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CNC-drejning –  CNC-fræsning

Massørerne i Gelsted
sundhedsklinikken

Bettina & Kaj Mariager
Ellen Trankjær

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

D D Sansk æk ervice
- D Æ K��T I L A L L E��F O R M Å L -
Odensevej�35�·�Gelsted�·�Tlf.�64�49�10�63

Malermester
Michael A. Taylor
Tlf. 20 22 80 62

 
Vi reparerer også din bil 

 
Husby Auto Storegade 23 
5592 Ejby - Tlf. 64781446 

GENERALFORSAMLING
Foreningen – Gelsted Bladet

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
I foreningen ”Gelsted Bladet”

Onsdag d. 30. April kl. 19.00
På Holmegården 1’sal

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen

Vær med til at forme dit eget blad!
Alle i Gelsted og Tanderup Sogne er velkomne
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Planer for Gelsted Lægehus.
Der har gennem flere år eksisteret planer for 

om- og udbygning af Gelsted Lægehus. 

I den seneste tid har enhver der passerede forbi 
adressen på Søndergade kunnet forvisse sig om, at 
der er ved at ske noget.
Huset der i tidligere perioder har tjent som privatbolig 
først for læge Jensen senere for læge Ole Thygesen, 
skal ifølge planerne indgå i lægehusets arbejdsom-
råde. Og der er også planer, som skal skaffe yderst 
tiltrængt P-plads for den stærkt besøgte lægepraksis.
Men Middelfart Kommune har nogle planer for den 
samlede sundhedssektor i gamle Ejby Kommune. De 
ønsker at samle det hele og gøre Ejby Rådhus til et 
nyt, ”centralt”, stort sundhedscenter. 
Når man søger på www.sundhed.dk kan man bl. a. se, 
at regionen vurderer, der er basis for 6 bæredygtige 
praksis i Middelfart Kommune og videre:

”Det anses som hensigtsmæssigt, at praksis i Ejby og 
Gelsted indgår i en flerlægepraksis (samarbejds- eller 
kompagniskabspraksis). Det samme gælder praksis i 
Brenderup/Harndrup. Middelfart kommune opfordres til 
at medvirke til at facilitere en evt. sammenflytning af 
disse praksis.”  

Et kort på samme hjemmeside over kommunens 
lægepraksis viser 5 læger i alt i Ejby og Gelsted. Der 
er 4 i Gelsted og 1 i Ejby. Og da jeg besøgte Walter 
Ulrichsen fortalte han, at lægerne ønsker at blive i 
Gelsted, hvor deres planer er at bygge til og moder-
nisere deres arbejdsplads. Der mangler endnu nogle 
tilladelser fra kommunen før byggeriet kan fortsætte, 
men der foreligger på nuværende tidspunkt heller ikke 
noget afslag.
Regionen anbefaler altså, at de 5 læger i Gelsted og 
Ejby får samme adresse. Men der siges ikke noget 
om, at det er klogere at flytte 4 læger til Ejby end at 
flytte 1 læge til Gelsted. Morten Laustesen er kommu-
nens ansvarlige for planerne for Ejby rådhus og vi ville 
gerne have haft hans kommentarer med i bladet, men 
han var ikke at træffe før sidst på ugen. Kommunaldi-
rektør Steen Vinderslev sad i et møde og skulle ringe 
tilbage med kommentarer, når mødet sluttede. Vi har 
endnu ikke hørt fra ham, men er naturligvis interesse-
rede i evt. en anden gang at høre nærmere forklaret, 
hvorfor det er smartere, at 4 læger skal flytte end at 1 
læge skal flytte. Medmindre forklaringen er den enkle, 

at hele øvelsen mere er lagt til rette for at få solgt 
nogle, efter kommunens egen vurdering, moderne, 
gode, solide og velholdte bygninger. Bygninger der, 
vurderer de, egner sig fortrinligt til alt muligt andet 
end rådhus i Middelfart kommune.

Måske vil nogle af bladets læsere komme til at tænke 
på andre forlydender fra regionerne. For at imødegå 
problemer med at få praktiserende læger til at bosæt-
te sig med praksis i udkantsdanmark, har regionerne 
netop ønsker om at skabe nye,”centrale”, store sund-
hedscentre, hvor det så skal blive lettere at få læger 
til at slå sig ned. Og det ovenstående hentet fra www.
sundhed.dk er vel at betragte som en del af de aktivi-
teter. Det handler altså om at støtte svage steder på 
landkortet. Er Gelsted Lægehus sådan et?
Gelsted kommer let til at fremstå som udkant. Især 
når man ikke bor der. Og alting i verden skal helst 
være nyt, ”centralt” og stort. Tænk bare på rådhuse. 
Men når Gelsted Lægehus er bygget om og moderni-
seret er det da nyt! Når man ser på antal af ansatte 
og besøgende er det da også stort og findes ikke 
større i stor omkreds. Centralt ligger det jo også, hvis 
man bor i Gelsted. I øvrigt kommer mange af Læge-
huset Gelsteds patienter fra de østlige yderområder af 
Assens kommune. Vil de synes lægen bor mere cen-
tralt, når han bor i Ejby? Eller vil de vælge Gelsted/
Ejby lægerne fra? 
Folk fra Middelfart, der måtte synes, vores lægehus 
ikke ligger centralt nok, er velkomne til at flytte her-
til. Så oplever også de, at det er ”centralt”. Gelsted er 
bare kommunens østlige udkant. Middelfart er kom-
munens vestlige udkant.                      Karsten

Nyfæste 11
5560 Aarup

Tlf.: 5121 0847
malerclausen@gmail.com

Annoncer.indd   1 3/25/2014   10:12:40 AM
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Fiberbredbånd i Husby og Tanderup
Husby Tanderup Borgerforening bød den 18. marts vel-
kommen til fiberbredbånds-informationsmøde i Husby 
Forsamlingshus. 

Lige siden en lokal beboer, Anne Agerbo skubbede til 
foreningen, om det ikke var en god idé, at borgerfor-
eningen arbejdede for udbredelsen af fiberbredbånd i 
Husby Tanderup, har tingene taget fart, mødet var den 
foreløbig kulmination på dette. Ved mødet informerede 
Signe Thöle fra Energi Fyn om fiber i almindelighed og 
vores projekt i særdeleshed. Borgerforeningens kasse-
rer, Morten Kronborg er projektleder.

120 lokale mødte op, og lige fra første færd var der 
bred opbakning fra både landbrugene og mange andre 
selvstændigt erhvervsdrivende. Vi bruger nettet mere 
og mere, både til virksomheder og det offentlige i ste-
det for telefonen - Vi kender alle den kønne stemme 
der siger: ”Der er i øjeblikket ingen ledige medarbej-
dere.” ” Du har nu 35 muligheder...”

”Det går ikke!” siger borgerforeningens formand Ole 
Vagn Larsen. – ”En almindelig dansk bredbåndsfor-
bindelse kører i gennemsnit med en hastighed på 8,1 
megabit pr. sekund ifølge den internationale rapport. 
Derfor skal der ske store ting, hvis danske forbrugere 
og virksomheder skal have mulighed for at være digitalt 
førende og nyde godt af nye og avancerede tjenester.

- Det er et trist paradoks, at vi danskere ofte kåres til 
det mest IT-parate folkefærd i verden, men at vores 
digitale muligheder samtidig begrænses af alt for lave 
hastigheder på vores bredbånd. Både Sverige og UK 

rangerer foran Danmark. I begge lande investerer 
staten i udrulning af højhastighedsbredbånd i yderom-
råderne. Det gør man ikke i Danmark - så vi må selv 
lægge os i selen, hvis vi ikke skal blive hægtet af.

Erhvervene får en væsentligt forbedret linje til verden 
og andre kan blive i stand til at arbejde hjemmefra. 
Hurtigt internet er i dag blevet lige så vigtig som el, 
vand og kloak. 
Vi bor i et smukt område med vand på 3 sider og skov 
og bjerge på den fjerde - Ved at arbejde for fiber i 
Husby Tanderup området, forventer vi, at det vil bliver 
yderligere attraktivt at slå sig ned, og dermed væsent-
ligt nemmere at udleje eller sælge ejendomme herude 
– faktisk er der lige blevet solgt en ejendom, netop 
fordi der arbejdes for få fibernet hertil.” 

I læsende stund er borgerforeningens fiberambassa-
dører på vej rundt til alle beboere i området for at få 
en bindende underskrift. Ca. 70 % af husstandene skal 
bakke op om projektet inden Energi Fyn går i jorden 
- Husby Tanderup Borgerforening tror på, at det vil lyk-
kes.
                                                                       OVL

Jørgen Bog
I forrige nummer af Gelsted Bladet fortalte vi, at som 
”sognekonge 2013” valgtes Jørgen Christensen også 
kaldet Jørgen Bog. Det kunne der være flere årsager 
til, men den aktuelle var, at Jørgen Bog for 50 år siden 
startede ”Gelsted Handelsstandsforening”.
Vi skrev 1963, da Jørgen sammen med bl.a. manufak-
turhandler Bendt Jørgensen, købmand Laurits Hansen 
og bagermester Børge Pedersen valgte at danne en 
forening for Gelsteds dengang talrige butikker. Og det 
var bare et halvt år efter Jørgen havde overtaget bog-
handlen i Gelsted efter sin far, der var kendt i byen som 
Svend Bog.
Svend havde omkring Jørgens fødsel i 1929 startet 
boghandel på hovedgaden i Gelsted, som på den tid 
var en stationsby i kraftig vækst. Jørgen gik i skole 
hver anden dag i Gelsted Stationskole indtil starten på 
6.klasse. Herefter gik han i mellemskolen på Odense 
Katedralskole. Ønsket var at blive student og derefter 
dyrlæge. I fritiden spillede drengen fodbold i Gelsted 
Idrætsforening, hvor hans far var en af de drivende 
kræfter.
Årene i mellemskolen var vanskelige. Ikke på grund 
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Vidste du også at ...
Der i SuperBrugsen i Gelsted hænger en postkasse til dem 
der ikke kan aflevere deres historie elektronisk (e-mail, CD, 
o.lign.) til GelstedBladet  
      - Brug den hvis du ikke kan maile din historie til os.

HUSK !   - Du kan altid finde sidste nyt og mange 
informationer på :  www.gelsted.dk

af skolen, men Danmark var besat af tyskerne. Tog-
trafikken var meget uregelmæssig, og når den var 
regelmæssig, kørte der kun tog fra Gelsted til Odense 
hver anden dag. De andre dage måtte Jørgen og andre 
drenge cykle til Harndrup, hvor de kunne komme med 
toget på Nordvestfynsbanen, hvis det da kørte der. Og 
når så cyklen punkterede ved Rørup, måtte han vende 
om, og der blev ikke noget skole den dag. Trængslerne 
sluttede omsider med en realeksamen i stedet for stu-
dentereksamen, og drømmen om et liv som dyrlæge 
måtte opgives. I stedet for fik han, på anbefaling fra 
en af de mange handelsrejsende, som faderens butik 
i Gelsted jævnligt besøgtes af, en læreplads hos ”Hol-
lenbos Boghandel” i Nørregade i Odense. I læretiden 
boede Jørgen hos slægtninge i Stegsted og cyklede 
derfra til Odense hver dag.
På en hylde i et pensionat i Holte stod omkring 1950 et 
fotografi af en ung pige. ”Hende kunne jeg godt tænke 
mig at møde,” sagde Jørgen, da han så det. Han spiste 
hver dag i det pågældende pensionat, da han havde 
fået stillingen i ”Holte Boghandel”. En stilling han havde 
fået anbefalet af den samme handelsrejsende fra fade-
rens butik, som anbefalede hans læreplads. Og en stil-
ling han derefter beholdt i 11 år. 
”Det må vi da arrangere,” sagde pensionatets værtinde, 
som havde billedet af sin bekendtes datter stående. 
Det var billedet af en ung sygeplejeelev fra Birkerød. 
Hun hed Bitten. Og i 1957 blev Bitten og Jørgen gift.
Efter Jørgens 11 år i Holte kom Bitten og Jørgen i 1963 
til Gelsted for at overtage butikken efter Svend Bog. 
Jørgen havde nok ikke butikken længe, før han hed 
Bog til efternavn som sin far. Og der gik altså mindre 
end et halvt år, før han involverede sig i opstarten af en 
forening for byens butikker. Butiksovertagelsen skete 
den 2. april 1963, da 1. april var en mandag og Jørgens 
mor ikke ville tillade en overtagelse på en mandag. Det 
fører til uheld at starte noget nyt op på en mandag. 
”Og os fra den gang, vi gjorde jo som mor sagde.” siger 
Jørgen og slutter af med at fortælle, han var glad for 
de 35 år med en butik i Gelsted st.. og desuden: Hvem 
kan i dag afvise, at resultatet var blevet ringere, hvis 
overtagelsen havde fundet sted den 1. april 1963 ?    
Karsten.

GB området som fugl Fønix?
Alle der havde deres job på Gelsted Bygningsindustri, 
indtil Velux valgte at lukke den, var naturligvis kede 
af dens afvikling. Men alle vi andre i lokalområdet var 
også berørte af situationen. Ingen var vel glade.
Nu, efter nogle år med tomme haller, kan vi måske 
håbe på, at nyt liv vil opstå på området. Som en anden 
fugl Fønix vil området blive genfødt af asken. I hvert 
fald hvis det står til Frank Pedersen fra GMF. Om fugl 
Fønix, som er et fabeldyr fra persisk mytologi, siges 
det, at den brændte sig selv i sin rede. På et tidspunkt 
herefter genopstod den så af sin egen aske og rejste 
sig højt på himlen. 
Frank Pedersen lod den 1. november 2013 sit holding-
selskab GMF Holding aps købe området med alle byg-
ningerne af Velux. Det er ikke meningen, at GMF skal 
producere på området. Derimod er det planen at sælge 
2 eller 3 af hallerne, måske flere, og så leje resten ud. 
Frank mener, at han med de priser, han er i stand til 
at leje ud eller sælge til, vil der være gode muligheder. 
Især når de første haller bliver fyldt op med aktivitet 
og derved efterhånden genskaber et levende miljø på 
grunden.
Foreløbig er 2 haller på tilsammen ca.13.500 m2 samt 
A-huset foran fabrikken solgt til firmaet Carl Hansen & 
søn fra Årup. Hallerne skal bruges til en møbelprodukti-
on, som på sigt forhåbentlig vil betyde beskæftigelse 
for mange mennesker. Desuden er der p.t. udlejet i alt 
22.000 m2 til 3 forskellige lejere. Hele boet, som GMF 
Holding aps. købte, indeholder 37.000 m2 under tag.
For Gelsted og omegn er det gode signaler. Fornyet 
erhvervsaktivitet i de nu tomme haller, vil kunne gavne 
hele lokalområdet. Allerede nu har planerne medført 
aktivitet for en del af de lokale håndværkere med at 
gøre hallerne klar til salg eller udlejning.
Karsten
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Gelsted Hallens
Cafeteria

Tlf. 21 72 70 09 / Tlf. 21 72 70 07 

Ladywalk
Ladywalk løber af stablen d 26.5.14 – fra Odense 

Dyreskueplads. Kvinder der går for kvinder ! 
Med sidste tilmelding d 28.4.14 

Vi vil gerne opfordre, til at gå med til en hyggelig aften, 
i den gode sags tjeneste og støtte Hjerteforeningen og 
Scleroseforeningen. Det koster 125.00 kr. Man får en 
t-shirt (husk at oplyse str ) og en lille rygsæk med div. 
vareprøver samt vand og frugt. 
Ruterne er 12 eller 7 km hvor man GÅR og først vælger 
distance ude på ruten. 
Ladywalk afholdes i flere store byer i Danmark på sam-
me dato og samme klokkeslet kl 18.30 
Man kan komme op i AnneMona Klinikken og melde sig 
til. 
Når dagen kommer mødes vi på torvet og fylder bilerne 
for fælles at få en hyggelig oplevelse.
 
Med Venlig Hilsen AnneMona Klinikken
Mona Frederiksen 22562364

På kursus i den Kreative Forening
Rørsmeden har været på kursus hos glassmeden på 
Koldinghave nr. 14. i dec.
Ja – og det var bare et af alle de kurser der er i gang på 
forskellige adresser i Gelsted.
Sammen med meget yngre mennesker fik jeg lov til at 
lave 2. stk. glassmykker til børnebørnene, ved at skære 
eller nappe dobbelte farvede glas, efter fri fantasi, og 

sammensmeltet i 800 gr. med en krog til at sætte på 
en halskæde. Jeg lavede også 2 blå stjerner til julepynt, 
som blev lagt i ovnen, og smeltet sammen, som om det 
var de fineste svejsninger. En glasholder til fyrfadslys 
klippet som 2 blade med en tulipan imellem fik jeg også 
klippet, efter en hel del forsøg, og smeltet sammen. 
Det var hundekoldt uden for, men inde i glasværkstedet 
var der nok, måske 30 graders varme fra ovnen. 
Glassmeden er Kirsten Hansen, som også er Hobby-
klubben på Holmegård, med maling og brænding. 
På skolen underviser hun sammen med andre i kreativ 
forening GKA, som jeg så nu kan anbefale at besøge, 
og måske blive elev for en rimelig pris, når man er 
medlem, som jeg er nu. 

Billedet viser et senere hold elever, nemlig fra d. 8. 
februar, hvor fantasierne spiller. - Min anbefaling er, 
uanset alder at kigge ind på kurserne, måske noget for 
jer.
Ligeledes anbefales ”Den lille malerskole” på Holmegår-
den, som ledes af Lone Thorup.
Når ikke jeg er ret god til det boglige, blev jeg overra-
sket over hvad jeg ku` med fingrene.
                                                                   Bn.

ÆV
Nu lukker også postbutikken, lægehuset vil de gerne 
flytte til Ejby, hurtigt internet til de erhvervsdrivende og 
private, gælder snart kun i Middelfart !
Hvad er det for et samfund vi lever i efterhånden ?
Er det kun de levebrødspolitikere i vores kommune, vi 
selv har valg ind, der mener at storby er godt, og lille 
by i udkanten, er ligegyldig ?                     SA
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GENBRUGSBUTIKKEN      GELSTED                                                                              
                                                                                         Åbningstider   
Telefon  64491999                                                                  Mandag      9,00 – 12,00
Mobil       26219706                                                             Tors – fredag   10,00 – 16,00 
Mobil       60294439 ( efter kl. 17.00 )                                            Lørdag   10,00 – 14,00
                       Dødsboer .m.m modtages evt. afhentes

www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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Nem og lækker aftensmad - til en go´ pris 

Wienersnitzel m. brasede kartofler, 

skysovs, ærter .  125,- 

Mørbradgryde m. ærter og 
råstegte kartofler 135,- 

Kroens hakkebøf m. pommes frites, 
mixed salat & dressing 100,- 

Steak af oksehøjreb m. 
grønsager, pommes frites & 

whiskysovs 150,- 

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 

Spareribs 105.-

 
 

-

Post Danmark lukker Postbutikken 
i SuperBrugsen Gelsted.

 
PostDanmark har valgt at lukke/omstille 150-200 Post-
butikker landet over her i løbet af foråret/sommeren. 
Det betyder eksempelvis at Postbutikkerne i Strib, Nr. 
Åby, Ejby og Gelsted lukker. 
Fredag den 6. juni vil være sidste dag hvor Postbutik-
ken i SuperBrugsen Gelsted har åben, som vi kender 
den i dag. 
I dagene efter pinse omdannes den til Postshop. 
Det betyder bl.a. at det fremover ikke er muligt at 
indsætte og hæve penge, betale girokort, sende post 
rekommanderet og sende pakker til udlandet.
Du vil forsat kunne afhente pakker, sende pakker ind-
lands og købe frimærker fra Postshoppen i hele butik-
kens åbningstid. 

SuperBrugsen Gelsted har pr 12. marts indledt samar-
bejde med GLS således, at du i hele butikkens åbnings-
tid kan modtage og sende pakker via GLS. Via GLS er 
det også muligt at sende pakker udenlands - dog ikke 
alle lande.

Seniorklubben 

Onsdag d. 05.03  Kl. 14. – 16. Foredrag med lysbilleder 
v. Børge Andersen tidl. Zonen.   
En Gelsted drengs oplevelser.

Alle var velkomne. Og vi blev 40 lyttere, som kunne 
nyde interessante beretninger fra før til nu. 
For os lokalfolk, var det herligt at høre om alt fra den 
gang, og som vi så kunne huske en hel del af. 
Vi kunne købe kaffe m. småkager eller drikkelse og der 
var ingen entre. 
bn

Hej  - Vi er ny tilflyttere til Gelsted. Vi har hørt de har 
en borgmester i Middelfart som passer den by, men 
hvem er borgmester her ?                               vivi r

At være gammel er ikke så slemt, når man 
overvejer alternativerne – Maurice Chevalier



www.gelstedbladet.dk

8

Gelsted Foderstof
Værkstedsvej 5
5591 Gelsted

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

Den "Nye" Legestue til dagplejen.

Dagplejere og børn har fået en totalt "ny" renoveret 
Gelsted Legestue pr. 1/1-2014:-) 
En af de første aktiviteter i de nye omgivelser var besøg 
af en madkonsulent fra Fødevarestyrelsen, som fortalte 
og inspirerede om mad og nye retter til børn og voksne. 
Dagene med besøg af konsulenten har været super for 
både børn og voksne. 
Der har virkelig været gang i  køkkenredskaberne hele 
formiddagen for at få lavet nogle fantastisk lækre retter. 

Traditionen tro er der også afholdt fastelavn med dag-
plejebørnene.
Formiddagen fløj af sted med fastelavnssang og grin.
Alle børen var flot klædt ud, og var klar til at slå tønden 
helt itu.
Der var stor spænding på, om der nu kom noget ud af 
tønden, når den gik itu, eller der kun var en "kat i"
Til stor glæde for alle, havde Super Brugsen sponsoret 
lækre godteposer til alle dagplejebørnene. 
Stor tak til Super Brugsen :-)

                                              Charlotte Jørgensen.

Traktortræk på Tårup Udlod.
Bladets udsendte reporter traf Jacob Nielsen fra Nord-
vestfynslanboungdom ud for Tårup Udlod 3. Her har 
foreningen indrettet en ny bane til årets traktortræk.
Traktortrækket vil blive afviklet den 3. maj 2014 fra kl. 
10:00. Og den nye bane giver bedre tilskuerpladser. Til 
forskel fra sidste år vil publikum nemlig kunne stå på 
begge sider af banen og nyde, at hestekræfterne slip-
pes løs. 

Jacob Nielsen fortæller, at alle traktorer er velkomne til 
at deltage. Både mindre traktorer og de helt store med 
400 HK. ”Vi håber, mange vil deltage,” siger Jacob og 
han regner med, der bliver op mod 50 deltagere i år. 
Hvis du er interesseret i at deltage, kan du tilmelde dig 
tirsdag den 15. april mellem kl. 11:00 og 21:00 ved at 
ringe til Simon på tlf. 61213697. Det koster 150 kr. at 
deltage i stævnet.
Er du interesseret i hestekræfter og/eller har du diesel-
olie i håret, må du altså aflægge marken overfor Tårup 
Udlod 3, et besøg den 3. maj kl. 10. Det koster for 
voksne 60 kr. og er gratis for børn under 12 år, at få 
lov at kigge på og der kan på stedet købes øl og vand, 
samt mad der leveres af Nordfyns Jagtforening.
                                                              Karsten

Gymnastikudvalget har afholdt det årlige 
udvalgsvalg, og der er kommet et nyt medlem i grup-
pen; Vi siger velkommen til Laura Skinderholm Otzen, 
og glæder os til et godt og konstruktivt samarbejde.
- Gymnastikudvalget.
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Man-fredag 8-19.    Lør-Søndag 8-18 

Du finder vores annonce i Ugeavisen Vestfyn hver uge

Der tages forbehold for evt. trykfejl !

 










• 
• 
• 
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Resultat af indsamlingen til 
Folkekirkens Nødhjælp, d. 9. marts: 

Vi takker for den fine tilslutning af indsamlere, både 
voksne og unge. 

Det var en dejlig solskinsdag, helt forårsagtigt, så 
indsamlerne blev mødt med stor positivitet. 

Der blev indsamlet: 

4.090,- Kr. i Gelsted,    og    3.583,- i Tanderup               
FLOT, FLOT, FLOT! 

Tak fordi I ville være med, og bruge en søndag på denne 
vigtige opgave! 

Med venlig hilsen Gelsted og Tanderup Menighedsråd. 

 

 

Tre friske spejderpiger klar til indsamlingstur. 

Fastelavn:  

 

Efter fastelavnsgudstjeneste i Gelsted Kirke, blev 
der igen i år slået katten af tønden på 
Holmegården. Efter tøndeslagning med kåring af 
konger og dronninger, blev der serveret 
fastelavnsboller, kaffe og the til de voksne og 
saftevand til børnene.  

Vi takker Michael Tayler, som sponsorerede 
fastelavnsbollerne. Også tak il Holmegården, som 
igen i år stillede lokaler til rådighed. 

Tak til de fremmødte for et par hyggelige timer. 
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Konfirmander 2014: 

27. april kl. 10.00 i Gelsted Kirke: 

Andrea Juul Larsen 
Janus Skjold Jensen 
Jonas Klint Madsen 
Peter Lind Clement 
Mette Bramsen 
Regitze Christensen 
Simone Østergaard Larsen 
Laura Frederikke Østergaard Sørensen 
Monica Cecilie Fjeldsted 
Nanna Sigård Sørensen 
Celina Reinikka Jørgensen 
Cecilia Hein Pedersen 
Nicklas Eggers Jørgensen 
Emil Richelsen Jensen 
Lucas Mathiasen 
Amalie Skjoldborg Risum Hansen 
Caroline Vallentin Ravn. 

4. maj, kl. 11.00 i Gelsted Kirke: 

Daniel Møllegaard 
Anna Wendelboe Jensen 
Anders Artit Lund Madsen 
Victoria Carlsson Jensen 
Jonas Damsted Lund Jensen 
Louise Lyk Hartmann 
Nicoline Drøge Hansen 
Valdemar Carlsson Jensen 
Elizabeth Nelly Janhøj Jensen 
Cecilie Slettemose. 

4. maj, kl. 9.30 i Tanderup Kirke: 

Maja  Bøgh Jakobsen 
Maria Bøgh Jakobsen 
Søren Joensen 
Signe Funding 
Rasmus Reinikka Jørgensen. 
_______________________________________ 
 
Ved Tanderup Kirke har vi fået stillet en stor og 
brugervenlig  udendørs  opslagstavle op. På tavlen 
hænger oplysninger om gudstjenester, personale og 
diverse arrangementer i såvel Tanderup Sogn, som i  
Samarbejdende Sogne. 
 

 

Tirsdagshygge i Gelsted sognehus : 2. gang her i foråret 
bliver d. 20. maj. Derefter planlægger vi  efter 
sommerferien  tirsdagshygge, ca. 1 gang om måneden,  
- med hygge omkring en kop kaffe, saftevand, snak, en 
sang, en historie, eget håndarbejde, og/eller  hvad 
dagen ellers byder på. VH - Gelsted Menighedsråd. 
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KALENDER: 
8. april : Plejehjemsgudstjeneste - 14.15.               
Gelsted Plejecenter, Tårupvej. 

12. april:  Dukketeateret ”Svantevit” opfører  
forestillingen: ”PUST” -  en dukketeaterforestilling for 
de små, - om de store spørgsmål i livet. Det er også 
velegnet for voksne.  -   kl. 19.00 i Husby kirke. 
Arrangeret af:  Samarbejdende Sogne. 

17. april: Skærtorsdag – holder vi traditionen tro en 
særlig gudstjeneste. Måltid og gudstjeneste smelter 
sammen på symbolsk vis. Altergangen foregår ved et 
langbord midt i kirkerummet, hvor menighedsrådet har 
anrettet et lettere traktement. Gudstjenesten er kl. 
16.00 i Tanderup Kirke.Alle er hjerteligt velkomne!    
Tanderup Menighedsråd. 

18. april: Langfredag: Vi får besøg af ”Johans Kor” fra 
Færøerne. Koret  består af ca. 32 korsangere, - de 
kommer forbi Gelsted på deres korrejse, der denne 
gang er gået til Hannover. De vil indgå i gudstjenesten 
med flere kirkelige korsatser. Det er kl. 11.00 i Gelsted 
Kirke. Efter gudstjenesten er der et let traktement i 
sognehuset. 

 

27. april:  kl. 10.00 – konfirmation i Gelsted Kirke. 

4. maj: kl. 9.30 - i konfirmation i Gelsted Kirke, og kl. 
11.00 -  konfirmation i Tanderup Kirke. 

20. maj:  Plejehjemsgudstjeneste – kl. 14.15. Gelsted 
Plejecenter, Tårupvej. 

20. maj: Tirsdagshygge i Gelsted Sognehus, kl. 15 til 17. 
Kom og vær med! 

27. maj: Indskrivningsmøde for næste års 
konfirmander, kl. 19.00 i Gelsted Sognehus. 
Konfirmander med forældre er velkomne. 

17. juni:  Plejehjemsgudstjeneste – kl. 14.15. Gelsted 
Plejecenter, Tårupvej. 

17. juni: Udendørsgudstjeneste i Tanderup med 
spejderne. Arrangementer starter kl. 17, - og der er 
gudstjeneste kl. 19. 

________________________________________ 

Samarbejdende Sogne, som er et samarbejde mellem 
de 12 sogne i gamle Ejby Kommune afslutter året med 
dukketeaterforestillingen i Husby Kirke d. 12. april, - 
under  temaoverskriften: ”Når livet gør godt”.                   
Til efteråret kommer der en ny række af spændende 
tilbud. Overskriften bliver:  ”Det moderne menneskes 
slagside”. 

Formålet med samarbejdende sogne er: 

- At styrke samarbejdet og det kirkelige 
fællesskab på tværs af sognegrænser. 
- At muliggøre arrangementer, som er for 
smalle, for omfattende eller for dyre for det 
enkelte sogn. 
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Gelsted VVS er nu Vestfyns VVS Service A/S

Vi går effektivt til enhver opgave i VVS-installationer

Telefon: 64 46 25 80  - mobil 40 14 25 80 
Granlyvej 44 -  5592 Ejby.  - www.vestfyns-vvs.dk

dato GELSTED TANDERUP bemærkninger 
APRIL    
6. 9.30 - DSN 11.00 - DSN Mariæ 

bebudelse 
13.  11.00 - DSN 9.30 - DSN Palmesøndag 
17. 19.00 - DSN 16.00 - DSN Skærtorsdag 
18. 11.00 - DSN ingen Langfredag 
20.  11.00 - DSN 9.30  DSN Påskedag 
21.  9.00 - LH ingen 2. påskedag 
27. konfirmation  1.s.e.påske 
MAJ    
4. konfirmation konfirmation 2.s.e.påske 
11. 14.00 - LH ingen 3.s.e.påske 
16.  11.00 - DSN ingen St. bededag 
18. 9.30 - DSN 11.00 - DSN 4.s.e.påske 
25. 9.30 - DSN 11.00 - DSN 5.s.e.påske 
29. 9.00 - MHL ingen Kr. Himmelfart 
JUNI    
1. 9.00 - JCR ingen 6.s.e.påske 
8. 11.00 - DSN 9.30 - DSN Pinsedag 
9. 11.00 - DSN ingen 2. pinsedag 
15. 9.30 - DSN 11.00 - DSN Trinitatis 
22. 11.00 - DSN ingen 1.s.e.trinitatis 
29. 9.30 - DSN 11.00 - DSN 2.s.e.trinitatis 
DSN= Dorthe Stæhr Nielsen, LH= Lars Højland, MHL= 
Mikkel Holmegård Larsen. 

Fra kirkebøgerne: 
Døde i Gelsted: 

27. januar – Johan Aalund Nielsen,                      
Gelstedvej 32 st.1, 5591 Gelsted. 

6. februar – Allan Fjord Davidsen,                   
Elmelundsvej 8 st,     A 20, 5200 Odense. 

16. februar – Kirsten Jensen,                            
Fredensgade 22, 5591 Gelsted. 

Døbte i Gelsted: 

2. februar – Luna Silke Holbech Simonsen,       
Bogensevej 82, 5500 Middelfart. 

9. februar – Frida Nymark Madsen,                
Hønnerupvej 17, 5591 Gelsted. 

Døde I Tanderup: 

19. januar – Annelise Hardø Jørgensen,                    
Haare, 5591 Gelsted. 

20 februar – Hans Peter Vesterbo Buch,                      
Strib Landevej 59 G, 4. 5500 Middelfart. 

Kontaktoplysninger: 
Sognepræst: Dorthe Stæhr Nielsen, Gelstedvej 58, tlf. 
6449 1096, Mail: DSN@km.dk 

Kirkekontor: Tommy Rasmussen, Kirkebakken 12, Tlf. 
6449 2049, el. 2341 0335. Mail: TOR@km.dk  

Graver Tanderup Kirke:  Jørgen Henriksen, tlf. 2179 
5325, mail: tanderupkirke@hotmail.dk  

Graver Gelsted Kirke: Tommy Rasmussen, tlf. 2341 
0335, mail: TOR@km.dk 

___________________________________________ 

Arbejdet med kirkernes nye hjemmeside har taget 
længere tid, end vi havde håbet. Siden fungerer nu  -  på 
- www.gelstedkirke.dk    

- www.tanderupkirke.dk – driller fordi domænet er i 
klemme. Brug derfor www.gelstedkirke.dk, - eller 
googletilbuddet: 

Gelsted og Tanderup kirker ! 
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Gelsteds U16 drenge fynsmestre i indefodbold
For 3. år i træk vandt Gelsteds U16 drenge fynsmester-
skabet i indefodbold.
Holdet havde kvalificeret sig til finalestævnet efter 4 
indledende stævner og i alt 20 kampe. Heraf blev 17 
vundet, 2 uafgjort og kun 1 nederlag.
Gelsted var derfor favoritter til også at vinde søndagens 
finalestævne i Årup.
Modstanderne fra Rudkøbing og Tåsinge lagde sig dog 
ikke frivilligt ned.
Efter første runde havde alle 3 hold vundet og tabt 1 
kamp.
I anden runde var vi derfor tvunget til at vinde begge 
kampe, hvis guldet skulle i hus.
Drengene fandt storspillet frem, da det virkelig gjaldt. 
Rudkøbing blev udspillet med 5-0. Sidste kamp, som 
også krævede sejr, startede skidt. Vi kom hurtigt bagud 
1-0. Drengene bevarede dog overblikket og vandt 5-3 
efter flot spil.
På billedet ses de velspillende drenge:
Bagerts fra venstre:
Lukas Risum, Daniel Jørgensen, Mads Kraaer, Kenneth 
Risum

Forrest fra venstre:
Jonas Karow, Andreas Larsen, Nicolai Hansen

Nyt fra fodbold
Alle hold er begyndt udendørstræningen og det er 
forløbet fint, selvom vi ”kun” har én bane til rådighed. 
Træningsbanen bliver meget slidt. 
Kampbanen er i skrivende stund lukket indtil 1. april. 
Den ”ny-renoverede” bane er tidligst klar til efteråret. 
Alle spillere og trænere kæmper flot om hvert et lille 
græsstrå, at spille fodbold på. 

Det ville være godt, hvis kommunen allerede nu 
begyndte at anlægge en bane mere ovre ved ”den 
gamle smed”. Det er plads til det og der går ca. 2 år 
inden den er klar. Vi ønsker flere muligheder for træ-
ningsområder og tider end dem vi kan tilbyde i dag. 
Kommunen bør også tænke lidt på de gode grønne 
områder, frivillige ledere og alles muligheder for at 
dyrke sport i lokalområderne. Vi har et flot klubhus 
men mangler fodboldbaner. De baner vi har i dag deler 
vi med skolen, fritidsordningen og krolf. Det gode 
samarbejde vil vi gerne fortsatte med, så det er i alles 
interesse at vi bliver tilgodeset i denne gode ende af 
kommunen. I Middelfart har de både vinter og som-
merbaner, så der altid er gode forhold at spille under. 
Vi ønsker ikke Middelfart tilstande, men mere optimale 
forhold i lokalområderne for at dyrke sport.

Kunne du tænke dig at spille fodbold, så har vi stadig 
plads til mange flere spillere, mød op og vær med.
Træningstider
U4-5-6-7 torsdag kl. 17.00 til 18.00
U8-9 tirsdag kl.16.30-18.00 og torsdag kl. 17.30-19.00
U10 drenge tirsdag og torsdag kl. 17.00-18.30
U10-11 piger mandag i Gelsted og onsdag i Ejby 
kl17.00-18.30
U12 drenge mandag i Gelsted og onsdag i Ejby 
kl.18.00-19.30
U13 drenge mandag i Ejby og onsdag i Gelsted 
kl.17.30-19.00
U14 drenge mandag i Ejby kl. 19.00-20.30 og onsdag i 
Gelsted kl. 17.30-19.00
U14 piger mandag kl.17.30-19.00 og torsdag kl. 19.00-
20.30
U15 drenge tirsdag og torsdag kl.17.00-18.30
U16 piger tirsdag og torsdag kl.19.00-20.30
U16-17 drenge mandag og onsdag kl.19.00-20.30
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Herre senior mandag og onsdag kl. 19.00-20.30
SuperOldboys og veteraner må gerne træne sammen 
med senior.

Hjælp søges til opkridtning af baner
Vi mangler hjælp til opkridtning af fodboldbanerne. Der 
skal kridtes 1-2 gange om ugen. Når der er kridtet op 
første gang, tager det ca. 2 – 2,5 time at vedligeholde 
hver uge. Det ville være ønskeligt, hvis der var et par 
stykker der ville være sammen om denne opgave. 
Vi kunne forestille os en hovedansvarlig og 4-5 hjæl-
pere. Det kan være unge som ældre, bare du vil yde en 
lille indsats og hjælpe klubben. Vi kan tilbyde lidt hyg-
geligt samvær, lidt motion og lidt ”kørselsgodtgørelse”. 
Kontakt udvalg eller trænerne og tilbyd din hjælp.

Forårssæsonen
Fodboldkampene og stævnerne starter første weekend i 
april. Følg med i opslagene ved klubhuset

Øens hold, et samarbejde med OB, har indtil nu kun 
været for drenge. Der har været fælles træninger og 
udtagelser til øen hold. Sidste år gik Peter Clement hele 
vejen via fællestræningen til udtagelse på øens hold. 

I august flyttede han til OB på deres U14 hold. Meget 
flot klaret. 
Her i marts måned er Øens hold nu også for piger. Det 
bliver spændende at se, hvad det kan udvikle sig til.

Pigeraketten kommer på besøg lørdag den 23. august 
kl. 13.00 – 16.00
Gelsted stævnet i indefodbold er den 7. - 8. december.

Det er gratis og alle er velkommen til at komme og se/
følge stævner og kampe i klubben. 

Rigtig god sæson til alle.

På sportsligt gensyn     -   Fodboldafdelingen
Marianne, Jesper, Rasmus og Britta

FGH’s klubmesterskab 
Rammerne var sat for årets Klubmesterskab i badmin-
ton for ungdomsspillere – Gelsted hallen lørdag d. 22. 
marts fra 9-12.00, og spillerne var mødt talstærkt op.
Allerede fra de første kampe kunne man mærke inten-
siteten både fra spillerne og forældrene på tilskuerræk-
kerne. Enkelte kampe var blevet afviklet i den forgang-
ne uges træningstid – så nu gjaldt det de sidste kampe, 
der skulle bestemme om man skulle gå hjem med en 
pokal eller ej – og ikke mindst bære titlen som Klubme-
ster det næste år. 
Der var spillere fra U9 til U15 – og endda var en enkelt 
pige yngre end U9 mødt op til kamp, men hun kæmpe-
de flot mod de lidt ældre drenge. Det var ikke muligt at 
spille regulære doublekampe i alle årgang – men træ-
ner Lars fik sammensat kampe på tværs af årgange, 
så der blev afviklet så mange kampe som muligt til de 
ventende pokaler. 

 I enkelte af kampene overraskede de yngre spillere 
ved at give kvalificeret modstand til de ældre spillere. 
Det var spændende dyster at se på.
Da alle kampe var afviklet blev der talt sammen og 
vinderne blev fundet. Heldigvis var der i år indsamlet 
rigeligt med præmier, så der var præmier helt ned til 
5. pladsen, bl.a. blev der uddelt: tasker, tøj, ketchere, 
blomster, slik og chips. Alle fik en medalje om halsen 
for deltagelse og en fotograf stod klar til at forevige 
spillerne. Pokalerne gik med førstepladserne hjem. 
Spillernes navne indgraveres i pokalerne og man må 
beholde dem indtil næste års Klubmesterskab afvikles. 
Pokalen som årets ungdomsspiller gik til Tobias Andrea-
sen U15.
Dagen afsluttedes med fælles spisning i hallens cafe-
teria for både spillere, forældre og søskende. Menuen 
stod på pasta med kødsovs og råkost, det var et til-
løbsstykke efter al den energi der var brændt af på 
banerne.

Tak til trænere, spillere, forældre, sponsorer og frivillige 
for opbakning til dette arrangement.
Vi opfordrer de unge, som har lyst til at forsætte med 
ketchersport hen over sommeren til at holde øje med 
opstart for tennis træning i Ejby.

Klubmestrene 2014:
U9 DS  – Lucca Modin
U9 HS  – Magnus Thomsen
U9 HD  – Oliver Thygesen og Jonas Thygesen
U11 DS – Mille Korshøj Jensen
U11 HS – Sebastian Gudiksen
U11 DD – Mille Korshøj Jensen og Katrine Skovgaard
U11 HD – Sebastian Gudiksen og Nikolaj Jørgensen
U11 MD – Katrine Skovgaard og Sebastian Gudiksen
U13 DS – Sofie Teut
U13 HS A række – Nikolaj Sørensen
U13 HS B række – Jonas Føns
U13 DD – Naja Zeberg og Sofie Teut
U13 HD – Rasmus Svendsen og Nikolaj Sørensen
U13 MD – Sofie Teut og Nikolaj Sørensen
U15 HS A række – Tobias Andreasen
U15 HS B række – Jonas Madsen
U15 HD A række – Tobias Andreasen og Nicklas Jørgen-
sen
U15 HD B række – Jonas Madsen og Silas Johansen
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GAS • VAND • VARME • SANITET
Kløvervænget  2, 5591 Gelsted
www.rosenkjaer-vvs.dk

Tlf. 64 49 22 99

Cirkus kommer til byen……….
I år har SuperBrugsen Gelsted lavet et samarbejde med 
cirkus Mascot, hvor de har købt en af deres forestillin-
ger. Datoen er ikke endelig fastlagt men det forventes 
at blive omkring den 20. maj. Endelig dato og priser vil 
blive annonceret senere i SuperBrugsen – men der er 
ingen tvivl om at prisen bliver god.

Fra Cirkus Mascot om dette års forestilling:
Cirkus er en af Danmarks ældste kulturoplevelser og 
det er med stolthed, at vi med vores 21. sæson bringer 
den videre ind i 2014. Vi har sammensat årets forestil-
ling efter vores faste principper: tradition, modernitet 
og familiehygge og kan godt afsløre, at der er lagt op 
til et forrygende show. Hos os er familien altid i højsæ-
det. Det er vores ønske at ramme alle aldersgrupper og 
derfor har vi igen samlet dygtige internationale artister, 
vores dejlige dyr og Danmarks sjoveste klovn for at 
give publikum en eventyrlig oplevelse.
 

Vi glæder os til at byde på en uforglemmelig oplevelse, 
med levende underholdning når det er bedst og ikke at 
forglemme hyggeligst.

Til Gelsted bladet!

Jeg ved ikke om bladet vil bringe dette, men herunder 
lidt som glæder og  ærgrer mig og rigtig mange andre 
mennesker.

Det går langsomt fremad med færdiggørelsen af vores 
flotte Børneunivers omgivelser, tillige med en fast ord-
ning om pasning af arealerne, som ikke har det godt.

Her en billedserie, som godt kan give nogle indtryk af 
det, der burde have med planlægningen at gøre:

Billede 1 : Smuk beplantning ned langs den nye sko-
lesti - men væltet af stormen Bodil. - Stien bruges 
meget, men hvem skal holde den farbar? 

Billede 2 : De evige vandhuller ved indkørslen, som er 
smart lavet, men fungerer slet ikke. Forsyningslast- 
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Brug den lokale aftenskole

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

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

Tanderup
Vognmandsforretning I/S

Tanderupvej 60 - 5591 Gelsted

Tlf. 6478 1083

Fax. 6478 1023

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

Gelsted Kreative Aktivitet

Yderlige information og tilmelding 
40313575 eller post@gkaf.dk eller se på 

vores hjemmeside www.gkaf.dk

Vi tilbyder kursus i bla. pileflet, keramik, 
papirflet, filtning, glas, strik/hækling, 
syning, samt rigtig meget andet

bilerne kan ikke klare kurverne.

Billede 3 : Fra venstre side af billedet venter græs og 
træ på at blive fjernet, så der kan lægges asfalt, til 
glæde for brugerne.

Billede 4 : Selvfølgelig vil børn og forældre gå eller 
cykle hen over græsset, i stedet for helt op på Kolding-
have. Her ventes asfalt el. sten.

Ingen billeder af det allersidste forsøg på at holde P. 
pladsbrøndene tørre. Faskinen er netop blevet udvidet 
i volumen, men før der kunne graves var der mere end 
10 m3 regnvand i den førstlavede, som måtte pumpes 
væk. - Næste gang er der så 20 m3 vand, da jorden 
her er mættet.

I øvrigt som ventet P problemer, når der er forældre 
møder. - Der parkeres på naboarealer, da der kun er 

plads til 20 biler på eget areal.
Sættes der hegn op ved naboerne (kreatur indhegning) 
er der kun Koldinghaves vejsider at parkere på, og 
oplevet som et stort virvar.
Tillige med, er denne børnetrafikerede vej uden gade-
lys, og ingen mulighed for at træde ind til siderne, når 
modkørende trafik mødes. 
Det kan blive bedre endnu, men kører nok efter samme 
plan som cyklestien gennem Kingstrup. 
Hvorfor ikke have det hele med ved licitationen?
Dog mangler der ikke lys på strækningen Kingstrup 
Ejby. - Gelsted kunne godt bruge lidt af Ejby belysnin-
gen, for her omkring vores Univers, skoler og hallen, er 
der nemlig meget mørk trafik. - Bliver det måske bil-
ligere på denne måde? - Måske en ommer - og igen en 
ommer?

Billede 5 : Her på stien lå bladene og knækkede træer 
fra efteråret fordelt i 12 cm. lag på stien. - Blev raget 
ind til siderne af en nabo, og ligger der endnu.
                                                                      bn

Støt vore 
annoncører, 
-  Handel lokalt !
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Beretning for Gelsted 
Borgerforening 2014.02.24

Gelsted Borgerforening ser igen tilbage på et godt år, 
2013. Man kan konstatere at selv små foreninger i 
det yderste af kommunen har deres berettigelse, jeg 
mener også at den nye trend i nogle små by samfund, 
hvor man slår alle foreninger sammen til store ” super 
foreninger” der begår man en stor fejl, man får en 
bestyrelse og mange menige medlemmer, hvor man 
med flere små foreninger har mange bestyrelses med-
lemmer der hver er aktive og brænder for deres ideer. 
Men samarbejde på tværs af foreningerne skal være en 
naturlig ting.
Vi  må igen sige at aktivitetshuset Holmegården, lever 
op til sit navn, der er næsten dagligt aktivitet i huset 
af seniorklubben, Hobbyklubben, Den lille kunstskole, 
udlejninger, bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, 
borgerforeningens  gøren. 
Som noget nyt er vi nu også blevet vært for den tidli-
gere Gelsted Bygningsindustris otiumklub med deres 
ca. 80 medlemmer, velkommen til dem.
Vi må sige vi er et forenings hus, som kan sammenlig-
nes med Østergades forsamlingshus i Middelfart, som 
drives af kommunen. 
Holmegården drives uden kommunale tilskud. 
Der er endnu ikke aftalt yderligt omkring køb af stue-
huset, det har stået tomt i nu ca. 5 år.

Årets gang: Borgerforeningen er sammen med lokalud-
valget  begyndt  at arrangere fællesspisning, på Holme-
gården, man mødes, man spiser, man taler sammen, 
man hygger, en succes der gentages igen og igen.
Skt.Hans, blev også indledt med fællesspisning ,og der-
efter bål.
Årets marked blev afviklet i god ro og orden, mange 
besøgende, og godt vejr, Jacob Haugård og the Flying-
kids Future var et stort tilløbs stykke søndag, igen et 
godt marked, som gav et godt afkast til klub og for-
eningslivet i nærområdet.
Der er i det forgangne år lavet nye stik på markeds-
pladsen, seniorklubben har sammen med borgerfor-
eningen lavet diverse forbedringer og vedligehold af 
bygningerne, tak til alle.
Til slut en stor tak til alle samarbejdspartnere, og ikke 
mindst til bestyrelsen og deres samlevere , det har 
været et godt bestyrelses år.       Arne Rasmussen.

Bestyrelsesmedlemmer i Gelsted Borger-
foreningen 2014 er følgende

Arne Rasmussen Grønnegade 57 5591Gelsted
Benny Møller møllevej 10 5591 Gelsted
Jens Krogsgaard Fyrrevej 20 5591 Gelsted
Ebba Hansen Søndergade 100 5591 Gelsted
Jan Nielsen Østergade 19 5591 Gelsted
Torben Pløger  Søndergade 71 5591 Gelsted
Niels Bentholm Toftevej 6 5591 Gelsted
Kim Hansen Lundevej 7 5591 Gelsted
Ronald Matthiasen Toftevej 17 5591 Gelsted

Suppleanter er

Lone Alexandersen Søndergade 96 5591 Gelsted
Pia Christiansen Tårup udlod 30 5591 Gelsted

Uddrag fra Gelsted SUPERBRUGS 
årsberetning

År 2013 har været et år, hvor der er sket meget i 
Superbrugsen Gelsted.
17. juni på et planlagt bestyrelsesmøde meddelte Jens 
(tidligere uddeler) at han havde fået nyt job, og derfor 
ønskede at fratræde sin stilling så hurtigt som muligt. 
Dette tog bestyrelsen til efterretning. Bestyrelsen var 
lidt presset da sommerferien stod for døren, men stil-
lingen blev slået op og Jens fratrådte officielt den 12. 
august. Vores souschef Morten Riishede trådte ind som 
konstitueret uddeler.
Bestyrelsen holdt afskedsreception den 23. august for 
Jens, og mange kikkede forbi for at hilse af med Jens, 
så det var rigtig dejligt både for Jens og for bestyrel-
sen, at så mange gav sig tid til det.
27. august ansatte bestyrelsen Henrik Debel Hansen, 
som kommende uddeler med butiksstart den 1. okto-
ber. Henrik kom med en baggrund som souschef fra 
Superbrugsen i Erritsø.
4. oktober bød vi Henrik velkommen ved en reception i 
butikken, hvor mange kunder kikkede forbi.
Vi fik taget afsked med Jens og taget imod Henrik. Men 
når alt det er sagt må vi sige at det igen i år har været 
et hårdt år rent økonomisk. Nogle af alle de tiltag, som 
der var blevet foretaget, synes ikke at få den gennem-
slagskraft som var ønsket, og så kom der oveni det 
hele, store problemer med at få varer leveret fra Coop, 
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Malerfirmaet 
Andersen/Garrett Vestfyn A/S

Tårupvej 45
5591Gelsted

Tlf. 21698784 
 andersenmaler@gmail.com

 

   

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

Vi er og bliver Talenterne  
 

 

Os i udkants Danmark
Et hoved på blokken nytter ikke.

Når Carsten Hansen i Fyens Stifttidende 10.jan.tilbyder 
at lægge hovedet på blokken for, at regeringen med 
flere tiltag har prioriteret landdistrikterne, er det svært 
ikke at komme i tanke om tidligere garantier, han med 
egenhændig underskrift har udstedt. Så trækker jeg 
bare lidt på smilebåndet og tænker på, at Danmarks 
landdistrikter ikke så meget har brug for ministerens 
hoved på en blok, men meget mere på en styret ind-
sats for udvikling på landet såvel som i byerne.
Som ministeren selv nævner, er det første gang en 
regering har skabt et ministerium for landdistrikterne. 
Måske er det præcis derfor, den skuffer. Alt imedens 
der findes at ministerium for landdistrikterne hører og 
ser danskerne hver dag overvejende om dyre tiltag for 

at styrke den trend, der gør, at folk helst vil flytte til de 
større byer. Helst til hovedstaden.
Præcis, som at der er tvivl om ægget eller hønen kom 
først, kan vi med god ret postulere, at ”Christiansborg” 
gør byerne attraktive, fordi folk flytter til byerne, eller 
vi kan postulere, at folk flytter til byerne, fordi ”Christi-
ansborg” gør byerne attraktive.
Er Danmark i længden tjent med, at regeringen styr-
ker en trend, der i sin yderste konsekvens vil anbringe 
hele befolkningen på et snævert areal og lade den 
største del af landet udvikle sig til en ødemark? Er det 
i længden det mest økonomiske for det danske sam-
fund, så synes jeg, det giver mening at fortsætte med 
milliardinvesteringer i infrastruktur, der kun tilgodeser 
udvikling i landets 2 største byer og Odense. I de byer 
klages der godt nok næsten uophørligt over træng-
selsproblemer og der kan imødeses store udfordringer, 
man fristes til at sige problemer, på grund af befolk-
ningstætheden. Naturligvis er det opgaver, der kan 
løses med en tilstrækkelig økonomi og der kalkuleres jo 
nok med skatteindtægter også fra landdistrikterne.
Hvis vi rent hypotetisk ville antage, at Danmark deri-
mod er bedre tjent med at befolkningen bosætter sig 
jævnt rundt på landets 43.098,31 kvadratkilometer 
og derved letter trængselsproblemerne i byerne, giver 
det ikke mening at fortsætte de nævnte planer om 
milliardinvesteringer. Ikke når man samtidig forringer 
logistikken i landområderne, som tilfældet er. Det er 
på tide for regeringen at indse, der ikke skal udvikles i 
landområderne for landområdernes skyld, men for det 
fremtidige Danmarks skyld. 
Carsten Hansen har ret, når han påpeger, at regringen i 
et demokrati ikke kan tvinge folk til at bo på steder, de 
ikke selv har valgt. Men der findes vel politiske værk-
tøjer til at styre en samfundsudvikling også i et demo-
krati? Eller tager jeg fejl? Stalins femårsplaner kan ikke 
kopieres til det danske demokrati. Men regeringen har 
jo planer. Spørgsmålet er så bare, om planerne på den 
lange bane, er de mest fornuftige? I sidste ende er det 
et politisk valg.
Ministeren remser tal op. Store tal. Hundredvis af mil-
lioner kroner. Det er tal, som landboeren dårligt kan 
bestride. Men landboeren mærker i hverdagen, at der 
afvikles. Ikke udvikles. Medens de selv gør meget for 
at forsinke afviklingen, kan de godt bruge noget støtte 
fra ministeriet. Helst noget andet end flere scenekunst-
nere i folkepensionsalderen. 
                                                        Karsten
N.B. har tidligere været bragt som ”synspunkt” i F.S.

hvilket i lange perioder gav mange tomme huller på 
hylderne.
I sidste kvartal af år 2013, begyndte leveringerne af 
varer fra Coop at fungere, og lageret blev kraftigt redu-
ceret, således at alt og alle var klar til at starte på en 
frisk fra den 1. januar 2014. Så bestyrelsen er fortrøst-
ningsfuld, uddeler samt personale gør en stor indsats 
for at få tingene til at hænge sammen.

AFHOLDTE ARRANGEMENTER:
24/5 Var der blomstermarked
26/10 Holdt vi Halloween – i år valgte Henrik at børne-
ne kunne skære deres græskarmænd inde i butikken, 
og der var mange børn forbi. Alle græskarmændene 
blev stillet rund ved alle husene på torvet, men det 
varede bare så kort for så kom stormen.
23/11 Havde vi smag på julen – det var en rigtig god 
dag, og de kunder som var forbi, virkede tilfredse med 
arrangementet.

AKTIVITETER  I  FREMTIDEN
Der vil igen i år blive arrangeret 
Blomstermarked  den   25 – 27/4-2014
Øvrige arrangementer i løbet af året vil løbende blive 
annonceret.
Loppemarked for børn, Gourmetaften, Cirkus Maskot, 
Aktiviteter for børn og voksne til påske og jul, Hallo-
ween m.m.
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Alt indenfor bogføring til små og
mellemstore virksomheder

Bogføringsassistance
• Fakturering                     • Kirkeregnskaber
• Løn                      • Navision
• Moms                      • Ø90 online
• Debitor/kreditorstyring             • Dataløn internet
• Budgetter                      • Word og Excel
• Månedsregnskab/Årsregnskab   • Homebanking

Ole Sloth Nielsen
Tellerupvej 15, 5591 Gelsted

Telefon 64 49 12 49
Ole@stenagergaard.net

Pizzaria
Valentino

Søndergade 3 Gelsted
Tlf.:  64491333

Dagligt åbent 15-21

www.gelstedbladet.dk
Der finder du mange nyttige links !

Lager/butik Jernbanevej 29 5592 Ejby

Kør langs jernbanen. Og så er du der.

Tlf. 64 46 25 10 Mobil 28 11 70 71

Åbningstider:
            Altid åbent efter aftale.  

Gelsted dilettant
Fredag og lørdag den 7. og 8. februar opførte Gelsted 
dilettantforening stykket Svigermor på tilbud. Det er 
en farce med en masse forviklinger af Knud Erik Meyer 
Ibsen.
Det var en stor succes, da det var første gang Gelsted 
dilettantforeningen selv stod med hele arrangementet 
efter de blev oprettet som forening i april sidste år.
Der blev opført tre gange i alt den weekend.
Fredag var første gang der blev opført stykke på den 
ugedag, men bestemt ikke sidste. Fredag aften var der 
ca. 30 gæster til spisning og forestilling.

Lørdag eftermiddag var dilettantforeningen vært ved 
en kop kaffe, boller og lagkage for Seniorklubben og 
pensionistforeningen i Gelsted som velvilligt deltog 
med over 60 personer. Derudover valgte ca. 30 flere at 
lægge vejen forbi den eftermiddag. Lørdag aften var 
der omkring 130 tilskuere med efterfølgende spisning 
og dans ved diskotek Hysteria.
Dilettantforeningen takker for den fantastiske opbak-
ning fra alle tilskuerne. Og siger på gensyn den 6. – 7. 
februar 2015.

Gelsted dilettant vil hermed sige en KÆMPE TAK til alle 
vores sponsorer der har hjulpet os med støtte i år. 

Diskotek Hysteria, GMF A/S, Roerslevgaard entre-
prenør ApS, Gelsted Tømrer & Snedker, Malerfirmaet 
Andersen/ Gerrett Vestfyn A/S, FH Byg, Fjordhauge's 
Tømrerforretning, Gelsted Fjernvarme, Gelsted For-
samlingshus, AnneMona, SuperBrugsen Gelsted, Eldrup 
Lim, Murerfirmaet Rishøj A/S, Brink's Begravelsesfor-
retning, Gelsted Motorkompagni, Minis Multiservice, 
Flemming's Auto, Gelsted Slagterforretning, Nørre 

Åby Autoservice, Salon Pavillon, XL Byg Gelsted Tøm-
merhandel, SK-Montering, Hansens Frugt og Grønt, 
Vision Trailer, Massørerne i Gelsted sundhedsklinikken, 
Torben Nymark Madsen, Malermester Michael A. Taylor, 
LC Lakering, Vestfyns undervogns center ApS, Rosen-
kjær VVS, Engstrøm's Bouquets, Ejby Bageri, VVS-TEK, 
Gelsted Kro, BDO, TM Auto, Flemming's loppemarked, 
Agerstiens fod - & hudklinik, Gelsted Genbrugsbutik. 

Gelsted Kreative aktivitets forening.

Foreningen er startet i foråret 2013. Formålet er at 
skabe kreative aktiviteter, som afholdes i vores lokal-
område.
Et medlemskab af foreningen koster 150 kr. om året. 
For medlemskabet får du:
• 10 % rabat på alle kurser – dog ikke på udgifter 
til materialer.
• Deltagelse og stemmeret på den årlige general-
forsamling
• Modtagelse af kursusprogram.
Foreningen vil bestræbe sig på, at der afholdes kurser 
af høj kvalitet.
Program for efteråret 2014:
Weekend kursus
Make-Make: Kom og lær hvordan man laver krukker, 
naturtro træstammer, skulptur, fuglebade og meget 
mere. For begynder og øvede. Vi arbejder i materialet 
makemake, som er en dekorationsbeton, hvortil der 
kun skal tilsættes vand før vi kan bruge det. 
Fra den  5-7 sep.  
Glas: Kom og lav dine egne lysestager, fade og figurer, 
det er kun fantasien der sætter grænser. 
Fra den 3- 4 okt.
Keramik kursus: Skulpturel modellering.
Glas: Lav sit eget julepynt den. 1 nov.   
Pileflet: kom og flet dit eget juletræ, kurve og sæt dit 
eget præg på hjemmet og haven den 15-16 nov.
Jule hyggedag: Her bager vi julen ind, klipper og kli-
strer samt meget andet til jul. 
Alt sammen forgår den 23 nov.  
Uge kursus
Strik og hækling: kursuset er for både nybegyndere og 
øvede
Syning: Lær din symaskine at kende den 23 sep., 
30 sep. og 7 okt. fra kl.18.30 til kl.21.00.
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Geoteknik og Miljøopgaver, så er det COWI A/S.
I Gelsted udføres der klargøring af jordprøveanalyser,

efter prøver hentet op rundt omkring i Danmark.
 - Se COWI s hjemmeside, www.cowi.dk

Kontakt COWI i Gelsted v. Arne Kristensen, tlf.  22 10 72 84.

Vi har tandproteser, men nu sidder de lige så fast som naturlige
tænder, og vi kan igen spise, synge, grine og kysse uden frygt.
Det er livskvalitet.

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

FIK SMILET OG LIVSGLÆDEN IGEN

Kolding
Kolding Midtpunkt

Bredgade 8 · Tlf. 75 53 71 40
Brørup

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

TANDPROTESER MED TRYGHEDSGARANTI
FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE

Behandlinger finansieres. Små afdrag over op til 5 år.

Vi har tandproteser, men nu sidder de lige så fast som naturlige
tænder, og vi kan igen spise, synge, grine og kysse uden frygt.
Det er livskvalitet.

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

FIK SMILET OG LIVSGLÆDEN IGEN

Kolding
Kolding Midtpunkt

Bredgade 8 · Tlf. 75 53 71 40
Brørup

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

TANDPROTESER MED TRYGHEDSGARANTI
FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE

Behandlinger finansieres. Små afdrag over op til 5 år.

Vi har tandproteser, men nu sidder de lige så fast som naturlige
tænder, og vi kan igen spise, synge, grine og kysse uden frygt.
Det er livskvalitet.

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

FIK SMILET OG LIVSGLÆDEN IGEN

Kolding
Kolding Midtpunkt

Bredgade 8 · Tlf. 75 53 71 40
Brørup

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

TANDPROTESER MED TRYGHEDSGARANTI
FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE

Behandlinger finansieres. Små afdrag over op til 5 år.Vi har tandproteser, men nu sidder de lige så fast som naturlige
tænder, og vi kan igen spise, synge, grine og kysse uden frygt.
Det er livskvalitet.

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

FIK SMILET OG LIVSGLÆDEN IGEN

Kolding
Kolding Midtpunkt

Bredgade 8 · Tlf. 75 53 71 40
Brørup

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

TANDPROTESER MED TRYGHEDSGARANTI
FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE

Behandlinger finansieres. Små afdrag over op til 5 år.

Behandlinger finansieres. Små afdrag over op til 5 år.

Vi har tandproteser, men nu sidder de lige så fast som naturlige
tænder, og vi kan igen spise, synge, grine og kysse uden frygt.
Det er livskvalitet.

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

FIK SMILET OG LIVSGLÆDEN IGEN

Kolding
Kolding Midtpunkt

Bredgade 8 · Tlf. 75 53 71 40
Brørup

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

TANDPROTESER MED TRYGHEDSGARANTI
FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE

Behandlinger finansieres. Små afdrag over op til 5 år.

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

LIVSGLÆDE ER KVALITET
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Odense C
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livSglæde er kvalitet

Støt vore 
annoncører, 
-  Handel lokalt !

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 !

Syng sammen
Den 1.mandag i månederne fra sep.til maj,
er der syng sammen i Gelsted Forsamlinghus.

Vi synger årstidens sange og nogle muntre viser.
Musikken leveres af Kjeld og Anitta.
Forsanger er Jørn Erik fra Gelsted Mose.
Det er rigtig hyggeligt.
Der er en pause, hvor vi får en sludder og en kop kaffe.
Mød endelig op den første mandag i måneden 
medbring kaffekurv og godt humør.

Gelsted Folkedansere
Aktiviviteter siden sidst.

Nu lakker sæsonen mod enden.
26.marts havde vi afslutning i Gelsted Forsamlingshus.
Vi medbragte madkurv og godt humør. Vi dansede og 
spiste sammen, mens vi nød det fint pyntede forsam-
lingshus.
Senere på foråret har vi udflugt til Rømø og SILD.
Ca 1 gang om måneden,har vi sommerkomsammen.
Vi mødes igen til dans i Gelsted skole den 3.sep,hvor
gamle og nye medlemmer velkomne.
I kan finde os på hjemmesiden
www.gelstedfolkedansere.dk

Blomster: Her laver vi flotte ophæng og efterårskranse 
den  2 sep. og  17 sep.
Bliv juleklar med julekranse, dekorationer og advents 
binding  den 5 nov. og  12 nov.  samt  19 nov. 
 Yderligere information og tilmeldelse på sms/opkald: 
4031 3575 
                                         Vi glæder os til at se jer.

Seniorklub badminton!
Seniorklubben har i vinter haft ny spilletider, nemlig fra 
fredage kl,10.00 i Gelsted hallen.
Det har bevirket at der kommer næsten dobbelt så 
mange spillere, som tidligere, som var kl. 14,30.

Vi håber der til næste sæson igen bliver mulighed for 
denne gode ordning, og tak for denne sæson.
Tak til FGH og Gelsted hallen, og vi håber at kunne 
vende tilbage til næste etape, på samme vilkår.
Med venlig hilsen for Gelsted Seniorklub - Bent Nielsen.
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Vi udfører alt i tømrer-
og snedkerarbejde

samt løser
specialopgaver

og totalentrepriser...

www.lebaek.dk

Årsberetning fra Gelsted lokaludvalg for perioden 
2013-2014.

Det har været et spændende men også udfordrende år 
for alle medlemmer af Gelsted lokaludvalg. 
Året startede med igangsætningen af de grupper som 
opstod ved borgermødet, og som skal arbejde hen 
imod udformningen af en udviklingsplan. Det har vist 
sig meget svært at holde gejsten, og nogle grupper
oplevede hurtigt at gå i stå. Samtidig oplevede vi at 
Middelfart Kommune koblede flere lokalområder på
processen, og dermed forsvandt målet let af syne.
Der er ingen tvivl om at der nu foreligger et arbejde 
med at få samlet op på de løse ender. Der er dog også
lyspunkter. Vi har formodentlig alle lært af processen, 
og nogle ideer er allerede blevet til virkelighed. Her
tænker jeg på ideen om et fællesmøde, hvor GHE var 
vært ved det første. Vi vil fra lokaludvalgets side gerne 
samle input fra foreninger, private og erhvervsdrivende, 
så vi kan lave beslutningsreferater og koordinere vores 
fælles mål, nemlig Gelsted som en aktiv, samarbejden-
de og levende by både for indbyggere og erhvervsliv.
4. April 2013 blev første spadestik taget til den nye 
cykelsti til Ejby. Vi ved endnu ikke, hvornår den er helt
færdig, men håber at det nye byråd vil prioritere at for-
bedre strækningen gennem Kingstrup, inden man
igangsætter andre stiprojekter i kommunen. Lokalud-
valget har hele tiden overfor kommunen givet udtryk
for vores bekymring for netop denne strækning. Vi vil 
fortsat gøre dette, og håber på et samarbejde herom
med Ejby Lokaludvalg, der har stiftende generalforsam-
ling i dag 26. februar 2014. Tillykke med det.
31. August åbnede Gelsted Skole og Gelsted Børnehus. 
Gelsted kan nu tilbyde de mest moderne rammer i
hele kommunen, men ikke mindst har vi ledelse og 
medarbejdere med hjertet på rette sted, og som virke-
lig er et aktiv for byen. Begge institutioner var med på 
vores fælles stand med Middelfart Kommune, hvor vi
fortalte interesserede om alt det gode ved Middelfart 
kommune, og om at de i Gelsted kan købe en bygge-
grund midt i byen for bare 250.000 kr.
Byggegrundene er nu, sammen med et link til de huse 
som er til salg i byen, lagt op på siden gelsted.dk.
Hjemmesiden startede 18. Oktober 2012, altså for godt 
et år siden. Vi tror ikke at der er mange i byen, der
ikke kender siden, men vil gerne opfordre alle til at bru-
ge den endnu mere. Vi vil gerne sige tak til GHE for
at dække udgifterne til den og driften, samt de kom-
mende forbedringer, der snart vil gøre siden endnu 
mere spændende.

Vi vil også gerne sige tak for fortsat godt samarbejde 
med Borgerforeningen omkring fællesspisningen i
Gelsted. Fællesspisningen på Holmegården er altid hyg-
gelig, og det er helt sikkert noget som vi fra lokaludval-
gets side gerne vil fortsætte med. Vi barsler også her 
med nye tiltag, og vi vil gerne invitere nye tilflyttere til 
området til at komme med. Alle skal føle sig velkom-
men i Gelsted!
Målet er at uddele velkomstpakker til tilflyttere. Vi vil 
derfor gerne høre fra nogen, der har lyst til at hjælpe
med uddelingen af pakkerne. 
Indholdet vil være et miks af praktiske oplysninger, fol-
dere brochurer, en blomst måske, og gavekort til fæl-
lesspisningen, så man hurtigt får skabt et netværk og 
føler sig hjemme.
Til slut vil jeg som formand sige tak til alle medlemmer 
af lokaludvalget. Tak til alle andre som har
samarbejdet med os, og som ligesom vi, gerne vil gøre 
Gelsted til et attraktivt sted at bo.

Godkendelse af medlemmer 
til Gelsted Lokaludvalg
 
Følgende medlemmer er med indsendelse af den nød-
vendige dokumentation efter generalforsamlingen den 
26.2.2014 godkendt* per 19.3.2014:
 
Formand 
Per Vismark Larsen
Gelsted Mose 37
5591 Gelsted
 
Næstformand 
Bent Clement
Fredensgade 9
5591 Gelsted
 
Kasserer 
Peter Olsen
Grønnegade 17
5591 Gelsted
 
Sekretær 
Anne Friis
Toftevej 17
5591 Gelsted

Medlem 
Trine Jørgensen
Toftevangen 27
5591 Gelsted
 
Suppleant 
Edith Olsen
Grønnegade 17
5591 Gelsted
 
Suppleant 
Birgithe Vibe Larsen
Gelsted Mose 37
5591 Gelsted
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Lægehuset:
Søndergade 31.      Tlf. 64 49 10 27
www.gelstedlaegerne.dk 
Lægernes tlf. tid:    8:00 - 09:00
Tidsbestilling:        9:00 - 12:30 
Receptfornyelser:   9:00 - 12:30

Tandlægerne i Gelsted / 
Vestfynsimplantatcenter.

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

Skoletandplejen
Gelstedvej 29.    Tlf. 88 88 55 55.
S.F.O.                 Tlf. 88 88 55 50.

Gelsted Fjernvarmecentral
Tlf. 64 49 18 60. 
Varmemester: Bent Mouritzen.
Formand: Erik Hein.
Tlf. 64 49 14 14.

Gelsted Plejecenter
Tlf. 88 32 45 24

Ældreområdet øst:
Tlf. 88 32 45 45.

Gelsted og Tanderup Pastorat  
Sognepræsten    Tlf. 64 49 10 96.
Gelsted kirke.     Tlf. 64 49 20 49

Gelsted Børnehus
Koldinghave 3.  Tlf. 88 88 54 55.

VESTFYNS DYREKLINIK
Hårevej 61 - Gelsted 
Tlf. 64 79 12 34

BRENDERUP DYREKLINIK
Stationsvej 60 - Brenderup. 
Tlf. 64 44 10 29

Falck:             Tlf. 70 10 20 30

Vagtlægen:     Tlf. 70 11 07 07
 
Politiet :          Tlf. 114
Alarm:            Tlf. 112.

Gelsted Taxi:  Tlf. 64 41 40 55

Gelsted Folkedansere
Gelsted Skole
Eftermiddagshold :   14:30 - 17:00 
Aftenhold               :   18:45 - 21:45
Hver Onsdag fra Sept. til April
Kom og prøv om det er noget for dig.

www.gelstedfolkedansere.dk

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

Vestfyns folkemusiklaug
Spiller og synger hver torsdag
kl. 19:30 i aulaen på Gelsted skole. 
Sæson start 3. Torsdag i September.

FRIMÆRKEKLUBBEN i Gelsted
2 månedlige aftenmøder i vinterhalv-
året i håndgerningslokalet på
Gelsted skole. 
Frimærkets venner, Tlf. 64 4918 34

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

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

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

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

 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
Riffel og pistol skydning i kaliber 
22 og luft på Gelsted skole
tirsdag aften fra 18:30 i kælderen.
Fra april til september skydes der 
tirsdag 18:30 udendørs på 50 og 
200m banen, beliggende på Skyt-
tevej, Lunge, i Gelsted.
Eventuelt spørgsmål besvares på 
6449 1406

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.

Mangler din klub 
eller forening, 
- så send os en mail

SERVICESIDE:

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

Ejby Kommunes Lokalhistoriske arkiv, 
Stationsvej 25, 5464 Brenderup.
Modtager alle arkivalier (papirer, doku-
menter, billeder mv.)
Tlf. 88  88 52 49 
tirsdage 19.30 - 21.30
mailadr: lokalarkiv2000@yahoo.dk

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

Gelsted Kreative aktivitets 
forening

  
Formand Hanne Hviid Lund

 Tlf.nr. 40313575
Mail adresse post@gkaf.dk

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

Poul Jensen
40781100

Vi er
medlem af

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

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

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

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

Dit helbred og velvære, vores fælles udfordring

Vi bygger, renoverer og 
bevarer Danmark

Tømrer/ Snedkerfirma Henning Hansen
Hjortegyden 30 / 5591 Gelsted

Tlf. 64 78 10 48 / henning@hh-hansen.dk
www.hh-hansen.dk

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

Husk ! DEADLINE næste nummer - Mandag d. 26/05- 2014 -  Kl. 18:00

Så var der Generalforsamling i vores SuperBrugs igen.

Vi var ca.70 der glade og feststemte mødte op til generalforsamlingen.
Jamen man møder da ikke feststemt til en generalforsamling, men jo, 

til Brugsens gør man, for efter den alvorlige del, er der servering af en 
Gourmetmenu, med 5 retter, og vinsmagning af mange gode vine, og så 
hygger man sig bare.  - På billedet brugsens madkunstnere, og de trofa-
ste hjælpere fra badmintonklubben.                                          SA


