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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 medsende billeder fra arrangementet.
Massørerne i Gelsted

sundhedsklinikken
Bettina & Kaj Mariager
Ellen Trankjær
Julie Hvilshøj Andersen

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”

Grønnegade 2 / 5591 Gelsted / Tlf. 2421 0888

Vi reparerer også din bil

Dansk Dæk Service
-DÆK TIL ALLE FORMÅLHusby Auto Storegade 23
5592 Ejby - Tlf. 64781446

Gelsted Solcenter

Åbent alle ugens dage
Kl. 7:00 - 22:00 Gelsted Byvej 3
Tlf. 20 43 20 77
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Odensevej 35 · Gelsted · Tlf. 64 49 10 63

Malermester
Michael A. Taylor
Tlf. 20 22 80 62
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Dagplejerdagen D.8 maj.
Alle dagplejere med forældre og børn, var inviteret til
stort arrangement på Kulturøen i Middelfart.
Hvert år markere dagplejen sig anden onsdag i maj på
landsplan, for at vise vi er her, og gør en stor indsats
for at børn i 0-3 års alderen, kan føle sig inkluderet og
mærke nærvær.
Dagplejedagen afholdes på forskellig vis hvert år og
ikke hvert år er det så stort et arrangement som i år.
I år var det 1 dagplejer der havde taget initiativ til at
arrangere hele dagen, for alle dagplejere i Middelfart
kommune.
Hun har fået stor opbakning fra kontoret, og en del
kollegaer har også har hjulpet til, med at få skabt
denne store dag.

biler og brandudstyr. Sidst men ikke mindst en lokal
musiker fra Middelfart, der underholdt med sang og
musik.
Alle dagplejere ude i de små lokal samfund, havde
mulighed for at blive hentet i bus ved deres legestue,
og kørt hjem igen efter arrangement var slut.
En masse forældre havde taget fri, og var med til at
gøre hele dagen festlig, for både deres eget barn og
andres børn.
En stor tak til alle de forældre som tog med og bakkede op omkring dette stor arrangement, og ikke mindst
deres dagplejers arbejde.
Alt i alt en festdag, som vil blive husket lang tid
fremover.
Dagplejer Charlotte Jørgensen

Gelsted Skole og Børnehus Gelsted inviterer hele byen til
officiel åbning
af den ny renoverede skole og det nye børnehus lørdag
d.31. august
kl.09.00-13.00. – program følger primo august.

Det blev en fantastisk dag for alle, hvor der var
åbningstale fra borgmesteren.
Der var stor opbakning fra mange erhvervsdrivende
der havde sponsoret boller, guf poser, rugbrød m/
pålæg.
Et tøj dyr til hvert barn, besøg af fætter BR, mulighed
for at puste sæbebobler, samt fremvisning af brand-

Der bliver masser at se på, så reserver allerede nu dagen og
tag hele familien med.
Vi glæder os til at vise alt det nye frem.
Venlig hilsen Lisbeth Ringblom & Martin Falk
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Sikken fest d. 21. juni – flere skoleelever
kom til Gelsted fra Ejby skole!
1 - 2 - 3, så havde Anne Friis fra skolen i Ejby onsdag
aften styr på at få aftalerne i orden med rundtur til 4
forskellige aktiviteter rundt i Gelsted:

Sct. Hansbål ved Holmegården.
Da det havde regnet ret så meget i løbet af dagen, kan
vi godt tillade os at sige, det var mod alle odd´s at
Sct. Hansbålet ved Holmegården om aftenen kunne
tændes i tørvejr.
Ifølge alle statistikker og traditioner må vejret ikke
være alt for behageligt denne aften og det var da også
lidt køligt, men ellers tørvejr og uden rusk og storm
denne gang.
Per Vismark, som er formand for Gelsted Lokaludvalg
hilste de fremmødte velkommen og efter fælles afsyngning af midsommervisen var det Borgerforeningens
formand Arne Rasmussen der holdt båltalen. Den indeholdt fornuftige opfordringer til Gelsteds borgere om at
slutte op omkring de fælles arrangementer der skabes
her og i det hele taget gøre noget aktivt for at udbrede
kendskabet til, at Gelsted med omegn er et rigtigt godt
sted at slå sig ned. Det er en opfordring til at medvirke
til, at en kedelig udvikling gennem de sidste mange år
kan blive vendt.
Det var forbundet med en del besvær at få ild i bålet,
men til sidst kronedes anstrengelserne med det ønskede resultat. Og en lille, endda en meget lille, heks blev
sendt til Bloksbjerg.

Minigolf spil - Ved Gelsted Minigolfklub v. stationen - Du kan
blive medlem for 50 kroner og fri adgang om sommeren.

Krolfspil - Ved GG&IFs klubhus på mandage. - Du kan blive
medlem for 150 kr. om året

En stor oplevelse for omkrig 60 større skoleelever fra
Ejby og Gelsted i fredagens skoletimer, nemlig at lave
noget uden bøger og computer, udfolde og hygge sig
på de forskellige baner i Gelsted.
Måske får de lyst til at bruge en dag som denne i deres
fritid, hvilket kan anbefales . –
Anne Friis kender lederne. - Så bare kom i gang.
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Intet kunne skjule, at en del mennesker havde gjort
sig anstrengelser for at få et godt arrangement op at
stå. Og der mærkes et ønske om at skabe en tradition,
der kan bære igennem i de kommende år. Initiativet
fortjener ros; men skal det lykkes ”på den lange bane”,
som det siges på nydansk, mener jeg, de kommende
arrangementer bør bære mere præg af en struktureret
indsats.
Karsten
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Ny Forening
Gelsted Husflid, - Ja det er jo sådan i kender os, og
støtter os, blandt andet på Gelsted marked i vores
tombola. Og TAK for det. Det både varmer og hjælper
os rigtig meget i vores arbejde, bl.a. med børn her i
vores område.
Mange spørger os, om vi da ikke snart laver kurser
igen, vi savner syning, pileflet, møbelpolstring for at
nævne et par stykker. I mange år havde vi ca. 37 kurser om året, og det kunne mærkes.
Vi havde en meget stor lærer gruppe vi kunne trække
på, ikke kun lokale lærere men også lærere fra hele
landet.
På deltagerne kan vi se, at også der, havde vi mange
fra hele landet. Men flest selvfølgelig fra vores lokalområde.
For ca. 6 år siden, var udviklingen ”sammenlægning”
og vi blev også lagt sammen med andre foreninger.
Om det var en god ide, ved vi ikke rigtig, men nu har vi
kun et par kurser - der bliver afholdt her i vores lokale
område.
Det synes vi er lidt synd, så med lidt ny forstærkning,
er vi et par stykker fra den gamle bestyrelse, der gerne
vil genoplive ånden i vores gode fine forening, det
håber vi at I vil sætte pris på.
Den 18. juni havde vi en stiftende generalforsamling
som annonceret i sidste Gelsted blad, og minsandten
om det ikke lykkedes os at finde en bestyrelse som vil
være med til at starte den nye forening som nu hedder
”GELDSTED KREATIVE AKTIVITES”.
Vi har tænkt os at fortsætte med alle de gode kurser og
aktiviteter, som vi havde i den gamle Gelsted husflids
forening, men ikke mindst, med mange af de aktiviteter
/kurser som vi hører, at I efterspørger.
Vi er helt åbne for nye ideer, så har DU en ide, så hører
vi det gerne, vi er med på det meste.
Vi kan selvfølgelig ikke starte ud med 37 kursustilbud
med det samme, så vi starter i det små. Vi laver en lille
kursusplan, som vi håber i kan hente på Gelsted marked i tombolaen. Ellers er i velkommen til at kontakte
formanden Hanne H. Lund h.k.lund@lund.mail.dk eller
undertegnede. Lige nu er vi i gang med alt papirarbejdet der med at opstarte af en ny forening, men de
flinke piger der sidder på kommunen, hjælper os, så
mon ikke det går.
Vi glæder os meget til snart at møde jer igen, og er der
nogen der er vilde med at lave hjemmesider ville det
glæde os, at høre fra jer / dig
Vi håber i fortsat nyder resterne af sommeren.
Med venlig hilsen
Sekretær: Gert Dall Jensen> gadlljensen@gmail.com

Syng sammen
i Gelsted Forsamlingshus.
Den 6. maj, som var sidste sangaften i denne sæson.
Vi sang frihedssangene, for at mindes d. 5 maj.1945,
hvor vi fik det glade budskab om Danmarks befrielse.
Derefter sang vi nogle af vore gode sommersange, som
de 40 delt. også var glade for at synge.
I løbet af aftenen er der pauser hvor spillemændene
underholder.
Den aften spilledede de ” I de lyse nætter ”
Det lyder rigtig godt med violin og harmonika.
Den 1. mand.i hver måned, har været og er fast ” Syng
Sammen Aften”
i vores lokale kulturhus. Gelsted Forsamlingshus.
Det har vi nu haft 213 gange
Disse aftener er fast.
Vi begynder sæsonen første mand. i sep. , og slutter
første mand. i maj
og det huskes godt af en trofast skare på 40 -60 sangglade mennesker.
Vi synger sange der passer tildagen og året. Efter kaffepausen er det de mere lystige sange og slutter med
aftensang ( sangbøger er på stedet)
De 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.
Erik Maegård har valgt at slutte som forsanger.
Jørn Erik Pedersen er herefter forsanger.
Musikken er den samme.
Violin:
Anita fra Snave.
Harmonika: Kjeld fra Gelsted.
Aftenens program er lagt i forvejen af forsanger og
spillemand.
Kjeld Christensen

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.
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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

En lørdag hvor jeg, som så ofte før, gik og nussede med
noget i hobbyklubben på Holmegården, fik jeg besøg af
en tidligere elev i klubben.
Marlene er efterhånden blevet 17 år men tænker med
glæde på tiden i hobbyklubben, hvor hun lærte forskellige kreative ting. Blandt andet har hun vist hvor god
hun er til at strikke på strikkering, ja hun er så hurtig
at os der bruger en almindelig rundpind ikke kan følge
med.
Men Marlene har også andre stærke sider og hun kom
da også for at forære os en plakat, som hun selv havde
tegnet. Det var fra et eventyr og så stort at det dækker
vores dør. Eventyr folkene byder velkommen i klubben
med de fine farver og et stort Welcome.
Marlene der også maler figurerne enkeltvis og derefter
laminerer dem, viste mig billeder fra en udstilling på
Ringe bibliotek, hvor vi kan se hendes billeder.
Mit ønske for Marlene er at
hun en dag må få den kreative
uddannelse, som hun drømmer om. Hun bliver ikke den
første, da jeg har kendskab til
andre, fra hobbyklubben, der
er gået den vej. Men, tak for
den fine plakat Marlene
KH

Opfølgning på sidste nummers indlæg om heste
der ødelægger vore stier i skoven. Her er lidt
uddrag. Vi vil muligvis bringe dem i fuld
udstrækning senere, hvis pladsen tillader.
T.S. skriver bl.a. ”Det er meget træls at gå i skoven når
nogen har redet der og ødelagt stien.
S.Ø. skriver. Ja det er rigtig træls at hesteejere ikke
viser hendsyn, eller tænker på andre når de er ude at
ride.
H.S. A. skriver, Jeg giver ret i hvad der står i artiklen,
men der er da flere der ikke viser hensyn, hvad med
hundeejere, der ikke samler op efter deres hund, når
den har skidt på fortovet, eller på stien i naturen, eller
gangstierne hvor vi bor ?, dette problem syntes vi også
rytterne har, for det er sku også væmmeligt at træde i
en hestelort, og de fylder da en del !
RED.: Der er flere som skriver det samme, så vi må jo
alle håbe at heste og hundeejere vil tænke lidt mere på
andre, når de færdes i vores omgivelser!

Gelsted Brugs er Vores Brugs.
Gelsted Brugsforening er en selvejende butik. Den er
gelstedborgernes butik. Ikke COOP´s. Det betyder, at
vi kan forlange af bestyrelsen for Gelsted Brugs, at vi
vil se hele regnskabet, når vi møder frem til den årlige
generalforsamling. Det er ikke smart, under påskud af
konkurrencehensyn, ikke at ville oplyse alle fakta over
for medlemmerne.
Jeg mener, at hvis vi skal have Brugsen på fode igen, så
skal der være fuld åbenhed omkring regnskab og drift.
Jeg mener også, vores butik bør slå et kraftigt slag for
lokalbefolkningens loyalitet. Når det er sket, kommer
butikken nok på fode igen.
Mit ønske for fremtiden skal være, at man nu finder den
rette person som uddeler. Den person skal huske, at
han er ansat af lokalbefolkningen via bestyrelsen. Ikke
af COOP Danmark.
De bedste ønsker for Vores Brugs.
Arne Rasmussen

Støt vore

annoncører,
- Handel lokalt !

Gelsted Hallens
Cafeteria
Tlf. 21 72 70 09 / Tlf. 21 72 70 07
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Kirsten fra Hobbyklubben fortæller:
I håb om en dag, at få lov til at genbruge noget af den
gamle pavillon, hvor der har været børnehaveklasse, fik
vi lov til at pille den nænsomt ned.
Først kunne vi bruge hele ferien til det, så var det tre
uger og inden vi rigtigt fik begyndt da skolen holdt ferie
var det kun to uger.
De voksne der skulle hjælpe til var enten på arbejde,
ferie eller var syge, så Niels -Casper – Kristoffer – Lukas
og Kirsten brugte de første to dage på at afmontere alt
det indvendige, som hylder sanitet og radiatorer.
Da fredagen kom, var der en forældre der kom og hjalp
med at skrue tagplader af, imod at Kirsten ville passe
det mindste barn.
Lørdag kunne Gelsted transport, trods travlhed, stille
en lastbil med kran til rådighed, til at løfte spær ned på
store halmvogne, udlånt af Jan Olsen.
Da drengene der hjalp til, ikke måtte køre med traktor,
fik han fat i sin fætter der kørte spær og isolation hjem
i takt med at det blev pillet ned, medens Kirsten og
drengene kørte i fast rutefart til genbrugspladsen med
affald. Lucas sagde: Jeg har altid drømt om at smadre
skolen, og nu har jeg fået chancen, og så fik den ikke
for lidt med kobenet.

Nu håber Kirsten og Arne, så bare på at Middelfart kommune vil give lov til at genbruge noget af det til uopvarmet lager og værksted til de unge i Hobbyklubben.

Til Vore Annoncører
Få din annonce på Gelsted Bladets hjemmeside
Efter flere opfordringer fra vore annoncører, der ønsker
også at kunne reklamere på bladets hjemmeside, har
vi i bestyrelsen åbnet mulighed derfor.
Hvis du som annoncør ønsker også at have en reklame
på Gelsted Bladets hjemmeside, kontakt redaktøren af
bladet, Steen Asbjørn, - tlf. 64491005, eller send en
mail til : post@gelstedbladet.dk.
Gelsted Bladets hjemmeside besøges af rigtig mange
fra hele landet /verden.
red

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,-

Da søndagen var omme var hele huset fjernet og der
manglede kun oprydning og fjernelse af gl. jern, som
børnene har fået lov at dele indtægten for.
Da var der også drukket adskillige kasser sodavand og
drukket mange flasker vand, spist tre rugbrød og diverse pålæg samt kage til kaffen.
Det var en varm omgang, men havde det regnet var
det nok heller ikke så godt.
Mandag og tirsdag blev så brugt til at fjerne grunden og
læsse den i de containerkasser Rishøj havde fået opsat
til formålet.

GENBRUGSBUTIKKEN

Ekstra sovs 20,Ekstra kartofler 20,Pommes frites 25,-

Mad ud af huset – fra Gelsted

Kro og Hotel

Søndergade 1 - 5591 Gelsted
Tlf. 64 49 10 68 www.gelstedkro.dk

GELSTED

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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www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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Pressemeddelelse.
Ejby Kommunes Lokalhistoriske Arkiv
tilbyder alle interesserede en historisk byvandring
gennem Holme og Lunghøj.
Lokalhistoriker Hans Jensen
øser ud af sin viden om Holmegården, Lerbæksholm og
voldstedet Wolden, Holmemøllen, om DSB,s grusgravning i
Lunge Bjerge og ikke mindst
om Lunghøj Piske- og Stokkefabrik, som med sine over 100
ansatte var årsag til, at helt lille
lokalsamfund med foreninger,
skole, forsamlingshus, købmand
og bager kunne vokse op i de ellers ufrugtbare sandbanker i Lunghøj.
Byvandringen finder sted på onsdag den 14-8 med start
kl. 19.00 på Holmegården, Søndergade 80, Gelsted.
Efter et kort billedforedrag tager Hans Jensen deltagerne med ud på en knap 3 kilometer lang tur, som sluttes
af med medbragt kaffe og brød i seniorklubbens lokaler på Holmegården. Det koster 25 kr. at deltage. Børn
kommer gratis med.

Resultat af brugerundersøgelse
Arbejdsgruppen ”Mødesteder” har nu afsluttet bruger undersøgelsen, hvor vi ønskede at undersøge om
folk i Gelsted er tilfredse med udbuddet af ”mødesteder”. Vi lovede at melde tilbage, og det gør vi hermed:
Optællingen gav 26 besvarelser i alt – Tak for disse. Vi
referer her, hvad der blev svaret og kommer med lidt
forsigtige konklusioner på dette lille, men dog reelle,
grundlag.
Af de 26 besvarelser svarede de 11 med børn, at de
ikke mangler mødesteder. Vi kan antage at børnefamilier bla. gennem institutioner, skole og fritidsinteresser har en given berøringsflade. Et ønske var dog en
legeplads, hvor det selvfølgelig er oplagt at støde ind i
andre.
De resterende 15 besvarelser, uden børn, udtrykte forskellige ønsker i forhold til mødesteder i Gelsted.
Der
blev nævnt en hundeskov, læsegrupper, vandregrupper
og et sted til hobby og husflid.
Desuden blev der udtrykt ønske om at forbedre formidlingen af allerede eksisterende arrangementer.
Aldersmæssigt var det de 35 – 60 årige, der deltog i
brugerundersøgelsen.
Vi kan fortælle, at der allerede i arbejdsgruppen ”natur-

Gelsted Foderstof
Værkstedsvej 5
5591 Gelsted
Tlf. 64 49 12 23
Email: gelsted@hojlund.dk
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univers” arbejdes med ideen om en hundeskov og kortlægning af vandrestier i Gelsted og omegn.
En legeplads blomstrer op i forbindelse med den nye
børnehave, og når græsset er vokset til, vil den være
åben for alle udenfor institutionens lukketid.
I indsatsgruppen har vi forskellige ideer i ærmet, og
i løbet af efteråret arbejder vi videre. Til oktober skal
udviklingsplanen fremlægges for kommunen, og arbejdet med at nå målene vil fortsætte, så længe der er
frivillige kræfter.
Er du blevet nysgerrig eller ønsker du at komme med
input til os, så henvend dig gerne til kontaktperson
Leise Marcher 81 36 39 51 eller mail leisemarcher@hotmail.com
			
Fortsat god sommer, vi ses…

Sæsonstart Gelsted Folkedansere.
Gelsted Folkedansere begynder ny sæson onsdag den
4. september.
Vi glæder os til at begynde i de nye lokaler på Gelsted
Skole.
Eftermiddagsholdet danser fra kl. 14.30 til 17.00.
Ellen leder, Kjeld og Hardy spiller.
Aftenholdet danser fra kl. 19.15 til 21.45. For dem, der
ønsker det, er der trinøvelser, fra kl. 18.45.
Ellen leder, Kjeld og Anita spiller.
For begge hold gælder: Husk kaffekurven til pausen.
Vi har haft en herlig sommer med udflugt til Sønderjylland. Besøgt Jelholt Uldspinderi. Haft sommertræf hos
Bodil og Niels Eriksen, Gelsted og hos Inge Lis og Claus
Bang, Husby.

Vi kommer til Gelsted Marked i Musikcafeen, søndag d.
18. august kl. 14 til 15, med folkedans for folket under
ledelse af Marianne og Ellen, og spillemandsmusik leveret af Anita og Kjeld.
Se mere på vores hjemmeside:
www.gelstedfolkedansere.dk
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Du finder vores annonce i Ugeavisen Vestfyn hver uge

I anledning af at uddeler Jens Christensen, har sagt ja til nye
udfordringer, afholdes afskedsreception i
SuperBrugsen Gelsted fredag den 23. august, fra kl. 15 - 18.
Bestyrelsen er vært ved et lettere traktement.

1 STK

1 STK

1 STK

1 Flaske

10,95

5,75

9,50

12,35

X-tra Stærk Sennep, 400 gram
(kg-pris 14,38)

X-tra. Creme fraiche dressing, 400 ml.
(ltr-pris 27,38)

1 STK

X-tra Remoulade, 400 gram
(kg-pris 23,75)

X-tra Stærk Sennep, 400 gram
(kg-pris 14,38)

X-tra
Isvafler
6 Stykker

1 PAKKE

1 Dåse.

20,95

7

50

X-tra Ananas i skiver 567/340
(kg-pris 22,06)

" se efter X-tra mærket,

-

når du handler ind, fordi det du handler mest - skal koste mindst"
Der tages forbehold for evt. trykfejl !

1 Pose

7 dage om ugen, Mandag - søndag 8:00 - 19:00
Postbutikken: Mandag - fredag 14:00 - 17:00
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Gelsted menigheds støtte til Ugandafamilie har båret frugt og en ny støttemulighed er fundet,
hvis der fortsat er velvillighed.
Det er med stor glæde og taknemmelighed, vi nu kan slutte indsamling til Zanta og hendes 3 børn. Zanta var blandt de
første i Uganda, som fik medicin mod sygdommen Aids. Behandlingen - sammen med støtte fra Gelsted menighed har
givet Zanta livskvalitet. En fantastisk indsamling gjorde det muligt for Zanta at få et hus på det jord hun havde, så
børnene blev sikret.
Den ældste dreng droppede ud af skolen, men pigerne Joy og Mercy går på kostskole med støtte fra sponsorer. De har
store drømme om fremtiden. Zantas helbred er for tiden så stabilt, at hun p.t. er ansat som vagt på den norske ambassade
i Kampala.
Hele familien er meget rørte og taknemmelige over den fantastiske støtte de har modtaget, og ved ikke hvordan de kan
takke.
Der er jo desværre så mange fattige familier, som trænger til hjælp. Det ville være fantastisk, hvis den handikappede Silo,
hans kone og 6 piger kunne få lidt støtte
Silo er stiv i hele kroppen, og går på knæene ved hjælp at de små krykker. Familien lever af de penge, som Silo får ved at
tigge. Han sidder på gaden i Kampala hver dag - uden fridage.

Silo ”på arbejde”
På gaden i Kampala

Konen, som er dårlig gående, bor i Lira med deres 6 piger i en faldefærdig hytte, hvor taget er utæt. Der er én seng, og
pigerne må sove på lergulvet. Når jeg er rundt i Lira og uddeler bøger og betaler skolepenge, er det den familie, som jeg
må give penge til sæbe og mad. Sidst jeg besøgte dem, bad den ældste pige om penge til undertøj.
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Familiens hus
I Lira

Der er sponsorer til de fleste af pigernes skolegang, kun en mangler en sponsor, men de mangler samtidig de mest basale
ting. Hvis man kunne hjælpe dem med en seng, madrasser, tæpper og myggenet – og få taget tætnet, har de fået et godt
løft. De har kun et lille stykke jord, og det er slet ikke muligt at dyrke nok mad. Til trods for den utrolige fattigdom, har
jeg fået enten den sidste høne som tak for besøget eller en spand med jordnødder.

Silos kone med
sine seks piger
uden for deres hytte

Mange hilsener og tak til Gelsted kirke

Jonna Kildebogård.

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

11

www.gelstedbladet.dk

Det sker ………….

Konfirmander

Lørdag den 31. August: Sogneudflugt til

Årets konfirmander har været til indskrivning, og indtil
videre er der tilmeldt 34 konfirmander i Gelsted.
Jeg fik stillet jer i udsigt, at de, der skal gå på Ejby skole,
kunne komme til at gå til konfirmandundervisning på
hold med dem, de gik i klasse med på Gelsted skole.
Sådan bliver det ikke. Ejby skole har i mellemtiden
besluttet at dele i to klasser, derfor må vi indrette os
efter det.

Grænselandet .
Afgang Gelsted sognehus kl. 9.30, hjemkomst kl. ca.
19.00.
Se mere på Gelsted kirkes hjemmeside

Søndag den 15. September kl. 11.00 i Gelsted
kirke: Høstgudstjeneste med efterfølgende
kirkefrokost i Sognehuset.

Søndag den 29. September kl. 11.00 i Tanderup
kirke: Høstgudstjeneste med efterfølgende
kirkefrokost i sognehuset.

Torsdag den 7. Nov. kl. 19.00 i Tanderup

Sognegård: Foredrag og syng – sammen arrangement
om Grundtvig under temaet Når livet gør godt ved
tidligere biskop og kongelig hofkonfessionarius Erik
Normann Svendsen.
Entré 50 kr

Søndag d. 8. December i Gelsted kirke

Minikonfirmation.
Se mere under minikonfirmandundervisning.

Jeg giver jer besked i løbet af august måned om, hvilke
hold I skal gå på.
Er I i tvivl om noget så kontakt præsten tlf.: 64 49 10 96.
Der er introduktionsgudstjeneste i Gelsted kirke den 25.
August kl. 19.00 , og undervisningen begynder i uge 38.
Bedste hilsener
Dorthe Stæhr

Minikonfirmandundervisning

Også i år bliver der tilbudt undervisning for 3. Klasser,
den såkaldte minikonfirmandundervisning.
En eftermiddag om ugen i løbet af efteråret går de, der
har lyst, til undervisning i Gelsted Sognehus. Forløbet
slutter med en såkaldt ”minikonfirmation” i Gelsted
kirke 2. Søndag i advent.
Ugedag og tidspunkt for undervisningen bliver fastlagt
ud fra kommende 3. Klassers skema.
Ved førstkommende forældremøder på Gelsted skole
kommer præsten med indskrivningspapirer.

Friluftsgudstjeneste i Tanderup

Spejdergruppen i Tanderup består til dagligt af 50 spejdere samt en flok
entusiastiske ledere
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Tirsdag den 18. Juni havde Spejdergruppen HusbyTanderup-Gelsted inviteret til friluftsgudstjeneste ved
spejderhytten i Tanderup. Arrangementet blev afholdt
som picnic, og en stor skare af forældre og andre
interesserede mødte op med tæpper , klapstole og
madkurv og nød en smuk aften i et perfekt sommervejr.
Til friluftsgudstjenesten ved Dorthe Stæhr Nielsen
havde spejderne sørget for at kreere et smukt rustikt
alter
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Dato

Gelsted

Tanderup

Søndag

28-07-2013

9.30 DSN

11.00

Søndag

04-08-2013

11.00 DSN

ingen

Søndag

11-08-2013

09.30 DSN

11.00 DSN

Søndag

18-08-2013

09.00 JR

ingen

Søndag

25-08-2013

19.00 DSN

11.00 DSN

Søndag

01-09-2013

09.30 DSN

11.00 DSN

Søndag

08-09-2013

11.00 DSN

ingen

Søndag

15-09-2013

11.00 DSN

09.30 DSN

Søndag

22-09-2013

09.00 JR

ingen

Søndag

29-09-2013

09.30

DSN

11.00 DSN

Søndag

06-10-2013

09.30

DSN

11.00 DSN

JF
= Johanne Fårup
JR = Jens Rothmann
MHL = Mikkel Holmegård Larsen

Henning Markussen
Skovgade 46 st. 7, Middelfart
Død 12. Maj 2013
Petra Petersen
Tårupvej 14 C, Gelsted
Død 30.maj 2013
Rønn Kurt Nielsen
Tårupvej 12 S, Gelsted
Død 29. Maj 2013
Dagny Hansen
Tårupvej 12 K, Gelsted
Død 3. juni 2013
Ejvind Rasmussen
Gelstedvej 36 C, Gelsted
Død 9. Juni
Richard Johannes Rasmussen
Hylkedamvej 96, Gelsted
Død 12. Juni 2013
Hans Christian Bertelsen
Tårupvej 12 N, Gelsted
Død 12. Juni 2013
Else Jensen
Søndergade 44 A, Gelsted
Død 25. Juni

Gelsted døbte

Kirkebil er gratis og bestilles direkte ved Middelfart Taxi på
tlf. 64 41 40 55 senest dagen før

______________________________________________________________________________________________

Viede i Gelsted kirke

Maria West Ellekjær og Nils West Ellekjær
Ydunsæble Have 19, Odense NV

Viet den 11. Maj 2013

Stine Sandberg Fischer og Karsten Fischer
Søndergade 104, Gelsted

Viet den 1. Juni 2013

Nanna Marlene Holbech-Jensen og
Mads Peter Holling Yttesen
Prins Haralds Allé 136, Odense SV

Gelsted døde

Viet den 22. Juni 2013

Oliver Verner Søgaard-Munk
Galvanovænget 8, Gelsted
Døbt 2. Juni
Sofie Clavilla Andersen
Søndergade 107, Gelsted
Døbt 22.juni

Tanderup døde
Niels Winther Knudsen
Hårevej 75, Gelsted
Død 24. Maj 2013

Ole Erik Kryger Rasmussen
Korsvang 78, lejl. 4 , Assens
Død 20. Juni 2013

Kontaktpersoner: Se hjemmesiden for Gelsted og Tanderup kirker

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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En dejlig weekend i Kibæk er slut,
- og denne gang var vi de bedste !
Traditionen tro startede sommerferien for mange af
Gelsteds og Ejbys ungdomsfodboldspillere med en
weekendtur til Kibæk. Mange af dem tager forældrene
med på fodboldcamping, og det ser ud som om forældrene glæder sig mindst lige så meget som børnene
Det er et rigtig godt arrangement, og selvom det vigtigste naturligvis er fodbolden, så er det sociale samvær også i højsædet.
I Kibæk bliver spillerne ikke underholdt af et kendt
orkester eller et stort Tivoli, i stedet er der plads og tid
til at være sammen med hinanden, og vi fra Ejby / Gelsted føler os særligt forkælede, for forældrene får lov
at ligge i campingvogne på den samme gade, spillerne
boede i den nye hal tæt ved alle faciliteter, og GGIF var
så venlige igen i år at sponsere leje af et stort fællestelt, hvor mange havde fælles hygge om aftenen.
De hold der spillede fik igen i år god opbakning af forældre og af mange af de spillere der havde pause.
Mange havde kampprogrammet i lommen så man vidste hvor det foregik, andre brugte den nye app, som
var lavet til lejligheden, så man også hurtigt kunne
følge med i resultater og stillinger. Man kunne derfor
nærmest se karavaner af folk der valfartede rundt på
pladsen for at se klubbernes forskellige hold spille

Vores medbragte tilskuere heppede så meget på spillerne på banen, så de næsten fik større opbakning end

de normalt gør på hjemmebane !
Jeg skal i hvert fald sent glemme en super spændende
U11 drengekamp, hvor der blev klappet så meget i
hænderne, at flere klagede over ømme håndflader bagefter.

Resultatet af opbakningen kom da også, for drengene
fik ekstra energi af opbakningen, og hev en kneben 1 –
0 sejr hjem over Snejbjerg. - En sejr der sendte dem i
C – finalen, som de også vandt !
Tak til Thomas Jørgensen for at tænde op under vores
roligans

Resultatmæssigt var Kibæk Cup generelt en stor succes
for Gelsted / Ejby i år.
Selvom det nok var det største Kibæk stævne til dato
med 1.500 spillere og langt over 200 hold, så fik vi 3
hold i Top 10.
Det var U10 piger 7 mands, U13 drenge 11 mands og

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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U15 drenge 7 mands.
De 3 hold vandt alle deres kampe, og alle 3 hold havde
en plusmålscore på 23-25 mål !
Samlet set blev Gelsted / Ejby den mest vindende klub
i Kibæk i år.
Vi havde 9 hold med som spillede 44 kampe, og vi
vandt de 31 af dem !
Vi fik i alt 94 point og en målscore på + 65 mål !
Til sammenligning fik Aulum og Kibæk på 2. og 3. pladsen omkring 80 – 85 point, men de havde 25 og 28
hold !

De flotte resultater er helt klart kommet af det daglige
gode samarbejde mellem klubberne i Ejby og Gelsted,
og vi kan ikke sende tak nok til trænere og foreninger
for bakke op om samarbejdet.
Der bliver ydet en stor frivillig indsats for at få det til
at lykkedes og på sådan en tur er det også dejligt at
se hvor godt trænere og forældre fra de 2 byer har det
sammen.
Vi glæder os til at gentage successen igen næste år.
Det er både godt for spillerne og forældrene og de
mange minder er gode for sammenholdet
I kan snart se billeder fra turen på http://gelstedfodbold.dk/
Hvis I vil se Kibæks egne billeder fra arrangementet
kan I gå ind på http://kortlink.dk/CNZ6
Resultater kan ses på http://kortlink.dk/CNZ8

Gelstedløbet 2013
Igen i år havde vi en hyggelig dag
med Gelstedløbet.
Fedt at se så mange børn og
voksne både gå og løbe.
Tak til SuperBrugsen fordi de
tog sig af tilmelding.
Og tak til alle de lokale
virksomheder, som gav lækre
lodtrækningspræmier.

”Ses
til
Gelstedløbet d. 31. maj 2014 altid sidste lørdag i maj”.

Automester Gelsted
Hansen Frugt og Grønt
Markussen sport Aarup
TM Auto
Mick Taylor Maler
Jonny Larsen Gelsted
Tømrer og snedker
Tommy Fjordhauge Tømrer
Rishøj og Andresen
GMF
Massørne i Gelsted
Skønhedsklinikken
Christina Hein Pedersen
Grill og pizza Valentino
Frellsen kaffe
Gelsted kro og hotel
Agerstiens Fod og Hudklinik
Anemona klinikken
Hviids gourmet

Hilsen Fodboldudvalget /Jesper Navne

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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10.00

11.00

Mandag

Gang og stavgang
Træner: Karin (64 49 17 14)
Start uge 37
Sted: Holmegården.
Pris: 150 kr.

Tirsdag

Onsdag

16.00

Rytmepiger / dans
Alder: Fra 1. kl.
Træner: Pia
Hjælpetræner:
Anne Marie, Laura
Sted: Gelsted skole
Start: Uge 37
Info: 20 25 68 60
Pris: 350 kr.

16.15
16.30
16.45
17.00
17.15
17.30
17.45
18.00

Mor og Barn
Alder: 0-3 år
Træner: Liselotte
Hjælpetræner:
Malou, Louise, Emma.
Sted: Gelsted skole
Start uge 37. Pris: 350 kr.
Info: 40 52 19 28
Lømler og Lømliner
Alder: 2.kl. – 4.kl.
Træner: Peter
Hjælpetræner: Magnus
Sted: Gelsted skole
Start: Uge 37
Info: 64 49 22 48
Pris: 350 kr.

Tumlerne:
Alder: 3-6 år
Træner: Stine
Hjælpetræner:
Marianne, Albertine, Sarah
Sted: Gelsted skole
Start: Uge 37
Info: 22 44 26 69
Pris: 350 kr.

Torsdag

Krudtugler:
Alder: 6 år - 2.kl.
Træner: Bettina
Hjælpetræner:
Mikkel, Emma, Trine
Sted: Gelsted skole
Start: Uge 37
Info: 28 10 12 65
Pris: 350 kr.

ROS
Rytme Og Spring
for drenge og piger.
Alder: 4.-8. kl
Træner: Peter
Hjælpetræner:
Maiken, Bettina
Sted: Gelsted skole
Start: Uge 37
Info: 64 49 22 48
Pris: 350 kr.

18.15
18.30

Zumba for alle:
Tilmelding nødvendig
Max.: 40 deltager
Træner: Marianne
Sted: Gelsted skole
Start: Uge 35
Info og tilmelding:
27 28 89 54
Pris: 490 kr (½ sæson)
800 kr (hel sæson)

18.45
19.00
19.15
19.30

Pilates, forsætterhold
Tilmelding nødvendig
Træner: Inge-Lise Brink
Sted: Gelsted skole
Start: Uge 37
Info: 64 49 22 48
Pris: 450 kr.

19.45
20.00
20.15
20.30
20.45

M/K mix
Motionsgynmatik for voksne.
Træner:
Peter og Inge-Lise Brink
Sted: Gelsted skole
Start: Uge 37
Info: 64 49 22 48
Pris: 450 kr.

Micks elite hold
Herregymnastik for voksne.
Træner: Michael Tayler
Sted: Gelsted skole
Start: Uge 37
Info: 20 22 80 62
Pris: 450 kr.

www.gelsted-gymnastik.dk

21.00
Gymnastikudvalg: Karen 27 28 89 54, Pia 20 25 68 60, Laura 22 89 61 40, Maria 51 21 49 07, Lars 41 65 63 34
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Gelsted Seniorklub

Ny Fotograf i Gelsted

Griilfesten d. 19. juni var sidste aktivitets dag før sommerferien, og blev en god afslutning, hvor der var dækket op til 84 seniorer. Vi spiste lækre nakkebøffer m.
baconsvøb samt slagterens pølser
Vi brugte store foliebakker i stedet for lerfadene, som
virker som en tynd hinde mellem gløder og kød = dvs.
mere varme end med de ildfaste lerfade, hvor man
kaldte det, at koge stegene og pølserne.
Vi brugte 15 kg nye friskopgravede kartofler og et stort
udvalg af salater, fra husets køkken, hvorfor jævn travlhed af frivillige seniorer, hovedsagelig bestyrelsen, som
sørgede for alle forberedelserne.

Mit navn er Tom Rasmussen
Jeg har i rigtig mange år fotograferet, men seriøst
siden 2009 og som Professionel siden foråret 2013.
Vi, min kone og jeg, bor i Gelsted på søndergade nummer 39, hvor jeg også har studie.
Det er mit værksted, hvor jeg har bygget gamle vw
bobbler, at vi har bygget om til et studie.
Det meste af tiden i studiet, går med at fotografere
modeller fra hele landet, men jeg har også rigtigt mange fotoshoots med børn, voksne, dyr, biler, motorcykler
og meget andet, kun fantasien sætter grænsen… .
Jeg er fuld af energi og masser gode ideer, men samtidigt har jeg stor respekt for opgaven og høj moral i mit
arbejde som fotograf.
Jeg finder en stor interesse i model og portræt fotografering, som jeg syntes er fascinerende. Portrætfotografering fortæller og viser altid, hvilken person der gemmer sig bagved billedet.
For en portrætfotograf handler det om at fange personligheden og kunne vise den frem på billedet. Jeg har
taget en del portræt kurser og har meget erfaring med
det.
Jeg tager også billeder til bryllupper, Barnedåb, Konfirmationer, Fester, Sports events, Reklame osv.
Min hjemmeside er fotomanden.com

Tak til Grillholdet, og tak til dages øvrige dygtige køkkenfolk og den flotte borddækning. Tak for dejlig underholdning v. Børge og Jørn Erik, Tak til alle i glade mennesker. - Det var bare så dejligt.
Men her en lille resume om vore aktiviteter
Siden sidste års grillfest, har vi vendt mange kort –
og lavet mange skud med bobpindene. Nogle damer
begyndte at klippe og lime fine ting sammen af T poser.
– Nogle sidder med finere sy eller strikketøj, og nogle
har gået til EDB træning. - Nogle laver puslespil, og
nogen triller tommelfingre. Mandagsholdet vedligeholder for Borgerforeningen. Tirsdagsholdet for Butikken.
Nu er der ved at komme gang i Petanque spil igen, fordi nye medlemmer mener banerne skal bruges, og jeg
ser, at der allerede er interesse fra flere andre.
I vinterhalvåret er der på det sidste blevet endnu mere
interesse for badminton i hallen, og ad denne vej kommet en del nye medlemmer. – Men plads til fire flere,
for at fylde alle de 5 baner.
Jeg har sikkert glemt at omtale flere andre vigtige aktiviteter, men husker da lige at nævne lidt om det, der
ikke er på onsdage. Først nævnes, og tak til alle jer der
hjælper til ovre i genbrugsbutikken, og donerer lønnen
til Seniorklubben med jeres optjente beløb. Tusind tak
skal i have, og derfor Rottefældeturen til jer. God sommerferie, og på gensyn til Gelsted marked.
NB: Husk at når du er fyldt 60 år, kan du også få del i
alle vore glæder i Seniorklubben. Altid velkommen til
en kigger sammen med ca. 60 andre onsdage kl. 9 –
12 - Men vi ses på markedet.

På siden vil du kunne finde nogle af mine billeder, som
jeg også har lavet i samarbejde med forskellige modeller, familier, fotografer med mere.
Hvis du kunne tænke dig at blive fotograferet, måske
overraske dine forældre, bedsteforældre, kæreste eller
bare have billeder på vægen eller i din portfolio mappe,
er du mere end velkommen til at gi mig et kald, sende
en mail, skrive en besked på facebook eller sende en
sms på 31157079
Jeg kan fotografere på location (hos dig eller et andet
sted) og har også mulighed for at medbringe et mobilstudie, til store opgaver, som bryllup, kommer jeg med
en assistent, så vi er 2 der tager billeder i kirken og så
har jeg har hjælp til selve bryllups billederne, 4 øjne
ser mere end 2 ...
Fotograf :
Tom Rasmussen
Søndergade 39
5591 Gelsted.
tlf. 31157079

f. bestyrelsen bn
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Gelsted Marked i 25 år!

Dagligvarebutikker i Gelsted.

Det er i denne tid 25 år siden det første Gelsted Marked
blev afholdt på Grønnegade. Der var tilmeldt 30 kræmmere og totalomsætningen blev dengang på 20000 kr.
Initiativtagerne og igangsætterne var Gelsted Borgerforening, der var startet nogle år tidligere.
En for længst hedengangen Borger- og Handelsstandsforening var allerede delvis genoplivet gennem Gelsted
Handel og Erhverv; men nu blev også borgerdelen genoplivet. Det skulle fra starten være en forening af borgere der gør en frivillig indsats for lokalsamfundet. Og
noget af det første der blev gjort var indsatsen omkring
”Pytten” ved skolen.
Efter nogle år blev det på et bestyrelsesmøde besluttet at prøve noget nyt. Og tanken om et årligt marked i
Gelsted blev født og skulle sættes i gang i 1988 på lånt
jord ved Grønnegade.
På den tid var Arne Rasmussen blevet formand, som
han har været det siden. Han var den sommer faldet
ned fra et stillads og havde brækket ryggen. Det var
derfor tæt på at markedet var blevet udsat et år. Det
skete ikke og derfor er det i år, at Gelsted Marked kan
fejre 25 års jubilæum, når det afholdes for 26. gang.

Udviklingen har i løbet af den sidste generations tid
betydet, at stationsbyer som Gelsted langsomt men
sikkert er blevet tømt for butikker. Engang eksisterede
der i Gelsted st. en god del over 30 forretninger. Det
var alt fra slagterbutikker over købmandsbutikker og
cykelforretninger til manufakturforretninger. Og det
er ikke en fejl, når jeg i hvert enkelt tilfælde anvender
flertalsformen. Stationsbyens borgere kunne praktisk
taget købe alt, hvad der var behov for, uden at forlade
byen.
Naturligvis er den udvikling, der i sidste ende truer med
at lægge alle stationsbyerne øde, en logisk følge af de
moderne tider, som gjorde det lettere at komme til de
større kystbyer og til Odense. De byer der oven i købet
samtidig blev forsynet med store indkøbscentre. Men
det er desværre nok ikke den fulde forklaring på en
negativ udvikling i Gelsteds forretningsliv. Hvis det var,
burde det nok se lige så galt ud i Aarup for eksempel.
Butikker i Gelsted er som butikker alle andre steder
underlagt markedskræfterne. Hvis jeg her kommer
til at røbe en hemmelighed, kan det vist kun være en
hemmelighed for de få. Uden at gå nogen for nær vil
jeg alligevel godt vove den påstand, at ikke alle tidligere forretningsdrivende her i Gelsted var tilstrækkeligt
opmærksomme på det faktum.
Hvis man vil overleve med sin forretning, er det nødvendigt at ligge inde med de af kunderne efterspurgte
varer på rette tid og til den rette pris.
Måske gælder den sandhed endnu mere i et snævert
samfund som i Gelsted st. end i de større byer. Så det
kan vel med god ret påstås, at der kræves endnu mere
dygtigt købmandskab af en handlende her, end i en
større by. Det er i hvert fald en stor fejl at regne med,
det holder på kunderne at sige til dem: ”I må hellere
lægge jeres handel her hos mig, ellers bliver det værst
for jer selv, når I går her i byen med rollator.” Ikke desto mindre er det en vending, der ofte er blevet brugt i
årenes løb. Aldeles uden positiv effekt.
Der er vel rigtig mange, der kunne ønske sig at vende
udviklingen. Men hvad skal der til? Hvis der skal være
forretninger her, som kan lønne personale og give
overskud, skal de ledes af nogle personer, der ved, at
forretninger ikke kan udvikle sig, hvis de bliver drevet
som om den til enhver tid aktuelle status er tilstrækkelig. Aldrig har en forretning kunnet overleve på længere
sigt ved at have en målsætning om ikke at blive større
eller bedre.
Med de bedste forhåbninger om at en dygtig og visionær person lægger sin vej forbi har jeg skrevet
dette lille ”suk”

Allerede da markedet i 1989 skulle afholdes for anden
gang, blev det lagt ud på jorden omkring Holmegården.
Jorden lånte borgerforeningen af Hjerup Maskinstation
og bygningerne lejede foreningen af Ejby Kommune.
På dette sted har markedet alle de følgende år fundet
sted. Her har det år for år udviklet sig og er vokset sig
stort. Udelukkende ved hjælp af engagerede frivilliges
arbejdskraft er denne årlige begivenhed vokset til en
event (på nydansk) der tiltrækker ca. 60 000 besøgende hver gang. Nu og fremover altid i uge 33.
For at nå hertil har der været god brug for de frivilliges
indsats. Da bygningerne blev lejet af Ejby Kommune
manglede både porte og vinduer. Men bygningerne blev
istandsat ved frivillig indsats. Og siden er en mængde
faciliteter blevet tilført både udendørs og indendørs.
Altid ved en frivillig indsats.
Jorden købtes i 1997 af Hjerup Maskinstation.
Markedspladsen optager 20 tdr. land af den jord og foruden etablerede Skov- og Naturstyrelsen så Holmeskoven på de tilstødende arealer.
Bygningerne købte foreningen efterfølgende af kommunen i 2007.
På den måde har Gelsted Marked gennem de sidste 25
år vokset sig op til at være en langt ud over sognets
grænser særdeles kendt årlig tildragelse og gennem
årene været en stærkt medvirkende katalysator for
økonomiske tilskud til klubber og foreninger i hele nærområdet.
Alt det lod sig kun gøre ved en kæmpestor samlet indsats fra hundredvis af frivillige hjælpere.
Karsten.

Med venlig hilsen
Karsten Laursen
Toftevangen 51

God Form

Et træningscenter for alle

SPAR Indmeldelsesgebyret!
Aflevér denne annonce i centret og spar
indmeldelsesgebyret (normalpris 199,-)

God Form
Ringe
Ejby
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Gørtlervej 6, Tlf: 6262 5006

www.god-form.dk

Algade 45, Tlf: 2089 9652

Kontakt@god-form.dk
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Open Air Gudstjeneste
og Sommerafslutning
Tirsdag den 18 juni bliv der afholdt open air gudtjeneste og sommerafslutning for spejderne i Husby-Tanderup. Gudtjenesten blev holdt af sognepræst i Tanderup
ved det flotte kors og alter som spejderne havde lavet
til dagens anledning.

Efter mange timers samvær var det nogle glade ledere
og forældreråd som takkede for en rigtig god aften, og
man vil prøve at gøre det igen til næste år.
Med Venlig Hilsen
Grupperådet KFUM Spejder Husby-Tanderup-Gelsted

Gelsted Efterløn/pensionistforening.
Program, Fra August2013,
Til Afholdelse af Generalforsamling 2014.
Preben starter med E D B. Torsdag den 22.August i
Datastuen på Gelsted Plejecenter. Hold 1 kl. 10.00. Hold 2 kl. 14.00. Tilmelding på tlf. 30361617.
Alle Foreningens Klubdage Afholdes i Lige Uger.
3 September2013. Starter vi op på Plejecenteret Kl.
13,25. Med Stolegymnastik ved Else Svendsen. Efter
dette er der sang og kaffe & Kortspil.

Inden gudstjenesten var der en hel masse boder der
var åben hvor man kunne købe øl-vand, popcorn, pandekager og meget andet godt.
Der var ca. 200 mennesker der havde taget plads
under den åben himmel for at indtage deres medbragte
mad inden der var gudstjeneste. Man skulle tro at præsten havde lavet en aftale med de høje magter, - for
der var ikke en sky på himmel den dag.

17. September. Klubdag. Kl 13,25. Som den 3 september.
1 . Oktober. Klubdag kl. 13,25. Stolegymnastik – SangKaffe & Kortspil.
15. Oktober. Klubdag Som De Øvrige. Kl 13,25.
Mandag den 21 Oktober forventet opstart - Med E D B,
på Gelstedskole. Ved Aage Scheel . For lidt øvede.
29. Oktober Klubdag. Foredrag ved Torben Madsen.
(Om sin tid som Livrist i Dronning Ingrids Hof).
12. November. Klubdag kl 13,25. Da får vi besøg af
Anni. Der vil lære os en gang Stoledans. Vi må se hvad
dette er.
26. November . Den Årlige Julemiddag for medlemmerne, på Gelsted Kro kl 12,00.
10 December . Klubdag kl 13,25. ???.

Før gudstjenesten blev der takket for den store indsats
som lederne havde stået for i den forgangen sæson,
samtidig blev der også sagt at Husby-Tanderup spejderne havde fået et nyt navn, så det nu hedder HusbyTanderup-Gelsted.

Tirsdag den 7 Januar 2014. Klubdag. StolegymnastikSang – Kaffe. & Kortspil.
21. Januar Klubdag. Stolegymnastik – Sang- Kaffe &
Kortspil.
4. Februar. Klubdag . Stolegymnastik—Sang – Kaffe &
Kortspil.
Tirsdag den 11 Februar afholdes den årlige generalforsamling på Gelsted Kro & Hotel. - Med Spisning af
guleærter, Kl 12,00.
Hilsen Bestyrelsen.
Ret til ændring forbeholdes.
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Omdeling af Vejvisere

og overlocere
Undervisere Lise Lotte og Kirsten

Igen i år havde fodboldafdelingen fornøjelsen at omdele
Middelfart vejvisere i gammel Ejby kommune.
Rigtig mange børn og forældre samt et par fra seniorafdelingerne har været en tur rundt i vores kønne grønne
kommune og afleveret en vejviser i alle postkasserne.
Det er blevet lidt nemmere, efter de fleste postkasser
er kommet ud til vejen.

Pris 150 kr. for 10 gange inkl. matr.
Lørdagskurser efterår 2013 for børn og forældre
1. sep. Filtning med vand og sæbe
15. sep. Stoftryk på t-shirt, forklæder o.l.
28. sep. stofbeklædte perler, - lav f.eks. perlekrans der
matcher dit tøj
5.okt. keramik hvor der arbejdes med forskellige teknikker
27. okt. Knyttede og flettede armbånd
9. nov. Glas hvor vi laver forskellige mindre ting f. eks
julegaver.
23. nov. Juleting og lysestøbning.
Pris 25 kr. for børn og 75 kr. for voksne + evt. forbrug
Alle kurser foregår i klubbens lokaler på Holmegården
Tilmelding senest 14 dage før til Kirsten på tlf. 30 35 29
95 eller koldinghave@gmail .com
Detaljeret program kan hentes i vores tombola på Gelsted Marked. I finder os på Gelstedvej
Hobbyklubben

Tak til alle der har deltaget med omdelingen. Tak til
Johnny Larsen for opbevaring og husly, samt tak til
Lene Danefeld som stod for hele koordineringen, både
før, under og efter omdelingen.
På billedet er Karen, Melissa og Thea der har delt vejvisere rundt i Ejby. Thea: "det er hyggeligt og så får man
samtidig god motion" :-) Der blev sluttet af med en
velfortjent is.

Hobbyklubben
For friske drenge og piger starter i uge 39
Mandage kl. 15 til 17 forskellige hobbyting, som smykker, glas ting af gummislanger, decopage og filt m.m.
Underviser Lise Lotte og Hanne.
Træarbejde kl. 15 til 17 hvor der laves alt fra puslespil,
bordskånere, brevholdere og til fuglehuse
Underviser Gert Jensen
Onsdage 18.30 til 21.00 Syning af beklædning og tilbehør samt pynteting til boligen. Symaskinens funktioner
gennemgås. Der rådes over moderne broderimaskine

Pizzaria

Valentino

Alt indenfor bogføring til små og
mellemstore virksomheder

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

Søndergade 3 Gelsted
Tlf.: 64491333
Dagligt åbent 15-21
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• 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

Gelsted Seniorklub resten af året:
14. August anbefales lokalarkivets arrangement
15.- 18. August: Mød os på Gelsted marked
04. September: Starter onsdagsmøderne
18. September: Generalforsamling
09. Oktober: Løvfaldsfest
13. November: Udflugt
01. December: Advents Gudstjeneste i Gelsted kirke.

11. December: Julefest
Hjemmesiden Søg på - www. Gelsted Seniorklub.

VÆLG DEN BEDSTE
SOLVARMELØSNING
SpAR MERE END NOGENSINDE FØR!
SONNENkRAFT´S MEST pOpuLÆRE
LØSNING TILByDES Nu TIL SÆRpRIS!

Består bl.a. af 300 l.
beholder og 2 stk.
SKR500 solfangere.
Årlig ydelse
ca. 2.200 kwh

00rd,i-g
9
.
8
3 x og fæ læg!
Fi
ean
arm
solv

*Forudsætninger for pris: Max 15 mtr.
Rørføring fra solfanger til varmtvandsbeholder.

Rosenkjær VVS
VVS-installatør og tekniker Jesper Nielsen
Gelsted - tlf. 64 49 22 99 - www.rosenkjaer-vvs.dk
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NORDIC OVERFLADEBEHANDLING

Vestfyns folkemusiklaug

Får Miljø Diplom for 3’ gang
Det er med stor glæde og gejst. NOF har modtaget
endnu et miljødiplom fra Green network, som gives for
en ekstra ordinær indsats for miljøet, såvel internt som
eksternt.
Samarbejdet med green Network blev startet i år 2009,
og består i dag af 160 virksomheder, samt nogle kommuner, det er her meningen at virksomheder/kommuner kan networke omkring miljø og arbejdsmiljø, arbejdet her har gjort at, NOF nu er klar til at starte endnu
et projekt i luften, nemlig at blive ISO certificeret efter
ISO 9001/14000, dette vil ifølge direktør Lars Nielsen
være med til at, åbne nogle døre i større virksomheder
og dermed øge produktionen i den lille vestfynske by
Gelsted.

FIK

Afholder jubilæumsfest i Åruphallen den 21. sep. Kl.
13.00
Kom til et hyggeligt samvær med andre musikglade
mennesker fra Fyn og Sønderjylland.
Indgang koster 50 kr. vil du deltage i fællesspisning
med flæskesteg med tilbehør kræves de tilmelding
senest 8. sep. På tlf. 64791634 eller 20789294 hvor der
også kan indhentes yderlig oplysning og program for
dagen.

LIVSGLÆDE ER
Vestfyns folkemusiklaug

Støt vore

Jeg har tandprotese, men nu er de
annoncører,
livskvalitet.
- Handel lokalt !

Mine nye tænder er fremstillet efter
jeg igen glad for mit udseende. – Dy
er mig
og min
mand
det værd.
SMILET FIK
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SMILET
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Det er livskvalitet. Det er livskvalitet.

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

TANDPROTESER MED TRYGHEDSGARANTI
TANDPROTESER MED TRY

TILFREDSHED ELLER FULD
PENGENE
TILFREDSHED
TILBAGE ELLER P
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Jeg har tandprotese, men nu er der ingen, der kan se det. Det er
livskvalitet.
Kolding

Kolding

S
Mine nye tænder er fremstillet efter foto af mit Kolding
naturlige
smil. Nu erKolding Midtp
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8 · Tlf. 75Men
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På billede fra venstre Helle K. Pedersen,NOF
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Te
TANDPROTESER
MED TRYGHEDSGARANTI
Søndergade
8 · Tlf. 75Søndergade
38 11 61 8 · Tlf.
Nielsen,NOF – Tina Eisenhardt,Middelfart Erhversråd
Behandlinger
finansieres.

FIKSmå
SMILET
LIVSGLÆDEN
FULD
TILFREDSHED OG
ELLER PENGENE
TILBAGE
www.tpt.dk
afdrag over
op til 5 år. www.tpt.

har tandproteser,
men
nuop
sidder
de
lige over
så fast
BehandlingerVi
finansieres.
Behandlinger
Små afdrag
finansieres.
over
tilSmå
5 år.
afdrag
op t

Vidste du at....

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

tænder, og vi kan igen spise, synge, grine og kyss
Det er livskvalitet.
Odense C
Rugårdsvej 103 B · Tlf. 66 16 91 61

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

Aarup
Søndergade 2 · Tlf. 64 43 22
00
TANDPROTESER
MED TRY

Behandlinger finansieres.
Små afdrag over op til 5 år.

FULD TILFREDSHED ELLER P
Middelfart
Teglgårdsparken 100 · Tlf. 64 41 54 00

www.tpt.dk

Kolding
Behandlinger finansieres. Små afdrag over op til 5 år.
Kolding Midtp
Bredgade 8 · Tlf. 7

Brørup
Søndergade 8 · Tlf.

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

Behandlinger finansieres. Små afdrag over op t

Tlf. 64 49 22 99

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

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.
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Hundeklub ved at være på plads
For ca. 1 år siden flyttede den vestfynske schæferhundeklub, kreds 26, domicil fra sin gamle adresse på
Rørup skole til mere åbne omgivelser bagved speedway
banen i Fjelsted. Her har klubben lejet et stort areal af
Middelfart Kommune, og lige siden flytningen af klubhus, lysanlæg og øvrigt materiel har medlemmerne
arbejdet ihærdigt på at få gjort pladsen brugbar til hundetræning.
Nyvalgt formand for schæferhundeklubben er
Henning Koch fra Gelsted. Han har hidtil været træner for klubbens hvalpehold, men med formandsjobbet er han overgået til de mere overordnede opgaver,
såsom fremskaffelse af trænere, pleje af medlemmernes sociale og sportslige interesser samt ikke mindst
færdiggørelse af hele træningsområdet. Henning Koch
regner selv med, at det vil vare mindst et år endnu, før
klubbens træningsmæssige ambitioner er indfriet.

øverst på sejrsskammelen ved Pinseskuet i Ringkøbing.
Endelig er der i Kreds 26 en glødende interesse blandt
klubbens medlemmer for en forholdsvis ny sportsgren,
Rally-lydighed. Her har vores dyrlæge, Kristina Ahlfors
fra dyrlægegården i Kauslunde, været helt fremme i
toppen ved DM. Og det er også hende, som har sørget
for, at en kommende rally-konkurrence til august bliver
afholdt på banerne i Fjelsted.
Selv om en schæferhundeklub i sagens natur primært er for schæferhunde, har Kreds 26 altid været
åben for uddannelse af alle hunderacer i lydighed.
Klubben holder derfor ”åbent hus” eller
indskrivning af hunde af alle racer til kurser i lydighed
lørdag d. 17/8 kl. 14,00, på adressen: Ridderstien 31.
Alle, som har et ønske om at få en både glad og lydig
hund, er derfor velkomme til at kigge forbi denne dag
med deres vovse og forhåbentlig finde et hold, som
passer til både hundeførerens og hundens niveau. Holdene afvikles over 12 gange enten tirsdag eller torsdag
aften og koster 450 kr. For at deltage kræves fremvisning af en gyldig ansvarsforsikring for hunden.
p.v.a. schæferhundeklubben, kreds 26, Vestfyn
Erik Hammerbak

Har du en lille spejderleder eller
-assistent i maven??

Og ambitioner er der nok af i Kreds 26. Faktisk har
kredsen inden for det sidste år - midt i al flytterodet
- præsteret ikke færre end 3 Danmarksmestre i brugsprøver: Først vandt Pia Knudsen med sin hund sidste
år i september konkurrencen om Danmarks bedste
BHP 1-hund i Fredericia. Dernæst vandt Brian Rohde
med sin hund Dansk Kennel Klubs mesterskab i IPO III
i april i år i Silkeborg. Og endelig vandt Martin Knudsen med sin hund Schæferhundeklubbens mesterskab
i IPO III i maj i år i Tølløse og kvalificerede sig dermed
til VM senere i år i Philadelphia i USA. På udstillingssiden har Kreds 26 også været stærkt repræsenteret på
forårets skuer, idet én af kredsens kennelejere, Lizette
Jørgensen, har haft 2 af sine hvalpe af samme kuld

Så har du nu chancen for at gøre det til virkelighed i
Husby-Tanderup-Gelsted gruppen, der holder til på
Præstegårdsvej 17, Tanderup.
Vi mødes tirsdage fra 18:30 – 20:00.
Vi får til stadighed flere spejdere – dejligt!
– men mangler ledere primært til bævere og juniorer.
Du kan blive leder eller assistent alt efter hvad du har
tid og temperament til.
Hvis du trives med os, og vi med dig, vil vi bede om en
børneattest.
Kontakt:

Peter Rye Olsen, tlf. 6065-1233

Vi udfører alt i tømrerog snedkerarbejde
samt løser
specialopgaver
og totalentrepriser...

www.lebaek.dk

22

www.gelstedbladet.dk

SERVICESIDE:
Gelsted Folkedansere

Gelsted Skole
Eftermiddagshold : 14:30 - 17:00
Aftenhold
: 18:45 - 21:45
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, bl.a. med
EDB, Petanque og Badminton, m.m.
Vil du være med så kom på en kigger
eller oplysning så ring : 30 70 17 86.
www.gelstedseniorklub

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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Husk ! DEADLINE næste nummer - Mandag d. 23/09 2013 - Kl. 18:00

Gelsted marked for 26. gang.
Nedtællingen til det 26. Gelsted Marked er i fuld gang. I skrivende stund
(den 22./7) blev oksen til markedsspisningen slagtet og hængt til modning. Eet eks. på ting der skal huskes og gøres. Blot en ud af de tusinde
ting der skal gøres. Alle disse gøremål ordnes af det store korps af frivillige, der er hjertet i Gelsted Marked. Igen og igen møder de op for at lade
sig udfordre af de opgaver der byder sig.
I disse tider hvor frivilligt arbejde er i fokus ikke mindst hos politikerne,
kan jeg som formand for markedet gennem 25 år sige, at det er yderst
vigtigt , at de frivillige har rammer at arbejde indenfor, men at der skal
gives stor frihed til den måde opgaven løses på. Så tager man ansvar og
opnår rigtig gode resultater.
Gelsted Marked er nu altid i uge 33. Vi håber på godt vejr og starter torsdag aften med spisning for de lokale i G.G.I.F.´s markedstelt kl. 17:30.
der er markedsbanko kl. 19:00 og festfyrværkeri ca. 22:30.
Fredag og lørdag byder på marked, Qvindefrokost, børnemarked, fest,
dans og musik. Søndag underholder Jacob Haugaard i det store telt.
Og han efterfølges af ”Flying Superkids” fra Århus. Det er gymnastik på
meget højt plan.
Se hele programmet på: www.gelsted-marked.dk
Med venlig hilsen Gelsted Borgerforening.
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Vi er
medlem af

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

Poul Jensen

40781100

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

*NYT* Gelsted Marked - Altid i uge 33 * NYT *

Tømrer/ Snedkerfirma Henning Hansen
Hjortegyden 30 / 5591 Gelsted
Tlf. 64 78 10 48 / henning@hh-hansen.dk
www.hh-hansen.dk

*NYT* Gelsted Marked - Altid i uge 33 * NYT *

