, hvis skolen også kan bidrage til det; men det er 
ikke skolens hovedopgave.
Derfor er det i enhver storkommune, byrådets forban-
dede pligt at blive enige om en metode til at få det 
samlede skolevæsen i hele kommunen til at fungere 
optimalt for de skattekroner, vi stiller til rådighed for 
dem. Det var, hvad vi bl.a. bad dem om, da vi indvalgte 
dem. Hvorvidt byrådet i Middelfart i denne sag har 
klaret opgaven til karakteren 12 eller 03, skal jeg ikke 
udtale mig om, da jeg ikke har det fornødne overblik 
over de faglige og økonomiske detaljer i sagen. 
Men nu er terningen kastet og efter sigende vil det 
ændre meget for lokalsamfundet. Vi kan derimod ikke 
i dag afsværge en mulighed for, at de unge mennesker 
selv vil blive godt tilfreds med at komme et andet sted 
hen. Jeg er ikke ældre, end at jeg sagtens husker, hvor 
opsat jeg selv var på at komme ud i en anden verden, 
da jeg var i den alder.
Er det så fordi, vi voksne i Gelsted ikke ønsker foran-
dringer da? Efter min mening kan Gelsted godt tåle at 
forandre sig lidt uden at tage skade!
Vi skal som lokalsamfund hellere være interesserede i, 
hvilke forandringer vi ønsker, frem for at ønske nul for-
andringer. Og desuden hvordan vi opnår de forandrin-
ger.
I Gelsted er der en aktiv idrætsforening, som gør et 
stort arbejde, især for de unge. Der er en borgerfor-
ening, der er et stærkt aktiv, og der er en seniorfor-
ening for de ældre. Sådan har det været længe. Mang-
ler der alligevel noget, skal der altså ”opfindes” noget 
nyt som supplement til de nævnte, udmærkede aktivi-
teter. Vi har måske brug for nye ideer. Ideer, som der 
ikke tidligere har været tænkt på? 
Jeg ville ønske, jeg var en kreativ ildsjæl med en masse 
gode ideer til, hvad der kunne gøres for at sparke liv 
i Gelsted. Det er jeg desværre ikke; men jeg hjælper 
gerne til, hvis der er en sådan blandt læserne af dette 
indlæg, der kunne finde på at sætte noget nyt i gang… 
Med eller uden en overbygning på Gelsted Skole.
                                                            Karsten Laursen

Julekoncert i Gelsted kirke
Torsdag d. 15. december kl. 19.00

Program:
Luciaoptog med børnekoret
Korsang med børnekor, ungdomskor og voksenkor.
Saxofonsolo med Jesper Bauder
Oplæsning af Juleevangeliet – gendigtet af Johannes 
Møllehave
Fællessang

Gratis adgang
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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

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

Du finder vores ugeannonce i Folkebladet hver uge!
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Støt vore 
annoncører, 
-  Handel lokalt !

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

Brug den lokale aftenskole

Ellers forsvinder den. - Henv. til
Lissen Christensen tlf. 64491463 

folof.ejby@gmail.com 
www.folofejby.aftenskole.dk

Julemarked 
Gelsted Forsamlingshus 19 Nov. 2011 
Traditionen tro valgte mange at benytte chancen for at 
købe årets juletræ og pyntegrønt hos Støtteforeningen 
for Gelsted Forsamlingshus , der lørdag den 19. nov. 
afholdt julemarked. Inden døre var der mange boder 
med alt lige fra nisser, juledekorationer, garn og jule-
kort. Køkkenet stod igen for kaffe, gløgg og æbleskiver, 
samt tarteletter med høns i asparges. 
De mange flotte præmier til vores lotteri, var venligt 
sponseret af de handlende og håndværkere i både Gel-
sted og Ejby. Vi siger hermed tusind tak til alle vore 
sponsorer som er.:

Gelsted Brugs, Lunghøj Bageri, Gelsted Kro,
Gelsted Pizza, Gelsted XL-byg, Gelsted Automester, 
Ovethi, FH-byg, Lebæk, Tommy Fjordhauge,
Johnny Larsen, Rosenkjær V.V.S., Rishøj- Andresen, 
Agerstiens Fodklinik, Dorte og Steen Asbjørn,
Hviid´s Gourmet, Gelsted Slagter, Gelsted Tandlæge, 
Møllevejens Zoneterapi, Skønhedsklinik Christina Hein,
Brink Møbler, Flemmings Auto, Hansens Frugt og Grønt, 
Totalbanken, Vestfyns Radio, GMF Frank Pedersen,
Hem Pokaler, Massør Kaj Mariager, Fodklinik Toftevan-
gen, Klinik Anne-Mona, Ejby Bageri, Rema Ejby,
Ejby Herremagasin, Ejby Plantegård, Guldsmed Richard 
Olsen, Ejby, Kiss Ejby, Ejby Apotek, Flemming Bager, 
Ejby Cykelforretning, Skoda Ejby, Ejby Brugs, 
Ejby Hallens Cafeteria, Poul Rasmussen Grimmeløkke, 
Nordea Ejby, Home Ejby, Ejby Hairstyle, Ugeavisen 
Vestfyn, Ejby Købmandsgård, Husby Auto,
Indslev Bryggeri, Vestfyns Bryggeri, Assens, Eldrup 
Lim, Skallebølle Slagtehus, Vestfyns Maskinservice, 
Vestfyns Dyrlæger, Ålsbo Smeden, Danske Bank - Årup.

På gensyn den 24. november 2012
Karl Kristian Nielsen

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

Energibazar
Vi har i emneuge på mellemtrinet arbejdet med energi, 
og hvordan man kan spare på den. Vi har fundet ud af 
hvordan man kan spare på fx transport, lys og appa-
rater i huset. Det er et meget spændende emne vi har 
arbejdet med. Vi har arbejdet hele ugen for at være 
klar til den store energibasar om torsdagen, hvor vi 

viste de ting vi havde lavet. Forældre og bedsteforældre 
var velkomne. 
Vi fik delt en masse energi foldere ud. Vi viste de vide-
oer vi har lavet efter vores ture. Der blev lavet nogen 
flotte solgrill. Forældre og bedsteforældre var meget 
interesseret i vores arbejde. Der blev sunget energi-
sange. 6. klasse havde lavet nogle gode energisange. 
Børnene var meget spændte over energibazaren fordi 
de skulle vise de ting de havde lavet i hele ugen.
Forældrene og bedsteforældrene kunne godt lide alle de 
ting og videoer der var blevet lavet. De læste alle vores 
plancher og sparetips. Alle havde lavet nogle rigtig 
gode ting.                       Maja og Amalie  Gelsted skole. 
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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

Lidt nyt fra fodboldafdelingen
Udendørsturneringen er vel overstået for alle hold. Det 
blev en udmærket fodboldsæson i Gelsted. Herre serie 
1 gik på vinterpause med en placering sidst i rækken. 
De har endnu et halvt år at forbedre placeringen med. 
Der kommer ny træner og med en kæmpe holdind-
sats, så tror jeg vi kan forblive i serie 1. Herre serie 5 
spillede en meget flor sæson og rykkede op i serie 4  
-  Flot gået. Årets spiller for efterårssæsonen blev Ras-
mus Rasmussen. Årets spiller for hele året blev Nicolaj 
Sørensen. Der er vintertræning hver tirsdag kl. 19.00 
for alle der har lyst. Kontakt evt. din træner/holdleder 
og hør nærmere.

På ungdomssiden har vi igen haft rigtig mange børn til 
alle hold. En rigtig god sæson. Fællestræningen og fæl-
leshold med naboklubberne har været positivt og det 
fortsætter næste sæson.  Der har været en god udfor-
dring for alle vores dygtige trænere, som foruden træ-
ningen også har fået et godt indblik i, hvordan andre 
klubber udvikler deres spillere og trænere. Vi kan alle 
lære af de gode oplevelser.  
 
Indefodbold  - træningstider 
Vi træner indendørs fodbold i Gelsted-Hallen 
fra fredag den 4.november 2011 til og med lørdag den 
3. marts 2012

*U11 og U12 drengene som har holdfællesskab med 
Ejby, træner også lørdag i Ejby-hallen     Nærmere info 
via trænerne

Der er plads til flere spillere, så kom hvis du har lyst til 
at spille fodbold. Du kan følge dine hold på fodboldens 
hjemmeside www.gelstedfodbold.dk   
Den 10 og 11. december afholder vi Gelsted stævnet 
for ungdomshold i indefodbold.

Fodboldudvalget vil gerne takke alle vores medlemmer 
og andre hjælpere som vi i årets løb har haft meget 
glæde af, til forskellige opgaver: klubhushjælper, bane-
hjælper, forældrekørsel, dommere, uddeling af vejvi-
sere, hjælper til ungdomsstævner, Gelsted marked og 
OK-benzin kort. Mange tusind tak til jer alle for jeres 
fantastiske hjælp. Mange Tak til alle vores sponsorer, 
som bliver ved med at støtte det frivillige arbejde. Vi 
har fået nyt spillertøj af GMF til U12 piger og Fjord-
hauge og Lauritsen til U13drenge. Vi har kunne tilbyde 
træningsdragter og træningssæt til alle spillere med 
hjælp fra vores sponsorer. 

I løbet af foråret får vi renoveret grusbanen til en ny 
og brugbar bane igen, som kompensation for den bane 
kommunen vil bygge ny børnehave på. Banen bliver 
ikke klar til forårssæsonen så vi får nogle udfordringen 
til kommende sæson. 

Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle.
Fodboldafdelingen, Jesper. Thomas, Ib, Marianne og 
Britta  

Dag Tid Hold Trænere
fredag 15.30 - 16.45 U11 drenge * Steen Davidsen & Jimmy Jensen

U9 drenge Ib Høll Christiansen & Nicolaj Sørensen
fredag 16.45 - 18.00 U12 drenge* Troels Clement

U13 drenge Mikkel Morre Sørensen & Peter Brink
U14 piger Johnny Larsen

fredag 20.00 - 22.00
Senior. Oldboys, 
veteraner, damer Mikael Kramer & Nicolaj Sørensen

lørdag 08.00 - 09.15 U15 drenge
Kenneth Risum Hansen & Kenneth 
Hansen

lørdag 09.15 - 10.30 U14 piger Johnny Larsen
U13 drenge Mikkel Morre Sørensen & Peter Brink

lørdag 10.30 - 11.30 U5 drenge/piger Morten Christensen
U6 drenge/piger Morten Vanman Knudsen
U7 drenge/piger Søren Jepsen
U8 drenge/piger Jesper Thygesen & Dorthe Gudiksen

lørdag 11.30 - 12.30 U10 drenge/piger John Olsen & Christian Madsen
U12 piger Britta Jensen

Gymnastik optik
Vi tager gymnastikbrillerne på, og ser, at det går gan-
ske godt - ingen tale om krise her. Gymnastiksæsonen 
er næsten halvvejs, og her sidst i december vil der 
være hyggelig juleafslutning på de forskellige hold. 
Det er en tradition, at holdene hver især finder deres 
måde at julehygge på, og så er der velfortjent juleferie.  
Vi har haft en god sæsonstart, og alle hold er oppe at 
køre. Der er generelt god tilslutning, men især 
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Det er i december måned det sker hos Gelsted Banko

De to første uger af december spiller vi om juleanden. 
Den 15. december, som er det sidste spil inde jul er der 
gratis hjemmebagte æbleskiver til alle  . Men husk at 
årets største bankospil finder sted i Gelsted Hallen tors-
dag den 27. december kl. 19:00. Med ca. 100 spon-
sorer fra byen og omegnen er der gevinster for over 
25.000 kr., så glæd  dig til et af Vestfyns største nytårs-
spil. Vi ses hos Gelsted Banko  

Præmier for over 25.000 

Årets hovedpræmie   
En bærbar computer  

Værdi 4000 kr. 

I Gelsted Hallen  
torsdag den 29. december  

kl. 19.00 Dørene åbnes kl. 17:00 
Alle vores sponsorer har velvilligt støttet årets spil, 

så glæd dig til et   
festfyrværkeri af gevinster 

 

børneholdene er populære. Det er luksus, at skulle tage 
stilling til, hvordan vi rummer f.eks. 38 bevægeglade 
5-8 årige Krudtugler! Man kunne drømme om enten 
en større sal eller flere instruktører.       - I år håber 
vi dog at have løst det med lidt kreativitet… Voksen-
holdene har både tilbud for mænd og kvinder, og der 
skulle være et hold for dig, om du er til rytmisk gymna-
stik, zumba, pilates, grundtræning, sved og/eller grin. 
Gymnastikken er for alle. Hvis du – om du er barn eller 
voksen -får lyst til gymnastik, kan du på hjemmesiden 
se de forskellige hold/tilbud, og du er velkommen til at 
kontakte os eller blot møde op, være med, og se, om 
det er noget for dig. 
Når nu vi har taget gymnastikbrillerne på, så skal det 
nævnes at vi I udvalget uge efter uge ser de engage-
rede ledere, instruktører og hjælpere, der helt frivilligt 
kommer, og synes det er sjovt at skabe rum til bevæ-
gelse. Derfor er der også opstået ”Åben sal”. Da der alt-
så er mange børn i Gelsted og omegn, meget weekend-
krudt og en ledig gymnastiksal lørdag formiddag, byder 
vi på 2.sæson til ”Åben Sal”. -et fantastisk bevægende 
tilbud! Hvis I ikke har mødt et opslag tidligere, så læs 
det her, klip ud og hæng op på køleskabet.   

Fra Gymnastikudvalgets folder/hjemmeside:
Gymnastikudvalget vil gerne åbne op for at salen og 
gymnastikredskaberne kan bruges oftere. Her er der 2 
ledere eller udvalgsmedlemmer til stede og ansvarlige 
for en friere gymnastikoplevelse! 
Vel mødt, Gymnastikudvalget

Åben sal 10.00-11.30

Følgende lørdage resten af sæsonen:
Lørdag d. 21. Januar
Lørdag d. 18. Februar
Lørdag d. 17. Marts

For alle, - så børn må gerne medbringe voksne
Medbring 10 kr. så er der frugt og vand til slut.

Program:  Fælles opvarmning, sang, grin og leg
               For de mindste+mor/far: motorikbane m.m.
               For de større: spring og krudt-af-bane… 
               Fælles afslutning med frugt og vand
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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

"Gjelsted Handelsetablissement"
 
Da den nybyggede fynske jernbane i 1865 lagde skin-
ner til de første tog, startede en helt ny æra for de 
sogne, som geografisk var placeret på linieføringen. 
Gelsted var iblandt disse sogne. Driftige forretningsfolk 
så muligheder i jernbanebyerne. Gjæstgivergården (nu 
Søndergade 1), bageriet (nu Gelsted Byvej 2) og køb-
mandsgården (nu Gelsted Byvej 1) blev alle opført i 
1866 og blev sammen med   den første stationsbygning 
lige overfor gæstgivergården det naturlige centrum 
for den spæde stationsby. Jeg har denne gang valgt at 
sætte focus på købmandsgården på det gamle Nørre-
gade 1, nu Gelsted Byvej 1.

 Den 18-1 1866 fik købmand og brændevinsbrænder 
Hans Christian Rasmussen fra Odense næringsbrev fra 
Wedellsborg Birk til at drive en nyopført stor blandet 
købmandshandel på matrikelnr. 8c. midt i Gelsted sta-
tionsby. Bygningen var i 2 plan med kælder bygget i 
gule sten med rødt tegltag. Der gik en 6-trins trappe 
fra bygaden op til forretningslokalet og en tilsvarende 
på bagsiden ned til den pigstensbelagte gårdsplads. I 
stueplan var der butikslokale og privatbeboelse, på før-
stesalen var der værelser til de ansatte. Kælderen var 
i en periode udlejet til en skomager, men blev senere 
brugt til lagerrum m.m. Ud til jernbanen og vinkelret 
på butiksbygningen var der lade/lagerbygning, ligele-
des i 2 plan. I den ene ende kunne kunderne opstalde 
deres heste, medens der blev handlet ind, drukket 
kaffe i privaten og måske nydt en snaps til en god gang 
snak inden hjemturen. Bag lagerbygningen var der kul-
skure og kalkgrube samt ved gårdspladsen vognskur 
og sandskur m.m. En stor købmandshandel på den tid  

med et ret bredt sortiment af kolonial og isenkramvarer 
samt foderstoffer, brændsel og bygningsartikler kan vel 
sammenlignes med et stort supermarked i dag.
 

Det var nu ikke helt let at starte en så stor butik op fra 
bunden. I alle sognets byer var der i forvejen detail-
handlere, som forsynede lokalområderne med de varer, 
beboerne ikke var selvforsynende med.
Meget afgørende for omsætningen var retten til at for-
handle brændevin. Der var en lind strøm af ansøgnin-
ger til Birkedommerkontoret  fra personer i og udenfor 
sognet for at få  brændevinsbevilling. Med den i hånden 
forsøgte man sig med en eller anden form for detail-
salg, men ligeså ofte bad de nyetablerede detailhandle-
re dog ret hurtigt om at få bevillingen, som man skulle 
betale et fast månedligt beløb for, nedlagt. 

 Hans Christian Rasmussen havde svært ved at forrente 
investeringen. Det kneb for ham at indbetale brænde-
vinsafgiften til sognerådet. Mange henvendelser fulgte. 
Der blev truet med udpantning, bøde o.s.v.og købman-
den blev sluttelig erklæret konkurs i 1869.
 
Martin Anton Georg Frederik Florup, kirkesangerens søn 
i Ejby, købte den store købmandsgård på tvangsauktion 
samme år. Men også han havde svært ved at få drift i 
den. En 3-årig lejekontrakt på en del af kælderen og 
et stykke have til skomager C.Hansen hjalp ikke nok, 
udgiftssiden forblev større en indtægtssiden. Frederik 
Florup måtte som sin forgænger dreje nøglen, konkurs 
efter 4 års urentabel drift.
 
Peder Andersen fra Vester Hæsinge og hans 20 år 
yngre kone, Dorthe tog handsken op i 1873. Husene 
var så småt begyndt at skyde op i stationsbyen, kun-
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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

deunderlaget var blevet bedre, Peter Andersen fik bety-
delig bedre fat end sine forgængere. I 1902 overlod 
han ledelsen af butikken til sin søn, Jens Andersen som 
sammen med sin hustru Marie fra Gelsted Annexgård 
drev forretningen videre på udmærket vis. Faderen 
Peter Andersen døde i 1908, Jens Andersen fik brug for 
mere kapital og oprettede et A/S i 1910 med det for-
nemme navn "Gjelsted Handelsetablissement". Det gik 
udmærket og i 1918 kunne Jens Andersen købe forret-
ningen fri af A/S-et. Så kom krisen efter 1. verdenskrig, 
og fra 1920 gik det ned ad bakke, Jens Andersen måtte 
se faderens og sit eget "livsværk" smuldre, han måtte i 

1922 opgive at drive forretningen videre. 
 Ny ejer blev købmand William Georg Jørgensen, som 
var født i Næstved. Sammen med sin hustru Inger 
Marie styrede han med sikker hånd købmandshandelen 
helt frem til sin død i 1964, altså i 42 år. De seneste år 
havde han dog ansat en bestyrer, Kaysen, til at forestå 
den daglige drift. William Jørgensen huskes af mange 
som en dygtig købmand, som i de første mange år 
havde en stor, solid kundekreds ikke mindst blandt de 
gamle, etablerede familier i hele sognet. Der var måske 
lidt "Varnæs fra Matador-serien" over William Jørgen-
sens købmandshandel. Stationsbyen var efterhånden 
blevet pænt stor, men i takt med de mange nye huse 
og beboere steg også antallet af butikker. Hele 2 brug-
ser, Gelsted Brugsforening og "Fremtiden", kæmpede 
i mange årene med købmanden om kundernes gunst. 
Til historien hører også, at William Jørgensen måtte se 
sin butik gå op i flammer, da en overophedet kakkelovn 
antændte den op mod jul 1946. Lagerbygningen og de 

øvrige småbygninger blev ikke ramt af branden, men 
butik og beboelse brændte ned til grunden. I begyndel-
sen af 1947 stod en ny butik i røde sten med rødt tegl-
tag og placeret mere parallelt med bygaden klar til at 
tage imod kunderne.
 
William Jørgensens datter og svigersøn solgte i 1964 
efter faderens død købmandsgården, dog uden foder-
stoffer, til købmandsparret Inge og Erik Juul Larsen, 
som hidtil havde drevet købmandsbutik i Ebberup. Erik 
Juul Larsen blev ramt af sygdom i 1987 og var ikke i 
stand til at fortsætte købmandsgerningen. Butikken 
blev solgt til Povl Erik Feddersen, som 3 år efter solgte 
den videre til Lone Christensen, som til sidst måtte 
opgive at drive forretningen videre. Tiden var efterhån-
den løbet fra denne type butikker, som blev overhalet 
indenom af de hastigt voksende supermarkeder. Hele 
den mangeårige butiksstruktur med masser af små 
specialbutikker var i opbrud, den stolte købmandsgård i 
Gelsted måtte dele skæbne med rigtig mange tilsvaren-
de butikker over det ganske land. Bygningen på Gelsted 
Byvej 1 er nu omdannet til boliger for flere familier, et 
bytorv har erstattet den travle bygade gennem Gelsted 
Stationsby, SuperBrugsen har samlet en del af byens 
omsætning op.
 
Venlig hilsen Hans Jensen.
 
Kilder: Eget arkiv, interviews med Gelstedborgere, 
herunder Inge Juul Larsen, folketællinger, kirkebøger, 
skøde-og panteprotokoller, Gelsted Sognerådsprotokol-
ler m.m.

Efterlysning
Kender du noget til Alpehuset. 
For en tidligere beboer af huset er jeg ved at afdække 
historien om Alpehuset i Lunge Bjerge. 
Hun vil gerne vide mere og ikke mindst gerne se bil-
leder af det gamle hus, som blev brækket ned omkring 
1980. Henvendelse til Hans Jensen. tlf. 64422064 eller 
51199608 eller mail haje49@live.dk. På forhånd tak.

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 !
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Julemarked Brende Mølle
Det er altid med stor interesse man besøger julemarke-
det ved Brende Mølle. I år var markedet flyttet til nabo-
ejendommen, men så fik alle mulighed for at krydse 
fisketrappen via den flotte træbro.

Det er helt utroligt så kreative de kan være år efter år. 
Det kan nok være at det er mange af de samme lokale 
mennesker der har en lille stand, men det er med 
meget stor variation de får fremstillet varer til julemar-
kedet.

Det spænder også vidt – Der er blomster- og juledeko-
rationer, der er malerier, der er glaskunst, der er strik- 
og filtvarer, der er egenfremstillede stearinlys, der er 
juletræer og alskens pyntegrønt, der er smykker og 
egenfremstillet saftevand, der sælges vafler og glögg 
og ikke mindst – der er en varm og imødekommende 
stemning.                                                      GS

Eksperimentariet
5.a og 5.b var på Eksperimentariet tirsdag i uge 41. 
Vi skulle være der i seks timer. De første 3 timer skulle 
5.a være sammen med en guide, imens 5.b bare skulle 
går rundt og se og prøve Eksperimentariet. 
De sidste 3 timer var det så 5.b, der skulle være sam-
men med en guide, hvor det så var 5.a der skulle går 
rundt på Eksperimentariet. Det var rigtig spændende og 
se og prøve alle de ting, der var der. Vi vil gerne anbe-
fale, at familier prøver at tage derud. Alt det, der var 
derude, var virkelig utroligt, og vi var overraskede over, 
det kunne lade sig gøre. 

Da vi var sammen med guiden, lærte vi en masse om 
at spare på strøm og energi i hjemmet. Vi lærte også 
noget om kulkraftværker, atomkraftværker, solceller, 
vand og vindmøller. Så lærte vi, at det var bedst at 
have a++ hvidevarer i hjemmet så man både sparer på 
strømmen og energien. Fx skulle vi cykle så meget for 
at få tre lamper, et fjernsyn, en diskokugle og en blæ-
ser til at tænde. Der var et mørke rum, hvor man skulle 
bruge sine sanser. 
Man kunne se en speciel udstilling de kaldte ``krible 
krable.´´ Der kunne man se tæt på insekternes adfærd 
og levemåder. Man kunne prøve at smage på nogle 
insekter, det var fx melorme, ørkengræshopper og fåre-
kyllinger. Det blev filmet til Politikens hjemmeside. 
De, der smagte på det, var stolte af sig selv af, at de 
har prøvet.   

Skrevet af Celina, Mette og  Andrea  5.a  Gelsted skole.       
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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: Jørgen Christensen,
Tlf. 64 49 10 10.

Gelsted Plejecenter
Tlf. 88 32 45 24

Ældreområdet øst:
Tlf. 88 32 45 45.

Gelsted Pastorat - Sognepræsten
Tlf. 64 49 10 96.
Gelsted kirke.    Tlf. 64 49 20 49

Hvepsebo
Tåruplundvej 3.  Tlf. 88 88 54 55.

Kridthuset
Kingstrupvej 150. Tlf. 88 88 54 60.

VESTFYNS DYREKLINIK
Hårevej 61 - Gelsted 
Tlf. 64 79 12 34

BRENDERUP DYREKLINIK
Stationsvej 60 - Brenderup. 
Tlf. 64 44 10 29

Falck:             Tlf. 70 10 20 30

Vagtlægen:     Tlf. 70 11 07 07
 
Politiet :          Tlf. 114
Alarm:            Tlf. 112.

Gelsted Taxi:  Tlf. 64 41 40 55

GelstedBladet : 
post@gelstedbladet.dk

Gelsted Folkedansere
Gelsted Skoles Aula
Eftermiddagshold :   14:30 - 17:00 
Aftenhold                : 19:15 - 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; 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 
               -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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Gelsteds Nye Sognekonge
Jesper Navne

Formanden for Gelsted Handel og Erhverv, Tom Petterson kårede 
Søndag d.27/11 Jesper Navne til ny sognekonge.
Jesper Navne fik titlen for sin store indsats for Gelsted Skole.
Kåringen fandt sted i Gelsted Hallen, hvor gymnasterne ”nissebanden”
gav en lille opvisning, hvorefter der var dans om juletræet.


