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Gelsted Bladet
Bladet er trykt i 2500 eksemplarer 
og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, 
Tanderup en del af  Ejby., m.fl.
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Billedværkstedet Gelsted

Bladets adresse:

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

Artikler til bladet 
 

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

Bestyrelsen:
Steen Asbjørn       Redaktør/Formand       Tlf. 6449 1005
Kirsten Hansen     Sekretær                   Tlf. 6449 1595
Gunvor Schmidt   Kasserer/næstformand  Tlf. 6449 1851
Edith Rasmussen                                Tlf. 6449 1688
Karsten Laursen                                 Tlf. 2615 2928
Bent Nielsen                Suppleant             Tlf. 6449 1786
Anne Marie Petersen   Suppleant            Tlf. 6449 2454

Deadline næste nummer:
Tirsdag,  21 - 05 - 2013

Forbehold for trykfejl.

Gelsted Bladet udkommer 6 gange om året, primo :
Februar, April, Juni, August, Oktober og December.

Brink’s Begravelses- 
forretning

Karen Brink & Peter Brink

64 49 12 98  -  Gelsted

Gelsted Solcenter
Åbent alle ugens dage

Kl. 7:00 - 22:00  Gelsted Byvej 3 
Tlf. 20 43 20 77 

Information om optagelse af artikler 
og billeder i GelstedBladet

Gelsted Bladet er for borgerne i Gelsted og omegn.

Alle kan skrive en historie eller en nyhed til Gelsted Bladet.
Det skal bare være en beretning der har relation til Gelsted og omegn.
Redaktionen forbeholder sig dog ret til ikke at bringe artiklen hvis den ikke 
har direkte interesse for Gelsteds borgere, eller beskære artiklen, hvis der 
ikke er plads i bladet. 

Bladet har en deadline, der skal overholdes. 
Deadline står altid på side 2.

Alle artikler, meddelelser, m.m. bedes om muligt sendt som 
elektronisk fil, evt. som e-mail, eller word dokument, til  

E-mail : post@gelstedbladet.dk
Evt. papir billedmateriale til postkassen SuperBrugsen Gelsted, 

eller sendes til : Billedværkstedet, Ørsbjergskov 7  - 5591 Gelsted.

Evt. billeder der ønskes bragt i Gelsted Bladet, skal have en vis opløsning 
på mindst 1 MB. Hvis billederne er mindre kan de ikke trykkes, eller vil se 
meget dårlige ud. 
Har du noget på hjerte, en god historie fra Gelsted og omegn, information 
om foreningsarbejde, eller arrangementer, så tøv ikke, skriv og send det til 
Gelsted Bladet, som altid ønsker en god bred orientering for læserne.
OBS. GelstedBladet kan ikke holdes ansvarlig for indhold, trykt i bladet, der er ind-
sendt af brugerne af bladet. Forbehold for trykfejl.

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

GENERALFORSAMLING
Foreningen – Gelsted Bladet

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
I foreningen ”Gelsted Bladet”

Tirsdag d. 23. April kl. 17.00
I fælleshuset

Fredensgade 30.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen

Vær med til at forme dit eget blad!
Alle i Gelsted og Tanderup Sogne er velkomne

 
Vi reparerer også din bil 

 
Husby Auto Storegade 23 
5592 Ejby - Tlf. 64781446 
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Til foreninger / klubber, firmaer, m.v.
Hvad sker der i fremtiden hos jer ? Hvad har I af aktiviteter på programmet ?. Hvis I sender jeres 
planer, og hvad der nu ellers sker hos jer lidt ud i fremtiden, bringer vi det gerne her i GelstedBladet, 
og for at støtte økonomien er det gratis !

Så fat tastaturet og få sendt jeres aktivitetsprogram til : 
post@gelstedbladet.dk 
Så bringer vi  det i bladet   - (hvis pladsen tillader)

Vi vil selvfølgelig også gerne skrive om nylige arrangementer I har afholdt, og I må meget gerne med-
sende billeder fra arrangementet.

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

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

TOPREVISION

Registreret revisionsanpartsselskab

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

Tlf. 7020 0213
www.top-revision.dk

www.topc5.dk

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

Rally i Gelsted
Lørdag den 13. april 2013 afvikler Kongelig Dansk 
Automobil Klub Sport Fyn rally på Vestfyn.
Der gennemkøres 3 hastighedsprøver, som alle gen-
nemkøres 2 gange. I lighed med 2012, så afvikles der 
en hastighedsprøve i Gelsted omegn – helt præcist 
så køres prøven på Grønnegade med start ved Tårup 
Udlod. Der køres en rundstrækning på Tårup Udlod og 
Grønnegade – herfra køres der videre ud ad Kielshøj-
vej og Kronborg.
Blandt de deltagende biler finder vi Rally Team Vest-
fyns Rune Pedersen, Barløse i Volvo 850 – bilen er en 
såkaldt Volvo Original Cup bil, der yder ca. 200 hk!

Om formiddagen kører alle deltagere prøven i gen-
nem, for at få nedskrevet noter omkring prøvestræk-
ningens vejforløb – over middag køres der så for fuld 
gas i kampen om sekunderne. I det tidsrum, hvor 
hastighedsprøven afvikles, vil der være spærret for al 
offentlig trafik – kun udrykningskøretøjer kan lukkes 
ind på strækningen!

Set på afstand 
– Det kan da ikke passe, at Eskelund er ved at flytte 
deres kæmpe foderfabrik.

Hvis – hvad så med de mange sultne grise. – Nej det 
er blot en kranassistance i andet ærinde.

Har du set   GelstedBladets hjemmeside, 

med mange gode links.

www.gelstedbladet.dk
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Har grisehandleren virkeligt eksisteret.

Grisehandleren har eksisteret, men det var ikke i gri-
sehandler Oluf Larsens version. Vi ser grisehandler 
Oluf Larsen kommer med sin lille bil med en kasse på 
ladet. Bilen var samme type, som Grisehandler Niels 
Juul Poulsen fra Lunge havde, men det var jo ikke en 
grisekasse, som man brugte på den tid, at Oluf Larsen 
havde på sin bil. Når man ser Oluf Larsens grisekasse, 
var det en tremmekasse, som var sømmet sammen, 
og når han skulle have en gris ind eller ud af kassen, 
måtte det have været ved hjælp af Koben, hammer, 
knibtang og søm. Det burde have været gennemtænkt 
noget bedre.
Datidens grisekasse var en lang kasse, som f. eks. en 
griseso kunne være i. Den var lang og smal og havde 
bund og top. Det ene bræt på langsiderne ragede ca. 
30-40 cm. ud over kassens længde i begge ender og 
blev brugt, som håndtag, når kassen skulle løftes og 
flyttes. I begge ender af kassen var der en lem, som 
kunne skydes ned i en rille fra oven, som var kassens 
konstruktion. Grisen kunne så gå lige ind i kassen i 
den ene ende, og når man trak lemmen op i modsatte 
ende, kunne den gå forlæns ud. Den blev mest brugt, 
når slagterigrisene blev vejet inden turen gik til slag-
teriet. Den kunne også bruges til smågrise, hvor man 
kunne hente en enkelt gris ud af flokken i kassen.
I mit hjem på den tid, et husmandssted på 8 tdr. land, 
havde vi 1 hest, 4 køer + opdræt og 3-4 grisesøer. Det 
største aktiv var nok grisene. Grisene blev passet og 
fodret, så alle talte om, at Far havde altid ”Kønne” gri-
se. Et udtryk, som landmændene brugte om sunde og 
raske grise med krølle på halen.
Det var ikke sine egne Grisesøer, han havde, det var 
det, man kaldte kontraktsøer udlånt af grisehandler 
Niels Juul Poulsen fra Lunge. Far skulle give 2 patte-
grise af hvert læg grise, som søerne fik.
Det kunne ske, at Niels Juul Poulsen uventet kom med 
en mager og forsømt griseso og siger til Far: Kan du 
ikke lige tage den her, for den trænger til at blive pas-
set lidt godt. Jeg ved ikke, hvordan det blev afregnet 
Det var Niels Juul Poulsen, som afsatte alle grisene, og 
han afregnede altid med rimelige priser, når han havde 
været på markedet i Odense med dem. Han fik dem 
med uden at der først blev aftalt en pris. Bilen havde 
griseræk monteret, og grisene gik løst på ladet.
Der kom af og til andre grisehandlere, som ville købe 
grise, men Far holdt sig altid til Niels Juul Poulsen og 
enkelte private. Mourits fra Nedermarken kom hvert 
år for at købe 2 pattegrise, som skulle på slagteriet 
ved terminstid. Han betalte 8 Kr. pr. stk. Jeg kan også 
huske at Gaardejer Peter Nielsen Taarupgaard købte 10 
pattegrise til 40 Kr. pr. stk..

Når grisene blev taget fra søerne var der behov for en 
orne, og Niels Juul Poulsen havde en ornecentral med 
flere orner. Han havde et ræk på ladet af bilen, med 
plads til 2 orner i hver sin kasse. Når han kom med en 
orne blev kassens bagende åbnet, og Niels Juul Poulsen 
tog fat i halen på ornen og trak den baglæns ud af kas-
sen og ned på vejen. Da jeg var barn, tænkte jeg altid, 
at det var en barsk måde at få ornen ud af kassen på. 
Når den havde gået ved soen et par dage, hentede 
han ornen igen, og læsningen var ligeså lidt dramatisk. 
Ornen kunne selv få forbenene op på ladet, og Niels 
Juul Poulsen tog igen i halen, og hjalp ornen op i 
kassen.
Det var en gang, at vi havde haft en orne, og den var 
afhentet igen, men efter nogle dage kommer ornen 
pludselig tilbage igen, og den havde gået langt, så der 
måtte vi ringe til Niels Juul Poulsen og fortælle, at en af 
hans orner var kommet på uventet besøg.
Med venlig hilsen
Arne Christian Ahrnkiel

Nu skal i bare høre!
Gelsted Seniorklub har nu igen siden starten i 2009 
fået en god fortjeneste ovre i genbrugsbutikken, skabt 
af medlemmer, der på forskellig vis har brugt deres 
fritid med assistance til genbrugsarbejdet, med mod-
tagelse – sortering - rengøring - vask og ekspedition, 
som der er masser af i butikken, -  i  og uden for 
åbningstiderne. - Alt på frivillig basis, og uden have 
taget noget fra nogen, men sat noget i gang.
Seniorklubben har med indtjente midler sammen med 
Borgerforeningen og Genbrugsbutikken anskaffet Hol-
megårdens hjertestarter, som er placeret ved Senior-
klubbens dør op til 1. ste. salen. Borgerforeningen og 
Seniorklubben har sammen anskaffet lydisolering til 
lofter op vægge i det nye lokale på 1. ste salen. Senior-
klubben har købt flere nye borde og stole, samt noget 
service til køkkenet.
Vi håber med den gode omtale genbrugsbutikken har, 
at den vil fortsætte i rigtig mange år, ligesom jeg håber, 
vi kan levere en del af arbejdskraften og på denne 
måde få løst nogle foreningsopgaver.
Tusind tak til butikken og til alle jer, der er med til at 
omsætte ting der ved flytning hjemme fra, kan bruges 
igen, og ikke bare kastes bort. –  Tøj og andet gør nyt-
te til fattigere lande end vort.
Tak herfra Seniorklubben, som ved denne lejlighed igen 
har en oplevelse, som vi mener er værd at fortælle om. 
Vi mener at flere burde skrive i Gelsted Bladet, og der-
ved give os nogle oplevelser.
                                                                  bn
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Stor gymnastikopvisning 
– et sikkert forårstegn!

Traditionen tro holdt Husby-Tanderup Gymnastikfor-
ening deres årlige opvisning i Ejbyhallerne. Lørdag den 
16. marts fremviste foreningens mange dygtige gym-
nastikhold en smagsprøve på det, de har arbejdet med 
gennem en hård fimbulvinter mod vest på den lyse-
grønne ø i det lille dronningerige. 

Fotograf Peter T. Qvist

Rigtig mange tilskuere var mødt frem, og de fik en rig-
tig hyggelig eftermiddag med gode opvisninger og god 
forplejning fra Ejbyhallernes altid venlige personale. 
HTUG har i denne sæson haft 12 gymnastikhold med 
165 gymnaster. Aldersmæssigt spænder holdene over 
deltagere lige fra førskolebørn til herrer og damer med 
et par sølvstænk i håret. Otte af holdene var repræsen-
teret ved opvisningen, der blev indledt med en fælles 
indmarch. Foreningens gamle hæderkronede fane blev 
rankt båret af en superfit Caroline Hansen, der bl.a. 
holder formen ved flittigt at frekventere foreningens 
crosstrainingshold for voksne. Gymnastikafdelingens 
leder Hanna Joensen holdt en positiv og fremadskuende 
velkomsttale, hvor hun fortalte om det store engage-
ment hos trænere og gymnaster. Et engagement der 
tegner lyst for fremtiden og foreningen. Efter fælles-
sang og opvarmning viste hvert hold deres program til 
stor anerkendelse og applaus fra publikum. 
Cross training voksne, Ropeskipping 1, Zumba Fitness, 
Bubbibjørnene, RytmeQuinder og Ropeskipping
Leg-spring-rytme, Basserne og Rytmepiger.
 
Efter opvisningen blev alle trænere og holdledere 
hædret med gaver og tak for deres store indsats. 

Ligeledes var der tak til EIK - Ejby Gymnastik, for det 
gode foreningssamarbejde der er omkring ropeskipping 
holdene. De fleste gymnastikhold tager nu en som-
merpause indtil næste sæson. De to cross training hold 
fortsætter dog hen over sommeren med aktiviteter i 
naturen med udgangspunkt fra Tanderup gymnastiksal, 
voksenholdet mandage kl. 20 og ungdomsholdet tirs-
dage kl. 18.30. Vi håber at mindst lige så mange gym-
naster vil deltage og være aktive i næste sæson – det 
er jo både sundt og sjovt.
Mens vi udholder vinterens sidste jerngreb og snestorm 
er et dog sikkert – foråret er lige om hjørnet. Det blom-
strer og gror fortsat herude i læ af lokalsamfundets 
hjørnestene – aktive foreninger der samler befolknin-
gen og skaber glæde og optimisme.

Fotograf Peter T. Qvist

I nær fremtid kan vi nævne, at Borgerforeningen og 
Gymnastikforeningen laver loppemarked søndag den 
12. maj kl. 11-16 i Husby Forsamlingshus, hvor du 
kan få stadeplads for henholdsvis 100 og 200 kr. Over-
skuddet fra salg af stadepladser går ubeskåret til for-
samlingshuset, og du kan reservere plads på nordby@
sport.dk eller tlf. 51 89 59 55.
Vi kan også nævne, at fredag den 31. maj og lørdag 
den 1. juni løber den årlige sommerfest af stablen, 
med cykeltur, firmafodbold, fællesspisning og meget 
mere. Se hele programmet på www.husby-tanderup.dk 
. Aktiviteterne i Husby-Tanderup lokalområde er øget i 
takt med den erkendelse, at skolelukningen gjorde det 
endnu mere klart, at områdets velfærd er afhængig af 
hver enkelts involvering.
Af foreningens udsendte: Per Nordby
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Gelsted Hallens
Cafeteria

Tlf. 64 46 16 96

MOTORSAVSMASSAKRE
Der står - eller rettere der stod - 12 flotte, store, gamle 
birketræer som indhegning af den store, grønne plæne 
mellem Toftevej og Toftevangen. Nu er de beskåret til 
det ukendelige og står der og ser nøgne og ynkelige ud. 
Væk er den fordums fejende pragt. Det er sket efter 
grundejerforeningens beslutning (min mand er medlem 
og prøvede forgæves at forhindre det.)
Årsagen til vandalismen er angiveligt, at flere beboere 
i nærheden lider af allergi overfor birkepollen, samt at 
blade og frø lejrede sig i tagrenderne. Det sidste kender 
jeg godt fra præstegården, hvor vi jævnligt selv rense-
de vores tagrender for nåle fra vores store, flotte lær-
ketræ. Men det fik os ikke til at fælde det. Allergien har 
jeg stor respekt for, men ærlig talt, hverken birkepollen 
eller tagrendeproblemer vil blive mærkbart mindre ved 
beskæringen.
Så havde det været bedre helt at fælde dem og måske 
plante noget andet i stedet.
                                               Anne Marie Petersen.

Har du noget på hjerte ?
Har du en mening om noget du gerne vil dele med 
andre borgere i Gelsted og omegn, eller vil du dele en 
god eller dårlig oplevelse med andre.
Vil du kommentere på en artikel fra bladet, eller vil du 
rose nogen fra din by for en god indsats, så send en 
mail til os på Gelsted Bladet, så vil vi prøve at bringe 
det i bladet.

Vi bringer ikke anonyme henvendelser, og bringer heller 
ikke personlige angreb på andre navngivne personer.

Så fat tastaturet og send til Gelsted Bladet.

                                                                      Venlig hilsen
                                                                      Redaktionen

Hobbyklubben
Vil gerne takke de personer der uden vores viden har 
sponsoreret deres arbejdskraft i genbrugsbutikken til 
fordel for os. Det var en stor overraskelse da vi fik bre-
vet med meddelesen om de pæne beløb vi kunne søge 
om at få. Det er noget der varmer og et bevis på at der 
er nogen der værdsætter vores arbejde i klubben. Bør-
nene er glade for budskabet da der er meget værktøj 
på ønskelisten, så nu må vi lige blive enige om hvad vi 
ønsker os mest.
 En stor tak til jer alle
                                                        Hobbyklubben

HJÆLP OS!
Vi er en gruppe af aktive folk der gerne vil skabe mere 
aktivitet for børn og voksne i Gelsted – men vi mangler 
lokaler. 
I forbindelse med hobbyklubbens lokaler på Holmegår-
den, som bliver benyttet flittigt, ligger der to rum som 
vi gerne vil kunne benytte.
På nuværende tidspunkt bliver de kun brugt til opbeva-
ring/ pulterrum til, ting fra branden for mange år siden. 

Vi mangler bl.a. et rum til vævning, hvor der er 6 per-
soner på venteliste, et rum til træarbejde, - vi har på 
nuværende tidspunkt et børnehold som arbejder med 
træ samt 4 voksne på venteliste, vores 5 drejebænke 
er fortiden udlånt, da vi ikke har muligheder for at kun-
ne opbevare dem. Derudover er 6 personer, både børn 
og voksne hvor flere af dem er fra Sjælland på venteli-
ste til keramik. 

Det samarbejde alle taler om, hvor er det? 

Vi har flere gange gennem årene, henvendt os til Arne 
Rasmussen (formanden for borgerforeningen) men vi 
har ikke kunne komme i dialog med ham, ang. Loka-
lerne. 
Derfor sender vi dette brev til samtlige bestyrelsesmed-
lemmer i borgerforeningen, Lokaludvalget samt Gelsted 
bladet 

Kirsten Hansen og Hanne Lund,
 bestyrelsesmedlemmer af Hobbyklubben  

Ubudne gæster i lokalområdet
Indbrud i Gelsted, og Hygind
Redaktionen er blevet bedt om at rundsende denne 
advarsel:

Der har for ganske nyligt været indbrud og indbrudsfor-
søg i Hygind og Gelsted. Har I observeret noget bedes I 
kontakte Fyns Politi på telefon 6614 1448 eller 114.

Det er især udenlandske biler især kassebiler, der er 
blevet set. Ligeledes har der været suspekte personer 
i området omkring dyrlægen og Brende Mølle Elværk i 
Håre.

 Hold dine naboer orienteret og vær opmærksom.
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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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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 

Det var den lørdag eftermiddag:
Gelsted Seniorklub og Pensionistforening tog den nye 
dilettantforening på ordet.

Vi blev tilbudt at komme 1½ time før forestillingen til 
80 x kaffe boller og lagkage.
Deraf besatte vi to foreninger godt og vel de halve af 
lagkagerne, som skal roses højt.

Skuespillerne rev lige en almindelig lidt sexet hverdag 
ud af kalenderen med date.
Det var tydeligt at de alle havde set lignende andre ste-
der – måske fra sent TV.?

De gjorde det bare så godt, og burde vise forestillingen 
mere end de planlagte 2 gange.

Vi takker for jeres gode initiativ, og anbefaler at vi ses 
når tæppet går til næste år. 

Mvh. Efterløn & Pensionistforeningen og Seniorklubben           

Kære Haveejere
Når I planter om, har aflæggere eller stiklinger tilovers, 
så tænk på den nye Børnehave og Vuggestue i Gel-
sted. For vi skal i gang med at anlægge en fantastisk 
legeplads, med skønne planter og træer, til glæde for 
Gelsted og omegns mindste borgere, og personalet. 
Hvis I ønsker at forære os noget, kontakt da venligst 
Kathrine: krasch@dadlnet.dk eller 28 82 42 44
På vegne af bestyrelsen i Børnehuset Mælkevejen, 

Stine Ruby Worsøe 

Dilettant i Gelsted forsamlingshus 
Vi vil gerne takke vores sponsorer for den gode opbak-
ning I har givet os.
Vi vil også gerne takke alle dem der kom og så stykket 
og på den måde støttede vores arrangement
Det er vi glade for. 
Vi havde inviteret Gelsted seniorklub og Gelsted pensio-
nistforening til kaffe og kage om eftermiddagen 
De kom 68 personer. Pensionistforeningen havde sørget 
for at vi kunne spille lotteri så det var rigtig hyggeligt. 
Tak for jeres opbakning og jeres tilstedeværelse, det 
var vi glade for. Håber vi kan gentage det næste år. 
Vi havde alt i alt en rigtig god dag. Der var 85 personer 
inde om eftermiddagen og 145 om aftenen.
Vi vil også gerne takke Gelsted borgerforening for 
opbakningen, uden jer var vi ikke kommet i gang.
Håber vi ses til næste år den 8/2 2014 lørdag i uge 6.
Gelsted kommende dilettant forening.
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Gelsted Foderstof
Værkstedsvej 5
5591 Gelsted

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

Michael Taylers nye rampe.
Gelsted Bladet kommer på dette sted med en advarsel: 

I Gelsteds bymidte er der landet et ikke særligt smukt 
monstrum. Konstruktionen er håndværksmæssigt vel 
udført og smeden har, så vidt vi kan skønne, afleveret 
et pænt arbejde. Han kan jo ikke bebrejdes, at det skal 
placeres, hvor offentlig trafik pr. cykel, barnevogn og 
gåben hører hjemme.   
 Der er tale om en rampe, der skal give adgang for 
gangbesværede i stuelejligheden i Taylers udlejnings-
ejendom på torvet. Det er ikke fordi, der bor gang-
besværede i lejligheden. Det er heller ikke fordi, der 
jævnligt kommer gangbesværede på besøg i lejligheden 
og den hører ikke til i kategorien ældre- eller handicap-
boliger. 
Der foregår heller ingen aktiviteter med offentlig 
adgang til lejligheden. Men kommunen tager hensyn til 
en bestemmelse, der er forhandlet på plads af handi-
capforeningen og det gør, at Michael Tayler var tvunget 
til at få fremstillet dette eksempel på et stykke dansk 
kleinsmedearbejde.

Michael beretter ellers, at han længe forsøgte at argu-
mentere for en dispensation fra reglen, da han selv ind-
ser, at rampen kan blive til gene eller måske endda fare 
for de forbipasserende. Han har hos kommunen fore-
spurgt, hvem ansvaret påhviler, hvis forbipasserende 
ramler ind i rampen i mørke, tåge eller regn. 
Svaret blæser lidt i vinden, men skal vist nok mest for-
stås sådan, at det er trafikantens eget ansvar. Derfor 
denne advarsel til vore læsere: 
Se jer godt for når rampen skal passeres. Der er ikke 
planlagt nogen afmærkning med rotorblink eller andet.

Inde i lejligheden bor Kirstine Hjelholdt. Hun er ikke 
spor begejstret for rampen, som hun synes står noget i 
vejen for hende eller andre, som gerne vil ud eller ind af 
hendes fordør. Hun kan se een fordel: Når nogen entrer 
op ad rampen kan det høres helt ind i lejligheden. Ram-
pen gungrer som Bukkebrusernes Bro.
På denne måde ser det ud, som om rampen i Gelsted 
Midtpunkt kan ligne et ”bureaukratiets misfoster”: 
Ingen har ønsket rampen, ingen skal bruge den, men 
alle må leve med den. Ganske vist har Tayler på fore-
spørgsel fået meddelt, at han kan fjerne den igen, når 
den er blevet godkendt. Men vil han mon det efter at 
have betalt 25.000kr. for den? Efter hans eget udsagn 
har rampen tømt hans lommer i en grad, så han frygter 
ikke længere at være i stand til at donere hjælp til han-
dicapforeningen.   

Rampe op og rampe ned
Rampe i min gade.

Hvis der ingen rampe var
Så var vi alle glade.

Karsten

 

 

 
 

 

SommerZumba 
 

 

Har du lyst, så kom og vær med til 1 times 
skøn, svedig og sjov ZUMBA  

 

Sted: Holmegården, Gelsted 

Tid: Torsdag, kl. 17.30-18.30 eller 18.30-19.30 

Pris: 300 kr. for 12 gange 

Instruktør: Marianne Berthelsen 

Startdato: 4. april 2013 og 13 uger frem 
(Der er ikke Zumba d. 9. maj 2013) 

Alle kan være med, øvede som begynder. 

Zumba er for alle!  

 

Medbring indendørssko og en flaske vand. 
 

Vi håber at se rigtig mange glade mennesker!  
Vi ses! Let´s Zumba® 

 
   

 Flere oplysninger, tilmelding og betaling: 

Karen Ravn, tlf. 27288954 
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7 dage om ugen, Mandag - søndag 8:00 - 19:00 
Postbutikken: Mandag - fredag 14:00 - 17:00

Du finder vores annonce i Ugeavisen Vestfyn hver uge

Der tages forbehold for evt. trykfejl !

Klip ud og gem
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Sogneudflugt  til 
grænselandet …………… 
 
Lørdag den 31. August  arrangerer Gelsted 
menighedsråd i samarbejde med Gislev-rejser en 
udflugt til Tarp. 
Vi kører fra Gelsted kirke kl. 9.30  mod Gasthof 
Frorup i Oeversee, hvor vi hygger os med  en 2 
retters middag.  
Undervejs hertil holder vi en formiddagspause i det 
grønne med kaffe og rundstykker. 
Ved Oeversee mødes vi med den danske præst Ib 
Nedergaard Christensen, som tager med os i 
bussen. Udover at høre om det historiske giver han 
et historisk tidsbillede af området krydret med sine 
personlige fortællinger. 
Ib Nedergaard Christensen har været præst i 
Flensborg i 9 år og har de sidste 9 år  været præst i 
Ugle herreds danske menighed i Tarp, Jaruplund og 
Wanderup. 
Han lover os en spændende og underholdende tur. 
 
I umiddelbar nærhed af  Tarp findes de dansk / 
tyske og østrigske mindesmærker for slaget  ved 
 
Hjertelig tak til Michael Tayler  
 
for sponsorering af fastelavnsboller til 
fastelavnsfesten i Holmegården. 
Efter en velbesøgt fastelavnsgudstjeneste i kirken, 
fortsatte festlighederne i Holmegården, hvor der 
blev slået katten af tønden, drukket kaffe og 
sodavand og spist fastelavnsboller.    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sankelmark den 6. Februar 1864, hvor den danske 
hær blev sendt på flugt  til Dybbøl. Derudover 
kommer vi til Oeversee – 3 km fra Tarp -  der har en 
af nordens ældste kirker. Kirken blev bygget som 
forsvarsværk til værn af oksevejen mod syd til 
Slesvig og mod vest til de store markeder i Heide og 
Itzehoe – helt tilbage til vikingetiden. 
 
På hjemturen har vi en times ophold ved Otto 
Duborg, inden vi atter kører mod Gelsted, hvor vi 
forventer at være kl. ca. 19.00 
 
Turen gennemføres i en moderne langtursbus med 
alle faciliteter. 
Prisen er 500 kr. pr. Person incl. kørsel, 2 retters 
middag, formiddagskaffe med rundstykke samt 
eftermiddagskaffe med småkager. 
 
Tilmelding senest torsdag den 1. August til 
Lisbeth Tjørnehøj, tlf.: 40 16 27 22 
___________________________________________________________ 
 

 
             Tøndeslagning på Holmegården 
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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

Det sker …………. 
 
Onsdag den 10. April kl. 19.00:  Sangaften i 
sognehuset i Tanderup 
 
Søndag den 2. Juni:  Kirkefrokost  i Gelsted 
sognehus umiddelbart efter gudstjenesten. 
Læs mere herom under Nyt – nyt 
 
Tirsdag den 18. Juni :  Open - air  - gudstjeneste  
ved spejderhytten i Tanderup (se mere herom i 
næste kirkeblad) 
 
Lørdag den 31. August:  Sogneudflugt til 
Grænselandet .   
Afgang  Gelsted sognehus kl. 9.30, hjemkomst kl. ca. 
19.00. 
Se mere under program for sogneudflugt 
 
Søndag d. 28. April i Gelsted kirke 
Konfirmation kl. 9.30 og 11.30 
 
Søndag den 5. Maj i Tanderup kirke 
Konfirmation kl. 10.00 
___________________________________________________________ 
 

Folkekirkens nødhjælp fik 
4746,50 kr.  
Søndag den 10. Marts deltog Gelsted sogn i 
indsamlingen til ”Folkekirkens Nødhjælp” med 
overskriften: ”Ingen mor skal se sit barn dø af sult.” 
 
Selv om det var koldt, gennemførte 12 
indsamlingshold at banke på de fleste døre i Gelsted 
– og alle vore indsamlere blev godt modtaget. 
En STOR tak til den flotte medvirken. 
 
 

Nyt – nyt……… 
 
I forbindelse med gudstjenesten i Gelsted kirke 
søndag den 2. Juni arrangerer menighedsrådet 
kirkefrokost i sognehuset  umiddelbart efter 
gudstjenesten. 
Vi håber at se så mange som muligt til en hyggelig 
sammenkomst. Prisen er 25 kr. pr. person.  
Tilmelding  senest søndag den 26. Maj til en af 
følgende: 
 
Erna Torbensen        tlf.:  30 24 24 67 
Camilla Jørgensen    tlf.:  64 49 27 43 
Hanne Andersen       tlf.:  75 95 46 25 
Lisbeth Tjørnehøj     tlf.:  40 16 27 22 
 
Efterfølgende vil der blive arrangeret kirkefrokost i 
forbindelse med høstgudstjenesterne  
 
Søndag den 15. Sept. I Gelsted kirke 
Søndag den 29. Sept.  I Tanderup kirke 
 
Ønsker du at få fat i: 
 

Sognepræst Gelsted og Tanderup 
Dorthe Stæhr Nielsen 

Tlf. 64 49 10 96,  mail: dsn@km.dk 
 

Organist / korleder Gelsted og Tanderup 
Lars Reinholt 

Tlf. 23 80 39 38, mail: larsreinholt@mail.dk 
 

Graverkontor  Gelsted 
Tommy Rasmussen 

Tlf: 23 41 03 35, mail: TOR@KM.dk 
 

Graverkontor Tanderup 
Jørgen Henriksen 
Tlf: 21 79 53 25, 

 Mail: tanderupkirke@hotmail.dk  
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Dato              Gelsted                   Tanderup         
 
Søndag den   7. April                11.00   DSN                     9.30   DSN 
  
Søndag den 14. April                  9.30   DSN                             11.00   DSN 
 
Søndag den 21. April               14.00   DSN                                 Ingen 
 
Fredag den 26. April                 Ingen                                       11.00   DSN 
St. Bededag 
 
Søndag den 28. April                  9.30   DSN                                  Ingen 
                                                        Konfirmation 
 
Søndag den 28. April               11.30   DSN 
                                                        Konfirmation 
 
Søndag  den  5.   Maj                19.00   DSN                              10.00   DSN 
                     Konfirmation 
Torsdag den 9. Maj                  11.00   DSN                                    Ingen 
Kr. Himmelfart 
 
Søndag den 12. Maj                     Ingen                                          9.00    JF 
 
Søndag den 19. Maj                  11.00   DSN                                 9.30   DSN 
Pinsedag   
 
Mandag den 20. Maj                    9.00   JF                                       Ingen 
2. pinsedag 
 
Søndag den 26. Maj                     9.30   DSN                              11.00   DSN 
 
Søndag den  2.  Juni                    11.00   DSN                                   Ingen 
 
Søndag den  9.  Juni                        Ingen                                          9.00   JR 
 
Søndag den 16. Juni                    9.30   DSN                                11.00   DSN 

 
 
MHL =  Mikkel Holmgård Larsen 
JF       =  Johanne Fårup 
JR      =   Jens Rothmann 
Kirkebil er gratis og bestilles direkte ved Middelfart Taxi på tlf. 64 41 40 55 
senest dagen før.  

              Gelsted døde 
 

Kristian Haugaard 
Buggesgade 7, Middelfart 

Død 5. Februar 2013 
 

Harry Edvald Andersen 
Grønnegade 22, Gelsted 
Død 13. Februar 2013  

 
Axel Sørensen 

Tårupvej 14 A, Gelsted 
Død 20. Februar 2013   

 
Johannes Wilhelm Andersen 

Lungeskovvej 27, Gelsted 
Død 27. Februar 2013   

 
Gelsted døbte 

 
Kevin Alex Wivhelsøe 

Jørgensen 
Krohaven 17, Brenderup 

Døbt 27. Januar 2013   
 

Jens Abilskov Trans Fisker 
Kingstrupvej 90, Gelsted 

Døbt 3. Februar 2013 
 

Tanderup døbt 
 

Frederik Storm Rosenkær 
Sindahl Nielsen 

Tanderupvej 55, Gelsted 
Døbt 24. Februar 2013   
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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

Tanderup kirke - - - - - - 
Er blevet meget mørk indvendig, og det er sket, 
selvom det kun er ca. 10 år siden, kirkerummet blev 
kalket og frisket op. 
 

 
 
Kirkeministeriets konsulent på området var på 
besøg i kirken i oktober for at besigtige problemet. 
Han mener, at sværtningen skyldes sodpartikler, 
som sandsynligvis stammer fra lysgloben, der blev 
opstillet kort efter istandsættelsen. 
Sværtningen kan dog renses af med en speciel 
svamp, men da det kræver opsætning af stillads 
eller lift, er det måske en god idé at kalke kirken 
samtidig. 
Tanderup menighedsråd er derfor gået i tænkeboks 
for at finde den bedste løsning, så kirkerummet 
igen kan blive fint. 
 

 

Konfirmation i Tanderup kirke 
 
Tore Skov Jørgensen 
Mark Søsted Jørgensen 
Carl Chemnitz Kirches 

Konfirmation i Gelsted kirke 
Søndag den 28. April kl. 9.30 
Sabine Holm Gudiksen 
Benjamin Guldberg Dalgaard 
Tobias Andreasen 
Simon Reinberg Petersen 
Sarah Ågård Rasmussen 
Mathias Grill Svendsen 
Caroline Møller Rasmussen 
Ninna Rosenkjær Christiansen 
Cecilie Bellisager Thomasen 
Tobias Stuhr Hjelholdt 
Mark Landtved Reberholt 
Sebastian Høll Fogede 
Evelyn Marie Holm Olsen 
 
--og søndag den 28. April kl.11.30 
Kamilla Lærche 
Emma Cecilie Hansen 
Magnus Eriksen Brink 
Mads Fristed Navne 
Simon Gramm Fjordhauge 
Nanna Dahl Petersen 
Laura Christensen 
Emil Lenny Bohn Petersen 
Daniel Bøllingtoft Jacobsen 
Casper Jørgensen 
Kathrine Dahl Birkelund 
Laura Nygaard Frederiksen 
Maja Caroline Jensen 
 
 
 

 

søndag den 5. Maj kl. 10.00 
 
Tanja Petersen 
Natalie Birkedal Karlsen 
Marcus Bæk Larsen 
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Tanderup
Vognmandsforretning I/S

Tanderupvej 60 - 5591 Gelsted

Tlf. 6478 1083

Fax. 6478 1023

Erik - Mobil : - 2082 3083
Flemming - Mobil : 2081 4083

Fællestræning i Hallen
Gymnastikudvalget afholdt tirsdag den 13. februar 
fællestræning i hallen.
Omkring 80 glade gymnaster i alle aldre kom og deltog 
i tre timers livlig aktivitet. Der var mulighed for at hop-
pe løs på de store madrasser, øve sig på kolbøtter eller 
prøve kræfter med saltoer afhængig af evner og mod.

I pausen havde lokaludvalget sponsoreret frugt og 
grønt, det vil vi gerne sige tak for.
Bagefter var der eksempler på hvad man kunne få ud 
af en stak aviser. Det gav anledning til mange smil.

Vi glæder os til at se resultatet af alle anstrengelserne 
til gymnastikfremvisningen, og ser frem til at kunne 
byde endnu flere gymnaster velkommen til næste års 
sæson i den ny istandsatte gymnastiksal på skolen.   

På gymnastik udvalgets vegne
Kristoffer Moos

Nyt fra fodbold
Indendørssæsonen er vel overstået. Der blev trænet 
fredag og lørdag i hallen hele vinteren. Der var et godt 
fremmøde i ungdomsafdelingen. Indendørs fodbold spil-
les med bander rundt om banen, men en lørdag havde 
en fjernet banderne. Der blev spillet fodbold uden ban-
der, det vi kalder for futsal. Det kræver mere teknik at 
holde bolden inden for banen.    - Der blev spillet og 

kæmpet om hver eneste bold og det blev en fantastisk 
god dag for spillerne på U13, U14, U15 og U17 drenge-  
og pige holdene.

Næsten alle hold har begyndt udendørstræningen i 
marts måned på nær de yngste, som starter i april.
U4-5-6-7 træner hver torsdag kl. 17.00 til 18.00 og alle 
spillere både piger og drenge er meget velkomne til at 
komme og være med til fodbold, leg og spil. 

Se alle holdenes kampe og stævner på :
www.gelstedfodbold.dk

I Gelsted er vi så heldige at kunne få nogle til at vaske 
vores kamptøj. Det kræver sine kvinder, at vaske alt 
vores tøj. Vi spiller i hvide trøjer, sorte shorts og hvide 
strømper. Mange gange er tøjet meget beskidt og kræ-
ver at blive vasket to gange. I 25 år har Ida Rasmussen 
vasket ungdomstøjet. Det er vi rigtig glade ved. Hun 
kræver at tøjet er vendt rigtigt og lagt pænt i taskerne 
efter brug. Trænerne skal ikke vente for længe med 
at få tøjet afleveret, for så har de Ida i telefonen, hun 
er klar ved vaskemaskinen. Vi får tøjet vasket og lagt 
pænt sammen i nummerorden. Dejligt nemt for spillere 
og trænere. Mange tak til Ida for hendes gode arrange-
ment for fodboldklubben. Ida har lovet at fortsætte i år 
igen, så trænere stadig har en til at holde dem til ilden  
                                                                    Britta
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Malerfirmaet 
Andersen/Garrett Vestfyn A/S

Tårupvej 45
5591Gelsted

Tlf. 21698784 
 andersenmaler@gmail.com

 

   

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

Vi er og bliver Talenterne  
 

 

Guld og bronze til Gelsted 
Ved fynsmesterskaberne i indendørs fodbold blev det til 
både guld og bronze til Gelsted.
U15 pigerne vandt den første kamp. De næste kampe 

var tætte og 
spændende men 
endte desværre 
uden sejre. Piger-
ne fik dog en flot 
tredjeplads.
U15 drenge blev 
fynsmester i 
mesterrækken og 
vandt guld.
De 2 første 
kampe gav kun 
1 point, så de 
sidste 2 kampe 
skulle vindes, hvis 
mesterskabet fra 
sidste år skulle 
forsvares. Tåsinge 
blev slået sikkert 

med 4-1. Sidste kamp mod Midtfyn startede skidt. Bag-
ud 3-1 med under 3 minutter tilbage, så det sort ud. 
Holdet ville det dog anderledes. Med et flot hattrick af 
Mads Kraaer blev kampen vendt til en 4-3 sejr. Sidste 
mål blev scoret fra egen bane i allersidste sekund.

Herunder billeder fra den succesfulde 
fællestræning i hallen, den 13. februar.

Giver det ikke lyst til at være med ?

Prøv selv at træne med aviser hjemme i stuen
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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

Rosenkjær VVS
VVS-installatør og tekniker Jesper Nielsen

VÆLG DEN BEDSTE  
SOLVARMELØSNING

Fra

38.900,-

Fix og færdig  

solvarmeanlæg!

SpAR MERE END NOGENSINDE FØR!

■	Bliv mere uafhængig af  
 stigende energipriser!

■	Spar op til 70% på  
 udgifterne til  
 opvarmning af  
 varmt vand!

Kontakt os for nærmere  
aftale og tilbud!

Gelsted - tlf. 64 49 22 99 - www.rosenkjaer-vvs.dk

Åbent hus3. majKl. 12.00 - 15.00

Pizzaria
Valentino

Søndergade 3 Gelsted
Tlf.:  64491333

Dagligt åbent 15-21

Gelstedløbet –Kom og vær med det er for alle 

 
 

 

Hvor: Start og mål på torvet.

Løbet arrangeres af:
 Gelsted gymnastikforening

Nærmere info: 
www.gelsted-gymnastik.dk

     

Motionsløb i Gelsted Motionsløb i Gelsted 
Lørdag d. 25. maj 2013

Lodtrækningspræmier

Lørd g aj 201

Miniløb kl. 10.00
Maxiløb kl. 10.30

- Minirute; Ca. 1 km. For de små, og dem der bare vil ud på 
   en lille tur.

- Maxirute; Ca. 6,5 km. For alle, som enten vil løbe eller gå 
  en længere tur.

Tilmelding: Fra 1. maj i Superbrugsen, Gelsted.

* Familiebilletten: En eller to forældre
   + deres børn uanset antal.

Billetform

Enkelt

Familie

Fra 1. maj til 11. maj

30,-

60,-

Fra 12. maj til 25. maj

50,-

100,-

Gelsted
løbet
2013

Gelsted
løbet
2013

Gelsted
løbet
2013

Gelsted
løbet
2013

Gelsted
løbet
2013

Årsberetning fra Gelsted lokaludvalg for perioden 
2012-2013

Det har været et spændende og udfordrende år for alle 
medlemmer af Gelsted lokaludvalg. Alle har ydet en 
stor arbejdsindsats, og derfor er det glædeligt at flere 
af vores mål blev nået.
Hjemmesiden Gelsted.dk kom endelig op at flyve 18. 
Oktober 2012. Der sker løbende forbedringer, men det 
lykkedes at komme i luften inden starten på udviklings-
planen. At det lykkedes skyldes ikke mindst det gode 
samarbejde med GHE, og webmaster på siden, Michael 
Rusbjerg.
Samarbejde har nok været nøgleordet, når vi skal 
beskrive det forgangne år. Lokaludvalget har i år taget 
initiativ til at arrangere fællesspisning for alle Gelsted 
og omegns borgere. Vi har løbende evalueret på kon-
ceptet, og afholder det nu på Holmegården, i samarbej-

de med Borgerforeningen i Gelsted. Fællesspisningen er 
en god tradition der styrker fællesskabet, og som vi vil 
fortsætte.
Middelfart kommune støttede op med en stand til Gel-
sted Marked i sommeren 2012. Det var en god anled-
ning til at komme i snak med borgerne, politikere og 
staben, og fortælle om alle de gode ting der er i Gel-
sted. Jeg håber at flere, også gerne udenfor lokaludval-
get, vil hjælpe til på standen, når vi gentager succesen 
til sommer. Måske kan børnehuset lave lidt reklame for 
det nye hus?
Med en nyrenoveret og tidssvarende skole, et nybyg-
get børnehus der rummer både børnehave og vug-
gestue, og en skøn natur i området manglede vi nogle 
byggegrunde så vi kan tiltrække tilflyttere. Det kunne 
Kommunen heldigvis også se, og der bliver nu løbende 
udstykket grunde på Tåruplundvej. De er efter planen 
klar til sommer, og kan derfor blive præsenteret både 
på Gelsted Marked og på gelsted.dk. Til foråret star-
ter arbejdet med cykelstien til Ejby, som fremover vil 
binde byerne tættere sammen, og sikre at man trygt 
kan komme i skole eller til sport på cykel. Jo, der sker 
mange positive ting i Gelsted.
Lokaludvalget var også i det forløbne år med til at 
arrangere Store Cykeldag og Naturens dag. Store 
cykeldag druknede næsten i regn, men en lille hårdfør 
gruppe anført af Lars O. gennemførte alligevel ruten. 
Naturens dag blev holdt sammen med Husby-Tanderup 
spejderne, Hobbyklubben, Skytterne og et hold fra 
Naturfitness. Det var en dejlig dag i solskin, men der 
var desværre ikke så stort et fremmøde som vi havde 
håbet på.
Det sidste kvartal af 2012 og fremefter har lokaludval-
get været optaget af visionen om at lave en udviklings-
plan sammen med byens borgere, hvor vi i fællesskab 
bygger videre på de ideer der er fremkommet på bor-
germøderne. Der er nu nedsat fire arbejdsgrupper der 
arbejder med emnerne ”UngdomsUnivers”, ”Gelsted 
hallen”, ”Natur Univers og stier” og ”Mødesteder”. Det 
bliver spændende at følge grupperne og se ideerne tage 
form. Det er planen at det første møde i grupperne hol-
des i Februar måned.
Til slut vil jeg sige tak til alle medlemmer af lokaludval-
get, og til alle andre som har samarbejdet med os, og 
som ligesom vi, gerne vil gøre Gelsted til et attraktivt 
sted at bo
Per Vismark Larsen, Fmd. Gelsted Lokaludvalg 2012-
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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 har tandproteser, men nu sidder de lige så fast som naturlige
tænder, og vi kan igen spise, synge, grine og kysse uden frygt.
Det er livskvalitet.

– Dyrt? Det kan diskuteres. Men vi er os det værd.

FIK SMILET OG LIVSGLÆDEN IGEN

Kolding
Kolding Midtpunkt

Bredgade 8 · Tlf. 75 53 71 40
Brørup

Søndergade 8 · Tlf. 75 38 11 61
www.tpt.dk

TANDPROTESER MED TRYGHEDSGARANTI
FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE

Behandlinger finansieres. Små afdrag over op til 5 år.
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Jeg har tandprotese, men nu er der ingen, der kan se det. Det er
livskvalitet.
Mine nye tænder er fremstillet efter foto af mit naturlige smil. Nu er
jeg igen glad for mit udseende. – Dyrt? Det kan diskuteres. Men jeg
er mig og min mand det værd.

LIVSGLÆDE ER KVALITET

TANDPROTESER MED TRYGHEDSGARANTI
FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE

Behandlinger finansieres.
Små afdrag over op til 5 år. www.tpt.dk

Odense C
Rugårdsvej 103 B · Tlf. 66 16 91 61

Aarup
Søndergade 2 · Tlf. 64 43 22 00

Middelfart
Teglgårdsparken 100 · Tlf. 64 41 54 00

Jeg har tandprotese, men nu er der ingen, der kan se det. Det er
livskvalitet.
Mine nye tænder er fremstillet efter foto af mit naturlige smil. Nu er
jeg igen glad for mit udseende. – Dyrt? Det kan diskuteres. Men jeg
er mig og min mand det værd.

LIVSGLÆDE ER KVALITET

TANDPROTESER MED TRYGHEDSGARANTI
FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE

Behandlinger finansieres.
Små afdrag over op til 5 år. www.tpt.dk

Odense C
Rugårdsvej 103 B · Tlf. 66 16 91 61

Aarup
Søndergade 2 · Tlf. 64 43 22 00

Middelfart
Teglgårdsparken 100 · Tlf. 64 41 54 00

livSglæde er kvalitet

Brug den lokale aftenskole

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

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

Set i bakspejlet i Gelsted Seniorklub, 
og nederst lidt om fremtiden:

Lørdag den. 9. februar var Genbrugsbutikken vært for 
egne og Seniorklubbens Butiks og vedligeholdelses 
hjælpere m. flere ”til julefest”. Efter formandens vel-
komst kunne vi ta selv af de mange forskellige spiselige 
goder, samt skyllemidler. Det blev en rigtig hyggelig 
aften – Tak.

Lørdag d. 16. februar besøgte vi den kommende nye 
Dilettant forenings morsomme ”stykke”, og startede 
med kaffe boller og lagkage og Efterløn og Pensionist-
foreningen sørgede for lottospil.
Vinterfesten d. 20. februar. Hundekoldt, men hvor det 
hjalp med suppe, oksesteg, peberrodssovs, kaffe, kager 
og musikalsk underholdning af Kondal–duoen samt lot-
teri med 40 glade vindere. 
Der var 5 afbud gr. sygdom, så vi blev 81 seniorer. Alle 
dagens normale funktioner minus BOB og håndgerning 
blev flot gennemført. Kortene blev vendt og blandet 
mange gange, og EDB hold 2 gennemførte også dagen 
med brug af daglige EDB muligheder, klar til viderebe-
arbejdelse hjemme. 

Efter onsdagens aktiviteter den 27. februar, vendte 
nogle tilbage kl. 14.30 til magnet madrasunderlag med 
elektrisk justering til forskellige behandlinger, smykke 
demonstration, til pleje af ømme steder. 
Der blev serveret kaffe og kringle samt småkager tillige 
med fremvisning og afprøvning af udvalget, og flere 
købte eller overvejede senere køb. Alt sluttede fredeligt 
ved 17 tiden og gentages efter ferien. 

Påskefrokosten den. 20. marts:
Måske nok lidt tæt på vinterfesten, men alligevel gen-
nemført med god tilslutning. Det skal jo ind imellem 
være lidt anderledes, og efter denne fest, giver vi os så 
god tid til at holde påsken, samt Bededagene – Kr. him-
melfartsdag - Margrethes og Henriks fødselsdage, og 
andet der skal passes.
Musikken til sange og underholdning blev leveret af 
musikus Børge Hansen.

Badminton afslutning den. 22. marts for sæsonen 
2012 / 13. 
Tak for god opbakning og hyggen.

Sidste etaper før sommerferien består af: Udflugten 
d. 15. maj (kør selv til Humlemagasinet) , som starter 
med velkomst ved frokosten kl. 11.00 – fortællinger om 

alle museerne og rundtur i haverne, med hvil ind imel-
lem på havernes bænke eller under tag. 
Vore Guider er Peder P, og Ole Bjørn P.
Vi kan købe forfriskninger (drikkelse) til frokost og 
rundtur. Kaffe og lagkage er med i billetprisen.               
EDB afslutning den 29. maj –  Til Cirkusrevy den. 13. 
juni og griilfesten/sommerferie den 19. juni.                 

Og så mødes vi alle friske til Gelsted marked den. 15 
16 17 og 18. august 2013. På gensyn d. 15. maj. 
bn

Støt vore 
annoncører, 
-  Handel lokalt !
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Vi udfører alt i tømrer-
og snedkerarbejde

samt løser
specialopgaver

og totalentrepriser...

www.lebaek.dk

Ny sommersæson for ECM.
Den 7. april starter Ejby cykelmotionsklub på somme-
rens sæson for landevejsracere. Vinteren er for mange 
af medlemmerne gået med at køre på MTB i skove, på 
stier og på veje. Men nu bliver det altså igen aktuelt at 
tage landevejsraceren frem, få den støvet af og komme 
ud og nyde motionen, solen og sangen fra cykeldæk-
kene.
I lighed med tidligere år vil der blive sammensat 2 
motionshold. Hold 1 er for de motionister, der kan og 
vil presse sig selv. Gennemsnitsfarten bliver tilstræbt at 
være 26+ km/timen. Hold 2 er for dem, der gerne vil 
have motion, men ikke ønsker at presse sig selv helt så 
hårdt. På hold 2 holder man derfor gennemsnitshastig-
heden under 25 km/timen. I alle tilfælde sættes hastig-
heden i øvrigt på begge hold efter dagens ”svageste” 
deltager. Med andre ord: De som følges ad ud, følges 
ad hjem.
Hold 1 vil cykle fra Ejbyhallen tirsdage og torsdage kl. 
18:00 og søndage kl. 09:00. Der køres hver gang en 
tur på 50 – 70 km. Hold 2 cykler samme sted fra tors-
dag kl. 18:00 og søndag kl. 09:00 eller som der kan 
opnås enighed om. Turenes længde afpasses ligeledes 
efter, hvad der kan blive enighed om.
For at få to velfungerende hold, er der brug for at man-
ge vil deltage. Så er du interesseret, så mød op til den 
første tur den 7-4 2013 kl. 09:30 ved Ejbyhallen og 
vær fra starten med til at sætte dit præg på ønskerne 
for den kommende sæson. Du vil foruden at få god 
motion opleve et socialt samvær med masser af godt 
humør.
Yderligere information kan fås ved følgende to kontakt-
personer:
For hold 1: Tommy Olsen. 21706035 eller 
mg.to@mail.dk
For hold 2: Ole Pedersen. 30249171 eller 
pedole@post.tele.dk
                                                                   Karsten.

1½ times skovvandring i Gelsted 
torsdag d. 14. marts, sidst på dagen: 

Med naturvejleder Rikke Vesterlund fra Middelfart kom-
mune i spidsen for 20 naturintereserede med start fra 
den røde pæl ved skovens start, ved den lille P. plads 
over for Møllevej. 

Med jævnlige stop, fortalte Rikke om den ret nye skov 
– om de forskellige træer, og hvorfor de ældre skæve 
træer langs den gamle grusbane er kommet til at se 
ud som de nu gør. Vi hørte om larver, om fugle, medi-

cintapning fra træerne, og om spætten, hvorfor den er 
indrettet som den er, med sit løst ophængte hoved som 
ikke optager stødene når den hugger i træerne. – Altså 
er hovedet ophængt i ”stropper” som en bilmotor. - Nok 
overdrevet, men hvis ikke spætten hugger så meget 
som den gør, og dermed slider sit ”værktøj”, ville næbet 
måske blive ½ meter.
  
Den ”nye” skov er statsskov, med adgang for alle som 
har lyst til at gå rundt på skovvejene, som på Holme-
gårdsiden af Gelsted Mosevej, holdes farbare foranledi-
get af Gelsted Borgerforening, med deres maskineri og  
mandskab fra Seniorklubbens mandagshold til beskæ-
ring af grenene, og snart jævning af muldvarpeskud, 
og til foråret og flere gange sommeren igennem med 
græsslåning.   
På modsatte side af vejen var det nærmest ufremkom-
meligt, trods makering på kort, af skovvejene.
Deltagerne havde gerne set, at man i denne del af sko-
ven kunne færdes som i den anden, del af skoven, men 
dette var/er ikke på Rikke Vesterlunds bord. – Hun er 
naturvejleder med eller uden veje.
Af de 20, vendte 18 tilbage, men vi har da hørt, at Ove 
og Holger nu også er nået til målet.  
                                                                       BN

Ny vandmålere
Bestyrelsen i Gelsted-Taarup Vand a.m.b.a. har beslut-
tet at udskifte alle deres vandmålere i 2013. De nye 
målere vil være af en type hvor der er mulighed for 
fjernaflæsning, hvilket gør at forbrugerne fremover 
slipper for selv at skulle aflæse målertal årligt. Alle vil 
få info brev inden at vvs montøren kommer på besøg 
om tidspunkt for 
udskiftningen. 
Yderligere info kan 
findes på www.gel-
sted-taarup.dk, her 
kan der også findes 
info om andre ting 
som, de nyeste 
analyse resultater, 
kort over lednings-
net, takstblad, 
m.m.

Bestyrelsen.
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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
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 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, flipperma-
skiner, 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.

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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www.fhbyg-gelsted.dk
poul@fhbyg-gelsted.dk
Tlf: +45 6449 1530
Kingstrupvej 140
5591 Gelsted

Poul Jensen
40781100

Vi er
medlem af

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

Vissenbjerg Apoteksudsalg
Østervang 10 G, Vissenbjerg · Tlf. 63 46 51 09

Ejby Apotek
Algade 11, Ejby · Tlf. 63 46 51 00

Aarup Apotek
Bredgade 60, Aarup · Tlf. 63 46 51 05

Dit helbred og velvære, vores fælles udfordring

Vi bygger, renoverer og 
bevarer Danmark

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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Husk ! DEADLINE næste nummer - Tirsdag d. 21/05 2013 -  Kl. 18:00

Fik du ikke Gelstedbladet? 

- Så ring til Tryksagsomdelingen, 
på nr. 62 222 222, og opgiv din 
adresse med gade og nr. 
- Alle i området skal have bladet, 
det er ikke en reklame.
Vi har oplevet, at nogle omdelere 
har taget fejl og troet det var en 
reklame. - Derfor er det bedste 
man kan gøre at ringe til omde-
lingen direkte.

Gelsted Skole

Trods sne og frost, går det stærk fremad med vores skole.

Det kan betale sig at bruge vore dygtige lokale håndværkere. 
Her har Murermesterfirmaet Rishøj & Andreasen A/S hoved entre-
prisen på opgaven, og hvis man lister sig lidt frem for at kigge, kan 
man ved selvsyn se hvor stærkt det går fremad.

Så husk, - hvis du skal have lavet en om, eller tilbygning, repara-
tion af dit hus m.v., - så brug vore lokale håndværkere.
                                                                                     SA


