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Brink’s Begravelses- 
forretning

Karen Brink & Peter Brink
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Husflid
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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 
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Massørerne i Gelsted
sundhedsklinikken

Bettina & Kaj Mariager
Ellen Trankjær

Julie Hvilshøj Andersen
Grønnegade 2 / 5591 Gelsted / Tlf. 2421 0888

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

Malermester
Michael A. Taylor
Tlf. 20 22 80 62

Gelsted Bladets generalforsamling den.26. april 2012 

1. Som dirigent blev Rune Schmidt valgt og protokolfører blev Kirsten Hansen 

2. Formand Gunvor Schmidt gav en god, og fyldestgørende beretning.  Der har været rigeligt med stof 
til bladet i året der er gået, med ekstrasider til følge. Vi takker alle der sender stof til bladet, også 
Børge der deler blade rundt i Ejby, til alle dem der har tilknytning til Gelsted 

3. Der fremlægges et pænt regnskab, der viser et lille overskud på ca. 5000 kr. 

4. Der var ingen indkomne forslag 

5. Valg til bestyrelse. Kirsten og Gunvor blev genvalgt. I stedet for Else Marie vælges Edith Rasmussen 

6. Valg af suppleanter.  Anne Marie og Bent blev genvalgt 

7. Valg af revisor. Jakob genvælges. 

8. Valg af revisorsupp. Irene Jensen genvælges 

9. Evt. Der blev diskuteret om uddelingen af bladet kommer ud de rigtige steder. Kirsten ringer rundt 
til beboerne på Wedelsborgvej og Storegade, hvor der især har været ustabil levering. 
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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

Brug den lokale aftenskole

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

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

Gelsted cykler fra Holmegården på søndage kl. 9.30.
Flere ruter for:
Motions  -  Børn / voksne. -  Racer.  -  Mountainbike
Vi kører en tur – måske et par timer – man bestemmer selv.
Vi ses – mødes og sveder lidt sammen.
Mvh. Gelsted Borgerforening. 

Folkedanseafslutning
Onsdag den 21 marts havde Gelsted folkedanseres 
eftermiddagshold og aftenholdet,  fælles afslutning 
med 60 deltagere.

Det var første gang det var fælles, men det var rigtig 
godt, vi begyndte kl. 19, og vi dansede en times tid.

Så var der fælles spisning, alle var gode til at blande 
sig, så der blev snakket på kryds og tværs af begge 
hold,  medens der blev spillet musik af vores super 
spillemænd  ( Hardy – Kjeld – Anita – Erik.)

Derefter blev der spillet op til Les Lancier og en hel 
masse andre sjove danse, som vores ledere Kirsten og 
Ellen havde fundet frem til.
Vi dansede og svedte og havde det sjovt til kl. 23.
Til slut blev der  sunget aftensang, og alle var enige, 
om at det var en rigtig god afslutning.

Der blev takket af for denne sæson, men begge hold 
mødes i løbet af sommeren, hvor de har 3 sommer-
træf, ude ved nogen medlemmer som stiller deres 
have til rådighed. .
Disse aftener er også populære.

God sommer 
Ellen.

Zumba-succes i Gelsted!
Det var med spændte miner Karen og jeg cyklede 
mod gymnastiksalen d. 11. april 2012.
Forinden var der gjort en del forberedelser; der var 
sat plakater op, delt flyers rundt og fundet Zumba-
instruktør; Marianne Berthelsen.
Det var dog med spænding alligevel, for var der mon 
nogle der havde lyst til at bruge deres sommer-
onsdage på Zumba.    

Vi stod klar til at tage imod tilmeldinger og betaling kl. 
18.30, og vi blev virkelig overvældede!
Piger myldrede til – i alle aldre, og da klokken var 19 
og vi skulle til at begynde, måtte vi stoppe op. Vi stod 
i lidt af et luksusproblem, for over 60 glade piger var 
mødt op og klar til at danse til de glade Zumbarytmer!
Derfor besluttede vi hurtigt at oprette 2. Zumbahold, 
så vi nu har hold fra 18-19 og igen fra 19-20 hver 
onsdag i gymnastiksalen på Gelsted skole.
Men vores succes  stoppede ikke dér, for der kommer 
stadig løbende nye piger til, og vi har nu omkring 110 
aktive Zumbadansere! 
Selvom det indtil videre kun er pigerne vi har set i 
salen, kan mænd også sagtens være med, så mænd, 
har nogle af jer lyst, så mød bare op!
Vi håber på at gense mange af jer og en masse nye 
glade Zumbadansere til efterårssæsonen!
Pga. den store ombygning, som Gelsted skole står 
overfor, er gymnastiksalen lukket ned i næste sæson. 
Det betyder vi endnu ikke har lokaler til Zumba i efter-
året, men der bliver hold! Så snart vi er klar med de 
endelige oplysninger om efterårssæsonen, sætter vi 
igen plakater op, så hold øjnene åbne i byen, hvis du 
har lyst til at være med!
For resten af sommer-Zumba-sæsonen kan vi sige, at 
vi danser indtil d. 13. juni, så medbring 30 kr, inden-
dørssko og en vanddunk, og dans med, der er altid 
plads til en til! 
Vi ses til ZUMBA!
På gymnastikudvalgets vegne, Laura
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Dagplejen
"Vi har i ugen op til påsken lavet lidt forskellige ting 
rundt omkring i kommunen for at markere Påsken og 
dens traditionener.
Der er bl.a. hængt påskeæg op i træer samt pyntet 
med grønne planter på Ejby rådhus. 
I Gelsted har de lavet karse og diverse andre påske-
ting. 

Dette er også i forhold til de berømte læreplaner, som 
den kommunale dagpleje arbejder efter."
Mvh
Pia H. Henriksen  -TR og Ressourceperson for dagplejerne i 
Middelfart kommune

Atter stærke visioner på 
Hylkedamvej 75.
I de tomme haller efter Gelsted Bygningsindustri er 
nu den første erhvervsvirksomhed rykket ind i hal 5 
for at producere specialtrailere. Virksomheden er ejet 
af Claus Nonbo og beskæftiger for nuværende fem 
personer. Der er allerede planer om at ansætte yderli-
gere medarbejdere, som f. eks. en teknisk designer til 
forberedelse af arbejde på en laserskæremaskine, der 
skal anskaffes. Og i nærmeste fremtid bliver der sikkert 
også brug for en smed mere.
Vision-Trailer, som virksomheden kaldes i dag, blev 
i 2005 startet af Claus og hans bror. Broren vendte i 
2006 tilbage til den bankverden han kom fra og ikke 
ville undvære.
I 2008 udviklede Claus en ny type trailer: En smart 
containertrailer til personbil. For at udvikle den måtte 
der investeres adskillige millioner og en investor trak 
sig fra virksomheden i 2011, hvorefter Claus startede 
op selv. Hans far, ingeniør Christian Nonbo, der har stor 
erfaring fra mange år i erhvervslivet, blev og er tilknyt-
tet virksomheden.

Vision-Trailer´s målgruppe er entreprenører, vejdirekto-
rat, skilte- og vejfirmaer. Firmaet dækker 90 % af mar-
kedet her i Danmark, så når du på motorvejene møder 
en parkeret trailer med advarsler i form af lys og tavler, 
er det højst sandsynligt en tavlevogn fra Vision-Trailer. 
Hvordan kan målgruppen udvides? Claus beretter, at 
han har kontakt til potentille forretningsforbindelser i 
Sverige, som forventes at kunne generere noget eks-
port til det øvrige Skandinavien. Derefter må vi se, om 
der kan gøres noget i Tyskland, siger han og smiler.  

Er du historisk interesseret ? 

Så har vi brug for dig på arkivet i gl. Ejby Kommune. 

Vi tager om kort tid vores flotte nyrenoverede lokaler i den 
gl. stationsbygning i Brenderup i brug. Vi arbejder primært 
med billedregistrering. 
Vi har rigtig mange billeder, som endnu ikke er registreret og 
lagt på nettet, så vi har brug for flere hænder til at løse den 
opgave. 
Vores gode medhjælper, Anne Marie Hensen er desværre 
afgået ved døden, så vi har brug for gode erstatninger. 
Vi arbejder hver onsdag formiddag i Brenderup, men der er 
også mulighed for at arbejde derhjemmefra. 
Hvis du er interesseret, så ring eller mail til Hans Jensen for 
at høre nærmere. Mail: haje49@live.dk 
Du kan også ringe på tlf 6442 2064 eller 5119 9608.
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Har du set 
GelstedBladets hjemmeside, 
med mange gode links.
www.gelstedbladet.dk

I hal 5 rådes nu over 1000 m2 under tag. Men når der 
forhåbentlig inden længe bliver brug for mere plads, er 
det relativt let at brede sig ind i en tilstødende hal. Og 
Claus har intentioner om at blive her i Gelsted med sin 
virksomhed.
Han valgte lokaliteten, fordi hallen er et velegnet leje-
mål for ham. Desuden mener han, der selv bor med sin 
familie nær Hindevad, at fra Gelsted og omegn kan han 
få velegnet arbejdskraft når behovet opstår.
Han ser også gerne, at der bliver mulighed for at gøre 
brug af samarbejde med andre virksomheder i lokalom-
rådet.
En sjov detalje er, at Brenderuptrailer for år tilbage 
solgte en Specialtrailerproduktion til en virksomhed 
i Vejle. Dette program indgår i Vision-Trailer´s under 
navnet PHV-Trailer. Arbejdspladser der forlod Vestfyn er 
altså dermed vendt tilbage.
Vision-Trailer fremstiller udelukkende specialtrailere.  
Men der tilbydes service og reservedele til alle typer af 
trailere. 
Det sker på samme adresse: Hylkedamvej 75 hal 5.
Fra Gelstedbladet ønsker vi virksomheden en god vind 
og byder velkommen til lokalområdet.
Du vil sikkert gerne vide mere om tilflytteren. Så kan 
du se her: www.visiontrailer.dk
kl

Gelsted Efterløn/Pensionistforening 
holdt  sæson-afslutning på kroen med 65 medlemmer 
til gammeldags Oksesteg med tilbehør , kaffe, småka-

ger og underholdning med Musikerne Øst og Vest. Her-
ligt med de gamle kendte melodier, så vi fik nogle gode 
timer i godt selskab med de jævnaldrende.   Mvh. TJ.

Smukke træer
Det er sjældent, at træer får al den plads, som er nød-
vendig, for at de kan udfolde sig frit og se ud sådan, 
som det  er meningen. Mange gange kan træer stå for 
tæt på hinanden, og så må de beskæres, eller de er 
blevet for høje, spærrer for udsyn og må fældes.
Det er ofte tilfældet i almindelige parcelhushaver.

Legepladsen ved Toftevej og Toftevangen er indrammet 
af ikke mindre end 12 birketræer. De står frit, så man 
kan se deres naturlige skikkelse. De 12 birketræer står 
som flotte monumenter, så dem er der ingen grund til 
at røre ved. Plantet blev de i 70´erne, da byggeriet tog 
fart. De er selvfølgelig bevaringsværdige, også fordi de 
mennesker, der satte dem, viste fremsyn, så vi nu har 
en smuk ramme omkring legepladsen. Der er også tre 
løn/ahorn træer, hvis blade har en flot rød fave. I mod-
sætning til birkene tåler de beskæring, og det kan man 
se er sket et par gange.
De 12 birketræer tilhører arten vortebirk. Kendetegnet 
er, at kvistene er hængende nedad. Deres bark er hvid 
med mange sorte pletter. Dunbirkens kviste er derimod 
oprette, ”strittende”, og træet angribes oftere af en 
heksekost-dannende svamp. Langs det såkaldte ”grus-
spor” ved Gelsted Mose vokser mange dunbirke i den 
fugtige jord. Dunbirken er slet ikke et så imponerende 
et træ som vores 12 træer her.
Ved  Maskinfabrikken kan man i øvrigt se en anden 
imponerende række af store fritstående birketræer.
   ejp
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Gelsted Hallens
Cafeteria

Tlf. 64 49 18 69

Til Gelsted bladets læsere:
Orientering om kommende renovering af 
Gelsted Skole og byggeri af ny børnehave, 
skole og fritidsfaciliteter som kommer til at 
ligge tæt sammen i Gelsted Børneunivers.

Oplysningsmødet i Bølgen d. 10. Maj om
 – Hvad skal der ske med Gelsted skole, inden næste 
sommerferie 2013.

Mødet blev ledet af Claus Friis Lange fra Børn, unge og 
fritidsforvaltningen Middelfart kommune, som gav os et 
godt indblik i den store byggesag, vi nu er på vej ind i.
Gode forklaringer fra arkitekt og ingeniørfirmaet, satte 
os ind i denne store udvidelse, på mere end 1000 m2. 
Der kom nogle spørgsmål, måske mest fra de unge 
mødre, om hvordan med man fremover så kan læsse 
sine børn sikkert af, og ligeledes afhentning. - Skole 
og Børnehaveledelsen har hele tiden været med på råd 
under projekteringen. 
Men mange ting vil ændre sig. Den nye småbørnsbyg-
ning bliver i første omgang til 120 børn, og bygges på 
½ del af fodboldbanen, med adgang fra ny P - plads ved 
Koldinghave.
Derfra ret gode forhold for passage mellem ny og eks. 
skole. Gymnastiksalen bevares og renoveres. - Aulaen 
flyttes til fordel for biblioteket, og en ny bygges ud, fra 
den lange klassegang, mod lille skolegård.
Tandlægeklinikken flyttes til Ejby, for at få større samar-
bejdende tandlægeenheder. – Børnene køres så i hold i 
timerne til tandlæge.
En god ting er nok, at den eksisterende skole vil blive 
opdateret med isoleringskrav – belysningskrav - venti-
lationskrav, og dermed en sundere skole at være i for 
elever og lærere.
Klasselokalerne renoveres, og der satses på max 18 
elever pr klassehold. – Skolens elevantal uden overklas-
serne vil kunne blive til omkring 250 elever.
Skolens indgangsparti ændres. – Der kommer indgangs 
luftsluse med sekretærkontor, som på andre velrenom-
merede off. steder, samt elevator til 1. salen for handi-
cappede. 
Parkeringsmulighederne bliver bedre. – Skolens ansatte 
bliver muligvis henvist til Gelstedhallens P - plads. 
Hele sagen kan nærme sig 25 millioner kroner. 
– God sommer,
Og dejligt - denne gang meget mere positiv omtale af 
vores skole.                                                  Bn.

Gelstedhallen     - Nyt tag

Så langt fredag d. 11.05. kl. 16: Se billede!
Små mænd på et stort tag, hvor nyt og gammelt tag 
mødes, alt imens nogle sorte skyer glider henover 
Gelstedhallen, og periodisk giver vand. 

Det er fredag, og klokken er 16, men vi prøver at få 
tagene til at nå hinanden, for at undgå presennings-
dækning her før weekenden siger Johnny Larsen, fra 
Gelsted tømrer snedker, som står for entreprisen. Et nyt 
tag på Gelsted hallen, må betyde at den så fremover 
kan fortsætte med at holde regnen ude, samt at spare 
energi. Og være til gavn for mange aktiviteter, under en 
eller anden form.
Så langt mandag d. 14.05 kl. 16: Se billede!
Tømrerne er gået hjem – Vejret har været tørt - Læg 
mærke til hvor meget tag, inkl. isolering der er lagt op 
på denne dag. – Ja, så skal der jo også skaffes mange 
ordrer, med en sådan fart.

Derfor siger vore håndværkere:
At går man i vedligeholdelsestanker, så henvend jer til 
en eller et par stykker af dem her i bladet, som I kender 
til, og få en pris, og jeres ønske opfyldt inden vinter. 
Normalt skal der financering til, og dertil har vi så ban-
kerne, som gerne vil hjælpe med vejledning om frem-
tidens årlige udgift til det man ønsker lavet. – Så bare 
kom i gang.
Der reklameres desuden med forskellige tilskudsordnin-
ger, ikke til pynt, men til energibesparelser, - og dem 
kender håndværkerne, og kommer gerne og fortæller  
om.                                                      bn
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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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Seniorklubbens sommerudflugt blev dagen 
før tildelt 19 mm regn m. kulde og blæst.

Vi var 45, hvoraf 41 havde fået morgenkaffen på 
Holmegården, og startede turen kl. 10.00.
Vi havde ingen faste planer, andet end at vi skulle ud 
og se en del af vor kære Fynske ø.
Og det gjorde vi, og næsten uden regn, men koldt var 
det, da vi skulle spise nede ved Valdemar Slot på Tåsin-
ge. – Vi havde heldigvis godt med Aalborg væske med 
på turen.
Ingen sagde nej tak, når flaskerne gik rundt, og så steg 
kroptemperaturerne og humøret. 
Preben tømrer var god til at fortælle om området 
Fåborg Svanninge bakker og Arreskov, hvor fra han 
stammede, alt imens Jan fra Willemoes så perfekt og 
roligt styrede den store bus. – Han anbefalede os at 
kigge ind i Horne rundkirke, som er Fyns eneste, og det 
var en god anbefaling. Her kunne vi så også få tømt 
blærerne, og kunne så fortsætte rundturen.
Preben fortalte om seværdighederne, alt imens vi 
rullede frem til Svanninge bakker, med udsigt over 
søen. Her fik vi kaffe og Willemoes kager, som 
behagede os godt. 
Vi sluttede så dagens oplevelse med middag på Gelsted 
kro. En munter og hyggelig dag. 
Af vore omkring 150 medlemmer var vi så 45 på tur og 
ca. 20 blev, og havde en ”normal” aktiv onsdag hjem-
me i vore dejlige lokaler på Holmegården, og resten 
holdt ”ferie”.
bn

Sidste aktiviteter før ferien: d. 13. juni 
hjertestarterkursus og d. 20. juni Grillfesten:

Næste meget vigtige aktivitet ud over vore almindelige 
onsdage er d. 13. juni kl. 14.00 og kl. 19.00, hvor vi 
håber flest muligt vil komme til Bent Jessens oriente-
ring, om hvad vi skal foretage os, i minutterne før bru-
gen af den nye hjertestarter, samt se den.
Tilmelding efter først-til- mølleprincippet.
Der ligger tilmeldingsliste fremme onsdage fra kl. 9.00. 
– Naboer ligeledes velkomne.
Vi forventer god tilslutning, og derfor mulighed for 
aflysning af EDB kurset denne dag.

Vi slutter onsdag d. 20. juni af med Grillfesten, og er så 
klar til ferie og Gelsted marked. 
bn

Ny indehaver af Valentino Søndergade 3 
Velkommen til Ünal Boztoprak

Indtil februar har Lejla Mehmedovic ”kørt” en meget fin 
Pizza m.m. forretning gennem flere år.
Hun er ung, og vil prøve endnu mere, og andet – Hun 
satte så forretningen til salg, og Ûnal Boztoprak blev 
den nye ejer, og startede 1. februar.
 – Han var 9 år, da han kom til Danmark. Inden da, 
havde hans far arbejdet her i Danmark i 10 år, og heref-
ter kom så en samlet familie her til landet.
Ünal har sammen med en partner i 10 år, drevet sam-
me type virksomhed i Odense, indtil d. 01. 12. 2011, 
hvor deres veje skiltes. – Da han så oplevede hvor 
besværligt det hele ville blive for at komme i gang igen, 
med masser af formularer og jobcenter og hele molevit-
ten, ja så valgte han at prøve at blive selvstændig igen, 
og det er han så nu her i Gelsted, og fortsætter i Lejlas 
stil ind til videre.- 

Lejla Mehmedovic byder velkommen med lidt mad til ny ejer 
af Pizzaria Valentino Ünal Boztoprak

Hans ønske er på et tidspunkt at købe ejendommen, og 
har så nye indretningsplaner. 
Lejligheden ovenpå, er tæt på at være nymalet, og der-
med flytter han med kone og 4 børn hertil.
Fremtiden – ja den er da spændende, og det er da helt 
sikkert at i Odense var kundegrundlaget større, end her 
i lille Gelsted. – Men – oplandet er stort, og han synes 
allerede, at her er familiens fremtid. 

Gelsted Bladet ønsker den nye indehaver fortsat god 
gang i forretningen, og hvad der med følger,
og takker Lejla, for tiden der bare er gået så godt. 
bn
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Det Radikale Venstre 
i Middelfart Kommune

Bliv medlem af Det Radikale Venstre 
og vær med til at sætte dagsordenen.

Kontaktperson: Uffe Høj Lauridsen, 
tlf. 64 42 37 38, mail Mindegrd@post12.tele.dk

Årsberetning for 
Tanderup Menighedsråd.

Indenfor det sidste år har vi i Tanderup ansat ny graver. 
Der var ca. 25 ansøgere til stillingen, og det udvalg vi i 
menighedsrådet nedsatte tog 5 ud til samtale.
Deriblandt Jørgen, der havde vikarieret i stillingen siden 
Gerda holdt, blev udvalgt, og fik stillingen.
Denne ansættelse var udelukkende et Tanderup anlig-
gende, hvorimod ansættelse af organist var fælles med 
Gelsted. Tanderup havde et ønske om at lave babysal-
mesang og det var Gelsted med på, så det har Lars, 
den nye organist, stået for i efteråret.
Det  foregik i Gelsteds nye sognehus og dette kan 
man se billeder af på hjemmesiden, der har adressen: 
www:Tanderupkirke.dk 
Det har været en langsommelig proces at få hjemme-
siden til at fungere optimalt, men nu skulle det være 
i orden.   - Der er kommet nye højskolesangbøger og 
Lars har ønsket nogle eksemplarer til koret. Det har 
vi fundet penge til og så kan de da også bruges af vi 
andre til syng sammen aftenerne. Disse aftener har vi i 
vinter haft sammen med Husby og været ved hinanden 
på skift. Lars har også rigtig mange piger i koret. De 
får en lille løn, når de synger med i kirken og fordi de 
er så mange bliver det mere end man i provstiet finder 
rimeligt. Vi har derfor bedt Lars om at lave en turnus-
ordning, så de synger med på skift.
Hidtil har der været åben kirke i dagtimerne, men p. gr. 
a. besparelser, har vi i menighedsrådet ændret dette til 
–når der er betjening på kirkegården !! Dette fordi, at 
der er etableret et samarbejde med graveren i Gelsted 
m. hensyn til ferieafløsning, og hvis der ikke er direkte 
arbejde at udføre på kirkegården er det for dyrt at have 
en mand fra Gelsted gående for at holde kirken åben. 
Det er også sådan at Tanderups graver hjælper til i Gel-
sted, således at samarbejdet er udgiftsneutralt.
Vi har også vedtaget, - at det i disse sparetider ikke er 
relevant at have lys på kirken i sommertiden. 
I 2011 har der været diverse bygningsvedligeholdel-
ser og reparationer af kirke og sognegård. I efteråret 
gik fyret i stykker og der måtte vi straks indkøbe et 
nyt. Ligeledes gik der kuk i teleslyngeanlægget, og et 
nyt måtte anskaffes og på provstesynet—det er et syn 
af kirke og sognegård med provsten fra Middelfart og 
dennes bygningssagkyndige, som finder sted en gang 
imellem - blev det noteret, at gulvet ved alteret var 
sunket og at der var borebiller på loftet både i kirken 

og i sognegården. Disse ting har vi fået bragt i orden. 
Det var nogle store udgifter, som vi måtte tage af vores 
opsparing, idet det ikke var på budgettet. Den udvendi-
ge kalkning har ikke været tilfredsstillende og må laves 
om til foråret. Udvendig kalkning sker i et samarbejde 
med de øvrige kirker i provstiet. Som i sikkert alle har 
bemærket er kirken meget sort indvendig og det bliver 
det næste råds opgave at finde midler til rensning og  
kalkning.
Det får mig så til at nævne at vi jo i menighedsrådet 
også lægger et budget, som skal godkendes af provsti-
et. Det er ikke lige altid, ja, for at sige det, faktisk sjæl-
dent, at  provstiet godkender første budget og vi bliver 
dikteret at spare!! Det gør vi så.
Ellers vil jeg nævne, at vi har haft nogle møder med 
Gelsted. Det er især kontaktpersonen for at aftale 
omkring graversamarbejdet, og et par af os har været 
med til at vedtage en fordelingsnøgle for de fælles 
udgifter vi måtte have. Kontaktpersonen har også gjort 
et stort stykke arbejde i at få etableret en APV mappe.  
Vedtægter for kirkegården er blevet a’ jourført og god-
kendt af provstiet. 
Vi har forlænget lejekontrakten med spejderne ovre i 
den tidligere forpagterbolig med 10 år. Der er i øjeblik-
ket mange spejderbørn og dem vil vi gerne støtte.  De 
to årlige spaghettigudstjenester har vi fastholdt og til 
disse har fremmødet været rimeligt , desværre er der 
ikke så mange der føler sig ældre, så vi har besluttet at 
ældregudstjenesterne må udgå og vi vil i stedet forsøge 
os med en kirkefrokost efter  en søndagsgudstjeneste.
Dette var et udpluk af, hvad der er foregået i og 
omkring Tanderup kirke. Til efteråret skal der være 
nyvalg til menighedsrådet og da de 5, der er med nu, 
umiddelbart mener, at de har gjort deres ”borgerpligt” 
er det vigtigt at deltagerne i aften kommer frem med 
deres mening om kirken og dens fremtid. Der har i avi-
serne været skrevet meget om kirkelukninger og mon 
ikke de fleste er i mening om, at vi lige har haft lukning 
nok i vores lokalsamfund og da vi nu har et supergodt   
personel  til at varetage kirkens handlinger ville det 
være ærgerligt om det også skulle ske for os. Nogen 
vil måske lige umiddelbart mene, at det, at sidde i et 
menighedsråd er kedeligt, men det er langtfra tilfældet. 
Her kan man møde nogle mennesker man ellers ikke 
træffer, og er der noget lokalhistorie man ikke lige ken-
der til, kan det måske oplyses her og så få betydning 
for ens hverdag. Det kunne også være et oplagt sted at 
få indflydelse på fremtiden for Tanderup sogn.
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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. 23 80 39 38

email:  larsreinholt@mail.dk

                                                     
Graverkontor i Tanderup

 Jørgen Henriksen
Tlf: 21 79 53 25

E-Mail: tanderupkirke@hotmail.dk

Graverkontor i Gelsted

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

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

Gelsted Tanderup
Juni
3. Trinitatis 9 30 DSN Ingen
10. 1.s.e.tirn. 9 30 DSN 11 00 DSN
17. 2.s.e.trin. 9 30 DSN Ingen
24. 3.s.e.trin Ingen 9.00 JF
Juli
1. 4.s.e.trin 9 30 DSN 11.00 DSN
8. 5.s.e.trin. 14 00 JCR Ingen
15. 6.s.e.trin. 11 00 DSN 9.30 DSN
22. 7.s.e.trin. 9 00 LH Ingen
29. 8.s.e.trin. Ingen 9.00 MHL
August
5. 9.s.e.trin 9.00 JF Ingen
12. 10.s.e.trin 11.00 DSN 9.30 DSN
19. 11.s.e.trin 9.30 DSN 11.00 DSN
26. 12.s.e.trin 19.00 DSN 16.00 DSN

Forkortelser DSN Dorte Stæhr Nielsen
JF Johanne Langkær Fårup
MHL Mikkel Holmegård Larsen

Præsten på besøg?
Sognepræsten kommer gerne på besøg.
Har man lyst til at hilse på præsten, tale om stort eller 
småt eller begge dele – kender man en, der har rund 
fødselsdag og vil sætte pris på et præstebesøg, så ring 
til præsten. Dorthe Stæhr Nielsen, 64491096

Handicapparkering

For gangbesværede og kørestolsbrugere med ærinde i 
kirken, der måske har oplevet at det er svært at kom-
me op ad bakken i stenene, vil vi gerne gøre opmærk-
som på, at man er velkommen til at køre videre fra 
parkeringspladsen, venstre om graverhuset og op til 
kirkedøren i bil.
Desuden er der plads til to parkerede biler til venstre 
for våbenhuset.
                                                                        Menighedsrådet.

Grundet sygdom mangler kirkerubrikkerne i dette nummer af 
Gelsted bladet  - bringes i næste nummer.

Kirkefrokost i Tanderup efter Gudstjenesten d. 10.juni. 
Alle er hjerteligt velkomne.
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Vidste du også at ...
Der i SuperBrugsen i Gelsted hænger en postkasse til dem 
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.

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

VIDSTE DU DET?
På Gelstedvej 30 i Gelsted findes Danmarks 
mindste katte-galleri-udstilling.

Indehaveren er Erika Helga Schulz–Dobberkau, som 
sammen med sin mand er kommet fra Østtyskland for 
2½ år siden. Erika, som nu er tysk pensionist, er sam-
men med sin mand Arnim nu flyttet her til Danmark.
Han er ansat hos Fiberline, og boede først i Middelfart 
i 2½ år, og nu her i Gelsted i 10 måneder. – Erika har 
været postomdeler i Østtyskland i 16 år. 

Hun har malet stort og småt, bl.a. en facadegavl på 
10x6 meters højde og bredde. -  Erika er ikke bare kat-
tetegner og kunstmaler. – Nej hun kan alt hvad man 
ønsker sig, og laver f.eks. portrætter – tegnet eller 
malet, og viser meget gerne sin kunst frem for os, i 
minigalleriet på Gelstedvej 30.
Hun maler gerne portrætter af børn og voksne, samt 
dyr, m.m.  Bare ring eller mail, for at få en aftale om 
hvornår, eller kig ind og se hendes flotte resultater, som 
hun gerne vil sælge, og som er rigtig flotte gaveting. 
Hun kommer også gerne ud og fotograferer, for derefter 
at lave disse flotte portrætter. 
Kontakt: e. mail.  ehsdo@yahoo.dk eller telefon 
64415703 eller mobil tlf. 30612714, eller kig ind.
Tak til tolken, naboen Henning elektriker, for hjælp med 
sprog/oversættelser.
                                                                            bn  

Kød - Banko

Vi er vilde med banko i Gelsted, Fredag d.11/5-12 solg-
te SuperBrugsen 150 pakker koteletter med nr.  - Når 
der var betalt kunne man få at vide om der var gevinst

Birgitte Lorentzen var den heldige vinder af en indkøbs-
vogn med varer for ca 1300,- 
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Nem og lækker aftensmad - til en go´ pris 
 

Wienersnitzel m. brasede kartofler, 
skysovs, ærter 120,- 

 
Mørbradgryde m. ærter 

og råstegte kartofler 130,- 
 

Kroens hakkebøf m. pommes frites, 
mixed salat & dressing 95,- 

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

 
Ekstra sovs 20,- 

Ekstra kartofler 20,- 
Pommes frites 25,- 

 
 
Mad ud af huset – fra Gelsted Kro og Hotel 
      Søndergade 1 - 5591  Gelsted 
      Tlf. 64 49 10 68    www.gelstedkro.dk 

Gelsted Foderstof
Værkstedsvej 5
5591 Gelsted

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

Centerrådet på Gelsted plejecenter
Centerrådet består af 7 borgere over 60 år, der er valgt 
på den årlige generalforsamling på Gelsted plejecenter. 
Der er tilknyttet 14 frivillige til centerrådet som giver en 
hjælpende hånd til alle arrangementer.
Centerrådets formål er at tilrettelægge arrangementer 
og lignende på Gelsted Plejecenter og i lokalområdet, 
hvortil borgere over 60 år har adgang. 
At forvalte det kommunale tilskud., samt evt. overskud 
fra afholdte arrangementer.

Beboere og frivillige hjælpere hygger på centret.
Centerrådet har følgende faste arrangementer.
Kaffehygge og gåtur i lokalområdet hver onsdag efter-
middag
Kirkegang en søndag om måneden i Gelsted Kirke
Bankospil 1 gang om måneden.
Fællesspisning 1 aften om måneden for beboer på cen-
teret og deres pårørende samt borgere i lokalområdet 
over 60 år.
Hver torsdag eftermiddag hyggeklub eller petanquespil.
Kiosk på centeret der er åben hver tirsdag og fredag.
Julemarked finder sted hvert år sidst i november med 
salg af juledekorationer - ting til kirkegården tombola – 
underholdning.
NKT koncert i haven ,hvert år i juni måned
Derudover har vi et havehold der renholder beboernes 
terrasser.
Et vågekonehold som kan tilkaldes og sidde ved døende 
på plejecentret, hvis familie eller personale ønsker det.
Fester - foredrag – underholdning  i samarbejde med 
plejecenteret.
                         Edith Rasmussen   Formand for centerrådet

Gelsted havde besøg af Mascot.
Som det efterhånden er blevet en kær tradition 
havde Gelsted igen i år besøg af Cirkus Mascot.

Jess Deleuran husker ikke selv, hvor mange besøg 
det er blevet til i årenes løb, men mener ikke, der kan 
have været mange år siden starten i 1994, Mascot ikke 
besøgte Gelsted.
Hjemstedet er Roslev; men i sommermånederne rej-
ser cirkus rundt i Jylland og på Fyn og Sjælland. I vin-
termånederne går bjørne i hi, men ikke cirkusfolket. 
Mascot optræder indendørs i vinterhalvåret. Det kan 
være i indkøbscentre eller andre steder, hvor der er 
interesse for at købe en forestilling ved en given 
anledning.                              Forsættes side 17 nederst
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X-tra 

X-tra 

X-tra 

X-tra 

X-tra 

X-tra 

Du finder vores ugeannonce i Folkebladet hver uge!

Der tages forbehold for evt. trykfejl !

FORDI DET DU HANDLER MEST  
- SKAL KOSTE MINDST

1 Bakke

10,00

   1 Kilo

Tomater - 450 g.

Løg - 1 Kg. Gulerødder 2 kg. Blandet salat.

Hjertesalat.Små kartofler - 650 g.

 1 Pose 1 Pose

X-tra
Peber mix

3 Stk.

1 Bakke  1 pose.

  6,00   9,00 13,00

14,00

12,00 12,00
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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

Den 3. Maj 2012 kunne Lunghøj 
Bageri fejre 30 års jubilæum.

Fra Silkeborg kom Niels Agner og Majbritt i 1982 til 
Lunghøj, hvor de havde købt bageriet.
Årene fra 1982 er gået stille og roligt, siger Niels Agner 
og gør dermed ikke stort væsen ud af, at de, som vi 
nok har kunnet følge med i, er gået med hårdt arbejde 
og påpasselighed i økonomien. 
Med sig til Lunghøj havde parret en dreng på et par år 
og i Lunghøj fødtes yderligere en pige.
Desværre blev Majbritt i en alt for ung alder syg og 
døde i 2008 efter en del års sygdom.
Når vi samtidig tænker på, at udviklingen i samfundet 
i de forløbne 30 år ikke har holdt hænderne under små 
butikker som Lunghøj Bageri, er det med Niels Agners 
egne ord næsten naturstridigt at butikken stadigvæk 
eksisterer. Det er og har altid været nødvendigt at tro 
på, det kan lade sig gøre, siger han.
I midten af 1990érne overtog Lunghøj Bageri, varelage-
ret fra købmandsforretningen ved siden af og har siden 
i et vist omfang også solgt kolonialvarer. 
I den situation, kan vi vel sige, at der blev levet op til 
ordene:” at tro på det kan lade sig gøre”. 
Vi er mange, der i årenes løb med respekt har fulgt 
ejerparrets indsats for at forblive en lille dagligvarebutik 
i en samfundsudvikling, der pr. definition har modarbej-
det dem i de bestræbelser.

Efter Majbritts død i 2008 er Inge kommet til i 2009. 
Inge og Niels Agner fortsætter arbejdet i Lunghøj 
Bageri. 
Vi fra Gelstedbladet ønsker dem og butikken held og 
lykke i fremtiden.
Karsten

Malerne Kenneth Andersen og Kristian Garrett 
    - er nu mere hjemme i fødebyen.

Det er 10 år siden Kenneth startede, og for ca. 7 år 
siden gik han i samarbejde med Kristian Garrett.
Dette samarbejde er stadig i fuld gang, men på en ny 
anlagt måde. Kenneth satser fremover mere på at blive 
en af Vestfyns malere, og Kristian tager sig af den stør-
re afdeling inde i Odense. Der er der syv svende i gang 
samt en lærling. – I Gelsted er der Kenneth og Jesper, 
samt en ny lærling.

Kenneths ønske er, at med det Vestfynske område, 
som han nu vil gøre mere ud af, vil betyde mere arbej-
de, og der med flere svende og gerne flere lærlinge. 
Han er ikke helt nystartet her, idet han i og omkring 
Middelfart, gennem flere år har malet ca. 150 nye 
huse, og vedligeholder i alt ca. 350 huse for en og 
samme bygherre der. 

Han mener at fremtidens muligheder for ham, som for 
andre håndværks mestre her fra Gelsted, ligger i ret-
ning mod Middelfart/Fredericia. Måske får Kenneth ret, 
og han har tålmodigheden i orden. Hans ønske er at 
få sig et værksted og lager her i Gelsted, idet Odense 
værkstedet jo mest er til for afdelingen der ude ved 
Kristian, og lang vej, når kunderne ønskes her. Kenneth 
og Kristian vil så finde balancen ved at hjælpe hinan-
den med deres kapaciteter her og der. Den største og 
mest spændende opgave, har været en stor ny slots 
lignende bygning på 1500 m2.

Vort lokale område, er i forvejen godt dækket med 
gode malermestre, - men altid plads til en til.
Men som jeg forstod på Kenneth. – Alting skal jo tage 
sin tid – Vi er jo så godt i gang i forvejen.
Malerfirmaet i Gelsted hedder Andersen og Garrett 
Vestfyn a/s, og adressen er: Tårupvej nr. 45 Gelsted.                                                            
BN

TØMRER- OG SNEDKERMESTER

Gelstedvej 45 • 5560 Aarup
Tlf. 6449 2505 • Mobil 4045 8552

www.lebaek.dk

2010/dec/17 12:19 (64492505.pdf)
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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

En hel weekend med gymnastik
Anden sidste weekend i marts stod den på gymnastik 
i Gelsted. Gymnastik afdelingen under GG & IF skulle 
slutte sæsonen rigtigt af og det blev gjort med en hel 
weekend i gymnastikkens tegn. Fredag først på aftenen 
startede løjerne. Der mødtes 2 spring hold og vores 
rytmepiger for at holde overnatning og øve gymnastik. 
Det hele startede med at ledere og forældre flyttede 
alle vores redskaber fra gymnastik salen til Gelsted 
Hallen, et stort og hårdt arbejde ud af små døre og op 
af trapper. Da redskaberne var klar i hallen, så kunne 
der springes og øves serier for fuld udblæsning. Foræl-
dre ordnede frugt og saft så der manglede ikke noget. 
Senere på aftenen stod den på X faktor og natløb. Til 
stor glæde for store og små. Efter en god nats søvn i 
vores dejlige klubhus, var ungerne klar igen. Det sidste 
skulle øves igennem og så hurtigt hjem og slappe lidt 
af inden det kl. 14.00 gik løs til vores årlige fremvis-
ning. Om formiddagen kom de to fane bærer og øvede 
gang med fane, så det bare kunne se godt ud, når vi 
skulle starte fremvisningen da dette er meget højtide-
ligt og vigtigt. Kl. 13 begyndte de første spændte og 
glade gymnaster at indtage hallen. Frivillige hjælpere 
til redskaber og tøj dukkede også op. Der kom mange 
tilskuer, desværre ikke så stort antal som de sidste par 
år, så det var vi noget skuffet over. Men til stor glæde 
for gymnastik udvalget kom der en fra avisen og snak-
kede med os og vi er så stolte over al den omtale vi har 
modtaget i år. Gymnasterne var klar til at gå ind til ny 
god musik. Der blev holdt en masse taler og de små 
og store gymnaster kunne næsten ikke vente til gulvet 
blev deres og alle skulle se hvor gode de var blevet 
igennem vinteren. Vi havde en rigtig god og hyggelige 
eftermiddag. Musikken drillede os, men vi gjorde alle, 
hvad vi kunne for at få tingene til at glide bedst muligt. 
Der var gratis frugt og vand til alle gymnaster og alle 
kom gratis ind. Så alt i alt en billig eftermiddag for folk. 
Kl. 17 var fremvisningen slut. Men ikke for ledere og 
gymnastik udvalget alle redskaberne skulle over på 
plads i gymnastik salen, men det gik rigtigt hurtigt, 
fordi mange gav en hånd med, tak for det. 

Da det var gjort, mødtes de trænere og udvalgsmed-
lemmer som havde lyst i cafeteriet til kaffe og kage en 
god og hyggelig afrunding på dagen og sæsonen. Om 
søndagen var vi klar igen. DGI Fyn holdt opvisning i 
Lillebælts hallen og der skulle Gelsted ROS ud og lave 
opvisning. Vi havde også entre vagten hele dagen, for 
at tjene penge ind til afdelingen. Der var 7 personer 
som delte vagterne mellem sig og så havde vi klaret 
den opgave til ug. Det samme gjorde ungerne på gul-
vet, det er svært at komme efter store hold, men de 
tog det i stiv arm og gav den gas. Det var en hyggelig 
meget lang dag fyldt med gymnastik og glade gym-
naster. Da vi havde lukket for betaling ved indgangen 
kl. 18.30. Så var det nogle godt trætte folk fra Gelsted 
som pakkede sammen og vendte næsen mod udkanten 
af kommunen. Men det var også med stolthed og glæ-
de over at vi kan strikke sådan en weekend sammen til 
glæde for børn og voksne.
Skrevet af formand for gymnastik afdelingen under GG 
& IF Stine S Svensson          

Gymnastik fremvisning 
lørdag den 24 marts 2012 i Gelsted hallen

Gymnastik afdelingen under GG & IF havde indbudt 
alle til at komme i hallen, denne lørdag eftermiddag. 
De halve af afdelingens hold stillede op til opvisning på 
gulvet. Der har desværre været nedgang af gymnaster 
og det kunne også ses denne eftermiddag, hvor der 
ikke var helt fyldt i hallen som ellers. Men alle gymna-
sterne var klare og stolte over at kunne vise, havde de 
har lavet vinteren igennem.
For at gymnastik kan være en billig sport i Gelsted, har 
afdelingen indkøbt tøj som man kan låne eller købe for 
billige penge. Der var også sørget for frugt og vand til 
alle gymnasterne.
Entre var gratis så det kunne ikke være billigere og 
nemmere at deltage. Vi prøver at holde fast i det gamle 
med faner, sang og indmarch som i år havde ny, god 
musik.
Ellers var gymnastikken på gulvet ny, super flot og 
underholdene. Der var en god blanding af voksne og 
børnene hold på gulvet, alle meget dygtige. 
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Til at slutte af havde vi besøg at vores naboer, som 
rigtigt kunne sjippe, flot opvisning og mange tak for 
besøget.
Jeg vil gerne takke leder og gymnaster for en god 
eftermiddag. Jeg er stolte af jer.
Tak til hjælper på selve dagen. God sommer og husk 
Zumba og Gelsted løb.
Se vores hjemmeside www.gelsted-gymnastik.dk hvor 
der også vil være billeder fra fremvisningen.
Fra formand for gymnastik afdelingen Stine S Svensson              

Årets  G.G.& I.F.’er  2011  
Mathias Nygaard Frederiksen
Du startede med at spille fodbold i ung alder og har 
spillet fodbold lige siden.
I flere år har du spillet både badminton og fodbold. 
Du udviser en kæmpe gejst for sporten, som for det 
meste kommer til udtryk på den gode måde.
Du er flittig til fodboldtræning. Du går meget op i træ-
ningen og kampene. 
Du hjælper som miniholdleder ved serie 1’s træning og 
kampe. 

Du er dommer til ungdomsstævnerne og hjælper til ved 
Gelsted stævnet i indefodbold.
Du giver også gerne en hånd med i klubhuset, hvis vi 
lige mangler en ekstra.

En god social person, som gerne kommer i klubhuset 
og hallen bare lige for at se hvordan det går. Ser alle de 
kampe du kan, det er både håndbold, fodbold, badmin-
ton og selv gymnastik følger du. Det kunne jo være, 
der var et par kønne piger at kigge på..

Frivilligt arbejde handler om hjerte og engagement. Det 
udvikler de sociale og faglige kompetencer. Dette er du 
en del af. Du er en vellidt kammerat og et godt forbil-
lede for alle unge.

Du skal altid huske, 
at bevare legen og 
glæden ved at spille 
fodbold, så vil den 
vare hele livet.
Vi håber du vil for-
sætte i den gode 
sports- og klubånd 
som du bestrider nu, 
så den vil smitte af 
på mange andre unge 
her i klubben.

Tak for din gode ind-
sats i Gelsted G. & I.F.

TILLYKKE MATHIAS   
årets  G.G. & I. F.’er.

Årets leder GGIF 2011
Årets leder er en indvandrer fra København, hvor han 
også var et stort aktiv for sin idrætsgren. 
Han har nu boet i Gelsted i adskillige år, hvor vi har 
haft glæde af hans erfaringer fra det Københavnske. 
Som så mange andre vil man gerne vise sine børn inte-
resse for deres sportsgren og pludselig står man som 
træner også for dem.  - Det er også sket for denne far. 
Vi skal finde årets leder i badminton verdenen, hvor 
han måske er årsag til at FGH stadig har en ungdoms-
afdeling.  - Hans navn er Lars Jensen.  Lars har været 
ungdoms- formand og træner i flere år.
Han bruger rigtig meget tid på det organisatoriske, og 

vi ved at han også flekser fra sit arbejde 
for at nå det hele. Han sætter stor ære 
i at følge alle børnene til stævner og 
landsmesterskaber, hvor han er væk fra 
familien flere weekender i træk.
Lars er god til at komme med in- put i 

Fortsættes side 18

Mathias Nygaard Frederik-
sen og Lars Jensen ved 
udnævnelsen

Malerfirmaet 
Andersen/Garrett Vestfyn A/S

Tårupvej 45
5591Gelsted

Tlf. 21698784 
 andersenmaler@gmail.com
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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

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:

ATMOS brændekedel
Spar min.

50% på din  
varmeregning
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- ved skift fra oliefyr

Gennemtænkt konstruktion  
og gennemført kvalitet
•	 Meget høje virkningsgrader
•	 Enkel betjening
•	 Nem og enkel rengøring
•	 Markedets bedste support

 – Europas mest solgte

Kontakt os eller se hjemmesiden for mere info

"Der bor en bager, - på Nørregade"
 
”Han bager kringler og julekage”, og det har han gjort 
lige siden 1866. Sammen med Gelsted Gæstgivergård, 
Gjelsted Handelsetablissement og den første stations-
bygning dannede bageren fjerdepart i det kraftcen-
ter, som opstod, da jernbanelinieføringen efter nogen 
diskussion kom til at gå syd om Gl.Gelsted, Tårup og 
Kingstrup. Nord for banen kom Nørregade (nuværende 
Gelsted Byvej). Syd for startede Søndergade. Side-
gaden til Søndergade fik naturligt navnet, Østergade. 
Byen udviklede sig ikke mod vest, så en Vestergade 
blev aldrig aktuelt.

Som med gæstgivergården lagde flere fremsynede per-
soner billet ind på et stykke jord tæt op til banen. 
I oktober 1864 fik Niels Andersen fra Kingstrup bevilling 
til at drive detailhandel fra denne matrikel. Han åbnede 
dog først detailforretning og bageri i 1866 på Nørregade 
2. Bygningen i grundmur med tegltag lå helt ud til og 
parallelt med gaden. En smuk bagerkringle hang som 
logo over indgangsdøren. En stor markise sikrede den 
nødvendige skygge for solen i en tid, hvor man ikke 
kendte til kølemontre.

Jeg kan følge Niels Andersen frem til 1888, hvor Mads 
Rasmussen fra Vissenbjerg tog over. I slutningen af 
1890-erne købte Anders Peder Hansen, fra Højbjerg-
gård i Gelsted bageriet. Mads Peder Madsen, som hav-
de lært bagerfaget i Gelsted, tog over i 1914. 
Som supplement til butikssalget, servicerede han 
oplandet med sin brødvogn. 
Ud over mester selv var der i mange år plads til svend, 
lærling samt andre tjenestefolk.  
 
Da Lunghøj for alvor fik vokseværk i slutningen af 

1800-tallet, åbnede der også en bager der. 
Gelstedbageren var ikke længere alene på markedet. 
Der var dog plads til begge forretninger, som har levet 
side om side i mange år. Jens Johannes Plambeck købte 
af Mads Peder i 1918 og sikrede brød og kager frem til 
1923, hvor Frederik Wilhelm Nielsen og hustru Bertha 
kunne skrive Gelstedbager på visitkortet. 

Nogle kan måske huske Frederik og Bertha, som var 
nu afdøde Keld ”Bryder” Nielsens forældre. Endnu flere 
kan huske bager Riising. Fra 1927 Jørgen Peter Riising 
og fra 1934 til 1951 sønnen Hans Madsen Terp Riising, 
som sikrede Gelstedborgerne friskbagt brød. Som i dag 
steg kravene fra kunderne til deres ”håndværksbager”. 
Hans Riising blev derfor uddannet som kondi-tor, hvil-
ket betød et større og mere spændende brød- og kage-
sortiment. Efter Riising-æraen hed bagermesteren fra 
1951-1954 Egon Vangkilde Christensen.
 
Nyt bageri.

Efter Christensen kom Børge og Else Pedersen til i 
1954. De fortsatte i det gamle bageri. En lille veranda 
med cafe ind mod jernbanen blev især brugt til mindre 
foreningsmøder. I 1970 tog de den store beslutning at 
rive bageriet fra 1866 ned og opføre en moderne gul-
stensbygning med butik og beboelse i 2 plan og bageri 

Pizzaria
Valentino

Søndergade 3 Gelsted
Tlf.:  64491333

Dagligt åbent 15-21
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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

i et plan bagved, og med alle moderne faciliteter. Byg-
ningen, som er den, der står i dag, blev trukket tilbage 
fra byvejen, så det blev muligt at parkere foran butik-
ken. Else og Børge tilbød også levering til døren, mange 
husker nok Ejner Henriksen, Edvin Jacobsen, Tove og 
Povl Hald, som sørgede for frisk brød og en munter 
bemærkning på turen rundt til oplandets mange kun-
der. Næste ejerskifte var i 1982, hvor Ole Rasmussen 
tog over.
 
Byens lukning.

Nuværende ejer, Finn Rolsted Christensen, blev hårdt 
ramt, da DSB i 1994 lukkede jernbaneoverskæringen i 
Gelsted By. Med et hug ophørte strøgtrafikken og der-
med en stor del af kundestrømmen. Flere forsøg blev 
gjort, bl.a. et bageriudsalg, men løbet var kørt. I dag 
er aktiviteten ophørt, kun den stor gulstensbygning 
vidner om langt over 100 års herlig duft af friskbagt 
brød, af morgenduelige bagere, om unge mennesker 
på vej hjem fra bal med en stor pose rundstykker til en 
tier under armen, om glade skolebørn, som skulle have 
en romkugle eller en træstamme på vejen hjem og om 
smilende og venlige bagerjomfruer, af hvem jeg bedst 
husker Grethe ”bager” og Marie ”vognmand”, som tog 
imod i den travle strøgbutik i stationsbyens hjerte. 
 
Kilder: Skøde-og panteprotokoller, tingbøger, folketæl-
linger, kirkebøger, personlige interviews, eget arkiv 
m.m.                                   Venlig hilsen Hans Jensen

MASKOT - Forsat fra side 11
Marianne og Jess Deleuran startede Mascot i 1994 dre-
vet af en mangeårig interesse for cirkus. I Fredericia 
boede Jess som dreng tæt på cirkuspladsen og fulgte 
levende med i alt, hvad der rørte sig omkring sådan 
et cirkusbesøg. Mange børn har haft det sådan, men 
for Marianne og Jess er det aldrig gået over. Det var 
således interesse og ikke bekvemmelighed, der fik en 
44-årig elektriker og telefonmontør til sammen med sin 
32-årige hustru at starte cirkus helt og aldeles fra bar 
bund. Bankerne var ikke interesserede i at hjælpe med 
investeringer til sådanne luftkasteller. Men heller ikke 
i dag forstår Jess, hvorfor han den gang godt kunne 
have lånt pengene til at åbne en manufakturhandel, 
selv om det da ikke var uhørt, at den slags måtte lukke.
Årets forestilling er en rigtig cirkusforestilling, hvor 

manegen skiftevis fyldes med klovne, dyr og artister. 
Familien Deleuran er selv aktiv i manegen. Jess er 
sprechstallmeisteren, Marianne optræder med hunde-
dressur og sønnerne Andreas og Daniel står for artiste-
rierne. Derudover er der ude fra engageret cirkusfolk 
som Katja Schumann (heste) Alex og Lulu (klovne) 
Svitlana & Andrey (artister) og oven i det hele var der 
en klovnefamilie, som i ugens løb før forestillingen hav-
de besøgt en børnehave, hvor de sammen med børne-
ne i en klovneworkshop havde forberedt et sturt, sturt 
nummer som var på lige efter pausen. Her kom så bør-
nene i manegen sammen med deres klovnementorer og 
optrådte med deres indøvede kunster. Det var flot og 
børnene fik nok en god oplevelse i flere omgange. Både 
under indøvelsen og under deres optræden.

Skal vi tro Jess Deleuran, vil Gelsted også få besøg af 
Mascot i de kommende år.” Alle har vel mærket til den 
så meget omtalte finanskrise”, siger Jess, ”de som siger 
noget andet lyver højst sandsynligt.” Og Mascot har 
mærket den. 2010 var et svært år, 2011 noget bedre 
og 2012 tegner lige nu til at blive meget bedre. Og vi 
kan så tilføje, at 62 år ikke er nogen alder for en cirkus-
direktør. I den henseende kan Jess tænke på sit store 
forbillede, Eli Benneweiss, som han tidligere udførte 
noget freelance arbejde for og som var cirkusdirektør 
højt op i alderen. 
Nu er Mascot rejst videre. De pakkede straks sammen 
efter forestillingen og næste morgen fortsatte karava-
nen til Ebberup. De første vogne rullede af sted kl. fem. 
Og når teltet er rejst og billetvognen gjort klar, starter 
billetsalget på den nye plads. Desuden forestår kontor-
arbejde, der omfatter ansøgninger om diverse tilladel-
ser, kommunikation med brandmyndigheder og diverse 
andre myndigheder samt en masse andre nødvendige 
detaljer. Cirkusfolkets arbejde er ikke gjort kun i mane-
gen. Til gengæld fylder det tilværelsen fra tidlig morgen 
til sen aften. Det blev heldigvis ikke valgt af bekvem-
melighed.                                             Karsten
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foreningen, men har også evnen til at følge opgaverne 
til dørs, så de bliver til gode arrangementer for bør-
nene.
Han er lydhør over for andres meninger og derfor en 
god mand for debatten i FGH.
 Vi vil i dag ikke snakke om Lars’s temperament, som 
specielt kommer til udtryk når hans spil måske ikke 
lige går efter taktikken, men det siger noget om at Lars 
gerne vil tingene rigtige meget. 
Lars har fortjent æren som årets leder og vi håber at 
han vil lægge rigtig mange år endnu i FGH’s ungdoms-
afdeling.   

Røret på Hylkedamvej 70!
Der er stor travlhed på GMF på Hylkedamvej. I alt 
21 personer arbejder hver dag på at imødekomme 
kundernes behov i store dele af Europa. Kunderne er 
rørfabrikker, som fremstiller præfabrikerede fjernvar-
merør. GMF leverer de efterspurgte stålrørbøjninger i 
dimensioner fra Ø 26mm til Ø 508mm.
Sådan en produktion kræver en maskinpark af kraftige 
rørbukkemaskiner samt folk, der forstår at bruge dem. 
Begge dele forefindes på GMF. Oven i købet er et hjørne 
af hallen indrettet med bearbejdningsmaskiner, hvor 
virksomheden fremstiller værktøjer til brug i egen pro-
duktion.
Som det første saves rørene i rette længde og enderne 
affases som forberedelse til svejsning. Det sker i sær-
skilte saveafsnit og her har GMF en flaskehals, der p.t. 
er for snæver og som tvinger til køb af savede rør fra 
underleverandør for ca. 700.000 kr./år. Det betyder for 
GMF en udfordring, som skal løses. Og overvejelser om, 
hvordan det skal gøres, er aktuelt i gang.
På fabrikken saver de selv 2000 rør pr. dag. Hvert rør 
bliver straks ved afsavningen forsynet med et nummer, 
som efterfølgende tjener som identifikation af specifikt 
dette emne. I alt behandles der hvert år ca. 4300 tons 
stålrør. Langt den overvejende del udgøres af sorte cer-
tifikatrør, men der er også på det seneste begyndt at 
optræde et behov for bukning af rustfri stålrør.
I øjeblikket er det svært at følge med efterspørgslen og 
når jeg spørger, om der arbejdes 1 skift, svares der, at 
det gør der… endnu.
Kun 1% af rørbøjningerne fra GMF sælges i Danmark. 
Resten sælges i andre europæiske lande. Både Tysk-
land, Sverige og Polen er godt repræsenteret.

Virksomheden ejes af Frank Pedersen, som også har 
det daglige ansvar for produktionsafdelingen, medens 
hans kone Margit Pedersen styrer det administrative 
fra kontoret. Men børnene er også med. Således er 
Thomas med i produktionen og Jeanette er på plads på 
kontoret overfor sin mor. Og Frank skjuler ikke, at der 
er generationsveksel på vej.

Margit og Frank købte bygningerne på Hylkedamvej for 
13 år siden, men inden da havde de drevet virksomhed 
fra adresser i Brenderup og Bubbel, således at virksom-
heden har fejret 20 års jubilæum. 
De er godt tilfredse med at drive virksomhed fra Gel-
sted, hvad der bekræftes af, at der i løbet af de sidste 
tre år er investeret tæt ved 12 mill. kroner på stedet. 
Adressen er tæt på at være perfekt for en virksomhed. 
Centralt beliggende i landet med let adgang til motor-
vejen over Fyn. 
Jævnfør problemerne med salg eller udlejning af GB 
hallerne overfor er dette øjensynligt ikke lige så indly-
sende for ret mange andre erhvervsfolk og igangsætte-
re. Frank er ikke bange for at give Middelfart Erhvervs-
råd en god del af skylden. 
Som så mange andre steder i landet er der også i Mid-
delfart Kommune en tendens til at glemme yderområ-
der. Eller med andre ord må vi spørge, om der fra Mid-
delfart Kommunes side gøres lige så meget for at gøre 
potentielle interessenter opmærksomme på de frem-
ragende forhold for erhverv, der er  på Hylkedamvej i 
Gelsted, som de gør for selve Middelfart og trekants-
området.                                               Karsten.

Forsat fra side 15
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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 / 
Vestfynsimplantatcenter.

Tandlæger:
Niels Sinnerup Johansen
Lene Lyst Knudsen
Tandplejere:
Pia Trans
Mette Knudsen
Tlf. 64-431630.

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 og Tanderup 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
Tlf. 6449 1005

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

HobbyKlubben

For friske drenge og piger 
fra 8 til 18 år.
Vi er på Holmegården
Kontakt . Kirsten Hansen
Tlf: 3035 2995

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:

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

Gelsted Skole
Gelstedvej 29.    Tlf. 88 88 55 40.
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