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Brink’s Begravelses- 
forretning

Karen Brink & Peter Brink

64 49 12 98  -  Gelsted

Gelsted Solcenter
Åbent alle ugens dage

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

Information om optagelse af artikler 
og billeder i GelstedBladet

Gelsted Bladet er for borgerne i Gelsted og omegn.

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

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

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

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

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

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

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v.
Hvad sker der i fremtiden hos jer ? Hvad har I af aktiviteter på 
programmet ? Hvis I sender jeres planer, og hvad der nu ellers sker 
hos jer lidt ud i fremtiden, bringer vi det gerne her i Gelsted Bladet, 
og for at støtte økonomien er det gratis !

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

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

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

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

+45 2546 1600 info@invitec.dk www.invitec.dk

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 
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Kommunen og lokal ejendoms-
mægler jagter tilflyttere til 

Gelsted Marked 

De fleste markedsgæster gjorde forhåbentlig et godt 
køb, da de i weekenden 15.-17. august besøgte Gel-
sted Marked. Men står det til Middelfart Kommune og 
den lokale ejendomsmægler fra Home i Ejby, så skulle 
gæsterne også gerne gå derfra med et ønske om at 
købe ny bolig og flytte til Middelfart. 
 
Det er tredje år i træk, at Middelfart Kommune rykker 
teltpælene op og flytter på græs til Gelsted Marked. 
Standen er et samarbejde mellem Jobcenter, Sund-
hedsafdeling, Gelsted Lokaludvalg, Home i Ejby og 
Staben i Middelfart Kommune, som arrangerer stan-
den. Det handler om synlighed og om at få markeds-
gæsterne på flyttetanker, fortæller borgmester Steen 
Dahlstrøm: 
 
”Vi ved, at Gelsted Marked hver år besøges af over 
60.000 gæster og mange af dem kommer fra vores 
nabokommuner, som vi får de fleste af vores tilflyt-
tere fra. Derfor er jeg glad for, at både lokaludvalget i 
Gelsted og Home fra Ejby bakker op om vores stand. 
Lokaludvalget kender alt til deres område og ejen-
domsmægleren kan fremvise alle de spændende boli-
ger, som findes i kommunen. Så mangler vi bare at 
vejrguderne er med os”. 
 
Positiv udvikling på boligmarkedet skal udnyttes. 
Middelfart Kommune oplever for første gang i flere år, 
at flere flytter til end fra kommunen. Den udvikling 
fortsætter, hvis man skal tro ejendomsmægler Arne 
Blomstrøm fra Home i Ejby: 
”I juni måned i 2014 slog vi rekord i antallet af solgte 
boliger siden krisen ramte i 2008. Udviklingen går støt 
den rigtige vej og der er stadige rigtig mange gode 
hjem til fornuftige priser at få i Middelfart Kommune. 
Vi bakker helt sikkert gerne op om kommunens tiltag, 
det er en oplagt mulighed for at vise gæster på Gel-
sted marked, hvad området her har at byde på.” 
 
Opskriften er konkurrencer med præmier fra Middel-
fart for både store og små 
Når standen åbner fredag kl. 13, så er der tegnekon-
kurrence for børn og en hvalsafari for hele familien 
på højkant. De voksne kan dyste i en ’tip 13 rigtig 

gode grunde til at flytte til Middelfart’, hvor præmien 
er en skøn 3 retters menu med Danmarks smukkeste 
udsigt, og vin og kaffe, på Hotel Sixtus i Middelfart. 
Gelsted Lokaludvalg stiller også en minigolfbane op i 
teltet, som man kan prøve kræfter med.  
 
Kommunens taktik med events virker. 
Udover standen på Gelsted Marked, så bruger kom-
munen bevidst events til at komme i dialog med kom-
mende nye borgere. Sidst var det Rock under Broen 
og før det Lillebælt Halvmarathon og taktikken virker, 
hvis man skal tro bosætningskonsulent Anne Marie 
Klausen: 
 
”Vi får rigtig god respons, når vi er ude og møde folk. 
Til Rock under Broen fik jeg flere konkrete aftaler med 
familier, som gerne ville booke et møde for at høre 
mere om at flytte til 
Middelfart. Og det har givet de første to nye borgere 
på den konto.” 
 
Den kommunale indsats med stand på koncertpladsen 
gav dialog og synlighed med den ønskede målgruppe. 
Hovedparten af koncertgæsterne kom nemlig fra de 
selv samme kommuner, som Middelfart har succes 
med at lokke tilflyttere fra: Fredericia, Kolding, Vejle, 
Odense, Nordfyn og Assens kommuner. Nu er håbet 
at endnu flere får øjnene op for Middelfart Kommunes 
kvaliteter som et godt sted at bosætte sig. 
 
Yderligere oplysninger:  
Borgmester Steen Dahlstrøm. Tlf.: 8888 5009/4015 
1858 
Ejendomsmægler Arne Blomstrøm. Tlf.:l 2073 5310 
Bosætningskonsulent Anne Marie Klausen 

Fælles foreningsmøde
Vi vil igen prøve at holde en fælles udstilling på Gel-
sted skole engang i marts 2015. I den forbindelse 
holder vi et fælles møde for alle lokale foreninger i 
Gelsted og omegn. 
Det foregår på Gelsted skole B afdelingen den 17. 
november 2014 kl. 19. alle er velkommen.

Hobbyklubben og Gelsted kreative aktivitet
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Invitec Aps har fået plads
Hos Invitec ApS i Gelsted, der er specialister i spånta-
gende bearbejdning af rustfri- og højt legerede metal-
ler, har udviklingen været stærk og positiv. Det gør, at 
den lille spåntagning virksomhed har fået behov for 
mere plads.
Fra 100 til 1000 m2
Og plads har den lille virksomhed fået rigeligt af, siden 
den i starten af juli 2014 flyttede ind i Velux tidligere 
lokaler  på Hylkedamvej i Gelsted. Fabriksarealet er  
gået fra knap 100 kvadratmeter til 1000 kvadratmeter.  
 
Vi er glade for at have fundet de optimale rammer med 
gode værksteds-, lager- og kontorfaciliteter.  Det bety-
der at vi har plads til at tage imod alle typer kunder. 
Det har ydermere været vigtigt for os, at rammerne har 
udvidelsesmuligheder på længere sigt, således at vi har 
mulighed for at forsætte den positive udvikling, fortæl-
ler den ene af Invitec's to indehavere,  Michael Hansen.

Stigende efterspørgsel. 
Kontinuerlig vækst - både på hjemmemarkedet og i 
Tyskland har gjort, at vi har været nødt til at ændre  
virksomhedens setup. Vi har blandt andet fået en ræk-
ke større kontrakter med danske og udenlandske virk-
somheder, som har skabt en anden volumen og omsæt-
ning i virksomheden, siger Michael Hansen. 

Nye maskiner giver nye muligheder
Med de nye rammer er vi endnu mere gearet til at kun-
ne tilbyde store og små spåntagning opgaver i rustfri- 
og højt legerede metaller, og det er således i fin tråd 

med vores målsætning om at kunne håndterer flere 
typer  og større opgaver, fortæller Jimmi  Hansen, som 
er medindehaver af Invitec Aps. 
Udover de fysiske rammer udvides maskinparken også. 
Vi har allerede bestilt en ny drejebænk,  fordi vil alle-
rede nu kan se, at vi kommer til at mangle kapacitet og 
det forventes at der skal anskaffes yderligere maskiner 
fremadrettet. 
I de nye rammer får vi mulighed for at tage flere og 
større opgaver, samt arbejde mere kontinuerligt for 
vores eksisterende kunder.  Samlet set er det en inve-
stering i fremtiden, vi har gjort, slutter Jimmi Hansen

Hvad nu?
Gelsted bageri solgt, og derom sikkert en sødt 
smagende beretning et andet sted i bladet - 

Det her er lidt historie jeg kommer med. 

Jeg kom til Gelsted- smeden 1957, da han manglede 
hjælp til at lave smedearbejde og vvs installationer i 
den nye skole. Jeg var lige blevet færdig med rådhu-
set over for Ejby station, og kunne så fortsætte her på 
vor skole. Men der kom senere flere andre jern i ilden. 
Børge bager sendte en dag bud efter håndværkere, til 
et par glas af hans stærke hjemmebryggede øl. 
Han havde gået og regnet ud at nu skulle han i gang 
med at bygge et nyt bageri, for han havde været heldig 
med, at JAK banken ville hjælpe med finansieringen. 
Der blev tegnet og regnet, og byggeriet gik i gang, 
indrettet så vidt huskes, således at det gamle bageri 
stadig fungerede, så ingen manglede brød i Gelsted og 
omegn. - Allerede fra midt om natten var mester Børge 
og mestersvend Verner i gang for fuldt blus med kul og 
olieflammer inde i den aldrig helt kolde ovn. 
Lidt senere sørgede Else bagerkone og den unge pige 
Edith Beyer for, at der var morgenmad til bagerne. Så 
kom Grethe, - Aase "bager" og Marie "Henry", og sør-
gede for at butikken blev fyldt op, lige inden kunderne 
begyndte at komme og købe det friske brød. Vareturen 
blev kørt af Ejner "bager", og intet gik til spilde, da 
resterne blev til flæskesteg eller pølser, idet han gerne 
havde et par grise gående hjemme, som fik bagerens 
rester. 
Til det gamle bageri hørte også et cafeteria, som lå 
lige under bagerpigens vindue. - Alt det her nævnte 
var lidt af det af det jeg husker, og ka`ske med lidt 



www.gelstedbladet.dk

5

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 Gelsted Bladet  
      - Brug den hvis du ikke kan maile din historie til os.

Her ligger også det ny Gelsted Blad, hvis du ikke har 
modtaget et. 

gætteri. Men faktum var, at her var en virksomhed, 
som vi aldrig troede på ville lukke, men desværre nu 
har været det i flere år. - Der kom nemlig et helt nyt 
moderne bageri, hvor materialevalget var helt i top, 
lige fra bunden, hvor alle indvendige afløbsrør under 
gulvene var tjærede støbejernsrør og faconstykker, 
beregnet til aldrig at ville forgå.
 Gelsted gratulerer jer nye bageriejere med købet af 
bygningerne, som i er godt i gang med at renovere, og 
vi glæder os til at smage jeres kager, som I nu snart vil 
bage. 
Tillykke, og sikken en masse kunder der er parkerings-
pladser til - Super. bn  

Ovethi er nu blevet helt færdig med 
deres nye tilbygning.

Græsset er kommet fint op og blomsterkummerne er 
beplantet og nu er der også kommet en fin skulptur til. 

Og ja, gæt engang hvad den forestiller. Ja selvfølgelig 
et stort dæk, det er jo det firmaet står for.   KH

Tillykke med de 100 år
Lis Steffesen, Hovvej 18,  Gelsted   - 10-10-1914

Sådan står der på Seniorklubbens medlemskartotek, 
og det passer. – Det er da ikke noget at prale af, siger 
Lis, for det hele fungerer jo, for i det daglige klarer hun 
husholdning rengøring af hus og den store have, og 
får tid til ugentlig at køre til Gelsted for at spille kort i 
Førtids / Pensions og Senior klubberne på Plejecentret 
og på Holmegården, og får en munter snak hen over 
bordene. 

Lis ønsker ikke at fortælle om sig selv, men vi ved at 
hun er kommet fra hovedstaden, og byggede huset 
sammen med sin mand, som desværre døde alt for tid-
ligt. – Lis kører selv i sin røde Toyota rundt på egnen til 
alle sine gøremål, og kørekortet bliver fornyet en gang 
om året, hvilket fejres hver gang med kringle og en lille 
én oppe i seniorklubben. Til familien i Kiel og længere 
syd på, og til København, har hun selv styret Toyo-
taen, og hun har præsteret at få ros for overhalinger på 
motorvejen af den motorsagkyndige. – Lige nu er hun i 
gang med at lave opredninger til en hel del gæster som 
skal overnatte, når de skal komme hjem til fødselsda-
gen. Ligeledes skal alt hendes fine porcelæn ud af ska-
bene og vaskes af før de kommer. Så der er travlhed. – 
Efter d. 10.10. har vi hørt at hun har købt 15 flasker 
champagne, som hun deler ud til vennerne oppe i 
Seniorklubben. Klubberne og Gelsted Bladet ønsker Lis 
et stort tillykke med sine 100 år
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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

Foreningshuset Holmegaard.

I foreningernes og klubbernes stationsby Gelsted, 
så endnu en forening dagens lys 

den 17. september 2014 ved et møde i 
seniorklubbens lokaler på Holmegaarden.

62 borgere var mødt frem til den stiftende general-
forsamling i en ny forening, som har fået navnet ”For-
eningshuset Holmegaarden”. Formålet med foreningen 
er at købe Holmegaardens stuehus af kommunen og 
drive det som et kultur- forenings- og aktivitetshus til 
gavn for alle klubber og foreninger i det gamle Gelsted 
sogn. Og alle Gelsteds eksisterende klubber og forenin-
ger ønskes optaget som medlemmer af denne ”paraply-
forening.” 

Ideerne til, hvordan huset kan ende med at gøre gavn i 
lokalsamfundet, er mangfoldige og på nuværende tids-
punkt ikke afgrænsede.  Foredrag, gallerier, natur-
oplevelser, aktiviteter for børn og unge samt sågar 
havekoncerter blev blandt meget andet nævnt i flæng.

Længe har borgerforeningen alene haft ønske om at 
købe huset og har villet betale op til 300.000 kr. for det. 
Den nye forening baserer sin finansieringsmodel på, at 
huset kan købes for 600.000 kr., at borgerforeningen 
vil skyde de 300.000 kr. i projektet, at G.G.I.F, som en 
anden af sognets store foreninger vil investere f.eks. 
100.000 kr. og at restbeløbet optages som lån med 
kommunegaranti. Det forekom på mødet som noget 
meget sandsynligt, at i hvert fald de 300.000 kr. fra 
borgerforeningen er sikret, skønt Arne Rasmussen, som 
formand, måtte tilføje, at det selvfølgelig kræver hans 
generalforsamlings godkendelse. 

I det hele taget kunne aftenen godt bære præg af en 
mangel på en afklaring i de berørte foreningers bag-
land. Det kunne måske have styrket mødet, hvis der 
havde været fremmødt nogle personer med et i forve-
jen afklaret mandat fra de enkelte foreninger.
Under alle omstændigheder kronedes anstrengelserne 
med held. En forening er blevet skabt. Bestyrelsen 
består af 5 personer: Anne Friis, Tom Petterson, Per 
Vismark Larsen, Arne Rasmussen og Morten Thom-
sen. Bestyrelsen konstituerer sig selv og starter arbej-
det med at sikre huset for Gelsteds borgere med det 
samme. Allerede i 1. kvartal 2015 indkaldes der til den 
første ordinære generalforsamling. Der skal det blive 
spændende at høre og se, hvordan projektet er sat i 
vandet og hvad der til den tid videre er sket i sagen. 
Udfordringen for bestyrelsen er at få den samlede 
finansiering på plads og få optaget medlemmer. 

Som medlemmer optages foreninger, institutioner, og 
privatpersoner. Men kun paraplyforeningen ”Forenings-
huset Holmegaarden” vil hæfte for gæld. Så mon ikke 
tilslutningen til foreningen bliver et tilløbsstykke? 
Held og lykke for den nye forening.
                                                                     Karsten 
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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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HUSK !   - Du kan altid finde sidste nyt og mange 
informationer på :  www.gelsted.dk

Søndergade1, 5591Gelsted
Ringogbestil på tlf. 64491068 -Mobil 40582726

Seogsåwww.gelstedkro.dk

VI GENTAGERGERNE ENSUCCES

Mandagden10. november2014kl. 18.00
er alle velkomne

VI SERVERER I RESTAURANTEN
Forret

Carpaccio af letrøget kalvemørbrad. Serveres m. salatbuket,
æblechutney, basilikumpesto & hjemmebagt brød.

Hovedret
Gammeldaws andesteg. Serveres m. svesker, rødkål, brunede & hvide kartofler,

hjemmesylt, chips & andeskysovs.
Dessert

Kromanden luksus ris a la mandem. lun kirsebær sovs.

2 retter230.- 3 retter270.-

TAGANDEN

MEDHJEMFOR

135.-
RRRIIISSSAAALLLAAAMMMAAANNNDDDEEE

45.- PR. PERS
ON

PR.
PERSON

SSSSSeeeeooogggggssssååååwwwwwwwwww..gggggeeeelllllsssstttteeedddddkkkkkrrrrooo...ddddkkkkk
HHusskdduukaanaallerreddebeesttillleddeettteåårssnyytåårsmmeenuu

Kan du hjælpe ? 

Her ikke færre end 48 konfirmander foran Gelsted Præ-
stegård. Det er et usædvanligt stort hold. Kan nogen 
fortælle, hvorfor ? Året er 1961. 
Præsten er Frede Bøss. Jeg har nogle navne, men 
mangler rigtig mange. Som du kan se, er der numre i 
panden på konfirmanderne. Hvis du kan hjælpe, så mail 
venligst til Hans Jensen haje49@live.dk eller ring på 
64422064 eller 51199608. På forhånd tak.
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Gelsted Foderstof
Værkstedsvej 5
5591 Gelsted

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

Generalforsamlingen i Gelsted Seniorklub 
blev afholdt d. 17. September 2014.

Dagsordenen blev fulgt nøje, og var ledet af Ernst 
Lund. – Alt blev godkendt af de ca. 60 fremmødte Alle 
valg var genvalg, så ikke de store ændringer. – Der var 
håndsoprækning til støtte for evt. køb af stuehuset.

Kassererberetningen: 
Der er gået mange penge ud og ind, men heldigvis flest 
ind i det forløbne år.

Formandsberetningen: 
Året er gået så stærkt, og igen med en hel masse nye 
oplevelser til såvel vore almindelige klubdage, som til 
udflugter, foredrag, fester og her til sidst Gelsted mar-
kedet, hvor vi takker for al den villighed der har været 
med at lave kager, som er vores bedste forretning. 
Tusind tak for det. 
Desværre er der ikke kommet opgørelse fra Borgerfor-
eningen endnu. – Fredag - lørdag var gode men sønda-
gen var desværre meget fugtig, så det trak nok omsæt-
ning og fortjeneste nedad.
Vedrørende seniorklubbens udvikling fra 156 til 182 
medlemmer, da er det for det meste EDB, badminton, 
hjertestarterlære der er årsagen til, at vi er blevet 26 
flere medlemmer i det sidste år. 
Tak for alle medlemmers opbakning til valgte aktivite-
ter.– Ikke kun onsdagsmøderne.   Men alle.  

I perioden har vi mistet 5 af vore medlemmer. 
Alle rejste sig, og mindedes med stilhed de døde.                                                                                                                                            
                              
Jeg vil gerne takke alle i bestyrelsen og partnere, for al 
den flid der er lagt i at servicere alle vore medlemmer 
til daglig og til fest. Jobbet kræver, som vi har indrettet 
det, at vi møder kl. 7.30 hver onsdag. Det er sådan en 
gammel ordning der kører endnu, men det kan måske 
ændres. Tak                                  
Vi vil også gerne takke vores dygtige pianist og forsan-
ger, som gør at vi har kraft til at synge igennem her om 
morgenen, uden at være bange for at synge ved siden 
af.                                  Tak.              
Også tak til vores EDB lærer, for alt det du har lært os, 
og vi er glade for at du fortsætter.                 Tak.
Tak til jer som holder jer unge ved at hjælpe til ovre i 
genbrugsbutikken, samt tirsdagsholdet. Tak. 
Tak til Borgerforeningen for at vi må bruge huset her, og 
håber ingen ændringer på det.           Tak.

Så lige en tak til mandagsholdet, som så vidt muligt 

prioriterer sine mandags formiddage til at pleje Holme-
gården ude og inde. 
Det er jo også mandagsholdets skyld, at vi kun betaler 
15 kr. for morgenmåltidet.  Med Jeres frivillige arbejde, 
sparer vi nemlig at betale husleje.                     Tak
Tak til næstformanden, fordi du møder ekstra tidligt og 
sætter varme på i den koldeste tid.      Tak.
bn

Til dem i Seniorklubben, og andre, som ikke 
spiller kort - BOB, Petangqe, eller andet. - 
Nu flere muligheder lige nede under Seniorklubbens 
store sal hos Hobbyklubben

Byg selv din stærekasse, eller lav lidt på en symaskine, 
mal porcelæn, eller meget, meget mere.

Nu også et lille træværksted og Symaskinesyning og 
meget mere nede i Hobbyklubben.
Alt sammen for fælles hygge.
bn
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Hobbyklubben Takker
Gelsted Hobbyklub takker vore sponsorer til tombolaen 
2014. 
Vi har fået en pæn indtjening, så der i år også er mulig-
hed for, at vi kan lave spændende hobbyting med børn 
og unge i sæson 2014 – 2015. Tak skal også lyde til 
dem, der trofast kommer og spiller i vores tombola og 
støtter os den vej. 
Gelsted slagter  -  XL.byg Gelsted  
Murerfirmaet Rishøj A/S  -  Gelsted kro  
Højlund mølle Gelsted
Sundhedsklinikken Massørerne Gelsted  
Hansen frugt og grønt  -  Pizza Valentino  
Gelsted SuperBrugs  -  Kræmmer Henning  
Tømrer Søren Fisker - Bred  -  Danske bank Årup  
Totalbanken Årup  -  Any time Ejby
Vestfyns dyrlæger Brenderup  -  Susanne M. Ejby  
Christians Herretøj Ejby  -  Kop og Kande Årup
Butikken (hobby og legetøj) Årup   
Bøger og papir Årup  -  Klematis blomster Nr. Åby  
Fyns vinkompagni   Nr. Åby

Dorte Asbjørn,  - og alle der har givet os garn og stof 
til at lave gevinster af, samt alle dem der har siddet og 
syet eller strikket til os. 
Hvis der er nogen der vil hjælpe med at lave gevinster, 
står vi til rådighed med materialer, så mødes vi på 
Holmegården onsdage i ulige uger kl. 19.  
- Første mødedag er onsdag i uge 43.
Hobbyklubben 

Sommer i Dagplejen.
 
Denne fantastiske sommer er desværre ved at være 
slut, men i dagplejen har vi nydt det rigtig meget. 
Sommeren har budt på mange skønne oplevelser, med 
de dejlige små krudtugler.
Den årlige dagplejedag i Maj, hvor næsten alle kom-
munens dagplejere og børn var samlet på kulturøen 
i Middelfart. Mange forældre var også mødt op til en 
hyggelig dag, hvor der var god musik fra et børneband. 
Hoppeborg, brandbiler med kran og kurv som vi kunne 
komme op og få en tur i, og se ud over alle de andre 
børn oppe fra. 
Først i juni var onsdags legestue gruppen med tog til 
Madsby parken i Fredericia. En super god tur, hvor de 
store legetårne bliver erobret af alle de små dagpleje-
børn, de kan nemlig godt komme op overalt, når bare 
de får tid til det. Vi fik også hilst på alle de søde dyr og 
klappet gederne. 

Mandag d.23/6 holdt alle dagplejerne midsommer 
“fest” i legestuen. Vi gik samlet på besøg hos Niels 
Eriksen, for at se alle hans flotte køer, kalvene og de 
små kattekillinger. Alle fik mulighed for at smage den 
friske mælk fra tanken, og der var ostehaps og kiks, 
det var lige sagen. 
Tak til Niels fordi vi altid er velkomne med alle vores 
små krudtugler.

I August var der så Gelstedmarked igen. 
Dagplejen var klar på pladsen, vi startede med formid-
dags mad i laden, bagefter var der karruseltur ved tivo-
liet, og forbi smugkroen hvor der blev spillet musik for 
de små, så vi kunne synge og danse med. 
Herefter skulle vi rundt og se de mange søde dyr der 
var. 
Denne formiddag var bare super hyggelig og noget 
børnene nyder.

D.10. Sep. Var er hyggeeftermiddag i legestuen, hvor 
dagplejen havde inviteret forældrene på kaffe/te. 
Her fik forældrene mulighed for at se og købe et 
”kunstværk” som deres barn havde lavet. Pengene fra 
salget går til et andet arrangement til børnene.
Tak til forældrene for den store opbagning til dagen. 

Dagplejer Charlotte Jørgensen.

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

Støt vore 
annoncører, 
-  Handel lokalt !
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MEST FOR BØRN!

Gelsted Børnehus har nu fungeret i mere end et år. og 
ligger på en tidligere fodboldbane, med facade mod 
Koldinghave.  Mellem vejen og børnehuset er bibeholdt 
de store træer der før gav læ for fodboldspillerne. Det 
er en stor, og plan grund, og ligger i tæt forbindelse 
med vores nyrenoverede flotte skole, samt SFO og hal-
len. – Fra  1 september vores nye børneunivers.  Ener-
gien til børnehuset kommer fra rigtig mange solfangere 
på taget, og en jordvarmepumpe henter varmen via 
slanger gravet ned rundt på pladsen.

Der er 4 børnehave-grupper og en vuggestuegruppe. 
Der er egen indgang til hver 2  grupper, med garde-
robe til 44 børn, som så deles til 2 grupper a. 22 børn. 
Vuggestuen har sin helt egen indgang. Bygningen er 
indrettet således, at der kan åbnes op og lukkes ned 
i større eller mindre afdelinger, og indretningen giver 
mulighed for mange fællesskaber i små og nære enhe-
der. - Børnene vil være tilknyttet en fast gruppe, men 
de vil også være en del af et hus, som kan tilbyde faci-
liteter til kreativitet, motorik, sprog, fantasi, konstruk-
tion, rollelege og sund mad.

Udearealerne omkring børnehuset er indrettet som en 
legepark. Her er sanseområder, gemmesteder, vand, 
cykelbane, gynger, sand, leg, bålplads og meget mere. 
– Ja - så endda en skov er der plantet, så adgangen til 
en af rutsjebanerne bliver ad skovveje op til banen. 

Ved besøget blev vi vist rundt af børnehaveleder 
Lisbeth Ringblom, hvor vi så gruppeopdelingen af 
huset. Selv gangene blev udnyttet til aktiviteter for 
børnene. Ved 13 tiden, var alle ude at lege. Dog ikke 
de mindste, som lå og sov. 

Vi så hvor kreative de små mennesker er, bl.a.. fine 
dekorative billeder på væggene.   Vi fik også lige en 
snak med køkkenchefen, som var i gang med opva-
sken, efter frokosten. Hun sørger for hjemmelavet 
mad, fra tidlig morgen til sidst på eftermiddagen, og 
har alle tiders flotte køkken, hvor gulvene på den ene 
side af bordene er hævet, så børnene med stor inte-
resse, kan stå og hjælpe til på skift.

Ved rundturen på legepladsen, kom flere sjove spørgs-
mål fra børnene – hvad hedder du – hvorfor er du her? 
Vi fik lov til lige at ta` et par billeder til Gelsted bladet, 
og blev næsten fulgt ud til lågen af to piger.
Rengøringspersonalet starter dagen i børnehuset hver 
dag kl. 05.00, og det var synligt at de havde været der, 
for huset virker rent og pænt, og endnu ikke rampone-
ret på de fine lyse vægge. Udendørs arealerne  er det 
første år blev  holdt indenfor byggegarantien, hvorefter  
børnehuset  selv skal betale  for vedligehold af arealer-
ne. Udearealet langs den nye asfalterede skolevej hører 
under kommunen. 

Tak for vi måtte kigge ind.  bn.
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Årets Minigolfstævne i Gelsted.
På Minigolf Clubben Gelsteds baner blev det årlige 
stævne afholdt søndag den 21. september. Det skete 
med deltagelse af golfspillere fra hele landet. Da jeg 
forlod banerne, var det endnu ikke klart, hvem vinde-
ren ville blive, men Teddy Nielsen, som er klubbens 
kasserer og som desuden er den ene af to nuværende 
medlemmer, der har været med helt fra klubbens start, 
kunne berette om et vellykket forløb af det 1 dags 
stævne, der var ved at nå sin afslutning.

Skønt vi ikke i skrivende stund kender vinderens navn, 
kan vi vel gætte på, at den regerende danmarksmester, 
må have haft en god chance. Han er fra Gelsteds mini-
golfklub, hedder Lars Rosenquist og har været indeha-
ver af titlen siden 29. juni 2014. Da blev han vinder af 
et danmarksmesterskab afholdt over to dage i Nord-
borg på Als. Hvert år afholdes danmarksmesterska-
berne med skiftende klubber som arrangør og næste år 
er der håb om, at det afholdes i Gelsted. Ansøgning er 
indsendt. At være arrangør af næste års danmarksme-
sterskab vil kunne kaste ekstra glans over det år, der 
samtidig er klubbens 40 års jubilæumsår.

På en af dette års fantastiske sommerdage var vi 15 
personer fra Toftevangen, der afprøvede banerne. Det 
blev til nogle hyggelige timer, hvor de fleste af os måtte 
erkende, at vi havde meget at lære, hvis vi skulle leve 
af at spille minigolf. Til gengæld var det en eftermid-
dag med et hyggeligt samvær, hvor vi kom til at kende 
naboen fra en ny vinkel. Andre kan anbefales at gøre 
det samme.

Hver dag mellem 12 og 21 er banerne åbne for spil. 
Prisen for at gå de 18 huller er 20 kr. for voksne og 10 
kr. for børn. På klubbens hjemmeside http://www.gel-
stedminigolf.dk kan du under punktet ”besøg os” læse 
om klubbens invitation til at benytte banerne. 
Der er åbent for høflig selvbetjening i klubhuset, når du 
har reserveret tid på et af de to telefonnumre, der er 
nævnt på hjemmesiden. Rigtig god fornøjelse.
Karsten

Gelsted Kreative aktivitets forening.

Foreningen er startet i foråret 2013. 
Formålet er at skabe kreative aktiviteter, 

som afholdes i vores lokalområde.
Et medlemskab af foreningen koster 150 kr. 

om året. 

Program for efteråret 2014:

Weekend kursus

Glas: Kom og lav dine egne lysestager, fade og figurer, 
det er kun fantasien der sætter grænser, 
fra den 3- 4 okt. serigrafi tryk
Glas: Lav din 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, den 23. nov.  
Uge kursus

Blomster: Her laver vi flotte ophæng og efterårskranse 
den 17. sep.

Bliv juleklar med julekranse, dekorationer og advents- 
binding d. 5. nov. og 12. nov. samt 19.nov. 

Kreadage 

Kreadage er dage hvor vi mødes i nogle timer og laver 
forskellige kreative ting. Hver måned bliver der afholdt 
en dag hvor der er fokus på en kreativaktivitet, hygge 
og udfoldelse. Kreadagene koster 50,00 kr. pr gang for 
medlemmer og 100,00 kr. for ikke medlemmer. 
Prisen inkluderer materialer og kaffe. 
Voksmaling: Søndag den 26. okt. 10-15
Fuglefoderbræt: Vi laver foderbræt af rionet og pil. 
den 2.nov. 10-15
Papirflet: Her laver vi skåle m.v. af papir som er skå-
ret i strimler 20.februar 18.30-21.00  2015
Quilling den 7 marts 2015

Debataftner den 8. oktober og den 11. november

Den 8. oktober ved Hans Jensen: Var Grevens fejde en 
religionskrig, en økonomisk krig eller en krig om mag-
ten i Danmark? Kan det ske igen?
Den 11. november Ved Peter Storm: Vernds Herred og 
historien - betyder den noget for os i dag?
 
Yderligere information og tilmeldelse på vores hjemme-
side WWW.GKAF.dk  - eller telefon: 4031 3575 

Vi glæder os til at se jer.
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Gelsted Kreative Aktivitetsforening
Inviterer til Debataftner
 
Hans Jensen, Nr. Åby
Gelsted Skole - B afd.
Dato: d.7.10.14
Tid: kl.19
Pris: Gratis og tilmelding er ikke nødvendig
 
Var Grevens fejde en religionskrig, en økonomisk krig 
eller en krig om magten i Danmark? Kan det ske igen?

”Danmarks sidste egentlige borgerkrig var dels en reli-
gionskrig, dels en kamp mellem adel og bønder, men 
også kampen om at være Danmarks konge. 

Opgøret blev kaldt Grevens Fejde og gik fra 1534-1536. 
Flere slag blev udkæmpet i Slesvig, Jylland, Sverige, 
Sjælland men de afgørende og meget voldsomme slag 
skete på Fyn, i Favrskov Bjerge og senere hovedslaget 
på Øxnebjerg udenfor Assens. 
Hans Jensen vil i billeder og tekst fortælle om begiven-
heden, hvor danskerne gik fra at være katolikker til 
protestanter. 
 
Peter Storm, lokalhistoriker og byrådsmedlem
Gelsted Skole - B afd.
Dato: 18.11.14
Tid: kl.19
Pris: Gratis og tilmelding er ikke nødvendig
Vernds Herred og historien - betyder den noget for os i 
dag?
Peter Storm vil fortælle i hovedtræk om Vends Herreds 
historie, altså længe før vi i 1917 fik kommuner i stedet 
for. Peter glæder sig til en debat om historien betyder 
noget for os, og om vi kan bruge den til noget?
 
Aftenerne afholdes af Gelsted Kreative forening
www.gkaf.dk
Postkaf.dk
Tlf.nr. 40313575

Handel lokalt – og støt lokalt
SuperBrugsens kerneværdier handler bl.a. om lokal 
nærhed og om at bidrage aktivt til lokalområdet. Når 
du handler i SuperBrugsen Gelsted er du både direkte 
og indirekte med til at støtte lokalområdets mange 
lokale foreninger.  
Betaler du med OK-kortet når du handler benzin kan du 
være med til at støtte GGIF Gelsted eller KFUM Husby-
Tanderup. 
Du kan også aktivt være med til at afgøre hvordan vi 
hvert kvartal skal fordele kr. 10.000 blandt tre lokale 
foreninger. I denne omgang er det Husby forsamlings-
hus, Gelsted Senior klub samt Gelsted skole der er i 
spil. Tag imod donationsmønten ved kassen når du har 
handlet og smid den i standeren ud fra den af de tre 
organisationer du mener fortjener støtten.
Tidligere har blandt andet GGIF Gymnastik, Gelsted 
forsamlingshus, Minigolf Clubben, Hobbyklubben og 
mange flere modtaget støtte i donation standeren.
SuperBrugsen Gelsted sender hvert år samlet set hen 
ved kr. 100.000 tilbage til de lokale foreninger.

Kommende aktiviteter i din lokale 
SuperBrugs i Gelsted

Hver fredag i oktober 15-18 smagsprøver på 3 udvalgte 
special øl

Fredag den 31/10  
Halloween med konkurrencer og græskarudskæring
 Kom og mød OK og KFUM spejder

Hver fredag i november 
10-18 smagsprøver på 3 udvalgte vine 

Lørdag den 29/11  
Kom og smag på din butik 10-14 – bestyrelsen og med-
arbejderne byder på masser af smagsprøver denne dag
. Kom også og mød OK og GGIF

Hele december 
Aflever din julesok i SuperBrugsen samt masser af jule-
konkurrencer for store og små.  
Hovedpræmien er en middag for 8 personer, hvor vores 
slagtermester kommer hjem og tilbereder maden privat 
hos dig.  

Lørdag den 11/4 
Gelsted Brugsforening afholder generalforsamling i 
Gelsted forsamlingshus med efterfølgende spisning.

Assens æblefestival i Magtenbølle 
Æbletræerne bugner med årets frugt efter en af de var-
meste somre i mands minde. Mange har allerede høstet 
Guldborg, Discovery, Aroma, Stark Earliest og hvad de 
tidlige æbler ellers hedder. Æblet er den mest udbredte 
frugt i vores haver og i Magtenbølle fejrer vi årets 
æblehøst med en æblefestival. 

- Kom og få en god oplevelse med æbler. Her er hyg-
geligt samvær og gode æblefortællinger. Æblet er vores 
"guld", vi kan være stolte af vores æbletraditioner og 
nogle af verdens bedste æbler. Hvorfor drikke appelsin-
juice, når vi har verdens bedste æbler i vores baghave, 
fastslår Else Marie Kristensen fra Magtenbølle beboer-
forening og opfordrer alle til at komme og presse sine 
egne æbler. 

Vil du vide mere om Assens Æblefestival i Magtenbølle, 
så kontakt formand for Magtenbølle Beboerforening: 
Else Marie Kristensen på mail: elsemarieeventyr@msn.
com eller på tlf. 20135492 

Vil du vide mere om Assens Æblefestival i resten af 
Assens, så kontakt Rie Nielsen på mail: rie@vestfyns.
dk eller tlf.: 29119266 

Se også facebook: https://www.facebook.com/groups/
aeblefestival/ 

Tag familien med til Magtenbølle og oplev 
Assens Æblefestival.
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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 !

Friske dagstilbud der er værd 
at løbe efter…. 

Torsdag 9/10  
Vagn`s hjemmelavede

medister 
Pr ½ kg 10,-  

Fredag 10/10    
Pia`s hjemmelavede sylte 

500 g 19,95 

Lørdag 11/10  
Anja tilbyder ¼ ost  

mellemlaget 45+, ca 1,8-2,2 kg 

79,95 pr stk 

Kun 
500 kg 

Kun  
200 stk 

Kun  
150 stk 
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Allehelgen 
Traditionen tro fejrer vi Allehelgen 
i begyndelsen af november I 
Gelsted og Tanderup kirker (se 
gudstjenesteplan) og som man gør 
det i ganske mange kirker i 
Danmark efterhånden. 
Umiddelbart forbinder de fleste det 
med den romersk-katolske kirkes 
helgenfejring. Med særlige bønner 
og forbønner for kirkens mange 
helgener. I vores protestantiske 
tradition har vi ikke sådan særligt 
udvalgte hellige mænd og kvinder. 
Dem har vi afskaffet  med Martin 
Luther. Vi tror ikke på, at bestemte 
mænd eller kvinder er 
mellemmænd mellem Gud og 
mennesker.  I vores tradition har vi 
derimod på denne dag 
opmærksomheden på de 
mennesker, vi har mistet og som 
mangler i vores liv. Mennesker 
som, om end de ikke har været 
fejlfri, dog har været en slags 
helgener i vores liv. 
Allehelgen er dagen, hvor kirken 
tilbyder et rum for at sørge og 
mindes og tænde lys og at det 
giver mening for moderne 
mennesker viser sig meget konkret 
i antallet af gudstjenestedeltagere 
på denne dag. Dagen er langt mere 
velbesøgt end påskens og pinsens 
gudstjenester er det. 
Mange mennesker takker ja til en 
højtidelighed, hvor det handler om 
håb, om at tænde et lys i mørket, i 
visheden om at alle både levende 
og døde hviler i Guds favn. 
Allehelgensdag kan vi komme i 
kirke med vores sorg, med vort 

savn og vore minder. Men også 
med vore tanker omkring vor egen 
død og forgængelighed.  
Et sted synger rocksangeren C.V 
Jørgensen: Alle går vi rundt og 
leder som besatte, nogen finder 
noget og andre sig selv, alle mister 
noget som ingen kan erstatte … 
alle går vi rundt og slår tiden i 
hjel.”  
Alle mister vi på et eller andet 
tidspunkt i løbet af et liv, nogen 
eller noget som ingen kan erstatte. 
Det er en livslov. 
Det vilkår kalder på den form 
for  ”Weltschmertz”, han 
udtrykker her. En smerte der hører 
livet til fordi vi må leve med at 
være underlagt forgængeligheden 
som et vilkår.  
Før eller siden mærker vi 
forgængeligheden på egen krop – 
når vi mister et elsket menneske, et 
kært familiemedlem, en god nabo, 
en trofast kollega. Så bliver sorgen 
anmassende og for mange svær at 
håndtere. 
På Allehelgens dag skabes et rum 
for sorg, savn og minder. Her tales 
der tydeligt om alt det svære, vi 
synger om det og ber for det. Vi 
skjuler ikke smerten, men 
udtrykker den. For der går ingen 
vej uden om sorgen, kun igennem 
den.  
Sorg skal ikke dyrkes, men sorg 
skal plejes. At sørge er en måde at 
hele på og sorgen forlanger plads 
og den forlanger at blive taget 
alvorligt. Det er det, vi gør i kirken 
Allehelgensdag. 
Sorrig og glæde, de vandre til 
hobe, lykke, ulykke, de gange på 

rad: Sådan lyder det i en af Kings 
allerbedste og smukkeste salmer.  
Og man skal ikke have levet ret 
længe før man drager den erfaring: 
at livet vi har fået at leve på Guds 
grønne jord, det er en sammensat 
størrelse. På den ene side 
underfuldt og en gave og på den 
anden side så hører 
forgængelighed, lidelse og død 
med som en del af ”pakken”.  
Ingen af os kan plukke af lykkens 
frugter og lade sorgens frugter 
hænge, som en klog kvinde engang 
har udtrykt det. 
Jeg tænker altid sådan på det, at vi 
– du og jeg - ikke er sendt ud i 
livet ganske tomhændede.  
Fortællingen om dengang Adam 
og Eva blev smidt ud fra den 
beskyttede og trygge tilværelse i 
paradisets have – ud til en 
tilværelse, hvor modgang, lidelse 
og død findes – da lod Gud dem 
ikke gå ganske nøgne og 
ubeskyttede. Han gav dem tøj, så 
de ikke skulle fryse. Og så 
fortæller en gammel smuk legende, 
at han gav dem en ting til:   
Han gav dem tåren. Legenden 
lyder sådan her: 
  
Den første tårer. 
  
Da Adam og Eva var blevet forvist 
fra Edens Have, så Gud, at de 
angrede deres brøde. Han fik 
medlidenhed med dem og sagde 
blidt: "Stakkels børn. Jeg har 
straffet jer for jeres forseelser og 
har drevet jer ud af Edens Have, 
hvor I levede sorgløst og fri for 
bekymringer. Nu træder I ind i en 
verden fuld af sorg og ulykke, der 
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trodser enhver beskrivelse. Dog 
skal I vide, at jeg er gavmild, og at 
min kærlighed til jer vil vare evigt.  
Jeg ved, at I vil møde megen 
modgang, og det vil forbitre jeres 
liv. Derfor forærer jeg jer min 
dyrebareste skat, denne kostelige 
perle - tåren. 
Når I bliver overvældet af sorg, når 
jeres hjerter er ved at briste, og stor 
smerte griber jeres sjæl, da vil 
denne tåre falde fra jeres øjne, og 
byrden vil straks blive lettere at 
bære." 
Ved disse ord blev Adam og Eva 
lammet af sorg. Tårer vældede 
frem fra deres øjne, strømmede 
ned over deres kinder og faldt ned 
på jorden. 
Og det var disse smertens tårer, der 
først fugtede jorden. Adam og Eva 
efterlod en kostbar arv til deres 
børn.  
Og lige siden, når mennesket er i 
stor sorg, dets hjerte smerter og 
dets sind er tungt, flyder der tårer 
fra deres øjne. Og se, sorgen letter! 
  
Historien står i DEN 
NØDVENDIGE SMERTE af 
Marianne Davidsen-Nielsen. 
  
DATO OG TIDSPUNKT FOR 
GUDSTJENSTEN:   
Tanderup: 4/11 klokken 19 00. 
Gelsted: 4/11 klokken 16 00. 
 
Dorthe Stæhr Nielsen. 
  

 Sognepræst i  

Gelsted /Tanderup pastorat 
  

Fra kirkebøgerne: 
 
Døde i Gelsted: 
 
14. juli – Tonny Rasmussen, 
Grønnegade 7, 5591 Gelsted. 
 
16. juli – Kirsten Illum, 
Søndergade 47 st. 5591 Gelsted. 
 
19. juli – Lulu Inge Jürgensen, 
Lungeskovvej 5, Kingstrup, 5591 
Gelsted. 
 
23. juli – Vibeke Gurli Jensen, 
Fredensgade 23 B, 5591 Gelsted.   
 
24. juli - Lis Gundertoft Nielsen, 
Tårupvej  14 D, 5591 Gelsted. 
 
31. juli – Poul Erling Madsen, Gl. 
Odensevej 17, 5591 Gelsted. 
 
31. juli – Bjørn Rasmussen, 
Grønnegade 7, 5591 Gelsted. 
 
21. august – Ejner Johansen, 
Anlægsvej 19 C, 5592 Ejby. 
 
29. august – Troels Filipsen, 
Fyrrevej 12, Lunghøj, 5591 
Gelsted. 
 
1. September – Anker Børge 
Rasmussen, Svinget 1, Kingstrup, 
5591 Gelsted. 
 
  
 
 
 
 
 

Døde I Tanderup: 
 
27. juni – Svend Aage Hilmer 
Jüstensen, Tårupvej 12 Q, 5591 
Gelsted. 
 
18. juli – Nanna Lindstrøm 
Rasmussen, Wedellsborgvej 20, 
Emtekær, 5592 Ejby. 
 
Døbte i Gelsted Kirke: 
 
2. august – Mille Vagtholm, 
Søndergade 158, 5591 Gelsted. 
 
9. august – Magnus Fischer 
Uldberg Poulsen, Gelstedskovvej 
17, 5591 Gelsted. 
 
24. august – Silke Stovgaard, 
Søndergade 47.1, 5591 Gelsted. 
 
7. september – Philip Trabjerh 
Hansen, Gelsted Byvej 26, 5591 
Gelsted. 
 
14. september – Agnes Lundy, 
Ludvigsgårdevej 21, 5591 Gelsted. 
 
Viede i Gelsted Kirke: 
 
9. august - Tina Dyrebjerg 
Davidsen og Thomas  Nikolaj 
Andersen, Gelsted Byvej 23, 5591 
Gelsted. 
 
Viede i Tanderup Kirke: 
 
16. august – Jane Hansen og Peter 
Andersen, Middelfartvej 137, 5560 
Aarup. 
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OKTO-
BER 

GELSTED TANDERUP 
 

Bemærkning. 

12. 9.00 - JF renovering 17.s.e.trinita 
19. 11.00 - DSN renovering 18.s.e.trinita 
26. 9.30 - DSN renovering 19.s.e.trinita 
NOVEM
BER 

   

2. 16.00 -  19.00 –  
sognegården 

Alle Helgen 

9. 11.00-   21.s.e.trinita 
16. 14.00 - LH  22.s.e.trinita 
23. 11.00-  Sidstesøndag 

i kirkeåret 
30. 9.30 -  11.00 -  1.s.i advent 
DECEM
BER 

   

7. 14.00 -  11.00 2.s.i advent 
14. 11.00 - 9.30 3.s.i advent 
21. 9.00 -   4.s.i advent 
24. 13 og 16 14.30 -  juleaften 
25. 9.30 -  11.00 -  juledag 
26. 11.00 - - 2. juledag 
28. - 9.00 - MHL Julesøndag 
31. 16.15 -  15.00 - Nytårsaften 
Kontaktoplysninger ved kirkerne: 
Sognepræst: Dorthe Stæhr Nielsen, Gelstedvej 58, 5591 
Gelsted. tlf. 6449 1096. Mail: DSN@km.dk            
Organist: Lars Reinholt, tlf. 2380 3938 eller 7568 8086, 
mail: larsreinholt@mail.dk                                  
Kirkekontor: Tommy Rasmussen, Kirkebakken 12, 5591 
Gelsted. Tlf. 6449 2049 eller 2341 0335. Mail: 
TOR@km.dk                                                                    
Graver i Tanderup: Jørgen Henriksen, tlf. 2179 5325. 
mail: tanderupkirke@hotmail.dk                               
Graver i Gelsted: Tommy Rasmussen, tlf. 2341 0335. 
Mail: TOR@km.dk 

Kirkebil: Ved Tanderup og Gelsted kirker er der 
mulighed for at bestille kirkebil til gudstjeneste, for 
borgere der ikke selv kan klare transporten 
Henvendelse skal ske til Middelfart taxa: 6441 4055. 

Åben kirke:  Gelsted Kirke er åben mandag til fredag,  
fra kl. 8 til kl. 17. 

Konfirmander  
Så er konfirmandundervisningen godt i gang. 
32 dejlige, positive konfirmander modtager 
undervisning i Gelsted sognehus tirsdag og torsdag  
morgen fra 7 50 – 9 15. 
Det ser ud til at blive et pænt stort hold, som skal 
konfirmeres i Tanderup kirke næste gang:  nemlig 8 
måske 9 stk.  
Husk at konfirmanderne har fri fra uge 50 og begynder 
igen efter jul i uge 2.  
Dorthe Stæhr 
  
Minikonfirmander 
Igen i år tilbydes 3.klasserne det, vi kalder for, tidlig 
konfirmandundervisning eller minikonfirmand-
undervisning. Det drejer sig om 9 gange. 
Undervisningen vil strække sig fra uge 40 og frem til og 
med uge 49. Søndag d. 2.søndag i advent slutter 
forløbet med en festlig børnegudstjeneste: en såkaldt ” 
Minikonfirmation”.   
Undervisningen er gratis og et frivilligt tilbud, som vil 
ligge efter almindelig skolegang. 
  
Første gang er for hold A  1.oktober og for hold B d 2. 
oktober.  Undervisningen begynder klokken 14 00 og 
slutter klokken 16 00. 
Du må gerne være med, selv om du ikke går på Gelsted 
skole. Tilmelding til sognepræsten på: 64491096 eller 
dsn@km.dk 
 

Støt vore 
annoncører, 
-  Handel lokalt !
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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

 

Restaureringen af Tanderup Kirke skrider planmæssigt 
frem. Der er opsat dobbelte stilladser og prædikestol, 
altertavle og orgel er pakket ind og beskyttet efter alle 
forskrifter. I skrivende stund pågår der en tørafrensning 
og afvaskning i kirken, og de næste uger vil der blive 
udført pudsreparationer og kalkning. Restaureringen 
forventes afsluttet, så der kan afholdes gudstjeneste i 
kirken d. 1. søndag i advent. 

Foreløbig er der planlagt to gudstjenester i 
sognegården. Det er d. 5.10, hvor der er barnedåb og 
2.11, hvor der er Allehelgen gudstjeneste. 

 

Kalender: 

21. oktober: tirsdagshygge i sognehuset kl. 15 - 17 

29. oktober: Sangaften i Gelsted Sognehus, kl. 19.00. 
Kom og vær med til en aften, som står i Benny 
Andersens tegn. Dorthe Stæhr og Preben Duedal 
fortæller om Benny Andersens liv og digtning og så skal 
vi med hjælp fra Herrekoret synge os igennem en del af 
den højtelskede og folkekære sangskat, Benny 
Andersen har bidraget med gennem årene.                  
Vel mødt!  Gratis adgang.           Gelsted menighedsråd. 

4. november : Plejehjemsgudstjeneste kl. 14.15. og 
tirsdagshygge kl. 15 – 17 i sognehuset. 

6. november: i Samarbejdende  sogne er der foredrag i  
Ejby Kirkes konfirmandstue kl. 19.00, - ved lektor og 
debattør Henrik Jensen: ”Det ordentlige menneske”. 

20. november: ”En blinds billedbog” –kl. 19.00 i Gelsted 
Kirke. Lilian Kidmose fra Tanderup vil føre os gennem 
tekster og sange af hendes afdøde mand, Jørgen 
Kidmose. Sangene akkompagneres af organist Lars 
Reinholt og kirkens kor. Efterfølgend er der kaffe i 
Sognehuset. Vel mødt . Gratis adgang. 

16. december: kl. 19 spejdergudstjeneste, Tanderup. 

21. december: KL. 14 - Julekoncert  i Gelsted Kirke. 

24. december:  kl. 10. plejehjemsgudstjeneste. 

Lørdagsdåb:                                                                            
Vi tilbyder lørdagsdåb i Gelsted og Tanderup kirker:  en 
lørdag, hver anden måned:                                              L                                                    
Lørdag d. 6. december,                                                 
lørdag d. 7. februar.                                                 I 
Tanderup kirke kl 9.30, og i Gelsted Kirke kl. 11.00. 

Smede og Maskinarbejde - Alt i smedearbejde - 

Twinheat stoker - Svejsning - Montage 
- Rustfri pladearbejder til køkken og industri. 

Carsten Larsen   -   Agerstien 21    -   5591 Gelsted 
tlf. 61 38 44 89.
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Tanderup
Vognmandsforretning I/S

Tanderupvej 60 - 5591 Gelsted

Tlf. 6478 1083

Fax. 6478 1023

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

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

Malerfirmaet 
Andersen/Garrett Vestfyn A/S

Tårupvej 45
5591Gelsted

Tlf. 21698784 
 andersenmaler@gmail.com

Gelsted/Ejby/Brenderup´s u11 piger 
vindere af stævnet i Gelsted.

U11 holdet er et holdfællesskab mellem Gelsted, Ejby 
og Brenderup fodboldklubber, der er 14 piger der kan 
spille på holdet, så det er forskellige piger der spiller til 
stævnerne.

Søndag d. 14.9 spillede u11 piger stævne i Gelsted.
I første kamp spillede pigerne mod Søhus Stige, her 
spillede pigerne rigtig flot og vandt 3.0.
Næste kamp var mod SSV Højfyn, her fik pigerne flot 
bolden spillet rundt og med mange gode angreb og sik-
kert spil vandt pigerne 5-0.
I tredje kamp spillede pigerne mod Skamby og fortsat-
te det rigtig gode spil, hvor alle fik rørt bolden og med 
mange gode forsøg. Pigerne vandt kampen 7-1, og gik i 
omklædningsrummet til en velfortjent pause inden den 
sidste kamp.
I den sidste kamp mod Flemløse spillede pigerne rigtig 
fint, alle kæmpede godt og pigerne vandt kampen 4-0. 
Så til trods for regn og blæst spillede pigerne et rigtigt 
flot stævne og alle kæmpede flot.
Holdet bestod af: Mathilde Tjørnehøj Kraaer, Kathrine 
Lind Clement, Karoline Frederikke Traugott-Olsen, Trine 
Hvelplund Clausen, Christine Helverskov Andersen, 
Celina Holmegaard Hansen og Cecilie Flethøj Sørensen. 
Trænere: Jan Bonde og Annitta Sørensen
Venlig hilsen 
Annitta Sørensen

Efterlysning! 

Udvalgsmedlemmer søges. 

Vil du være med til at udvikle GG&IF's fodboldafdeling, 
og kunne du tænke dig, at gøre en forskel for, byens 
børn og unge mennesker. Så er du lige den vi står og 
mangler. Vi søger 1, gerne 2 nye medlemmer til vores 
udvalg, vi er pt. 4 medlemmer i udvalget, men da Ras-
mus P. Henriksen trækker sig, p.g.a. opstilling til fol-
ketinget, ønsker vi nogle nye medlemmer i udvalget. 
Udvalgets arbejde er meget alsidigt. Udover opgaver 
med fodboldturneringen, har vi i det sidste års tid 

beskæftiget os med baneomlægning, energioptimering, 
arrangementer som pigeraketten og  Gelsted stævnet 
i indefodbold, er ved at søge om en multibane i sam-
arbejde med skolen. Så uanset om du er praktisk eller 
boglig, kunne du være den vi lige står og mangler.

Fodbold fitness
Gelsted G & IF inviterer alle kvinder til en ny og 

effektiv motionsform:  Fodbold Fitness. 

Alle kvinder kan være med. Et nyt motionstilbud fra 
Dansk Boldspil-Union (DBU) giver alle kvinder mulighed 
for at prøve kræfter med fodbold. Nu tilbyder Gelsted G 
& IF nemlig kvinder en motionsform, der er både sjov 
og social – og tilmed mere effektiv end lange løbeture:  
Fodbold Fitness for kvinder. Bolden bliver spillet hver 
mandag kl. 19.30, hvor alle kvinder er velkomne til at 
være med. Forudgående fodbolderfaring eller fodbold-
udstyr er ikke et krav, ligesom alder og fysisk form er 
underordnet. Fleksibilitet er nøgleordet i Fodbold Fit-
ness. Med vores nye tilbud er vi klar til at tage imod de 
mange mødre og kvinder, der har lyst til at være aktive 
i fodboldklubben i stedet for kun at stå på sidelinjen.

Fodbold er en fantastisk motionsform, fordi det er sjovt 
og socialt. Men faktisk er motionsfodbold også en både 
sund og effektiv træningsform, der giver bedre resul-
tater end fx løb. Det viser undersøgelser fra Institut 
fra Idræt ved Københavns Universitet, der har testet 
motionsfodbold, løb, jog og styrketræning på flere 
sundhedsparametre – fx kondition, muskelopbygning, 
vægt og fedtprocent. Samlet set gav fodbold det bedste 
resultat og de mange sundhedsmæssige gevinster er 
uafhængige af banens størrelse og antallet af spillere.

Indtil nu har der været 14 damer. Vi spiller ingen turne-
ring og du kommer de dage du har tid og lyst. Vi laver 
forskellige fodboldøvelser, spil, leg og gymnastik og får 
rørt lattermusklerne. Det er vigtigt, at det er sjovt for 
alle.  Erik Christensen er vores instruktør/træner. Erik 
kan garantere både sved på panden og smil på læben 
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Nyfæste 11
5560 Aarup

Tlf.: 5121 0847
malerclausen@gmail.com

Annoncer.indd   1 3/25/2014   10:12:40 AM

og håber, mange har lyst til at spille med. Er der en dag 
man er forhindret, sender man afbud til Erik, mobil-nr. 
24988685, således at han kan forberede sit trænings-
program efter hvor mange der deltager. Vi træner hver 
mandag kl. 19.30 til kl. 20.30. Vil du vide mere om 
fodbold fitness så kom og vær med. Vi glæder os til at 
møde nye medlemmer til fodboldsjov  

Indefodbold 
Indefodbold starter sidst i oktober. Der træners både 
i Gelsted og Ejby hallen. Nærmere info via din træner. 
Gelstedstævnet i indefodbold afvikles i weekenden den 
6. og 7. december 

Oktoberfest
I Gelsted Forsamlingshus d. 25-10-14   kl. 18:30 

Der serveres sildemad, og jægerschnitzel med tilbehør. 

De Fynske Tyrolere sætter stemningen ved bordene Efter 

kaffe med småkager, spiller Kondal-Duo op til dans. 

Hiv fat i vennerne og vær med til at støtte,  

Gelsted Forsamlingshus 

Billetter af 250 kr. kan købes hos  

Gerda Thorup 64491703 fra 13-09-14 

sundhedsklinikken
Grønnegade 2 • 5591 Gelsted • Tlf. 2421 0888

Nyt i Gelsted - fedtfrysNiNG!

Fedtreduktion uden kirurgi!
Fedtfrysning er en metode, hvor man ved køling 
af fedtvæv starter en nedbrydning af fedtceller. 
Nedbrydningen løber over flere uger og endelige 
resultat ses efter 2 mdr. Der fjernes ca. 20% af 
fedtvævet på det område der behandles. Og nu 
er maskinen endelig her i lokalområdet, så man 
ikke behøver at køre til storbyerne. 

pris 
1 behandling  ..................................1.750,- kr.
2 beh. + 4 bioslim   ........................ 4.800,- kr.

sundhedsklinikken
Grønnegade 2 • 5591 Gelsted • Tlf. 2421 0888
www.sundhedsklinikken-gelsted.dk

Pigeraketten August 2014

Kom og vær med, vi har det altid sjovt hos GG&IF
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Indtryk fra Gelsted Marked 2014
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Indtryk fra Gelsted Marked 2014



www.gelstedbladet.dk

22

Indtryk fra Gelsted Marked 2014

Indtryk fra Gelsted Marked 2014
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GAS • VAND • VARME • SANITET
Kløvervænget  2, 5591 Gelsted
www.rosenkjaer-vvs.dk

Tlf. 64 49 22 99

Indtryk fra Gelsted Marked 2014

Alle fotos ©  Karsten Laursen
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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.  

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

Hvordan dræber man en ildsjæl i 
Middelfart Kommune? 

Der sker rigtig mange gode ting i foreningslivet i Mid-
delfart kommune. Frivillige er i høj kurs, man vil gerne 
fremme og værdsætte deres arbejde. Men, for at få 
en moderne kommune til at fungere, hvad enten det 
gælder EDB, sport, idræt, musik, husflid, m.m. og ikke 
mindst nu i dag inden for ældreområdet, alt tager man 
imod med kyshånd fra kommunens side, så længe det 
er på Kommunens betingelser, der bliver stukket ret-
ningslinjer ud, og for at få det til at fungere, så hånd-
fodrer man de frivillige med gode lokaler, fællesmøder, 
og (indflydelse). 
Alt går op i en større enhed, hvilket også er til gavn for 
mange, som vil borgerne det bedste. 
Gelsted er yderkantsområde i Middelfart kommune 
længst mod Assens, var det også i gl. Ejby kommune. 
Det har bevirket at vi har et rigt foreningsliv, med rigtig 
mange frivillige i vort område.
Der skal derfor til stadighed skaffes økonomi, og en del 
kommer fra kommunen, kontingenter, sponsorer m.m., 
men for nu snart 30 år siden, blev det besluttet at lave 
Gelsted Marked. Dette har givet flødeskummet til for-
eningslivet, samt været det bærende i Holmegårdens 
aktivitetscenter, lade og staldbygningerne, et forenings-
hus med udlejning, ofte til unge mennesker der er langt 
fra hovedbyen. Markerne omkring gården er naturom-
råde, det afgræsses af dyr, og bruges til Gelsted Mar-
ked, nu gennem 27år .                            

Den nu snart 120 år gamle proprietærgård er at beteg-
ne som bevaringsværdig, med sit flotte stuehus, der 
ikke har været udsat for de store ydre forandringer 
fremtræder den smuk, og vi holder af den! 
Holmegården er stedet i Gelsted  !!!   - Alt dette er nu 
truet af en meget bestemmende Borgmester.
 Middelfart Kommune ejer stuehuset, som nu er sat til 
salg i fri handel.
 Middelfart Kommune ejede en del Forsamlingshuse. 
Disse blev sat til salg til ejendomsværdien, det samme 
er sket med Holmegården. Efter møder med de forskel-
lige borgerforeninger, blev prisen ændret til grundpri-
sen, og salgene var i orden, fra 75.000 --- 135.000 kr. 
tingene kunne så fungere.
 Gelsted Borgerforening vil gerne købe på samme vil-
kår, men borgmesteren vil ikke !!! Han siger vi er en 
privat forening så der er ingen afslag i prisen.
 Jeg mener at begrebet EN PRIVAT FORENING, er noget 
der er opfundet til lejligheden. Alle foreninger er pri-
vate, det være sig sport, musik eller borgerforeninger, 
og der står skrevet i den forbindelse at Kommunen kan 
yde tilskud til foreningslivet, så hvis borgmesteren ville 
os (foreningslivet i Gelsted) det godt, så solgte han til 
borgerforeningen, til vort bud på 300.000 kr. eller til 
grundprisen. Hvis prisen på 550.000 kr fastholdes, så 
kunne man give et en gangs tilskud på restbeløbet, og 
ingen af delene er ulovlig. (Man kan læse i avisen, at 
nogle kommuner sælger bygninger til 1kr,) men viljen 
skal være til stede. Vi bød første gang på huset for 6 år 
siden. Vi har i SEKS år levet med truslen om at al vor 
aktivitet på og omkring Holmegården, må stoppe hvis 
stuehuset bliver solgt til privatbolig, grundet støjkrav, 
da der kun er 6 meter mellem bygningerne. - Hvorfor 
er det gået så galt? Seks år er længe i foreningslivet. 
Min egen mening er, at jeg må havde stået på borgme-
sterens ømme tæer på et tidspunkt. Dette har bevirket 
at vores kemi ikke passer sammen. Borgmesteren der 
har siddet på magten i mere end 30 år, giver ikke køb 
på sin mening, så hellere tage en hel bys foreningsliv 
som gidsel.  Nej, Borgmester og Kommunaldirektør har 
ikke bestået lakmusprøven i denne sag.  
Men jeg føler det er mig der er den røde klud i spil-
let, så jeg kan glæde jer med at jeg stopper som for-
mand for Gelsted borgerforening. Byen skal ikke lide 
på grund af mig. I VANDT DEN STORE KAMP, - Men 
tænk de signaler i sender til andre frivillige. Det er 
ikke jeres PRIVATE kommune,det er borgernes!!!!!!                    
Ildsjæl i Gelsted i 30 år.     
Arne Rasmussen   Grønnegade 57  Gelsted.
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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.
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Jeg har tandprotese, men nu er der ingen, der kan se det. Det er
livskvalitet.
Mine nye tænder er fremstillet efter foto af mit naturlige smil. Nu er
jeg igen glad for mit udseende. – Dyrt? Det kan diskuteres. Men jeg
er mig og min mand det værd.

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

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

Aarup
Søndergade 2 · Tlf. 64 43 22 00

Middelfart
Teglgårdsparken 100 · Tlf. 64 41 54 00
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livSglæde er kvalitet

Hejsa Gelsted Bladet.

Nu plejer jeg ikke sådan at blande mig, men jeg bliver 
ret harm over det indlæg fra C.A. Gelsted på side 21 i 
nr. 3. Ang. Ryttere igen.

Når man bliver taget i at gøre noget ulovligt, og det er 
jo så ulovligt, at gå med din løse hund. Nu skriver du 
godt nok at du har fuld kontrol over den, men det tviv-
ler jeg på du har, hvis det kommer en fasankylling eller 
andet lign. smådyr på jeres vej, så er jeg ret sikker på 
at din hund er noget ligeglad med hvor meget du råber.

Men der hvor jeg ville hen, er at det er da en tand for 
tarveligt, fordi man selv bliver taget i en ulovlighed, så 
at prøve at skyde skylden på andre.

Gad vide om det hjælper, hvis man bliver taget for at 
køre for strækt, at også alle de andre gør det.

Det var bare det.

Med venlig hilsen
Heidi 

Vi har sendt dit indlæg til C.A., for at høre om hun vil 
svare.
Red.

Kære Heidi
Det var slet ikke min mening at skyde skylden på noget 
eller nogen.
Det jeg klager over er at rytterne, sikkert ikke dig, ikke 
laver plads til os fodgængere i skoven. 
Ved min skov står der endda ridning forbudt, - og hun-
de i snor.
Jeg ved godt jeg skulle have haft hunden i snor, men 
den er meget gammel, hører dårligt, og løber ikke efter 
noget som helst, men det er bare min undskyldning.
Min mening er at der skal være plads til os alle, og ryt-
tere kunne måske holde sig til en side på en sti, så der 
var farbart på den anden side af stien til de gående.
Tak til Gelsted Bladet for at få lov til at komme til orde.
C.A.

Indlæg fra læsere.

På given foranledning ønsker en samlet bestyrelse at 
præcisere, at Gelsted Bladet i bund og grund er sat 
i verden for at give borgere, foreninger og firmaer i 
Gelsted og omegn et medie, hvor de kan meddele sig 

til hinanden. Det siger sig selv, at bestyrelsen meget 
gerne imødeser indsendte, for området, relevante kom-
mentarer og/eller historier. De bliver trykt, hvis de er 
relevante for området, ikke indeholder noget sårende, 
uartigt eller nedsættende om andre og i den udstræk-
ning der er plads.
Det burde vel set i det lys være unødvendigt, at gøre 
opmærksom på, et indlæg trykt i Gelsted Bladet ikke 
nødvendigvis udtrykker ”bladets” holdning. 
Bladets redaktør, som også er foreningens formand, 
er blevet ringet op af en læser, der er utilfreds med 
indholdet af en anden læsers indlæg bragt her i bladet. 
Måden at udtrykke sin uenighed/utilfredshed med en 
anden læsers indlæg er ikke at ringe til nogen fra Gel-
sted Bladets bestyrelse, men selv at indsende et oppo-
nerende indlæg. Det vil så blive bragt i efterfølgende 
nummer, forudsat indholdet kan stå for ovennævnte 
kriterier. 
Vi hilser meget gerne noget sådant velkomment.
 Indlægget indsendes med forfatterens fulde navn, i 
bladet bruges dog kun forbogstaver, hvis ikke andet er 
anført.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Gelsted Bladet
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Vi udfører alt i tømrer-
og snedkerarbejde

samt løser
specialopgaver

og totalentrepriser...

www.lebaek.dk

 

- Cakevision - 
Det søde køkken 

 

Chokolade-, dessert- og kagekurser 
info@cakevision.dk   www.cakevision.dk  

Cakevision
Det søde Køkken.

Da bagermester Børge Pedersen i 1972 byggede nyt 
bageri og bagerbutik tænkte han ikke på afvikling af 
stationsbyer, men udvikling. Det kan Peter Kofod og 
Albert Kraaer snakke med om. De har nemlig sammen 
købt bygningen, der har stået tom i en række år. På 
trods af mange års manglende vedligehold er bygnin-
gerne med dygtige håndværkeres indsats sat i perfekt 
stand, så der nu igen kan tænkes i udvikling og ikke 
afvikling. Peter, der er bager og konditor, har som fag-
mand, der har set mange bagerier, kun rosende ord om 
det bageri, der blev bygget for så mange år siden. 
Det er et stort og lyst rum uden bærende søjler til at 
stå i vejen.

Albert og Peter har siden 2011 som fritidsbeskæftigelse 
drevet en virksomhed, Cakevision, der sælger værktøj, 
forme og sprøjtepistoler til bagere og konditorer. 
Nu har de fået en idé, for de synes, der bør ske noget 
nyt i Gelsted.
De har indrettet sig i bygningen med Cakevision og 
et nyt koncept, som de kalder Det søde Køkken. Det 
skal stå for arrangementer og events i forbindelse 

med aktuelle højtider o.l.. Som eksempel fortæller de, 
at næste åbningsdage for butikken vil blive dagene 
omkring Halloween. For uhyggens skyld har de valgt så 
uhyggeligt lange åbningstider som: den 31. oktober kl. 
17-22 og den 1.november 10-22. Butikken er da åben 
og der vil blive solgt kager, der passer til højtiden. 

Sådan vil de holde butikken åben i forbindelse med 
kommende højtider og/eller lokale hændelser. 
Åbningstiderne vil løbende kunne ses i et udhængs-
skab på butikkens facade og på siden www.cakevision.
dk . Men der er ikke aktuelle planer om faste daglige 
åbningstider.
Derimod vil Peter og Albert arrangere kurser, hvor Peter 
lærer fra sig i den vanskelige kunst at bage kager og 
lave chokolader eller flødeboller. 
Kursusdeltagere vil selv får fingrene i dejen og kan 
nyde frugterne af egne anstrengelser ved små cafébor-
de i en mellemgang mellem butik og bageri. 
I tilknytning til den facilitet er der sørget for garderobe 
og toiletforhold, så krav til hygiejnen er tilgodeset. 
 
Den 6., 13., 20. og 27. oktober er der planlagt choko-
ladearrangementer fra kl. 19:00 til kl. 21:30. Når vi 
kommer nærmere på, kan program og pris for deltagel-
se ses på hjemmesiden www.cakevision.dk , hvor der 
også bliver mulighed for at tilmelde sig. Jeg fik lov at 
smage et par eksempler på Peters kunnen, så jeg skal 
deltage en af aftenerne.

Hvis der nu er nogen som tænker: det kunne lige være 
noget for vores fodboldhold, strikkeklub, vægtvogter-
hold eller sangforening at hygge sig sammen i Det søde 
Køkken en aften, er der mulighed for at aftale et spe-
cialarrangement med Peter og Albert. 
Og skulle der gå nogen rundt med uindfriede drømme 
om at skabe sig en forretning, men mangler en loka-
litet, er der et ledigt butikslokale, som de to herrer 
gerne lejer ud. Her har igennem årene tidligere været 
børnetøjsbutik, blomsterbutik og frisørsalon.
                                                                         Karsten
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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

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

GelstedBladet : 
post@gelstedbladet.dk
Tlf. 6449 1005

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

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. 24/11- 2014 -  Kl. 18:00

Vores kære lægehus

Det skal være skidt, før det bliver godt. Se i næste nummer omtale af det 
nye Gelsted Lægehus, der er på vej.


