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Gelsted Handel & Erhverv
runder den 17. oktober 2013
50 år
i den anledning vil vi gerne invitere
til morgenkaffe ved SuperBrugsen i Gelsted
torsdagen den 17. oktober 2013
fra kl. 9.00 – 11.00
Ny uddeler i SuperBrugsen Gelsted.
Det siges at det ikke er en god ide at starte på en mandag, men mandag
den 30/9 blev alligevel første arbejdsdag for Henrik Debel Hansen som ny
uddeler i SuperBrugsen Gelsted.
I forbindelse med Henriks tiltræden afholdt bestyrelsen reception fredag
den 4. oktober med masser
af gode tilbud til kunderne.
Såvel gamle som nye kunder,
kollegaer, leverandører med
videre kom og hilste på. ”
Jeg er glad for den varme
modtagelse jeg allerede har
fået og ser frem til, at få en
god og positiv dialog med
kunderne og medarbejderne i
fremtiden”, siger Henrik Debel
Hansen.
Henrik er 39 år og er bosat i
Strib sammen med sin kone
og tre børn i alderen 9-17 år.

Vi reparerer også din bil

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

Malermester
Michael A. Taylor
Tlf. 20 22 80 62

Odensevej 35 · Gelsted · Tlf. 64 49 10 63

Email adresse  ghe@gelsted.dk
Gelsted SolcenterFormand Tom Petterson  Søndergade
115, 5591 Gelsted  tlf. 21 75 76 54 & fax 70 20 42

Åbent alle ugens dage
Kasserer Jens Christensen  Gl. Odensevej 1-3, 5591 Gelsted  tlf. 64 49 11 21
Kl. 7:00 - 22:00 Gelsted Byvej 3
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Oprindelig kommer Henrik fra Fanø, hvor han er født
og opvokset ind i brugsbevægelsen i Brugsen i Rindby,
hvor forældrene fungerede som uddelerpar.
Henrik er udlært i SuperBrugsen i Sædding Centeret i
Esbjerg tilbage i 1996. De seneste 4 år har han arbejdet i SuperBrugsen Erritsø, hvor han har fungeret som
souschef. I den mellemliggende periode har han bl.a.
været en tur i OBS i Norge, souschef i SuperBrugsen
Strib, souschef i et par Kvickly Varehuse samt undervist på Tietgen Skolen i Odense og internt i Coop’s HR
afdeling på Coop’s kursuscenter i Middelfart.

Nyt i stedet for godt brugt! – Synd for
fuglene – men godt for brugerne!
Den 15. august var Gelsted fjernvarme ca. halvejsfærdig med udskiftning af fjernvarmerør på Gelsted
Mosevej. Der tale om en hovedrenovering af hovedledning samt stikledning på Gelsted Mosevej, Østergade,
Banevolden, Vinkelvej og Tjørnevej. Pt. er de i gang
med Østergade. Der lægges ca. 1000 meter nye hoved
ledninger og det samme i stikledning. De nye rør er
såkaldt præisoleret twin rør med en PHE kappe (plast).

Et twin rør består af 2 varmerør der ligger vertikalt
over hinanden og derved giver den bedste isoleringsevne. Denne udskiftning skal forbedre varmetabet,
som pt. er ca. 32 % af den producerede varme. Målet
er at komme ned på ca. 20 % men det vil nok tage lidt
tid at nå det. Forrige år var det Søndergade med 30
husstande, som dengang gav en betydelig besparelse.
Den igangværende renovering berører 65 husstande.
Samtidigt vælger Gelsted Fjernvarme at bruge en ny
teknik for at finde eventuelle svejsefejl eller grave-

skader på de nye hovedrør. Der er fra fabrikken siden
støbt noget blanke kobbertråde ind i skummet som
samles ved alle svejsninger (muffer)og derved går
ubrudt gennem hele det nye fjernvarmesystem. Man
kan så måle på disse tråde og kontrollere om der er
kommet fugt (vand) ind i skummet som udgør den
isolerende effekt. Man kan så lokalisere fejlen inden
for 1 – 2 m, hvor man skal grave for at rette den.
Derved kan man forlænge de rørs levetid med mange
år.
Der vil i forbindelse med renoveringen være nogle
gener for dem der bor og som færdes på disse veje,
men der forsøges at få renoveringen overstået så
hurtigt som muligt.
Ved samme omgang skiftes alle målere fra retur måler
til frem måler, derved har fjernvarmen mulighed for
at se om der eventuelt er vandtab inde ved de forbrugere der har fået denne nye måler.
På Gelsted Mosevej og del af Østergade er det tredie
gang der skiftes rør. I øverste del af Østergade ligger
der stadig rør fra den spæde start af Gelsted Fjernvarme. De har åbenbart ligget sundt og tørt og derfor
meget lidt tæring men desværre et stort varmetab.
De kommende år vil Gelsted Fjernvarme fortsætte
med udskiftninger til bedre isolerede rør.
Gelsted Fjernvarme lagde de første rør i gaderne i
196o, i 1961 begyndte kedlerne på varmecentralen at
sende varmt vand ud til radiatorerne i Gelsted, og en
masse olie og kokskedler afskaffes, nogle blev brugt
andre steder i byen hvor fjernvarmen ikke var nået til
endnu. De første mange år fyrede man svær fuel olie,
som kun kunne være flydende ved at tilføre varme ud
til den store olietank. Denne olie fik kedlerne til at
sode til, og varmemesteren måtte skiftevis stoppe de
store kedler og rense dem om natten.
I 1985 kom naturgassen, som gav en meget bedre og
renere forbrænding, og en højere udnyttelse.
Senere blev en gasmotor installeret, som genereredestrøm når den kørte. Grunden var at Danmark
manglede strøm i visse timer i døgnet og det kunne
de mange gasmotorer der stod rundt omkring levere.
Motorens kølevand laver varme som forbrugerne kunne nyde godt af. I mellemtiden er både kommet vindmøller og solceller så der er ikke den store økonomi i
at køre med den mere. Så nu står den som reserve.
Så i skrivende stund fyres der med ren kedel drift.
Der arbejdes småt i kulissen på at finde løsninger så
brugen af naturgas kan sænkes og derved få grønnere
energier så vi må se hvad der sker i de kommende år.
–Meget afhængigt af energiregler og lovbestemmelser.
gh og bn.
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Farvel til Lunghøj bageren
Den 29 juli klokken 17,00 sagde vi farvel til
Lunghøjs sidste bager.
Det var en vemodig dag, da den sidste bager i Gelsted/
Lunghøj lukkede døren og sagde farvel til alle kunderne
gennem årene.
Niels Agner Schmidt Jensen har været bager siden
august 1968 hvor han arbejdede i Århus hos Lilly og
Petra på Åboulevarden.
Det var et gammeldags konditori, hvor man gik ind og
fik kaffe og spiste kager og købte brød med hjem
Et af de slags som man nu til dags kalder Cafeer.
Siden da har Niels Agner arbejdet mange andre steder,
mest i supermarkeder.
Han har altid bagt noget helt utroligt godt brød og han
udtaler at følelsen af ikke at skulle være bager mere ”
det bliver mærkeligt”
Jeg spurgte om hvordan han troede at fremtiden ville
være for de rigtige bagere og han mente at der altid
ville være bagere!! Også selv om man skulle op om
natten og bage.

fik følgende svar: Vi skal ikke lave NOGET, bare passe
hus og have og os selv.
Som Bagerkonen Inge sluttede med at sige: Nu skal vi
bare leve livet.
DA

Billeder af Kaktus
blomsten
Nattens dronning med 19
ny udsprungne blomster
kl. 10 formiddag.
Næste dag er alle væk
igen.
Den lille kaktus er et barn
af den store, og de dyrkes
hos Inge og Erik Nielsen
Lundevej Gelsted.

Skolejubilæum

Niels Agner mente ikke der var så mange der var
interesseret i selv at købe forretning, for dem der var,
skulle både have penge til det og baglandet i orden.
At fungere som en god bager, kræver at hustruen også
er involveret og passer forretningen og man skal selv
være der hele tiden for at det bliver bedst.
Familien bliver boende i Gelsted, forretningen lukker
”bare” ned.
Jeg spurgte om hvad der så skulle ske i fremtiden og
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Minderne er alderdommens drømme, siges der. Og der
blev derfor drømt meget på Gelsted Skole og Gelsted
Kro fredag den 23. august. Her mødtes nemlig 9 tidligere realskoleelever på skolen for at snakke om gamle
minder og se på en meget flot, nyrenoveret skole.
Anne-Kirsten kom fra Holstebro, Hans Jørgen fra
Vojens, Karl Kristian fra Odense, Lisbeth fra Veflinge,
Aksel fra Båring og Alice, Annette, Karen og jeg kom
fra Gelsted for at fejre, det i år er 50 år siden, vi kunne
forlade skolen med en realeksamen i lommen.
Skolens leder, Martin Falk, viste os meget engageret
rundt på den lyse, moderniserede skole. Og på den
måde, var vi ved et tilfælde også kommet til en slags
forpremiere, da skolen først lørdag den 31. august blev
indviet i sin nye skikkelse.
Som et ekstra kuriosum kan det fortælles, at da vi
gamle elever i 1958 startede i 6.klasse, var det på en
spritny Gelsted Skole, der allerede fra starten var for
lille. I mellemtiden er skolen blevet dobbelt så stor og
altså nu også opdateret på imponerende vis. Det er slut
med at have blækhuse siddende i bordene. Pen og penneskaft er en saga blot. Men sorte eller grønne tavler
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og tavlekridt er også udrangeret. Nu er der i hvert klasseværelse en interaktiv computeriseret tavle. Her på
skolen er den fagre nye verden ankommet.

Husk

Oktoberfest i Gelsted Forsamlingshus
Efterår er lig med oktoberfest- og vi håber rigtig mange
vil deltage igen, da det gik rigtig godt sidste år - og alle
syntes det var en rigtig god fest, der er værd at gentage. Vi fik mange rosende ord sidste år.
Støtteforeningen for Gelsted Forsamlingshus pynter
igen op til årets store fest. Det sker den 26. Oktober
2013. - Den sidste lørdag i oktober.

Sammenkomsten blev afsluttet med en god frokost på
Gelsted Kro, hvor vi også for 25 år siden fejrede jubilæum med en middag, der varede til ud på næste morgen. Af respekt for den fremskredne alder siden da, var
arrangementet denne gang begrænset til en eftermiddagsforestilling. Men her fik minderne så sandelig også
vinger, der kunne bære.
Karsten

Gelsted Seniorklub efterårsplan:
Alle fredage Senior Badminton og kaffehygge fra
kl. 10 til 11.30 i Gelsted hallen
09. Oktober: Løvfaldsfest og sang musik påklædning
v. Birgit Holm Hansen og Co.
23. oktober Seniorklubbens EDB starter, med
Aage Scheel Hansen.
27. November: Udflugt til Jul i Aarhus gl. by med
Svend Amlund ved rorpinden.
01. December: Advents Gudstjeneste i Gelsted kirke,
v. vores egen Dorthe præst.
11. December: Julefest med overraskelser.
Til alt bruges først til mølle princippet.
08. Januar 2014 starter vi igen vore onsdagsmøder –
dækket op til 60 aktive.
Se Seniorklubbens hjemmeside. - Find os på google
www. Gelsted Seniorklub
Spørgsm. v. Jytte tlf. 20 94 83 07 - Bent tlf 30 70 17 86
e.mail bentinge@ privat.dk

Traditionen tro spiller DE FYNSKE TYROLERE til spisningen, som består af sildemad- schnitzel og jægersovs,
kaffe og hjemmebagte småkager.
Øl i store krus hører også til oktoberfest og bestyrelsen
står for både madlavning- servering og opvask og lover
at finde tyrolerstemningen frem, med en flot pyntet sal.
Efter kaffen spiller KVARTETTEN op til dans.
Der er rift om billetterne, så hvis du vil være sikker på
at få en billet- så skynd dig at købe hos Gerda Thorup
senest 12. Oktober. Tlf. 64491703
Billetpris kr. 250,00

†
Ebbe Egefelt Toftemark
* 7. 9. 1939

† 20.7.2013

Mindehøjtidligheden har fundet sted.
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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

Kommentar til læserbreve
To personer er i sidste nummer af Gelsted Bladet fremkommet med udtalelser om en afgået leder i en af Gelsteds forretninger.
Disse udtalelser er så grove, at man er lige ved at
skamme sig på deres vegne.
Folk, der ikke selv har en butiksuddannelse, burde
afholde sig fra at give anvisninger på, hvordan man driver en forretning.
Alice og Ernst Lund
Lundevej 5
Gelsted

Om at holde på Gelsted og omegns
dagligvarebutikker er en god ide!
Bemærk lige ved selvsyn, at ud over vi lokale, parkerer en masse udefra kommende kunder også nede ved
slagteren, og køber frisk kød og pålæg, fra de mange
forskellige dyr, der hver uge slagtes.
Når folk alligevel er i Gelsted, kan flere måske vælge
køb i byens øvrige tilbageværende butikker.
Den ene hånd kan give til den anden, og lad os værne
om den service der er tilbage her omkring.
bn

Fra tanketorsken:
Først landbrugssmeden – så tandlægen, så cyklesmeden, så revisoren og bageren i Lunghøj – hvem ønsker
Gelsted og omegn den næste skal være? Kun benzin-

tanken nede på torvet logrer med halen.
Flere end anført har lukket ned i Gelsted. Men de nævnte har betydet 24 færre arbejdspladser.
Om Brugsen eller også kaldet Superbrugsen, som er
Gelsted og omegns dagligvare handelssted, at det
muligt er der på nogle varer til f.eks. 100 kroner, kan
spares 6 kroner ved at starte bilen, der på korte ture
kører 10 km. på en liter, eller 12 kroner. – Altså ingen
besparelse i sådanne tilfælde, men en udflugt, der
koster 6 kroner. - Jævnligt er der da også gode lokale
tilbud, så det der, med 6 kroner, er måske kun 4 kroner,
ved 100 kroners køb. Bemærket, at flere af vi ældre
mennesker ikke vil støtte mig og flere, når det gælder
lokal daglig service. Måske kan der ind imellem spares
noget på bleer, pudder og vaskepulver til unge mennesker med børn ved fjernkøb? - Tænk over det, og bevar
stabil lokal service, som måske kunne udvikle sig til en
butik mere, ved samme P. plads, og så frit vælge hvor
man vil handle, og derved spare tid og benzin.
Prøv at stikke en passernål ned på torvet, og træk den
10 km rundt, og konstater hvor stort området egentlig
er.
Jeg vil gerne slutte opfordringen med følgende: Superbrugsen i Gelsted, den ønskes længe leve, så vi
kan beholde den gode smilende service, af såvel det
faste personale, som de mange ”løse” unge, der starter
deres fremtid i Brugsen, idet de opdager, hvad deres
hænder kan bruges til, og så i gang.
Undskyld, men der er så mange måder at vurdere på,
men herover er nævnt min bedste anbefaling.
Lige nu er det tiden at der er varer på alle hylder
hver dag. - Hvis ikke – ja så skal man jo ud af
byen, og synd for os alle sammen.
bn

PAS PÅ VORE BØRN
Cheyenne har onsdag d. 18/9 været ude for en ikke så
behagelig situation.
Hun var på vej hjem fra svømning på cykel, da hun ved
REMA (Tommerup st.) stopper for lige at rette på gummiet på hendes styr, da en fremmed mand kommer hen
til hende og spørger hende hvor hun bor, for han har en
bil og vil gerne køre hende hjem.
Cheyenne skynder sig at sige at hun ikke ved hvor hun
bor, for derefter at fortsætte hjem. Cheyenne er 9 år !
Jeg har meldt sagen til politiet, som siger de har oprettet sagen, men ikke vil gøre mere da manden jo bare
kunne ha været venlig. (Det er åbenbart bedre at de
bliver fysisk udsat før de gør noget ved det).
Manden havde halvlangt hår. Mellem 45-55 år, dansk.
Iført en grøn militærfarvet jakke og blå bukser. Og et
par store sorte støvler.

Gelsted Hallens
Cafeteria
Tlf. 21 72 70 09 / Tlf. 21 72 70 07
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Jeg bringer dette videre til jeres opmærksomhed, da
jeg synes det er bedre at være på den sikre side.
Cheyenne bor i Tommerup St., men dette angår vel os
alle. - Manden kunne måske bare være venlig, men
hvorfor så ikke hjælpe hende med cyklen ? Læser han
denne artikel, så henvend dig til bladet så vi kan få det
opklaret.
Vi syntes det er mærkeligt at politiet ikke vil undersøge
sagen før der er sket en evt. forbrydelse.
Vi var selv udsat for at blive fotograferet af en radarvogn, men billedet var så dårligt at vi nægtede.
Så havde politiet alligevel tid til at sende en vogn til
vores hjemadresse, for at sammeligne billedet med os
der bor her, så vi kunne få vores fartbøde på Kr.500,00.
Sådan prioriteres der så her i landet.

vejvæsen. Desuden gik de sidste 30 år af mit arbejdsliv
med salgsarbejde. De sidste 8 år for et tysk firma og
med ansvar for hele Skandinavien og Baltikum. Men jeg
medgiver, det ikke drejede sig om dagligvarebutikker.
Det er heller ikke det, der er min pointe. Jeg skal ikke
starte en forretning; men jeg kan da godt håbe på, at
nogen vil. Nogen som ikke lader sig afskrække af det,
de ser i bakspejlet.
Jeg er ikke kommet med nogen udtalelse om nogen
som helst afgået leder fra nogen som helst forretning i
Gelsted. Lad os prøve at holde os til sagens substans.
Gå efter bolden, ikke efter manden.
Karsten Laursen
Toftevangen 51
5591 Gelsted

SA

Nem og lækker aftensmad - til en go´ pris

Mit svar på kritik.
Mit indlæg ”Dagligvarebutikker i Gelsted” fra augustnummeret af dette blad bliver i dette nummer kritiseret
af Alice og Ernst Lund. Kritikken går på manden og ikke
på bolden. Sagens substans omtales ikke med et ord;
men jeg kaldes grov og Alice Og Ernst påtager sig ligefrem at skamme sig på mine vegne.
Det synes jeg ikke, de skal have ulejlighed med. Min
samvittighed fejler ikke noget. I indlægget taler jeg
ikke om nogen personer. Hverken nulevende eller døde.
Jeg har heller ikke haft nogen personer i tankerne.
Hverken nulevende eller døde. Derimod taler jeg om en
udvikling, der er foregået igennem en hel generation og
som det ville være ønskværdigt at få vendt, hvis det er
muligt. Hvis nogen skal kunne få mod på at forsøge at
vende udviklingen, ønsker jeg med indlægget efter ringe evne at indgive mod på sagen, trods det de kan se
i bakspejlet. Måske er det stadigvæk ikke umuligt at få
noget til at gro og vokse i Gelsted. Også Gelsted Brugs
vil i min optik kunne drage fordel af, at andre dagligvarebutikker ville risikere at slå sig ned her.
Det er rigtigt, som Alice og Ernst nævner det: Jeg er
ikke butiksuddannet. Det er da en stor fejl i min opdragelse og det er jeg helt klar over. Jeg er bare for alt for
længe siden udlært som smed. Sidenhen supplerede
jeg kun med en maskinteknikeruddannelse. Men hvis
det skulle diskvalificere mig i forhold til at udtale mig
om dagliglivet i Gelsted, eller om afvikling contra udvikling i Gelsted, hvordan kan det så være, at der er så
mange ytringer om, hvorledes en skole skal drives, eller
hvordan veje skal asfalteres. Alle de ytringer kommer
da ikke udelukkende fra folk med indblik i skole- eller

GENBRUGSBUTIKKEN

Wienersnitzel m. brasede kartofler,
skysovs, ærter. 120,Mørbradgryde m. ærter
og råstegte kartofler 130,Kroens hakkebøf m. pommes frites,
mixed salat & dressing

95,-

Steak af oksehøjreb m. grønsager,
pommes frites & whiskysovs 145,Ekstra sovs 20,Ekstra kartofler 20,Pommes frites 25,-

Mad ud af huset – fra Gelsted

Kro og Hotel

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

GELSTED

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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Byvandring i Holme og Lunghøj

Gelsted Forsamlingshus

Der var den 14. august godt 50 personer mødt frem
på Holmegården for at deltage i det arrangement, som
støtteforeningen for Lokalarkivet i Brenderup stod for.

Så har der igen været Gelsted Marked. Det var i år 20.
gang at forsamlingshuset var med på markedet med
Musikcafeen. Vagtplanen blev sendt ud i begyndelsen af
juli og trøjerne som lyste flot op med den grønne farve,
var i år sponseret af smedefirmaet Carsten Larsen ,
Agerstien.
Vi var heldige at teltet var sat op i weekenden før markedet, så allerede torsdag kunne vi få lagt gulvet til
baren. Mange hjælpere mødte op lørdag morgen kl. 9
og når bare vi er nogle stykker, går arbejdet som en
leg. Den nye bar er virkelig god at sætte op . Når vi
tænker på hvilket arbejde , der var med den gamle. Der
skulle virkelig knokles.
Det er også hyggeligt, at gøre teltet klar og det foregår
med godt humør, og det er den gode stemning, der gør
det sjovt at deltage i markedet år efter år.
I år var vi færdige i god tid grundet de mange hjælpere - tak for det.

Vores lokalhistoriker Hans Jensen var den, som guidede
deltagerne gennem programmet og det er han den helt
rigtige til, da han i mange år har forsket i hele områdets historie med vægt på ”Voldstedet”, Holmegården
med Holmemøllen samt naturligvis Lunghøj Piskefabrik
og hele det nye samfund der dengang opstod omkring
den fabrik, der i sin tid var Nordeuropas største af sin
art. På godt og ondt skabte fabrikken basis for et beboelsesområde, hvor mange nye beboere flyttede til og
boede for manges vedkommende resten af deres liv.

De fremmødte fik en god aften i selskab med Hans Jensen, Annette Larsen samt Karsten Laursen fra støtteforeningen.
Den startede på Holmegården med billedvisning og
sluttede samme sted efter en vandretur rundt til de
foredragsaktuelle lokaliteter.
Som rosinen i pølseenden stod daglig leder af lokalarkivet, Søren Skov, for at berette om Lokalarkivets planlagte efterårsaktiviteter.
I foreningen ser vi gerne nye medlemmer fra Gelsted
og Husby-Tanderup sogne.
Medlemskontingentet er 100 kr./år.
Lokalarkivet for tidligere Ejby Kommune holder til i den
tidligere Brenderup Station og kan besøges på tirsdage
kl.19:20 – 21:30.
Karsten

Da markedet gik i gang torsdag aften sørgede Kondalduoen for at spille op til dans og der var virkelig god
stemning, som trak endnu flere mennesker ind i teltet.
Fredag og lørdag var jo perfekt markedsvejr, så der
blev solgt hjemmebagt kage og vafler - og skænket øl
i lange baner. Fredag aften var det Røverbandet , der
sørgede for musik til de mange glade gæster. Lørdag
aften var det Fnug og basserne . Folk dansede og morede sig. Søndag havde vi folkedans med Ellen og Kjeld
Christensen, fra kl. 14 til 15. Det var folkedans for folket - så alle kunne deltage. Det var rigtig hyggeligt og
forhåbentlig har mange fået lyst til at gå til folkedans.
Vi er rigtig glade for, at så mange støtter op om det
lokale forsamlingshus. Overskuddet som i skrivende
stund ikke er gjort op, går til renovering af toiletterne i
forsamlingshuset, hvor der også bliver plads til handicaptoilet. Det er et stort, men også meget dyrt projekt,
som vi på sigt håber at samle penge ind til.
En stor tak til alle hjælpere og tusind tak for en god
weekend.
Støtteforeningen for Gelsted Forsamlingshus

Gelsted Foderstof
Værkstedsvej 5
5591 Gelsted
Tlf. 64 49 12 23
Email: gelsted@hojlund.dk
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Du finder vores annonce i Ugeavisen Vestfyn hver uge

VI RYDDER OP PÅ NONFOOD LAGERET!
- KOM OG GØR ET KUP I UGE 41 OG 42

"Cykeltilbehør"

"Pærer"

"Køkkenartikler"
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" se efter X-tra mærket,
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"Tekstiler"

"El-artikler"

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

7 dage om ugen, Mandag - søndag 8:00 - 19:00
Postbutikken: Mandag - fredag 14:00 - 17:00
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Alle Helgen
Hvad er det, der fylder mit hjerte med stilhed,
Hvad er det, der sker?
Hvad er det, der fylder mit øje med stilhed,
Hvad er det, du ser?
Hvad er det, der fører på kirkegårdsgangen
De langsomme fodtrin til kirken og sangen.
Det er Allehelgen, den dag hvor vi mindes
De døde, som trods
De trusler , den smerte, det mørke som findes,
Blev livslys for os.
Den dag, hvor vi standser vor køben og sælgen
Og mindes de døde, det er Allehelgen.
Søndag den 3. November er Alle Helgens Dag, og der er
den tradition i Gelsted og Tanderup sogne, at vi ved
gudstjenesterne denne søndag nævner navnene på dem,
vi har mistet i det forgangne år.

Vi mindes de døde til hverdag, hvor minderne ofte
trænger sig på som et savn; men mange finder det godt –
og finder trøst i , at minderne også har plads i
gudstjenesten.
Ved gudstjenesten denne dag, som i øvrigt stort set
forløber som en almindelig gudstjeneste, vil vi tænde lys
for dem, vi har mistet, høre og synge om det kristne håb,
som kirken forkynder og bærer med sig gennem
generationerne:
At vore liv er mere end blot et lys, der brænder ned og
slukkes med det.

Når vi i trosbekendelsen siger, at vi tror på ”de helliges
samfund”, så betyder det, at fællesskabet i kirken ikke
bare omfatter os, der er til stede, men også de, som har
levet før os, men som nu er døde. For Gud er Gud både
for levende og døde.
Gudstjenesterne søndag den 3. November falder i år
sådan:
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Gelsted kirke kl. 16.00
Tanderup kirke kl. 19.00
Navnene nævnes både på de, som er døde i sognet – og
de, som blev begravet på sognets kirkegård. Det kan
derfor ske, at et navn bliver nævnt to steder.

Der er tradition for, at familien rejser sig, når navnet
nævnes, men man behøver det ikke, hvis man ikke har
lyst. Og måske ønsker man slet ikke navnet nævnt, så
behøver du blot at kontakte din sognepræst og give
besked.

Det skal understreges, at gudstjenesten ikke blot er en
mindegudstjeneste for dem, hvis navne bliver nævnt,
men en mindegudstjeneste for alle dem, vi har mistet
gennem årene.
Med andre ord: ALLE er velkomne!
På gensyn Alle Helgens Dag i Gelsted og Tanderup
kirker.

Hilsen Dorthe Stæhr Nielsen, sognepræst_________________________________________________________________

Glæden er fælles - K. E. Løgstrup

et foredragsarrangement af Peter Aaboe Sørensen
Torsdag den 24. Oktober 2013 kl. 19.30
I Gelsted Sognehus.
I vor sædvanlige livsudfoldelse er vi for det meste optaget af
at undersøge, HVAD livet er for at kunne frembringe en række
veldefinerede forklaringer. Herved overses selve det, AT livet
overhovedet er, hvilket rummer en uudgrundelig gådefuldhed
og derfor kalder på en mere omfattende forståelse. Denne
forståelse hensætter os i glæde og taknemmelighed over livets
skænkethed, og hensigten er med afsæt hos den danske teolog
og filosof K. E. Løgstrup at fremme en forståelse af glæden
som det fælles i livet set i forhold til såvel det mellemmenneskelige som det skabte.
Samarbejdende sogne står for arrangementet,. Alle er
velkomne, og der er gratis adgang

www.gelstedbladet.dk

Kirke og Krea----Kom og vær med til lidt hygge omkring håndarbejde i
den mørke tid – 5 eftermiddage i løbet af efteråret fra kl.
15.00 – 17.00. Eftermiddagen er tænkt som en mulighed
for, at vi kan være sammen på tværs af generationerne.

Vi håber rigtig meget på, at der udover børnene er en
hel del ældre, der kunne have lyst til at deltage. Måske
bare være med og måske tilmed lære lidt
håndarbejdsfærdigheder fra sig. Der er rigtig mange
børn, der gerne vil lære at strikke, hækle eller sy. Og
måske har man lyst til at lave perler (ørenringe eller
andet).
De ældre, der gerne vil deltage, tilbyder vi kørsel. Der
bliver lavet en kørselsordning. Du skal blot melde dig
hos sognepræsten.

KIRKEHØJSKOLEN
I Middelfart Provsti
Moderne pilgrimsfærd.

Hvad er en ”rigtig” og ”autentisk” pilgrim i dag?
v/ cand. Mag. I historie og religion, Martin Fog-Nielsen
Lørdag den 5. Oktober 2013 kl. 9.00 – 12.00
i Gelsted sognehus, Gelstedvej 58, Gelsted

Jødedom, kristendom og islam – variationer
over samme tema eller væsensforskellige
religioner?

Er de tre religioner, når det kommer til stykket, meget
forskellige?
v/ lektor Kurt Christensen, Aarhus
Lørdag den 9. November 2013 kl. 9.00 – 12.00
i Strib sognegård, Strib Landevej 1, Middelfart

Det er gratis at deltage. Der bliver serveret kaffe og
saftevand, brød eller kage.
De første par gange vil det være rigtig fint at have sit
eget håndarbejde med..
Dog: Et lille lager af perler, garn og stof haves.

”Præsten og kætteren”

Alle - børn og ældre, ja, alle generationer er hjertelig
velkomne til at deltage. Det er også i orden, hvis du ikke
kan hver gang.

Folkekirken på Fyn.

Med tiden er det tanken, at vi vil handle et lager ind af
diverse hobbyting, så der bliver mulighed for at lave
rigtig meget forskelligt.

Datoerne er:

8. oktober
22. oktober
5. november
19. november
3. december.

Tilmelding til sognepræsten pr. mail: dsn@km.dk
eller telefon 64 49 10 96

- om kirkens og kristendommens møde med den
moderne, søgende dansker. Foredraget udspiller sig
som en dialog mellem to parter, der forsvarer hver sit
verdensbillede og hver sin fortælling.
v/ cand. Theol. Og sognepræst Morten Skovsted og ph.d.
og forfatter Iben Krogsdal
Lørdag den 11. Januar 2014 kl. 9.00 – 12.00 i
Middelfart Sognegård, Algade 7, Middelfart
Hvilke tanker har biskop Tine Lindhardt gjort sig om,
hvad hun har hørt på sine møder med de fynske
menigheder?
v/ biskop Tine Lindhardt
Lørdag den 8. Februar 2014 kl. 9.00 – 12.00 i Ejby
præstegårds konfirmandstue, Nørregade 97, Ejby

Gudstjeneste og foredrag

Gudstjeneste i Asperup Kirke ved pastor Hanne Drejer
kl. 10.30 med efterfølgende frokost.
Derefter foredrag ved digteren Søren Ulrik Thomsen,
som forsvarer den traditionelle gudstjeneste.

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
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Søndag den 9. Marts 2014 kl. 10.30 – ca. 15.00 i
Asperup Kirke og Sognehus, Kirkestræde 1, Asperup
Vedr. Tilmelding og pris se venligst Kirkehøjskolens
hjemmeside:
www.kirkehojskole.dk
____________________________________________________________________

Minikonfirmander - - Minikonfirmandundervisningen er gået i gang i uge 39
og ligger kl. 13.50 – 16.15 på følgende datoer:
24. sept / 1. Okt. / 8. Okt ( p. Gr. Af kirke og krea
sluttes denne dag kl. 15.00) / 22. Okt / 29. Okt / 5.
Nov. / 12. Nov / 19. Nov ingen
minikonfirmandundervisning, idet præsten er på
kursus) / 26. Nov / 3. Dec.
2. søndag i advent er der minikonfirmation i Gelsted
Kirke kl. 14.00.

Alle er velkomne til at deltage – også selvom man ikke
går på Gelsted skole.
Du kan sagtens nå at være med!

_________________________________________________________________

Konfirmandundervisning- - - -

Konfirmandundervisningen er gået i gang i uge 38 og
ligger kl. 7.50 – 9.15.
Børnene fra Tanderup får køremulighed fra Gelsted
Kirke til Ejby skole efter undervisningen.

Filmaften for konfirmander - - foregår fra kl. 19.00 – 21.30
den 3. Oktober i Tanderup Sognegård
den 28., nov. i Føns Konfirmandstue
den 6. Februar i Gelsted sognehus.
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Det sker - - - Fredag den 25. Oktober kl. 17.00

Spaghettigudstjeneste i Tanderup Kirke . En
spaghettigudstjeneste er en kort gudstjeneste i
børnehøjde, hvor børne- og ungdomskoret deltager.
Efter gudstjenesten går vi i sognehuset og spiser.
Alle er hjertelig velkommen.

Torsdag den 7. November kl. 19.00

Lyset og de levendes land – et foredrags og syngsammen arrangement om Grundtvig, der netop i sine
salmer beskriver lys og liv. Om nogen bar han
kontrasten til livet og lyset - nemlig mørket i sit liv.

Det er tidligere Biskop og Hofkonfessionarius Erik
Normann Svendsen, som vil stå for denne aften. Han er
en fantastisk fortæller og vil levere en aften, der både er
folkelig, vidende og fyldt med sang, fortælling, musik og
ikke mindst glæde.
Arrangementet foregår i Tanderup sognegård.
Entré 50 kr

Tirsdag den 8. November kl. 17.00

Spaghettigudstjeneste i Gelsted Kirke .
Alle er velkomne. Vi spiser i Sognehuset efter
gudstjenesten.

Mandag den 11. November kl. 18.00

Sangaften om Poul Henningsen v/ sognepræst Dorthe
Stæhr Nielsen og Herrekoret under ledelse af Preben
Duedal Rasmussen.
Arrangementet foregår i Husby Forsamlingshus med
spisning kl. 18.00
Se nærmere i dagspressen op til arrangementet.

Øvrige arrangementer: Se venligst under
omtalen af de enkelte arrangementer, herunder
Kirkehøjskolens.

www.gelstedbladet.dk

Dato

Gelsted

Tanderup

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

Søndag

13-10-2013

09.00 LH

Ingen

Søndag

20-10-2013

11.00

DSN

Ingen

Søndag

27-10-2013

09.30

DSN

11.00

Søndag

03-11-2013

16.00 DSN
Alle Helgen

19.00 DSN
Alle Helgen

Søndag

10-11-2013

11.00

DSN

Ingen

Søndag

17-11-2013

09.30

DSN

11.00

Søndag

24-11-2013

09.00

JF

Ingen

Søndag

01-12-2013

09.30

DSN

11.00

Søndag

08-12-2013

14.00

DSN

JF
=
JR =
MHL =
LH =

1. Sø i advent

Gelsted døde
Ellen Rita Nielsen
Fredensgade 7 i , 5591 Gelsted
Død 9. Juli 2013

Jenny Haugaard
Buggergade 7, 5500 Middelfart
Død 12. Juli 2013
Ebbe Egefelt Toftemark
Svinget 2 b, 5591 Gelsted
Død 20. Juli 2013

DSN

Anna Kathrine Karkov
Tårupvej 12 T, 5591 Gelsted
Død 25. August 2013

Karen Margrethe Jensen
Egebo Plejecenter, 5592 Ejby
Død 8. Sept. 2013

Gelsted døbte

DSN

DSN

1. Sø i advent

Ingen

Johanne Fårup
Jens Rothmann
Mikkel Holmgård Larsen
Lars Højland

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

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

Marie Klovborg Bech
Søndergade 121, 5591 Gelsted
Døbt 6. Juli 2013
Liom Lundehave Nielsen
Birkehøjvej 3, 5591 Gelsted
Døbt 20. Juli 2013

Isolde Schøn Mouritsen Rusbjerg
Gelsted Byvej 9, 5591 Gelsted
Døbt 20. Juli 2013
Gry Kamp Vanman Knudsen
Salliaq 17 – 18, 3911 Sisimiut
Døbt 27. Juli 2013

Malou Vedel Martedal
Grønlunden 29, 5492 Vissenbjerg
Døbt 1. September 2013

Tanderup døbte

Hans Christian Brusgaard Jørgensen
Tanderupvej 91, 5592 Ejby
Døbt 15. September

Viede i Gelsted Kirke
Lene Damgaard Nielsen og
Rasmus Lehrmann Nielsen
Tårup Udlod 28, 5591 Gelsted
Viet 20. Juli 2013

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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Ændring af gymnastik træningstider.
Det har været nødvendigt for gymnastikudvalget,
at foretage følgende ændringer i træningstider.
Lømler og Lømliner:
Ny tid er mandag fra
17.00 til 18.30. I tidsrummet 17.00 til 17.30 er der
opvarmning i aulaen, og derefter træning i gymnastiksalen fra 17.30 til 18.30.
ROS-Holdet: Flyttes fra torsdag til mandag fra 18.30
til 20.00.
Pilates:
Træningen flyttes fra gymnastiksalen til
aula og klubhuset.
Micks ”elite” hold: Ny tid er tirsdag fra 19.00 til
20.00 (Starter nu en time tidligere).
Ændringerne er gældende fra og med uge 39.

spændende at prøve formandsposten. Jeg har altid
syntes, at det er vigtig at bakke op omkring foreningslivet i lokalsamfundet.
Mit håb er, at jeg sammen med udvalget kan styrke
gymnastikken yderligere i Gelsted.
Udover at være formand for Gymnastikudvalget, så er
jeg med i Gelsted Lokaludvalg, sidder i bestyrelsen for
Grundejerforeningen ”Toften” og så jeg har en suppleant post i Gelsted Vandværk.
Selvfølgelig er formanden at finde på 2 af gymnastikholdene.
Vel mødt til træning.

Hvornår får vi ordenlige træningsforhold?
Vi kæmper stadig med for lidt plads til alle vores fodboldspillere. Vi har stadigvæk alt for lidt plads. De to
baner vi har til rådighed bliver benyttet så meget, at
det slider hårdt på især banen ved hallen.

Ny formand i gymnastikudvalget.
Jeg hedder Lars Sørensen og har siden 1. juni været
formand for gymnastikudvalget under G.G.&I.F.
Jeg er født og opvokset
i Vojens, men i 1999
kom jeg til Gelsted
sammen med Tine,
som jeg i dag er gift
med. Vi blev hurtigt en
del af lokalsamfundet
bl.a. ved at dyrke gymnastik. Vi har to piger,
Laura og Kathrine som
også har været gymnaster på et af de mange
børnehold.
I maj fik jeg en henvendelse fra udvalget,
om jeg ikke kunne
tænke mig at komme
tilbage til gymnastikudvalget, da udvalget manglede
medlemmer og en formand. Jeg har 2 gange tidligere
været medlem af udvalget og tænkte det kunne være

Den bruges af skolen og af klubben til træning og til
kamp. Banen ved ”smeden” er også hårdt belastet af
både træning og kamp. Derudover har vi kun en bane
med lys på, så vi kan desværre ikke flytte ret meget
rundt på træningstiderne. Kommunen har lige været på
inspektion og kom med forslag om, at skåne banen ved
hallen om sommeren, for så at være vinterklar (med
lys på banen). Hvordan har kommunen tænkt sig at vi
skulle kunne træne og spille kamp på én bane?

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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Den nye bane (renovering af den gamle grusbane)
bliver tidligst klar til brug efter sommerferien 2014.
Førhen havde vi tre baner til rådighed og kunne få det
hele til at gå op. Nu har vi kun to baner til rådighed og
kæmper for at alle kan træne og spille kamp. Vi har
aldrig nogensinde i klubbens historie flyttet så meget
rundt på træningen og kampe, for at alt kan afvikles,
som vi har gjort de sidste 2 år. Det kræver stor fleksibilitet af både trænere og spillere.

Vores kampplanlægger ringer konstant rundt til alle
klubber og flytter kampe. Vi vil gerne fremover kunne
tilbyde fodbold for alle, både unge og lidt ældre.
Vi har faciliteterne, spillerne, en god trænertrup og
mange frivillige hjælpere og det ønsker vi at bevare her
i Gelsted.
Kommunen vil meget gerne sætte fokus på frivilligheden i bl.a. idrætsforeningerne, så vi vil gerne opfordre
til, at vi får nogle ordenlige træningsforhold i Gelsted.
Fodbold og Aktivdag
Lørdag den 7. september afholdt vi aktivdag for ungdomsafdelingen. Alle fik prøvet en masse aktiviteter.
Der blev spillet fodbold både holdvis og i kamp mod
trænerne. En del forældre havde bagt kage og andre
hjalp med aktiviteterne og servering af pølser og saft.
Tak til alle trænere, spillere, forældre og øvrige
hjælpere for en dejlig dag.
Alle hold fra 5 til 11 år spiller stævner, 3-5 eller

7 mands fodbold. Fra 12 år spilles der enkelt kampe i
7-9 og 11 mands. Vi har hold fra U5 til og med U17
(fra 4 til 17 år)samt superoldboys, veteraner og Herre
senior. Der er træning og kamp hver dag og stævne
og kamp i weekenden. Der er plads til flere spillere så
kom og vær med.

Alle er også velkomne til at se både træning, stævner
og kampe. Vi byder på en kop kaffe, så kom og bak op
om alle holdene.
Nogle af spillernes forældre og bedsteforældre ønskede
at samles om andet end fodboldkampene, så de har
dannet en strikkeklub (fodboldboldens strikkeklub).
De mødes hver anden onsdag, med start den 18. september kl. 19.00 til 21.00 i klubhuset.
Har du lyst til at være med, så kom.
Indefodbold
Fredag den 1. november starter indefodboldsæsonen,
nærmere besked fra trænerne i oktober måned.
Lørdag den 7. og søndag den 8. december
Gelstedstævnet indefodbold for ungdomshold.
God sæson til alle.

Fodboldafdelingen

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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G e ls t e d

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

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

Tlf. 64 49 22 99
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G e l s t ed
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Søndergade er repareret

Hermed et svar fra kommunen

I Gelsted og omegn er der, som i øvrigt i resten af landet, mange gader og veje, der længe har trængt til at
få asfalten repareret. I Søndergade var det f.eks. i flere
år således, at cyklister skulle passe på ikke at miste
tandprotesen, når de passerede tværgående ujævnheder.

De reparationer, som er foretaget på Søndergade, er
betalt af ledningsejerne. De fleste ledningsejere er med
i en ordning hvor de betaler kommunen for at fjerne
GAB en i 1,5-2,0 cm dybder 1-2 år efter ledningsarbejdet er færdigt, hvorefter der udlægges slidlag.
Denne ledningspakke har været i udbud, så derfor kan
de ikke lave andre reparationer, som ikke er omfattet af
udbuddet. Øvrige reparationer laves af vores entreprenørgård.
Venlig hilsen
Klaus Henriksen
Trafik- og Vejafdelingen
Middelfart Kommune
Østergade 21
5580 Nørre Aaby
Der er, som læseren sikkert ved, næsten altid en
naturlig forklaring på alt. Også der, hvor den for
uindviede kan være svær at se.
KL

Men så endelig dukkede folk i gule veste op med dyre
maskiner og reparerede så i hvert fald Søndergade og
omfartsvejen. Nogle af vi gelstedborgere undrede os
måske, da de gule veste igen var borte. Ny glat asfalt
var der både her og der. Men midt imellem var der
efterladt områder lige så hullede som før.

En produktionsplanlægger har en gang sagt til undertegnede: ”Selv ikke den mest omhyggelige og detaillerede planlægning kan erstatte et svineheld.” Var forklaringen mon her, at heldet havde svigtet os?
Teknisk Forvaltning blev spurgt og Gelsted Bladet bringer her den rette forklaring:
KL

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

Mere om vejene

Ja, vejene i Gelsted by og omegn er blandt de dårligste
i verden.
Se billedet her af hjørnet Grønnegade og Tårup Udlod.
Her er det kun et spørgsmål om tid før måske et barn,
kører ned i det 10 cm dybe hul, og måske slår sig ihjel,
eller bliver invalid. Hvad det gør ved vore biler, kan
man vel tænke sig til.
Prøv selv at cykle rundt i byen, prøv bl.a. Gelsted

www.gelstedbladet.dk
Mose, Grønnegade, Tårup Udlod, m.fl. og se selv.!
Det er jo dejligt at vi er blevet en del af Middelfart kommune, her kan vi virkelig mærke at de tager sig, som
lovet, af os i yderdistriktet.
Hvem skal vi dog stemme på til kommunalvalget ?
SA

Centerrådet for Gelsted Plejecenter

Hvert år laver dagplejerne flere forskellige udflugter
med dagplejebørnene. En tur til Madsby - parken med
tog, er altid noget børnene synes er sjovt, turen med
toget er helt speciel, der snakkes og peges interesseret
på de ting og dyr vi kører forbi. Selve dagen i Madsby - parken, er super sjov og hyggelig, store flotte
legepladser vi leger på, og dyr vi kan klappe og se på.
Madpakkerne bliver spist med velbehag, inden det er
tid til en middagslur, og så går turen hjem igen.

Afholdt fredag den 20 september frivillig fredag med
aktiviteter for beboerne om formiddagen og et stort
bankospil om eftermiddagen. Hvor alle var velkomne.
Ca. 50 personer deltog i dette arrangement hvilket var
meget tilfredstillende.

LIVSGLÆDE ER

En tur der også altid er et hit, er besøget på Kogården
hos Niels Eriksen, her er det super sejt at kunne røre
ved køerne. Vi får lov til at smage på den friske mælk,
Jeg
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Preben Jørgensen
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www.tpt.dk

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

Brørup

Søndergade
8 · Tlf.
Geoteknik og Miljøopgaver, så er det COWI
A/S.

I Gelsted udføres der klargøring af jordprøveanalyser, www.tpt.
efter prøver hentet op
rundt omkring
i Danmark.
Behandlinger
finansieres.
Små afdrag over op t
- Se COWI s hjemmeside, www.cowi.dk
Kontakt COWI i Gelsted v. Arne Kristensen, tlf. 22 10 72 84.

21

www.gelstedbladet.dk

Ny kæmpestald hos
Søren Hvelplund på Håre Mosegård

hjælp under hele byggeprocessen og har bakket fuldt
op om projektet.

Stalden er netop blevet indviet med åbent hus, hvor
mange besøgende lagde vejen forbi, og bladet kom
med nogle spørgsmål, som Søren så fint har svaret på.
Det gamle var slidt ned og havde jeg ikke bygget nyt,
havde jeg ikke været mælkeproducent nu. Med den nye
stald kan arbejdsgangene effektiviseres og alt er up to
date, hvad angår dyrevelfærd, hvilket jeg vægter højt.
Køerne skal have det godt, for at have en høj ydelse og
arbejdsklimaet i den nye stald og malkestald for mine
folk er helt i top.
Jeg har arbejdet på at få lov at bygge siden finanskrisen og har set mange forskellige stalde og flere forskellige måder at gøre det på – jeg har så valgt de ting,
som jeg har syntes, har passet bedst ind her hos mig
og har tegnet stalden, præcis som jeg gerne ville have
den. Der er bygget, så den er fremtidssikret, så jeg
med tiden kan udvide produktionen. Det var helt nødvendigt at bygge nyt - det ville slet ikke kunne svare
sig at renovere de gamle stalde, da de ikke var tidssvarende og der ikke var plads til det antal dyr, som jeg
gerne skulle op på at have.
Jeg kommer op på 250 køer og 250 kvier. Tyrekalvene
sælges når de er 1-2 måneder. De bliver solgt til en kalveproducent, som feder dem, til de skal slagtes. Da jeg
tog stalden i brug 1/7-13, havde jeg købt en besætning
på Midtfyn, så jeg næsten havde fuld produktion fra
starten. Jeg fik alle køer og kvier fra samme besætning,
hvilket for mig var vigtigt.
Når jeg er på fuld produktion, bliver der produceret 6
tons mælk om dagen. Køerne går ind på en stor gummigulvflade, hvorfra de går videre, og malkes i hold
med 48 malkemaskiner.
Jeg har nok jord til at producere det grovfoder, som jeg
skal bruge. Jeg har ikke areal nok til at bringe gødning
ud på, så derfor har jeg gødningsaftaler med flere lokale planteavlere.
Her er to fastansatte, en medhjælper nu og da og så
hjælper min far. Nogle ting i marken passer jeg selv –
resten lejer jeg folk til - Jeg bruger ca. 15 tons foder
dagligt.
Min far Steffen var måske lidt skeptisk i starten, fordi
det var mange dyr, et stort byggeri og mange penge
at investere, men nu synes han det er spændende
at være med i helt nye stalde. Han har været en stor

Undertegnede synes nu, at det er en fornøjelse at se
stalden i funktion, efter at den har været på tegnebrættet i mange år og nyder, hvor rart køerne og de
små kalve har det i det nye, og ungdyrene i det gamle.
Til nytår forventer Søren Hvelplund at være oppe på
fuld produktion, med 250 køer, så det går stærkt på
Håre Mosegård.
Tak til Dennis, som fint forklarede funktionerne i såvel
de gamle stalde, som i de nye. Og tak til Søren, som
når gæsterne var kørt, skulle i gang med forberedelserne til majssnitningen dagen efter, og tak til Helle for
hurtig tryksagsexpedition.
bn

Til foreninger i lokalområdet
Er der mon interesse for, blandt foreninger i lokalområdet om at holde en aktivitetsdag (måske den weekend
hvor der er gymnastikopvisning)
Vi har forestillet os et arrangement på Gelsted skole,
hvor foreningerne kan komme og lave lidt PR for sig
selv. F.eks. et udstillingsbord eller workshop. Det koster
ikke noget at deltage, dog vil der blive et mindre beløb
til en annonce.
Vi vil gerne mødes med Jer vedrørende dette på Gelsted skole afd. B (Bølgen) tirsdag den 22. okt. Kl. 19
GKA og Hobbyklubben
Yderlig oplysning. Hanne 20492826 eller Kirsten
30352995

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

www.lebaek.dk
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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
Gelsted Børnehus
Koldinghave 3. Tlf. 88 88 54 55.
www.gelstedbladet.dk
Der finder du mange nyttige links !
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. 25/11- 2013 - Kl. 18:00

Verner Slagter
Her er et billede af Verner slagter, som med sutteflasker har holdt liv i de 2
små dyr, fra de var helt små af, og som vist havde mistet deres mor.
De små dyr kan komme fra mennesker der har fundet ud af at de ikke kan
klare sig, ligesom Falck også kommer med svage dyr til ham.
Trods det Verner er
tidligere slagter, og
har aflivet mange
dyr - kan han også
få liv i dyr, og elsker
det. Har også høns
og duer, samt hunden
Mille.
Hele matriklen er indhegnet, da han også
har mange dådyr
m.m. under opdræt.Tidligere også udrugning af fasaner og
vildænder, som han
satte ud på sine jagter, hvor jægerne så
sammen kunne fornøje sig.
BN
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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
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