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Grundstenen lagt til nyt
Børneunivers
Gelsteds yngste borgere kan nu se frem til et nyt og
dejligt sted at være, når far og mor er på arbejde.
De var derfor sammen med deres pædagoger i onsdags kommet til byggepladsen i Koldinghave, for
at se grundstenen blive lagt af borgmester Steen
Dahlstrøm, og Jonas.

- Og det går stærkt !
På Koldinghave er en asfalteret indkørsel og P plads
nu skabt for daglige børneafleveringer/ afhentninger,
som vil aflaste eksisterende indgange til skolen.
1014 m2 Børneunivers er på vej op af jorden på vores
gode grønne fodboldbane.

Soklerne er støbt,kloakkerne i bygningen, og isoleringen mod jord er lagt.
Snart kommer bygningens elementer, og stiller sig på
soklerne , og så et tag.
Den store bygning består af fire afsnit, og vil stå færdig til brug om ca. 10 mdr.
bn
Lederen af Gelsted Børnehus, Lisbeth Ringblom, bød
velkommen og udtrykte stor glæde over, at det endelig er lykkedes at gå i gang på det projekt, de har
arbejdet på siden 2010.
Se en video af det hele på
http://www.middelfart.tv/92ir/grundsten-til-brneuniSA
vers/

Gelsted Lokaludvalg - Invitation
Lokaludvalget vil gerne invitere alle interesserede Gelsted borgere til visionsmøde den 2. oktober kl. 19.0021.00 i Bølgen på skolen (ved siden af Pytten -SFO).
Middelfart kommune ønsker at der udarbejdes en
udviklingsplan for Gelsted, og vi håber derfor at så
mange som muligt vil komme denne dag. Tag gerne
egne drikkevarer med.
Med venlig hilsen

Gelsted lokaludvalg

Ny hjemmeside om Gelsted.
Gelsted Handel og Erhverv (GHE) og Gelsteds
lokaludvalg tager i fællesskab initiativ til oprettelse af en ny hjemmeside, som sponsores af
GHE´s medlemmer.
Formålet skal være at have et sted, hvor aktiviteter i
Gelsted kan samles og der opfordres til at foreninger,
der ønsker optagelse på siden, retter henvendelse til
ghe@gelsted.dk
Sitet vil også komme til at indeholde en aktivitetskalender og det hele forventes at fungere fra uge 42 fra
URL adressen www.gelsted.dk hvor du allerede nu
kan se et billede fra byens torv.
karsten

Forsidebillede : Næsten alle frivillige hjælpere ved
Gelsted Marked

TOPREVISION
Revision, regnskab, skat, rådgivning, bogføring og C5 online

Registreret revisionsanpartsselskab
Mandal Allé 16A - 5500 Middelfart
Adelgade 79, 1. sal - 5400 Bogense

Tlf. 7020 0213
www.top-revision.dk
www.topc5.dk
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Fra Støtteforeningen for
Gelsted Forsamlingshus.
Så er Gelsted markedet atter godt overstået og Musikcafeen har fået den nye bar indviet med manèr. Baren
som er bygget i vinterens løb, og som er sponsoret
af tømrermestre Johnny Larsen, Tommy Fjordhauge,
Klaus Lebæk, Gelsted XL-byg. Malingen er sponsoret
af Østergaard og Wennerstrøm. Personalets bluser var i
år sponsoret af Danrevi – Toprevision v/Tom Petterson.
Endnu en gang - stor tak til alle.

Mange tak til alle vore hjælpere fra bestyrelsen for
Støtteforeningen for Gelsted Forsamlingshus.

Billedet viser den nye bar, der er lavet som samlesæt,
og derfor er nem at håndtere og opbevare. Der kan
hurtigt handles nogle øl over disken her. - For baren
virker efter hensigten
Musikcafeen har i alt 35 frivillige medhjælpere, der alle
gør et stort arbejde for at cafeen kan fungere. Både før
markedet med opstilling og indretning af baren. Ligeledes har man forskellige vagter – delt op i hold under
markedet. Her går samarbejdet rigtig godt og vi har det
også sjovt bag baren – selvom det også er hårdt arbejde. Indimellem der bliver skænket øl – er der også tid
til at snakke med folk. Ved stille perioder må vi så lige
fylde depoterne op, og rydde borde for affald.
Det går rigtig godt og alle tager deres del af arbejdet.
Søndag når markedet er slut – er det dejligt at se så
mange der kommer og hjælper med at rydde teltet –
også selvom man ikke er på vagt. Så alt hvad vi har
brugt en hel uge på at bygge op – er 1-2-3 ryddet i
løbet af 2-3 timer.

4

Da en flok motionscykelryttere fra Ejby Cykelmotionsklub samlede sig foran Gelsted Kro den 23. august
var det, skønt det var lige ved aftenspisetid, ikke for at
nyde kroens kulinariske præstationer. En motionscykelrytter sætter da ellers stor pris på veltillavet mad og vi
ved, at Gelsted Kro serverer god mad.

Men denne dag handlede det altså om at sige kromand
Thomas Truelsen en hjertelig tak for hans sponsorstøtte
til foreningen. På den måde har Gelsted Kro aktivt hjulpet til at klubben kan pynte på både store og små veje
i ens cykeldress.
karsten
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Er Gelsted Station lukningstruet
eller ej?

Næsten som en Juleaften i Gelsted
kirke søndag d. 16. september!

Det var bekendtgjort i ugeavisen Vestfyn i samme uge,
Det var mandag den 17. september om aftenen, at vi
at der var en betydelig medarbejder i kirken, der ville
på TV2FYN kunne opleve Tom Petterson fra Gelsted
fylde rundt d. 17. september.
Handel og Erhverv(GHE) og Per Vismark fra Gelsted
Masser af folk kom til gudstjenesten, og til den efterLokaludvalg betvivle en statistik, som skulle begrunde
følgende komsammen i sognehuset, hvor menighedslukning af Gelsted Station.
rådene i Gelsted og Tanderup var vært ved et lækkert
I løbet af tirsdagen viste det sig at tallene stammede
ta`selv frokostbord med tilbehør. En trompetmager
fra Kauslunde station. Det oplyste Transportministeriets - organisten og hans syngepiger / korpiger underholdt
pressechef overfor Fyens Stiftstidende.
rigtig godt.
Ikke desto mindre fremgår det af samme notat, at
En stor oplevelse for alle de fremmødte. - Alt i alt –
Transportministeriet godt kan se en fordel i at lukke
godt gået.
Der blev sagt mange pæne ord fra gratulanter, hvor
hele strækningen Fredericia – Odense for lokaltrafik,
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Gammelt håndværk er moderne

til, og hvem der kan løse opgaven, så den bliver bevaret
efter alle kunstens regler.
Jens Led er en af de håndværkere, der arbejder på
Lerstampet gulv, udskiftning af bindingsværk og
”Gammelgaard”s istandsættelse. – Når fredede
revledøre. Gamle håndværksteknikker lever i
bygninger som disse skal renoveres, er det vigtigt, at
bedste velgående! I øjeblikket er tømrere og
det bliver gjort i den ånd, hvori de er bygget. Ejerne har
murere i gang med at renovere den fredede gård
”Gammelgaard” i Husby på Vestfyn. Og det er ren søgt og fået bevilget midler fra forskellige fonde, hvilket
muliggør, at alt bliver gjort efter alle kunstens regler.
maraton i ”bonderøvs”-håndværksteknikker!
Vi laver alt, så det falder smukt ind i sammenhængen,
Fuglene sjunge og bonderoserne blomstrer. Det er ren- så gården ser hel og ægte ud, når den er færdig, forklarer Jens.
dyrket Morten Korch-idyl at køre ad de små, snoede
Den ene ende af en af staldbygningerne vil i procesveje til ”Gammelgaard” i Husby, der i disse dage er i
gang med at få ny ”ham” – på den gammeldags måde. sen blive forberedt til senere indretning af en lille sommerlejlighed, hvor gæster med kærlighed til landlig idyl
Tømrere og murere fra Tømrer/Snedkerfirma Henkan indlogere sig. I resten af pladsen i længerne lægning Hansen i Hjorte ved Gelsted på Fyn går nemlig og
arbejder med gamle håndværksteknikker, der skal friske ges et lerstampet gulv på ca. 200 m2. Der indrettes et
gården op, så den står, som den gjorde i sine velmagts- værksted samt et stort disponibelt rum, som ejerne har
dage. Håndværkerne skal lave lerstampet gulv, udskifte forskellige idéer til udnyttelse af. Der vil blive lavet nye
skillevægge på gammeldags manér med granitsten som
og reparere bindingsværk, lave såkaldte
sokkel og bindingsværk af gammelt, velholdt tømmer,
revledøre og oplægge bjælkelag og bræddelofter.
som ejerne selv har fundet. Og meget, meget andet.
Tømrer/Snedkerfirma Henning Hansen blev etableret i
1985 og beskæftiger i dag 25 medarbejdere. Ud over
at løse ”almindelige” tømrer- og snedkeropgaver som fx
køkkener, trapper, vinduer og døre, så har virksomheden specialiseret sig i bindingsværk, bevaringsværdige
og fredede bygninger samt renovering af kirker. Det er
derfor heller ikke tilfældigt, at firmaets motto er: ”Vi
bygger, renoverer og bevarer Danmark!”.

Syng sammen aften i
Gelsted Forsamlingshus.

- Det er en ret stor omgang, da alle længer på gården
bliver berørt, fortæller Henning Hansen, der driver
Tømrer/Snedkerfirmaet af samme navn. - Vi synes,
at opgaver som denne er rigtig spændende, fordi en
masse gamle håndværksteknikker, som er noget af det,
vi har specialiseret os i, er i spil. Mange tror, at det er
meget bekosteligt at istandsætte bindingsværk, og derfor bliver det revet ned. Og det synes vi jo er rigtig
synd! Det er dejligt, når historiske gårde som ”Gammelgaard” får lov til at leve videre som en del af dansk
bygningskultur, at nogen sætter sig ind i, hvad der skal

Den 7. Maj var sidste sangaften i denne sæson.
Vi sang frihedssangene, for at mindes den 5. Maj 1945,
hvor vi fik det glade budskab om Danmarks befrielse,
Og derefter sang vi nogle af vores gode sommersange
som de 40 deltagere også var glade for at synge.
I løbet af aftenen er der pauser, hvor spillemændene
underholder, i aftes spillede de ”De lyse nætter”, det var
bare så godt, med violin og harmonika..
Den første mandag i hver måned, har været, og er fast
Syng sammen aften i vores lokale kulturhus Gelsted
Forsamlingshus. - Det har vi nu haft 206 gange.
Disse aftener er faste, for at spare udgifter til annoncering. Vi begynder sæsonen, første mandag i september,
og slutter første mandag i Maj, og det huskes godt af en

Gelsted Hallens
Cafeteria
Tlf. 64 49 18 69
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meget trofast skare på 40-60 sangglade mennesker.
Vi synger sange der passer til dagen og året, efter kaffepausen er det de mere lystige sange, og vi slutter
med aftensange, - sangbøger er på stedet.
Disse aftener er uforpligtende, man kan komme de
aftener der passer en, vil man prøve en enkelt aften er
man også velkommen til det, hvis man fortsætter er det
rigtig godt .
Der er forsanger, Erik fra Bogense og musik, violin Anita
fra Snave, og harmonika Kjeld fra Gelsted, Programmet
er lavet i forvejen af forsanger og spillemænd.

30 boliger i tæt, lav bebyggelse. Alle formaliteter er
afklaret og spaden kan sættes i jorden straks, hvis og
når et byrådsflertal beslutter det.
Steen Dahlstrøm agter inden for den nærmeste tid at
tage initiativ til en byggemodning af 4 – 6 af de grunde.
Det gælder om at have varer på hylden, når efterspørgslen igen stiger.

Kjeld.

Borgmester peger på grunde til
optimisme.
Gelstedbladet mødte borgmester Steen Dahlstrøm på
Gelstedmarkedets første dag.
Anledningen var, at Middelfart Kommune, Home og
Jobcenter Middelfart var gået sammen om en stand på
markedet, hvor også Gelsted Lokaludvalg var repræsenteret. Vi har spurgt borgmesteren, hvad kommunens
mening var med det.
”Vi ønsker at omtale Gelsted og Gelsteds muligheder
positivt ved en event, der forventes at bringe 60.000
besøgende. Vi vil åbne omverdenens øjne for, at Gelsted i Middelfart Kommune er et stærkt lokalsamfund,
hvor vi bygger et topmoderne børneunivers med ny
vuggestue og børnehave i forlængelse af skole og SFO”
svarede han og uddybede sine tanker:
Gelsted er unikt beliggende i den østlige del af Middelfart Kommune. Logistikken er optimal med togstation og kort afstand til motorvejen. Der er 400.000 job
indenfor én times kørsel. Naturen omkring Gelsted er
smuk og indeholder store, rekreative områder for både
børn og voksne. Desuden er der gode muligheder for et
stærkt foreningsliv. Et resultat af det er jo netop Gelstedmarkedet.
I øjeblikket er der krise. Men den får en ende. Og når
der i Odense bygges nyt supersygehus samtidig med at
universitetet udbygges, vil der færdes 60.000 mennesker der hver dag. Allerede nu skal vi gøre opmærksom
på, hvor attraktiv en bolig i Gelsted kan blive for nogle
af dem.
Der findes i Gelsted et område ved Tåruplundvej, som
siden 1980 i lokalplanen er udlagt som byzone og fastlagt til boligformål. Her kan reageres hurtigt på en
efterspørgsel. Der kan modnes 16 parceller eller blive

GENBRUGSBUTIKKEN

Ønsker vi at fremstå som en attraktiv lokalitet, skal
lokalområdet omtale sig positivt og med optimisme. Og
det kan vi i Gelsted gøre med gode grunde. Gelsted vil
være et godt samfund at slå sig ned i for tilflytterfamilien med små børn. De er sikret et topmoderne børneunivers med vuggestue, børnehave, SFO og skole fra 0.
til og med 6. klasse. Efter 6. klasse, når de skal videreuddanne sig, er første skridt overbygningen, som blev
samlet i Ejby.
Byrådet har bevilget 5,7 mill. kroner til en cykelsti, der
binder de to skoler i Ejby og Gelsted sammen. I skrivende stund er den i projekteringsfasen og bliver anlagt
inden længe. På den måde er børnene under de bedst
opnåelige vilkår sikret en god undervisning.
karsten

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.

GELSTED

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

Åbningstider
Mandag
9,00 – 12,00
Tors – fredag 10,00 – 16,00
Lørdag 10,00 – 14,00
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EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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Naturvandring med LOF-Vestfyn.
Vi er nok mange i Gelsted der i hverdagen
glemmer at skønne på, hvilket natursmukt
område vi bor i. Men så kan der ved visse lejligheder komme nogen ude fra og fortælle os
om det.
Som nu torsdag den 13. september. Da havde
LOF-Vestfyn arrangeret naturvandring fra
P-pladsen ved de højryggede agre nær Skelbæk på Hårevej. Naturvejleder Karen Mann
havde med omhu valgt en solfyldt formiddag
til at vise interesserede rundt i en del af Faurskov.
Vi blev belært om, at det stykke ”højryggede
agre” som har været blottet siden 1999, hvor
stormen fældede den skov, som indtil da havde skjult dem, er det største areal af den slags
i Danmark.
Sådanne spor i landskabet stammer fra
1100-tallet og er opstået, da agerbrugeren
begyndte at gøre brug af hjulplove.
Turen gik også ned i Brænde Ådal, som er
natur i særklasse. Derefter gennem skoven og
de tidligere grusgrave forbi Håre Mose til oldtidshøjene nær Hylkedam. Disse høje var også
i mange år skjult af skov, men er nu blotlagt
og danner et smukt kupéret område.

En lille Gelstedhistorie før
mælkeflaskernes tid
Når vi kører fra Tårup mod den lille klynge af gårde, som
slutter ved Nørrelund, var den første gård på venstre side
Henning Madsen. Han havde 2 sønner. Wilhelm, ugift, han
passede landbruget.
Den anden søn, ugift, var Mads Præcis. Han kørte rundt
med mælk til borgerne i Gelsted By. Han havde en lille
hest og en fjedervogn, som lignede en slagtervogn. Bagsmækken kunne slås vandret ud, så der var tørvejr når
der blev tappet og målt mælk i fade, skåle og kander. Der
var plads til 3-4 mælkespande med nypudsede haner på
tværs i vognen. Sødmælk, skummet mælk, kærnemælk
og en lille spand med fløde. Der var ekstra spande midt i
vognen. Der var en hylde under hanerne, så der var plads
til fade, skåle og kander.

Billedet er en kollega til Mads Præcis, fra en anden by

27 mennesker fik en hyggelig og rar vandretur
i smukt solskinsvejr og afsluttede med madpakken på en solbeskinnet skråning.
Karsten

Gelsted Foderstof
Værkstedsvej 5
5591 Gelsted
Tlf. 64 49 12 23
Email: gelsted@hojlund.dk
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Det var mine skolekammerater, som løb ind til borgerne
og spurgte, om de skulle have mælk. Vi gik jo i skole hver
anden dag, så der var jo god tid for børnene fra byen.
De fik så en ordre og en kande med ud til Mads Præcis.
Han målte så mængden med de forskellige målebægre,
som havde en stor krave, så der ikke blev spildt ved
siden af. Børnene løb så tilbage med mælken og fik penge
med tilbage, som Mads Præcis puttede i den traditionelle
Læderskuldertaske. Så blev der givet tegn til hesten, og
den gik frem til der blev sagt prr.
Når dagen var gået, kørte Mads Præcis hjem til gården
igen. Hvad der blev gjort ved den tiloversblevne mælk ved
jeg ikke, men den kunne vel ikke bruges dagen efter, hvis
det havde været sommervejr.
Med venlig hilsen Arne Christian Ahrnkiel

www.gelstedbladet.dk

Du finder vores ugeannonce i Folkebladet hver uge!

2012

Til opslagstavlen

Oktober

Aktivitetskalender:
40

November

To

1

” Øl-smagning ”

2

Fr

2

Torsdag den 1. november, fra kl. 19:30 - 22:00:

On

3

Lø

3

Kom og smag ca. 20 forskellige speciale julebryg

To

4

Sø

4

+ slagterens hjemmelavede spegepølser m.m.

Fr

5

Ma

5

Lø

6

Ti

6

Sø

7

On

7

Ma

8

To

8

Ti

9

Fr

9

Ma

1

Ti

41
1 Kilo

On 10

Lø 10

6,00

To 11

Løg - 1 Kg.

Fr 12

Sø 11

Gulerødder
2 kg.
Ma
12

Lø 13

Ti

Sø 14

On 17

Lø 17

To 18

Sø 18

1 Bakke

Lø 20

Tomater - 450 g.

Ma 22

Ti

nem mad til vild med dans finalen "

Peber mix
3 Stk.

14,00

To 22
Fr 23

On 24

Lø 24

To 25

FORDI DET DU HANDLER MEST
- SKAL KOSTE MINDST 48

Sø 25

Fr 26

Halloween & vinmesse

Lø 27

Fredag den 26. oktober, fra kl. 15:00 - ca. 18:00: Ti

Sø 28

Halloween aktivitet, hvor børnene kan komme

On 28

Ma 29

og skære et græskar hoved.

To 29

12,00

Ma 26

44

Vinmesse, kom og smag 50 vine for 50,00 kr.
Små kartofler - 650 g.

47

On 21

43

1 Bakke

46

X-tra

20

23

30

13,00

Blandet salat.

Ma 19

10,00

Sø 21

Ti

9,00

1000 stykker smørrebrød, sælges til ½ pris. "

To 15
Fr 16

Fr 19

1 Pose

Fredag den 9. november fra kl. 13:00:

13

16

Ti

” 1Billig
smørrebrød ”
Pose

On 14

42

Ma 15
Ti

45
Billetter sælges fra den 22. oktober, pris 50,00
kr.

27

Fr 30

Hjertesalat.

1 pose.

Mere information om aktiviteterne,

12,00
se opslag Der
i butikken.
tages forbehold for evt. trykfejl !

On 31

Åbningstider:

23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

7 dage om ugen, Mandag - søndag 8:00 - 19:00
Postbutikken: Mandag - fredag 14:00 - 17:00
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Gelsted Marked

Tredje weekend i August

NYT
Nu altid i uge 33

Gelsted Marked 25 år

1988
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Lokalnyt 24/8 1988

Gelst
ed M
arke
d 25
år

Alle foto Karsten
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Gelsted Marked 25 år

År
5
2

12
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Gelsted Marked

Tredje weekend i August

NYT
Nu altid i uge 33

Gelsted Marked
25 år
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Prædikenen ved gudstjenesten i Gelsted Kirke
d. 16.september 2012

mers dufte og lys og farver – sommeren som nu for alvor går på hæld.
For vi skal huske at nyde det - skal
vi. På fynsk: Vi ska´ husk å´ nyyyy
15.s.e.trinitiatis: Tekst: Lukasevan- det!!!
geliet 10: 38-42
Det er for så vidt i al sin enkelhed en
Er Jesus nu ikke uretfærdig overfor del af budskabet.
Martha.
Inden for det kirkelige, tænker
Hun har siden Jesus trådte ind ad
jeg også at der meget nemt kan
døren, faret rundt for at varte Jesus gå for meget Martha i den. Det er
op og vise gæstfrihed og søsteren
vi os bevidste om, vi der arbejder
Maria har blot sat sig passivt ned
her omkring kirkerne i Gelsted og
ved Jesus fødder uden at røre en
Tanderup, at som menighedsråd får
finger.
vi meget let en tilbøjelighed til at det
Vi, der har søskende, vi kan hurtigt hele går op i alt det konkrete, det vi
udpege, hvem i søskendeflokken
kan handle omkring, vedligeholdelse
der er Martha typer og hvem der er af kirkegård, bygninger – ethvert
Maria typer – mine egne søskende
menighedsråd med respekt for sig
kan i hverttilfælde hurtigt rubricere selv har et aktivitetsudvalg og somme
mig, vil jeg tro.
tider på bekostning af det at være,
På en måde er dagens tekst en
være tilstede til gudstjeneste og bare
enkel historie, som vi umiddelbart
tage imod – blive ladet op – netop det
kan forholde os til.
passivt modtagende som er en utrolig
På den anden side – så er den, hvis central del af troslivet.
vi går i dybden med den et bugMåske skulle vi som modvægt have et
nende rigt tagselvbord af tydning
passivitetsudvalg.
og tolkning af vores måde at være i Som præster er det en evindelig vurverden på.
dering – hvor aktivistiske vi skal være.
Hvad vil teksten os. Hvorfor skal
Spaghettigudstjenester, fyraftensgudsvi høre vi om Jesu besøg i en lille
tjenester, ølgudstjenester, gudstjenelandsby hos søstrene Martha og
ster for kæledyr, bamser, ZumbagudsMaria og om, hvordan Jesus ved
tjenester – vi vil gå langt for at være
den lejlighed irettesætter Martha
med og gøre os synlige i en verden
og fremhæver Maria.
der er aldeles underholdningssyg og
Martha den aktive – handlingens
rædselsslagen for passivitet, for roen,
kvinde.
stilheden, for langsomheden.
Maria den passivt modtagende,
Det er kedeligt at kede sig og det er
nærværende, lyttende.
sjovt at have det sjovt. Og hvem har
Er det for at gokke alle os moderne lyst til at være aldeles yt – så mange
mennesker oven i hovedet som
af os præster går langt for at vise at
mest ligner Martha.
kristendommen ikke er virkelighedsHvem af os kender ikke til at have
fjern og stiv og uden glæde og humor.
fuld fart på i alle facetter af tilDet sidste tiltag jeg har hørt om, er
værelsen. At stå på pinde for sine
en præst, der ved en gudstjeneste,
børn, sine gæster – alt skal være
der handlede om Johannes Døberen (I
i orden og planlagt ud i mindste
ved Jesus sjove halvfætter, der levede
detalje. Vi vil så gerne have styr
af vilde biers honning og græshoppå tilværelsen og ja, somme tider,
per), ved en gudstjeneste, hvor præså er det på bekostning af nærvæ- sten fortalte om Johannes til nogle
ret. Det ved vi godt. Fik vi talt med børn, ved den gudstjeneste, da satte
vores børn i dag. Fik vi rigtig konpræsten en rigtig levende græshoppe
takt med vores gæster eller havde
til livs - velsagtens for at højne den
vi for travlt med at diske op og
dramatiske effekt. Jeg gætter på at
være værter. Fik vi ringet til vores
det lykkedes, at børnene har fået en
mor – fik vi nydt alle denne somuforglemmelig oplevelse. Det helt

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

14

mærkværdige efterspil på den sag
i øvrigt var at en kollega til den her
præst klagede over det r dyreplageri, der var foregået foran børn, klagede til den stedlige biskop, som
tilbageviste klagen. Hvorefter så
den klagende præst så sig nødsaget
til at sige sin stilling op. Hold da op.
Alt i alt ganske underholdende og
alt sammen noget, der er foregået
indenfor folkekirken for nylig – så
kom ikke og sig vi er kedelige. En
voldsom reaktion at sige sit job op
over en relativ harmløs happening.
Lidt action indenfor det kirkelige –
så sker der da noget. Og samtidig
er det i min optik en noget videre
omstændeligt strategi den pågældende græshoppespisende præst
har valgt for at peppe gudstjenesten op.
For hvad så når vi kommer til fortællingen om den fortabte søn, hvor
faderen i glæde over sin hjemvendte søn slagter fedekalven – puhadada et scenarie, der kunne udspille
sig her i Guds hus. Det er nok at
gøre for meget ud af det. Eller
dengang Jesus drev onde ånder ud
af en stor flok svin ………...
Når det er sagt, så vil jeg sige, at
det er let at gøre nar af alle os præster, der helhjertet og konstruktivt
forsøger at åbne kirken mere op
for moderne mennesker, at gøre
tærskelen lav så alle kan komme
ind og føle sig velkomne. Jeg tror
en Martha-strategi er nødvendig
et stykke af vejen, når vi bare
ikke glemmer det egentlige – den
egentlige nerve i det kirkelige – det
kirken lever af – de kilder vi øser af
som kirke: Guds nærvær i vort liv.
Det er en umistelig kendsgerning
som vi er ved at glemme, at det
er i stilheden og i langsomheden vi
tydeligst mærker Gud. Der hvor vi
er helt passive og bare tager imod.
Og i grunden er det jo ikke os, der
bærer kirken rundt på vores skuldre. Vi må og kan have tillid til at det
er Gud der udvirker tro og mirakler
– det er ved hans kraft kirken står
- ikke ved vores. Det er også det
fortællingen om Martha og Maria

www.gelstedbladet.dk

handler om.
Nej, der skal så absolut ikke gå
dovne Robert i hverken dit eller mit
liv. Det er så langt fra den asociale
og hjernedøde livsholdning vi opfordres til i dagens evangelium.
Jeg tror slet ikke det er frugtbart at
tænke på historien om disse søstre
som noget der er sket historisk.
Den er mere en slags lignelse. Den
handler om to måder at forholde
sig til livet på. Vi har alle en Martha
og en Maria i os. To sjæle i et og
samme bryst – to måder at være i
verden på – som konstant strides i
os.
Hvor lidt og hvor meget Martha og
Maria fylder i den enkelte er vidt
forskellig og alligevel, så er der
noget i tiden der gør at Martha er
kommet til at fylde overordentligt
meget på alle planer.
I den enkelte og på samfundsplan.
Vi lever i et moderne kapitalistisk
samfund, der er styret af markedslogik og hvor de økonomiske
konjunkturer i høj grad er med til
at bestemme hvilken vej vi bevæger os politisk og kulturelt. Uanset
hvilken farve regering, der sidder
så er det stort set den samme polititik, der føres. Markedslogikken
dominerer og med den kravet om
evindelig vækst og udvikling og det
afspejler sig helt ned i den enkelte
i dig og mig. Det ligger dybt i os.
Vi skal bestandigt tage skeen i den
anden hånd for at følge med. Hænge på. Dygtiggøre os. Og udviklingen går i en hæsblæsende fart – vi
må for alt i verden ikke ligge på
den lade side.
Sådan er verden her uden for kirken i høj grad – virkeligheden,
som vi der er på arbejdsmarkedet
ganske og aldeles er indfanget i og
ofte i en sådan grad at vi undervejs
i det daglige stræs og jag, mister
perspektivet og helt glemmer at få
mærket efter at få vores egen sjæl
med og få spurgt os selv, hvilke
værdier vi ønsker at leve vore liv
på.
Martha i os er som regel i fuld vigør,
ja hun er faktisk ved at gå til i stres

og hun bliver i den grad pacet frem og
fremelsket af politikere og økonomer,
mens Maria – den passivt åndelige
side i os lever et til tider anorektisk liv.
Det går stærkt derude. På arbejdspladsen – løb lidt stærkere, der skal
spares, effektivisere. Fastfood – aktion
- underholdning.
Langsomhed er nærmest foragtet og
hånet i vores kultur. Vi er bange og
urolige ved den, langsomheden stilheden. Som føles som det store bundløse mørke urdyb.
Hvorfor frygter vi det, hvorfor denne
angst for stilheden, for langsomheden.
Måske fordi vi har så lidt kontakt med
Mariadelen i os. Fordi vi glemmer at
lytte til Maria, som har en anden måde
at være i verden på en Martha. Hun
kan være nærværende. Hun tør stilheden. Hun tør være til stede. Det er en
skam. For Maria kunne, hvis vi ellers
gad lytte, fortælle os at stilheden,
langsomheden ikke er et bundløst dyb,
men derimod livgivende. At I stilheden
i hengivelsen – der møder vi Gud –
som gir liv, samler og heler os igen og
igen.
OG det er det jeg oplever den ældre
del af befolkningen kan berige os
andre med. Når man går på pension
så sker det nemlig ofte at der bliver
langt bedre plads til Maria.
Der er så meget visdom og indsigt
at hente hos mennesker, der af den
ene eller den anden grund er trådt af
ræset.
Jeg tror det er derfor jeg holder så
meget af at besøge den ældre generation i sognene – fordi det ofte er Maria
der kommer til orde.
En ro, en indsigt – en moden erkendelse:
Det største og det vigtigste i dette liv
er ikke det vi forsøger at jagte og kontrollere og præstere os til – det største
og vigtigste i det her liv – det er alt
det, som kommer til os – kvit og frit.
Den erkendelse vækker til ydmyghed:
til realisme.
Det forholder sig ikke som mange af
os tror en stor del af tilværelsen, at
livet er noget vi har og skal have styr
på.

Nej, tvært i mod er det et vilkår vi
må leve med, at
Der er så lidt vi har magt over i det
her liv.
Afmagten, lidelsen, døden er her og
vi kan gøre så lidt fra eller til. Men
glæden og kærligheden og barmhjertigheden er her også. Det ved
Maria og hun bliver siddende der
ved Jesu fod med åben hjerte og
åben sind – med modet til at kaste
sig ud på de 70 . 000 favne fordi
hun ved, at der dybt i under og
over alt, hvad der er til er en, der
vogter og værner.
Samarbejdende sogne har følgende
to arrangementer i efteråret:

- med fællesoverskriften: "Når livet
gør ondt"
Torsdag d. 25. oktober, kl. 19. i
Gelsted Kirke: Hospicepræst Ole
Hansen: "Om sorg, tab og præstens rolle".
Onsdag d. 7. november, kl. 19. i
Ejbyhallen: Peter Mygind: "Unge,
vold og mobning".
TAK !
Det var glædeligt for menighedsrådene at se den store opbakning
fra Tanderup og Gelsted Sogne i
forbindelse med festligholdelsen af
sognepræstens runde fødselsdag,
d. 16 september.

Tanderup og Gelsted Menighedsråd.

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
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KONFIRMANDUNDERVISNING

Gudstjenester i Tanderup og Gelsted kirker:
Oktober:
7.
14.
21.
28.

Gelsted

Tanderup

18.s.e.tr.
19.s.e.tr.
20.s.e.tr.
21.s.e.tr.

9.30
9.00
ingen
9.30

DSN
JF

11.00
ingen
9.00
11.00

DSN

Alle helgen16.00
23.s.e.tr.
24.s.e.tr.
sidste s. kirkeåret.

16.00
11.00
11.00
ingen

DSN
DSN
DSN

19.00
9.30
ingen
9.00

DSN
DSN

16.
23.
24.

1.s.advent
2.s.advent
2.s.advent
3.s.advent
4.s.advent
juleaften

9.30
DSN
11.00
14.00
DSN
ingen
minikonfirmation i Gelsted.
11.00
DSN
9.30
9.00
LH
ingen
13.00
DSN
14.30
16.00
DSN
11.00
DSN
9.30
9.00
JR
ingen
ingen
9.30
16.15
DSN
15.00

DSN

25.
26.
30.
31.

juledag
2.juledag
julesøndag
nytårsaften

DSN

MHL
DSN

November:
4.
11.
18.
25.

JF

Konfirmandundervisningen er kommet godt i gang.
Vi er 21 elever på hold A og 12 elever på Hold B
Efter efterårsferien møder konfirmanderne klokken
7 30 og så kan de tage en bus fra forsamlingshuset
til rundkørslen i Ejby. Den går 9 10. Til gengæld får
konfirmanderne så fri hele december og en del af
januar. Har I nogle spørgsmål desangående kan I
ringe til sognepræst.
Dorthe Stæhr Nielsen

December:
2.
9.

Forkortelser:

DSN = Dorthe Stæhr Nilesen
JF = Johanne Fårup
MHL = Mikkel Holmegård Larsen
LH = Lars Højland.
JR = Jens Rothmann.

Kirkehøjskolen sæson 2011-12
Fem lørdage kl. 09.00-12.00 med den
fælles overskrift ”Det folkekirkelige
landskab”. Pris: 200 kr. for hele forløbet
eller 50 kr. pr. lørdag.
Se www.kirkehojskole.dk for tilmelding
og flere oplysninger.

Lektion 1
Salmedigtere og salmer - nye og gamle
Erik Norman Svendsen, tidl. biskop i
København.
Sted: Ejby konfirmandstue
Lørdag den 8. oktober

Lektion 2
Kirkelige retninger i dag
Hans Ravn Iversen, lektor i teologi i
København.
Sted: Nr. Aaby sognehus
lørdag den 12. november

Brug den lokale aftenskole
Ellers forsvinder den. - Henv. til
Lissen Christensen tlf. 64491463
folof.ejby@gmail.com
www.folofejby.aftenskole.dk
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DSN
DSN
DSN
DSN
DSN

Døde og begravede
Gelsted
Jens Kristian Poul Madsen
Søndergade 130, Gelsted
Død 23.juli 2012
Hans Jensen
Fredensgade 38, Gelsted
Død 1.august 2012
Nelly Dahl Larsen
Tårupvej 12J, Gelsted
Død d. 9.august 2012
Helene Nielsen
Tårupvej 12X, Gelsted
Død 23.august 2012
Niels Peder Jeppesen
Agerstien 43, Gelsted
Død 24.august 2012
Emma Holga Grethe Madsen
Tårupvej 12F, Gelsted
Død 10.september 2012
Kingstrupvej 102, Gelsted
Død 13.marts 2012
Viede i Gelsted Kirke
Lene Vagtholm Og
Klaus Koldborg Vagtholm
Gelsted Mose 11, Gelsted
Viet d. 4.august 2012
Ann Britt Torp Hansen Og
Michael Hansen
Lungeskovvej 46, Gelsted
Viet d. 18.august 2012

Døbte i Gelsted Kirke
Oscar Rubin
Søndergade 144, st.th,
Gelsted
Døbt 5.august 2012
Viktor Palle Ingildsen
Rolundvej 15, Gelsted
Døbt 5.august 2012
Caroline Vestergaard Aarhus
Hylkedamvej 34, Gelsted
Døbt 5.august 2012-09-27
Sofia Enemark Hartmann
Kingstrupvej 126, Gelsted
Døbt 12.august 2012
Døbte Tanderup:
Maja Schelde Arnesen
Beltsetveien 78, Rykkinn,
Norge
Døbt d. 30.september 2012
Viede I Tanderup
Louise Kronborg Andersen
Og
Morten Kronborg Andersen
Orelundvej 50, Ejby
Viet d. 21.juli 2012
Camilla Kollerup Rahbek
Og
Christian Kollerup Rahbek
Solbærkvisten 8, Middelfart
Viet d. 15.september 2012
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Julemarkedet
i Gelsted Forsamlinghus
lørdag den 24. november
2012 er aflyst.

Gammeldags krobal
på Gelsted Kro
BAC K TO TH E S E V E NTI E S
L Ø R DAG D E N 13 . O KTO B E R

Vi ser os desværre nødsaget til at aflyse julemarkedet.
Vi har haft nogle afbud, som gør, at vi hellere
vil aflyse nu, så de der har haft boder kan nå at
melde sig til andre steder.
Vi siger tak til alle vore sponsorer og dem der
har støttet os siden det første julemarked i
2007.

70’er MUSIK FOR ALLE, KVARTETTEN

Hilsen fra Støtteforeningen for Gelsted Forsamlingshus.

Spisning og dans fra kl. 18 -01

kr. 200.-

(dinnermusik under maden)

Husk årets oktoberfest i Gelsted Forsamlingshus den 27. oktober 2012.
De Fynske Tyrolere spiller som sædvanlig under spisningen. Til dansen bliver det de lokale Pretenders.

Billetter købes hos Gerda Thorup
tlf. 64 49 17 03

Øvrige danseglade gæster kl. 20.30 - kr. 100,Billetter kan købes på Gelsted Kro
Husk: Vi holder Mortens Aftens arrangement 10. nov.
og vores helt egen julefrokost den 1. dec.
Du kan altid nyde maden her eller tage med hjem.

Hobbyklubben
Hobbyklubben vil gerne takke alle vore
sponsorer.
De var med til at gøre det muligt at få et
pænt overskud i vores tombola på Gelsted marked.
Tak til .Gelsted brugs, Vivian Rasmussen, Nr. Aaby vinhandel, Hjølund Mølle
Gelsted, Henning, Nordea, Danske bank,
Totalbanken, dyrlægegården, Brf. Båring
bakke, Kop og kande, Xl Byg Gelsted,
Hansens fugt og grønt, Søren Olsen,
Automester, Indslev Bryggeri, Gelsted
kro, Valentino, Christina Hein, Salon
Pavillon, Lene og Jørgen, Christians herretøj, Ejby bageri, Klematis nr. Aaby,
Gelsted slagteren, Elly Pedersen keramik,
Kennel Stærkær, Glassmeden, Rishøj og
Andreasen, Tandlægerne Aarup, Bettina
og Kaj Mariager.
TAK TIL JER ALLE
på foreningens vegne Kirsten Hansen

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

Telefon: 64 46 25 80 - mobil 40 14 25 80
Granlyvej 44 - 5592 Ejby. - www.vestfyns-vvs.dk
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Karen Brink leder i gymnastik ved GG & IF i 50 år.
I sommeren 1961 kom du med din
mand og 2 små piger til Gelsted.
Højgravid med Peter og skulle starte en ny tilværelse som snedkerkone. I kendte ingen, men det kom
I til, idet I startede som frivillige
ledere i gymnastik i foråret 1962
ved GG & IF. Det lå i generne at
være frivillig leder, det er en familietradition, dine forældre havde
taget gymnastik lederuddannelser
på forskellige højskoler og det har
du også gjort, nemlig på Ollerup
gymnastik højskole som den hed
dengang i 1950 hvor du gik der.
Når du gik til gymnastik var det
med Peter i barnevogn og dine to
døtre ved siden af. Familietraditionen var allerede ført videre. Gymnastik sæsonen sluttede dengang
omkring Sct. Hans med opvisningen på boldbanen og i Båringskov.
Det var dengang man havde lang
kjole på og musikledsagelsen var
udført af en pianist, hvilke du havde rigtigt gode samarbejder med.
Du har prøvet at lede alle alderstrin, også idrætsgymnastik som i
mange år fandt sted i april-maj.
Men det er motionshold du har
brugt flest timer på og som har
givet dig mest igen. Hver uge i
sæsonen har du været klar i salen
gennem 50 år i samme forening.
Det er så flot det ikke kan beskrives. Man kan altid regne med dig,
du passer dit hold, som var det en
del af din familie, gymnasterne bliver lukket ind i dit hjem til afslutninger, der lægges nemlig vægt på
socialt samvær.
Du har selv sagt frivilligt lederarbejde har givet dig så mange glæder og mod til at komme videre,

når sorger og andre besværligheder
har meldt sig. Ved din sygdom kunne
du og lægerne mærke at du var en
stærk kvinde, du havde holdt dig
i gang og derved havde du bedre
chancer for at komme dig og gymnastik skulle man bare dyrke videre og
det er vi glade for du valgte at gøre.
Du har om nogen givet opdragelsen
videre, til at yde frivilligt arbejde, det
skal man bare i familie Brink. Det er
noget mange af os, kunne lære meget
af og den holdning er med til at redde
foreninger som GG & IF. Landsstævner der var du altid at finde på et hold
og du har nydt de stævner, med gode
venner og fået masser af hyggestunder.
Ved dit 25 års jubilæum blev du
æresmedlem i GG & IF. Ved dit 40 års
jubilæum i 2002 blev du kåret til årets
leder og kunne stå sammen med dit
barnebarn Sarah Brink som blev åres
GG & IF er. Der er det med familietraditionen igen.
Jeg vil slutte med at læse nogle ting
op, som du har sagt gennem årene og
som jeg syntes tegner dig så godt.
-Gymnaster er altid positive og glade
mennesker. –lederjobbet i GG & IF
har hele tiden været ulønnet og det
tiltaler mig. –Jeg kan anbefale andre
at gå i gang med at lede gymnastik.
-gymnastikken vil bestå du kan deltage hele livet igennem og den er fri for
konkurrenceræset. –Jeg ser gerne GG
& IF forbliver en forening der tilbyder
sine medlemmer forskellige idrætsaktiviter, så man her kan få det behov
for samvær, som vi alle har dækket
ind på en god måde.
Syntes de sætninger siger så meget
om, at du er en person som har og er
guld værd for en forening.

Jeg vil hermed sige dig tusind
mange tak for dit store arbejde i
GG & IF.
Skrevet af formand for gymnastik
afdelingen under GG & IF
Stine S Svensson

Lidt nyt fra fodboldafdelingen september
2012
Der er fodbold i Gelsted.
Ingen fodbold i Gelsted var overskriften i avisen, men det passer
ikke – der er fodbold i Gelsted
og vi drøner derudad. Vores succes er motivation og glæden ved
fodboldspillet. Vi ser positivt på
udviklingen og de udfordringer det
giver. Der er mange børn, unge og
lidt ældre, der uge efter uge spiller
fodbold. Det gamle stadion er gravet op og byggeriet med nyt børneunivers er i fuld gang. Desværre
får vi ikke den halve bane på stadion til fodbold, som blev lovet på
vores møde med kommunen. Den
er nu inddraget til udenoms areal
til børneuniverset. Kommunen har
lovet at arealet foran klubhuset,
det der altid står under vand og
grusbanen drænes om og anlægges på ny, så vi igen kan spille
fodbold der. Vi træner hver dag
og kæmper med pladsen på de to
baner vi har samt det lille område
ved siden af klubhuset og ved atletikbanen, alt græs er i brug. Når
der så også er hverdagskampe så
er pladsen endnu mere trang og
det kræver stor tålmodighed blandt
spillere og trænere til at få det hele
til at gå op i en højere enhed. Vi
skal alle træne på et lille område

T and erup

Vognmandsforretning I/S
Tanderupvej 60 - 5591 Gelsted
Tlf. 6478 1083
Fax. 6478 1023
Erik - Mobil : - 2082 3083
Flemming - Mobil : 2081 4083
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og være meget fleksible både med
hensyn til baner men også træningsøvelser, for vi har desværre
ikke pladsen til alle i øjeblikket.
Vi forventer, at grusbanen bliver til
ny græsbane og klar til brug i foråret 2013.

ungdomsstævner, er nu flyttet til den
anden bane ”ved smeden”. Her spilles
der 7, 9 og 11 mands kampe. Tak til
jer der hjalp med at få banderne flyttet og hængt pænt op i hegnet bag
målet. Det ser rigtig flot ud.
En del ungdomsspillere (4 til 8 spillere

Træningstiderne er endnu ikke
fastlagt men alle får nærmere
besked via trænerne. Gelsted
stævnet for ungdomshold er lørdag
den 8 og søndag den 9. december.
Vi får ofte rosende ord fra udeholdene om hvor velholdt og flot
et klubhus vi har. Det er dejligt at
høre. Vi har lige fået renset væggene og malet træværket. Tak til
Marianne og Karen som har været
penselførerne på det flotte arbejde.
Rigtig god efterårssæson
Fodboldafdelingen, Marianne, Jesper,
Rasmus og Britta

Sponsorlisten fra Gelstedløbet.
Præmie til 1. løber i mål
på maxiruten
SK-Montering

Automatisk P-Skive
Incl. montering

U15/U17 drengene
En stor tak til alle jer trænere,
hjælpere og spillere for jeres gode
måde at samarbejde på, så vi alle
kan være på banerne. Der er kampe i hverdagene og hver weekend.
Vi har flyttet træningstider et par
gange og rigtig mange kampe er
også flyttet.
Du kan følge holdene på :
www.gelstedfodbold.dk
Udover fodbold bruges banerne
ved klubhuset også til Krolf, som
nu også er en del af Gelsted Gymnastik og Idrætsforening under
fodboldafdelingen.
Bandereklamerne, som i foråret
var på det gamle stadion, hvor vi
spillede vores 3 mands og 5 mands

ad gangen, fra U14, 15 og 17
holdene) har været på DBUfyns in-camp, hvor der trænes
i forskellige teknikker, som
sparketeknik, angrebs
og forsvarsspil og målmandtræning. En god ekstra træning og nye impulser til vores
trænere.
Mange tak for nyt spilletøj til
U12 drengene sponsoreret af
OK og Superbrugsen Gelsted.
U15 og U17 drengene sponsoreret af Gelsted slagteren og
lægehuset Fredericia.
Alle tre hold har indviet tøjet
til Kibæk-cup.
Indendørssæsonen begynder
første weekend i november.

Vin

Lodtrækningspræmier - Alle løbere er med i lodtrækningen
Gelsted kro

4 gavekort

Gelsted slagter

1 sæk ”Heat Beads” grillkul

Gelsted Foderstof

Løbestrømper

Markussen sport

Sportstøj

TM-Auto

Sportstøj

Valentine

Værktøj

XL-Byg

Gavekort

Agerstien
Fod- og hudklinik

Sportstøj

Anonym

Balloner til alle på miniruten

Thomas Hansen
”Autogården”

Mød os i Assens Bowling Center eller på
www.talenterneassens.dk

Vi er og bliver Talenterne
Malerfirmaet

Andersen/Garrett Vestfyn A/S
Tårupvej 45
5591Gelsted
Tlf. 21698784
andersenmaler@gmail.com
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Erindringsnedslag: Lægen

var så fornem, at jeg ikke måtte sige hans fornavn, i
ansigtet. Og min mor så da også meget bekymret ud
i ansigtet, da jeg igen kunne registrere sådan noget.
Jeg husker også tydeligt lægens ansigtsudtryk, da det
hele var overstået. Han lignede en, der håbede, at han
aldrig mere skulle trække en tand ud.
Doktor Jensen var ældre end Thygesen. Hvis jeg vælger
at beskrive Thygesen som den akademiske type, var
Jensen nok i den sammenligning håndværkeren. Pragmatikeren der lokaliserer problemet, vurderer hvad der
kan gøres ved det her og nu, med de midler der er til
rådighed.
Således husker jeg, at jeg som 16 årig på vej hjem fra
en fodboldkamp, hvor jeg havde fået en storetånegl flået halvvejs af, gik ind til doktor Jensen for at høre, hvad
der kunne gøres ved det.
Han var en mand med et markeret, skarpskåret ansigt,
bar spinkle uindfattede briller og var lidt grå i ansigtshuden. Han kiggede på min fod og sagde så med en
gnæggende stemme, sådan mest henvendt til sig selv,
at den her negl, den burde jo nok rives helt af; men at
han desværre ikke rigtig havde noget at bedøve med.
Han sad og mumlede lidt om noget iseddike, tror jeg
nok. Men det hele endte med, at han bandt neglen
fast med en klud, så ville naturen nok ordne resten.
Jeg havde derefter de næste 16 år ikke andet end problemer med den negl, indtil de på Middelfart Sygehus
amputerede negleroden og det yderste af tåleddet.

I 1950érne var der i Gelsted 2 læger: doktor Jensen og
hans yngre kompagnon doktor Thygesen.
Som jeg har nævnt i erindringerne fra skolen, havde
sådanne standspersoner officielt intet fornavn. I dag
ved jeg dog, at doktor Thygesen hed Ole. Hans ældste søn Jens, er nutidens doktor Thygesen. Men han
har et fornavn ligesom resten af de læger, der nu med
assistance af vagtlægeordningen og sekretærer og
sygeplejersker klarer det som Jensen og Thygesen dengang klarede selv. Naturligvis havde de væsentlig færre
patienter at kere sig om end nutidens lægehus.
Til gengæld kørte de om nødvendigt også på sygebesøg
hos patienterne.
I min yngste barndom fandtes der ingen tandlæge i
Gelsted. Jeg tror, det for mange betød, at de aldrig eller
kun meget sjældent besøgte en tandlæge. Min mor
var, må jeg næsten formode, ret fanatisk på det punkt.
Jeg skulle til tandlæge 2 gange om året længe inden,
det blev helt almindeligt. Hendes skrækscenarie var, at
nogen af hendes børn skulle ende som vores far med
kunstigt gebis i både over- og undermund.
Så vi cyklede til Årup gennem ”sygehusskoven” for at
sætte os en ad gangen i tandlægens stol i Skolegade.
Cykelturene sammen med mor derned er i dag rare og
trygge erindringer for mig, og tandlægen var da også
en venlig dame, som jo ikke kunne gøre for, at det
Karsten Laursen Toftevangen 51
teknologiske niveau i en tandlægeklinik var, som det
var. Hun betjente sig af boremaskiner med snoretræk
udvendigt langs de leddelte arme. Og skønt boret roterede med en hastighed så lav, at man skulle tro, det
Du kender dem måske allerede fra din
hele var pedaldrevet, løb boret dog hele tiden varmt.
ferie i sydens sol, ”Doktorfiskene”, nu
En dag, hvor jeg må tro, jeg havde fået akut tandpine,
er de også i Gelsted Sundhedsklinik.
var der dog åbenbart ikke tid til en dejlig cykeltur til
Årup, så min mor tog mig med til lægen. Det var nok
De små fisk, Garra Rufa, lever i dele af Tyrkiet og Meli mælketandens tid, så den skulle jo bare ud. Sådan
noget kunne i tidligere tider selv smeden eller barberen lemøsten, hvor man længe har kendt til den terapeutiske effekt disse fisk har, når de fjerner døde hudceller
klare, så for en læge måtte det vel være en smal sag.
på psoriasispatienter. Herfra har man adopteret dem til
Ole
Thygesen
lagde
en
klud
over
min
næse,
bad
mig
EuroPur
ZSB 14-3 E og 22-3E
E
Pur ZSB 14 -3 E og
22-3
spa-akvarier
over
hele verden,
netop for deres effektive
tælle
til
tyve
og
begyndte
at
dryppe
æter
på
kluden.
Da
Danmarks mest
energieffektive
naturgaskedel
arks mest energieffektive
naturgaskede
og behagelige måde at fjerne de døde celler på vore
jeg nåede til tyve, bad han mig starte forfra. Jeg nåede
til tolv, så kunne jeg ikke huske at efter tolv kommer
tretten, men stadig se, at over mig roterede lægens
ansigt foruden en lampe rundt og rundt i vanvittige
cirkler. Nu var det så blevet rette tid, og lægen begynd– Europas mest solgte
te at bryde min tand løs. Det gjorde vanvittig ondt, og
EuroPur ZSB 14-3 E og 22-3 E
Spar
min.
jeg kæmpede mig så langt op i stolen, at jeg kunne
50% på dinDanmarks mest energieffektive naturgasked
nå at slå lægen i ansigtet. Jeg slog altså en mand, der
Energimærke:

Elforbrug:

Miljøbelastning:

ATMOS brændekedel
Energimærke:

Elforbrug:

Miljøbelastning:

Valentino

Bogføringsassistance
• Fakturering
• Løn
• Moms
• Debitor/kreditorstyring
• Budgetter
• Månedsregnskab/Årsregnskab

Søndergade 3 Gelsted
Tlf.: 64491333
Dagligt åbent 15-21
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- ved skift fra oliefyr

• Kirkeregnskaber
• Navision
• Ø90 online
• Dataløn internet
• Word og Excel
• Homebanking

Ole Sloth Nielsen

Tellerupvej 15, 5591 Gelsted
Telefon 64 49 12 49
Ole@stenagergaard.net

www.biovarme.dk

Pizzaria

varmeregning

Alt indenfor bogføring til små og
mellemstore virksomheder

Gennemtænkt konstruktion
og gennemført kvalitet
•
•
•
•

Meget høje virkningsgrader
Enkel betjening
Nem og enkel rengøring
Markedets bedste support

Kontakt os eller se hjemmesiden for mere info
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hårdt belastede fødder og kroppe. Det er dog ikke kun
med hudsygdommen psoriasis, hvor doktor fisken har
vist sig at have en god effekt. Også ved visse typer
af børneeksem, astmaeksem, akne og fodsvamp, kan
Garra Rufa nedsætte generne.

holdigt sekret, der optages i underhuden og nedsætter den hurtige celledeling i huden. Behandlingen med
Garra Rufa fisk er derfor ikke farlig og ganske smertefri.
Det føles nærmere, som en lille kilden eller en snurrende fornemmelse, når fiskene arbejder. Det er for os på
klinikken en selvfølge, at hygiejnestandarden skal være
meget høj, og at vandet altid er rent, når fiskene tager
fat, så man roligt kan dyppe både fødder og en eksemplaget krop i det livlige farvand.
”Doktorfiskene” er en velværebehandling, som hjælper
dig af med de døde celler, som du ellers har problemer
med. Det er en behandling, som skal foregå i rolige og
behagelige omgivelser og gerne sammen med en god
veninde, så I efter behandlingen kan forlade klinikken
let på tå med en god oplevelse i bagagen, siger Bettina,
og det vil vi gøre vores yderste for at sikre.

Generalforsamlingen i Gelsted Seniorklub
d. 19. september, hvor 2 bestyrelsesmedlemmer
var på valg.
De senere år er det blevet mere og mere populært,
også at bruge Garra Rufa fisken til velværebehandlinger, som en alternativ måde at fjerne døde hudceller.
Garra Rufa behandlinger kan både være, hvor man
sidder med hele kroppen i et badekar med Garra Rufa
fisk, eller som fodbehandling, hvor man sidder med
fødderne og halvdelen af underbenene i et kar. Jo flere
døde hudceller, jo mere interesserede er fiskene, så det
er klogt ikke at fjerne døde celler og hård hud inden en
behandling.
Vi har med vores flytning til de nye lokaler fået mulighed for at tilbyde vore klienter endnu bedre behandlinger, og efter selv at have haft fornøjelsen af at prøve
fiskene, var jeg helt sikker på, at det var en behandling, jeg rigtig gerne ville kunne tilbyde mine klienter,
udtaler Bettina Mariager. Det er en behandling, som
under de rette forudsætninger, vil kunne øge velværet for trætte sommerfødder, men i høj grad også for
patienter med varierende grader af psoriasis og andre
former for eksem. Der findes forskellige former for fisk,
der går under navnet doktorfisk, men det er kun Garra
Rufa fisken, som ingen tænder har, men i stedet for
suger de døde hudceller og samtidig frigiver et enzym-

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

Sekretær Hans Persson valgte at sige fra, og i stedet
blev valgt Jytte Andersen Kløvervænget 8 som senere
blev valgt til kasserer i stedet for Bent Hensen, som
ønskede andet bestyrelses job.
Formanden BN var også på valg, og anbefalede kraftigt
at man skulle benytte lejligheden til et skift.
Det blev ikke sådan, idet en samlet forsamling (60)
medlemmer rejste sig og klappede til genvalg.
Altså desværre ingen ny formand denne gang, men
modtagelig for positive foreningsforbedringer.
Øvrige bestyrelse: Næstformand Ronald Matthiesen
– Sekretær Bent Hensen/ Ronald Matthiesen og mandagsholdsformand Laurits Jensen. - Medlemsskaren er
nu på 154, idet 3 nye lige dumpede ind.
Der blev mindet om, at tilmeldningslisten på bordet, lå
klar til Løvfaldsfesten d. 10. oktober.
Næsten alle, + flere andre, i alt 66 blev skrevet på, så
der er fuldt hus når de sidste 18 er skrevet på.
sa

Har du set GelstedBladets hjemmeside,
med mange gode links.
www.gelstedbladet.dk

Tlf. 64 49 22 99

Vi reparerer også din bil

Geoteknik og Miljøopgaver, så er det COWI A/S.

Husby Auto Storegade 23
5592 Ejby - Tlf. 64781446

I Gelsted udføres der klargøring af jordprøveanalyser,
efter prøver hentet op rundt omkring i Danmark.
- Se COWI s hjemmeside, www.cowi.dk
Kontakt COWI i Gelsted v. Arne Kristensen, tlf. 22 10 72 84.
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Lene og Jørgen

- er fortsat navnet på den
gode gamle dametøjsbutik, hvor det nu er forretningens tidligere lærling, og senere ”svend”, Susanne, der
nu er leder og har været i butikken i 24 år. Nu sørger
hun sammen med sine fem dygtige medarbejdere, for
at der er tøj på hylderne til alle modeller.
Forretningen er kendt som et sikkert sted at komme,
når man vil købe en vare, som kræver vejledning i tilpasning osv. af alle de venlige damer som Susanne har
til at hjælpe sig.

planlægning og messer, for at gøre de rigtige
indkøb. – De kender jo hver især hvad kundernes
ønsker er, og må så finde og købe ind derefter.
Der afholdes modeshow i butikken i marts og september, hvor alle 160 billetter er solgt på kort tid.
Showene er skabt – ikke alene for salgsfremstød, men
også for hygge mellem kunder og personale.
Moderigtige kvalitetsmærker til kvinder
- Se forretningens hjemmeside www.leneogjorgen.dk
BN

EDB KURSUS, HVOR ÆLDRE HJÆLPER
ÆLDRE -VED AAGE SCHEEL HANSEN .
Det foregår i Seniorklubbens arbejdstid, lige efter kaffe
og rundstykke hver anden onsdag.

Øvrige damer i forretningen var ikke til stede da billedet blev taget – Se hjemmesiden.
Selv om forretningen ligger i en by på landet, er der
ingen problemer med at mangle kunder som står og
trykker næsen mod udstillingsvinduerne, både dag og
aften, måske ikke den samme dag, men så den næste,
vender de tilbage, og køber det de mener, kan passe til
dem.
Susannes valgte at blive selvstændig, da Lene og Jørgen mente det var tiden at stoppe forretningsræset
efter 50 år på hjørnet Nørregade Kingstrupvej, og det
lyder som hun er godt tilfreds. Det lader også til at
kunderne fortsat er tilfredse og kigger lige ind, og gør
et godt køb.
Susanne Martinsen syntes hver eneste dag som leder,
er spændende blandt kunder og personale.
Hun bruger megen tid, sammen med personalet, til

Vi betaler alle hver 100 kr. den første gang til dækning
af TDC, for at bruge internettet, som vist nok koster
omkring kr. 2200.00 og princippet ældre hjælper ældre
er der ingen pris på.
NB: Jeg syntes i nu skal prøve at åbne og se klubbens
hjemmeside, som er opdateret af Aage d. 20./9 2012.
Prøv linket her til højre: http://www.wix.com/gelsted/
seniorklub og vælg så hvad du vil se.
På gensyn,
mvh. Bent.

Kender I nogen der gerne vil have
Gelsted bladet,
- men bor uden for bladets normale grænser

Gør det selv – Ældre hjælper ældre – så kan du også
gøre noget for andre. – Der er altid en lejlighed til at
hjælpe andre.
Der er en masse mennesker, som ønsker Gelsted bladet, men bor uden for Gelsted Tanderup områderne.
Til jer har Gelsted bladet et godt tilbud. – Er I et par
naboer, som selv vil fordele bladene 6 gange årligt?
Hvis, så leverer vi det ønskede antal til jer, og så kan I
viderebringe Gelsted bladet i jeres områder.
Blot ring eller mail til Gelsted bladet.
Mvh. Gelsted bladet.

Vi udfører alt i tømrerog snedkerarbejde
samt løser
specialopgaver
og totalentrepriser...
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SERVICESIDE:
Gelsted Folkedansere

Ørslev Forsamlingshus
Eftermiddagshold : 14:30 - 17:00
Aftenhold
: 19:30 - 22:00
Hver Onsdag fra Sept. til April
Nye såvel som nuværende dansere
er meget velkomne
www.gelstedfolkedansere.dk

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 vinterhalvåret i håndgerningslokalet på
Gelsted skole.
Frimærkets venner, Tlf. 64 4918 34

Syng sammen aften

Gelsted forsamlingshus,
Den 1. Mandag i måneden kl. 19.30
fra september til maj.

Minigolf Clubben Gelsted

Spil minigolf fra 1. april til 1. okt.
Hver mandag og torsdag kl. 19.00
ved Banevolden.
Fra 1. okt. til 1. april hvor onsdag i
gymnastiksalen. Alle er velkomne.

Gelsted Krolfklub

Spiller mandage fra kl. 14 til kl. 17
Andre spilletider spørg fdm. Erik Nielsen T 64491978.
Der spilles v. GG&IFs ”nye” klubhus
bag Gelstedhallen.

Bankospil

Hver torsdag kl. 19.00 i
Gelsted forsamlingshus. G.G.&.I.E

KLUB 79

Gelsted ungdomsklub.
Klubben hvor de unge mellem 13-18
år mødes mandag og onsdag fra
kl. 19:00 - 22:00. Alle er velkommen
i Klub 79.
Vi har billard, bordtennis, flippermaskiner, sodavandsbar, slik, god
musik, hobbyrum, computerspil, og
meget andet.

Gelsted Efterløn
og Pensionistforening

Fra september til maj har vi klubdag
på plejehjemmet tirsdag - i lige uger fra kl. 14.00 til kl. 16.30. Vel mødt.
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 aktiviteter. 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.

DeUngesKlub

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

Mangler din klub
eller forening,
- så send os en mail
Ejby Kommunes Lokalhistoriske arkiv,
Stationsvej 25, 5464 Brenderup.
Modtager alle arkivalier (papirer, dokumenter, billeder mv.)
Tlf. 88 88 52 49
tirsdage 19.30 - 21.30
mailadr: lokalarkiv2000@yahoo.dk

Lægehuset:
Søndergade 31. Tlf. 64 49 10 27
www.gelstedlaegerne.dk
Lægernes tlf. tid: 8:00 - 09:00
Tidsbestilling:
9:00 - 12:30
Receptfornyelser: 9:00 - 12:30
Tandlægerne i Gelsted /
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
Gelsted Skole
Gelstedvej 29. Tlf. 88 88 55 40.
Falck:

Tlf. 70 10 20 30

Vagtlægen:

Tlf. 70 11 07 07

Politiet :
Alarm:

Tlf. 114
Tlf. 112.

Gelsted Taxi: Tlf. 64 41 40 55
GelstedBladet :
post@gelstedbladet.dk
Tlf. 6449 1005
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Gelsted Minigolfclub
Gelsted Minigolfclub har afholdt årligt stævne d. 23. september.
Det blev spillet på deres flotte 18 hullers bane, beliggende over for Gelsted station. - Der var i det fine solskinsvejr besøg af 31 spillere, som
kom fra Odense, Broager, Silkeborg og Randers. Banerne er meget velholdte, og spillernes kugler trillede flot gennem forhindringerne i mange af slagene.
Holdene er delt op i tre sværhedsgrupper, alt efter spillernes styrke.- Klubben har deres eget gode klubhus ved banen, hvor de holder møder, og
spiser der ved heldagsstævner, og har kolde og varme drikke til almindelig
spilledage/aftener.

Ud af 10 præmier var klubbens egne medlemmer så ubeskedne at tage
halvdelen selv.
I den bedste række vandt klubbens formand Jakob Petersen foran Morten
Rasmussen fra Odense og Trym Scharff fra Broager.
I den næstebedste række vandt den lokale Stefan Østergaard foran
Karsten Jørgensen fra Randers og Poul Hansen fra Gelsted.
I den 3 række vandt Per Dideriksen fra Randers foran de lokale Lars
Jakobsen og Claudia Schröder mens den sidste præmie gik til Jan Vitten
Rasmussen fra Silkeborg.
Desværre må klubben lukke ned for spil i vinterhalvåret, da de jo spiller i
skolens Gymnastiksal, som skal renoveres.
Bn.
Nye medlemmer er altid velkomne

Ejby Apotek

Vi bygger, renoverer og
bevarer Danmark

Algade 11, Ejby · Tlf. 63 46 51 00

Aarup Apotek

Bredgade 60, Aarup · Tlf. 63 46 51 05

Nørre Åby Apoteksudsalg
Østergade 34, Nørre Åby · Tlf. 63 46 51 08

Vissenbjerg Apoteksudsalg
Østervang 10 G, Vissenbjerg · Tlf. 63 46 51 09
Dit helbred og velvære, vores fælles udfordring
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Tømrer/ Snedkerfirma Henning Hansen
Hjortegyden 30 / 5591 Gelsted
Tlf. 64 78 10 48 / henning@hh-hansen.dk
www.hh-hansen.dk
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