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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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Har du set   GelstedBladets hjemmeside, 

med mange gode links.

www.gelstedbladet.dk

Ny Bedemand
Den 1. december 2014 starter en ny 

bedemandsforretning her i lokalområdet. 
Sydvestfyns Bedemand.

Titlen Bedemand er ikke en beskyttet titel, hvilket vil 
sige, at alle der har lyst til at åbne en bedemandsfor-
retning, kan gøre dette. Når du står og skal vælge 
en Bedemand, er du derfor ikke sikret et vist fagligt 
niveau. I denne tid hvor det bliver mere og mere brugt 
at handle via internettet, ses der også flere ”internet 
Bedemænd”. Langt de fleste af disse ”internet Bede-
mænd” reklamerer med at være langt billigere end de 
traditionelle Bedemænd, men kigger man prislisten 
lidt efter i sømmene, vil man opdage at nogle af udgif-
terne er ”skjulte”.

Et eksempel kan være at den ”pakke” der reklame-
res med, er uden rustvognkørsel eller, at det er uden 
Bedemandens tilstedeværelse ved ceremonien i kir-
ken/kapellet. Det er meget at forvente at mennesker 
i sorg, der kigger på nettet, vil være i stand til at gen-
nemskue ”hvad der skal bruges” til en forestående 
begravelse/bisættelse, og dermed også hvad det 
ender med at koste.

Hos Sydvestfyns Bedemand er prislisten lavet således, 
at den er nem at overskue, og ALLE vores priser er 
med. En prissammenligning vil vise, at vi ikke er lige 
så billige som en ”internet Bedemand”, men vi har 
ingen skjulte priser. Vi overholder vores aftaler og så 
er vi dygtige.

Hos Sydvestfyns Bedemand vil i møde bedemændene 
Majbritt Toft fra Hønnerup (Gelsted) og Lykke Rømer 
fra Sø Søby (Assens).

Både Majbritt og Lykke har en sundhedsfaglig bag-
grund, der er med til at sikre kunderne, at de vil blive 
mødt med forståelse og anderkendelse i sorgens tid. 
De har begge erfaring med arbejdet som Bedemand, 
der også sikrer kunderne, at alle opgaver bliver løst 
med størst mulig viden og faglighed. 

Vi er 2 yngre bedemænd med hjertet på rette sted og 
vi har stor forståelse for de forskellige reaktioner, der 
kommer, når man mister en man holder af. Vi har beg-
ge tid til at lytte og hjælpe med at planlægge forløbet, 
så det bliver helt som afdøde og de pårørende ønsker 
det. Vi sætter en ære i at overholde aftaler. 

Det gør sig gældende lige fra at overholde et aftalt 
tidspunkt til at overholde den aftalte pris.

Hos Sydvestfyns Bedemand vil kunderne ved vores 
første møde få udleveret et prisoverslag på alle de 
udgifter, der forventes til Bedemand, blomsterhandler, 
kirkegården og evt. krematorium.

På prisoverslaget vil det også fremgå, hvor der søges 
om begravelsestilskud og hvilket beløb, der kan for-
ventes til udbetaling. Det er med til at sikre de efter-
ladte et økonomisk overblik over, hvad de kan forven-
te af den samlede faktura. Hos Sydvestfyns Bedemand 
tager vi os af alle udlæg og sender en samlet faktura 
ca. 4 uger efter vores første møde.

Du/I er meget velkommen til at henvende jer med alle 
de spørgsmål I måtte have, lige fra priser på begra-
velser/bisættelser til ønsket om at få tilsendt ”min sid-
ste vilje”. Sydvestfyns Bedemand træffes døgnet rundt 
på tlf. 5052 0929. Vi kan være optaget af ceremonier 
eller samtaler, men vi ringer naturligvis tilbage, så 
snart vi er ledige.

Vi tager os god tid til en personlig samtale, som enten 
kan foregå i jeres hjem eller på vores kontor.
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Husby Tanderup Borgerforening 
prøver nye tiltag

Det var ikke fordi, der var ledige pladser til årets Mor-
tens Aften i Husby Forsamlingshus, at der blev afprøvet 
noget nyt. Der var totalt udsolgt, som i de tidligere år. 
102 personer nød madklubben ”Mændene fra Sdr. Åby” 
og deres koners køkkenfærdigheder. De jonglerede 
med gryderne, så ænderne fik gåsehud. Lækker ande-
steg med det hele.
Men som forholdsvis nye ejere af et forsamlingshus 
er det nødvendigt at afprøve nye tiltag for at gøre 
opmærksom på sig selv.

For godt et halvt år siden spurgte Borgerforeningen en 
af de lokale, Flemming Carlsen, der har været skue-
spiller i 25 år i Århusområdet, inden han flyttede til 
Wedellsborghalvøen, om han havde lyst til at instruere 
et kort debatstykke. Dette skulle kunne passes ind i en 

fællesspisning. Det ville han heldigvis godt.

Det blev til stykket ”Jeg tæller timerne” af Stig Dalager. 
Stykket handler om en kvinde, der sidder i en kælder i 
det sønderbombede Sarajevo. En tændstikmand, som 
hun har tegnet på væggen, er hendes eneste selskab. 
Et billede af krigens gru og meningsløshed. Stykket, 
der også har været opført på Det Kongelige Teater, hav-
de første gang Kirsten Olesen i titelrollen, og er senere 
oversat til 12 sprog. 

Rollen blev spillet af Pernille Kershøj Qvist, der bagef-
ter modtog stående bifald sammen med instruktøren, 
Flemming Carlsen, og scenograf og lydmand, Ole V 
Larsen.

For at mildne overgangen fra det barske stykke var 
oversergent Lars Christensen fra Bülows kaserne i Fre-
dericia mødt op for at fortælle om sin tid i Kosovo og 
Afghanistan. Spørgelysten fra publikum var stor. Alle 
var enige om at aftenen var en stor succes. Overskud-
det går ubeskåret til en forestående renovering af for-
samlingshusets lille sal, som netop er gået i gang med 
udgivelsen af dette nummer af Ugeavisen Vestfyn.
Billedmateriale: fotograf Peter T. Qvist.

Tæt på sangene: En aften med 
Peter Viskinde

Husby Tanderup Borgerforening fortsætter fornyelserne 
på scenen i Husby Forsamlingshus. Efter succeserne 
med Palle Krabbe Viseaften samt skuespillet ”Jeg tæller 
Timerne” til Mortens Aften i efteråret 2014 er der stor 
interesse for flere nye tiltag. Derfor springer forsam-
lingshuset nu ud med et stort dansk navn, nemlig

PETER VISKINDE akustisk (duo)

Lige nu planlægger Peter Viskinde tur-datoer for 2015. 
Vinter, forår og efterår står på akustiske koncerter i 
forsamlingshuse, på spillesteder og i kirker og Viskin-
des maleriudstillinger, mens han til sommer tager ud 
på festivalerne med bandet.  Ifølge hans manager vil 
der på Fyn blive fire akustiske koncerter i henholdsvis 
Faaborg, Nyborg, Bogense og Husby Forsamlingshus.

Peter Viskinde, som efter sin læretid i 1980 blev en del 
af Malurt og i 1989 grundlagde Big Fat Snake, hvor han 
i 20 år skrev sangene, er en kreativ sjæl. 
Ved de akustiske koncerter spiller Viskinde sine sange 
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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 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. 

fra før og nu. Han krydrer numrene med anekdoter og 
løfter sløret for de kreative processer som komponist 
og igangsætter i musikkens og maleriets verden.

Nok er Peter Viskinde dybt forankret i to af de største 
danske rockbands som guitarist og medkomponist i det 
oprindelige Malurt i starten af 80’erne og som grund-
lægger, komponist, tekstforfatter og kreativ kraft i Big 
Fat Snake fra 1989 til 2009. Sideløbende udfolder han 
sit talent som billedkunstner og mestrer i dag en kar-
riere med både kunst og musik.

I september 2014 udgav Peter Viskinde EP´en “ I det 
sekund er jeg lykkelig “. Teksterne er på dansk og med 
en kant, som uden at være decideret politiske, dog kan 
tages som kommentarer til emner som blæser i tiden. 
Viskinde har skrevet i hundredevis af sange. 
I lang tid delte han dem mellem sit daværende orke-
ster Big Fat Snake og egne soloalbums. Viskinde for-
lod Big Fat Snake i 2008, men de vigtige sange fra 
den tid er stadig hans. Flere af dem er at finde i hans 
live repertoire, som ud over hans klassikere som “ No 
Peace Like In Heaven “ og “ Someone Like You " byder 
på sange fra det nye album “ I det sekund er jeg lykke-
lig “. Koncerterne byder også ofte på sange som ’Hele 
vejen hjem’, der handler om Peter Viskindes første 
bekendtskab med Springsteens “ ’Born to run’ og 80´er 
pophittet ’Savner en som dig’, som Peter Viskinde skrev 
til popgruppen Doraz, som han dannede i 1982 efter 
Malurttiden. Alle sange der i den grad vækker genklang 
blandt publikum. 

Billetsalget til koncerten, der foregår lørdag den 7. 
marts i Husby Forsamlingshus, starter efter nytår og 

foregår gennem Husby Tanderup Borgerforening.  Alle 
oplysninger kan fås på hjemmesiden www.husby-tan-
derup.dk

Glædelig Jul og Godt Nytår til alle fra Husby Tanderup Bor-
gerforening v/ formand Ole V Larsen.

Foredrag med Hans Jensen 
og Peder Storm

Gelsted KGAF har efter loven om folkeoplysning 
holdt to debatskabende arrangementer 
på Gelsted skole .

Det første arrangement var med Hans Jensen, der 
fortalte om Grevens Fejde, som for en stor del blev 
udkæmpet i Faurskov Bjerge for enden af Søndergade. 
Mange har nok bemærket mindestenen for enden af 
Lunghøjvej og Hårevej der blev rejst efter det store 
slag, hvor det menes at have kostet ca. 2000 personer 
livet.

Man har ikke rigtigt fundet beviser for slaget i form af 
våben eller døde. Dog blev der under grusgravning, for 
en del år siden, gravet et ildsted frem. Dengang var der 
ingen der tænkte på at det kunne stamme fra slaget 
der udspandt sig for flere hundrede år siden.

Peder Storm fortalte den 18. november om hvad der 
var foregået i tidligere tider i Vends Herred, som Gel-
sted jo er en del af. Der blev talt om Wedellsborg og 
grev Tito, ligesom Brandsø blev beskrevet. Væveren 
Lars Clausen, som boede lige udenfor det der nu er 
godskontor. Lars Clausen havde deltaget i slaget på 
Dybbøl, men var en af de få der havde overlevet, og 
han kom tilbage til Wedellsborg hvor han i det lille strå-
tækte hus, der nu er nedrevet, fortsatte sit virke. Han 
var meget berømt for sine fine damaskvævninger.
Marsvinejagten i Gamborg Fjord blev også beskrevet, 
og der blev vist mange billeder både af det, men også 
billeder fra mange andre steder i Vends Herred.  KH
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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

Oktoberfest. 

25. oktober  var  det 7. gang, der blev afholdt Tyroler-
fest i Gelsted Forsamlingshus med stor succes.  
Det er dejligt at se så mange folk fra byen bakke op om 
initiativet med at støtte det lokale forsamlingshus. 

God stemning

I år var der mange nye ansigter med, og vi håber det 
bliver en tradition også for dem. Stemningen var hurtigt 
i top med de Fynske Tyrolere, der sædvanen tro spillede 
under spisningen. 

Serveringspersonale

Menuen var også den traditionelle med sildemad, 
jægersnitzel ,brasede kartofler, ærter og god sovs. 
Derefter kaffe og hjemmebagte småkager.  
Efter spisningen var det i år Kondal Duo, der stod for 
underholdningen – flot fulgt op på stemningen så dan-
segulvet hurtigt var fyldt. 

Tyrolerne havde i år fået ny dirigent

Der var godt gang i både ølkrus og danseben, så vi 
håber at vi ses til næste år igen, til endnu en vellykket 
oktoberfest. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen 
den  24. oktober 2015  

Tak for støtten til både publikum og hjælpere.  
Også tak til Gelsted Brugs for den fine service, reklamer 
og sponsorat. 
Venlig hilsen Gelsted Forsamlingshus

Julehygge på Gelsted Skole
Den 23. november havde Hobbyklubben og GKAF slået 
sig sammen om at holde en julehygge dag, hvor der 
blev bagt småkager og lavet konfekt, der blev også 
lavet bolsjer, hvilket især børnene hyggede sig med. 

I fællesrummet var der juleklip, decopage, patchwork 
juletræer og andet lavet af gummislanger fra traktorer 
og cykler. Endvidere var der nålefiltning, der både tiltrak 
børn og voksne. Man kunne filte julekort eller et smukt 
billede. 
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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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Søndergade1, 5591Gelsted
Ringogbestil på tlf. 64491068 -Mobil 40582726

Seogsåwww.gelstedkro.dk

NytårsmenuN rsm n
20142014

LIGE TIL AT TAGEMEDHJEM!LIGE TIL AT TAGEMEDHJEM!
KoldrøgtnordsølaksKoldrøgtnordsølak

m. fynsk rygeostcreme,m. f nsk rygeostcreme,
serveresm. salatbuket, grønærtepureser eresm. salatbuket, grønær epure
&sprød smørstegt rugbrødscrumble.& sprød smørstegt rugbrødscrumble.

Danskkrogmodnethøjrebsbøf fraKildegaardenDanskk ogmodnethøjrebsbøf fraK ldegaarden
severetm.bagt kartoffelm. kryddersmør.severetm.bagt kar offelm. k ddersmør.

Pebersauce, ratatouille, tærtem. ricotta& spinat.Pebersauce, ratatouille, tær em. ricotta& spinat.

Chokolade/Cappuccinomoussepå sprødbiscuitbund.Chokolade/Cappuccinomoussepå sprødbiscuitbund.

Pr. personPr. person275.275.--
VihjælpeogsågernemedvinenVihjælpeogsågernemedvinen

til denperfekte aften.til denperfekte aften.

AfhentningafnytårsmenuAfhentningafnytårsmenu
onsdagden31. dec. kl. 13.30 - 15.00onsdagden31. dec. kl. 13.30 - 15.00

Undertegnede overhørte en familie, der da de gik hjem 
roste arrangementet, og helt sikkert ville huske denne 
dag, og komme igen til næste år.  
                                                                  KH

Lokalt haglvejr over Koldinghave
Lørdag den 15. november stod jeg på vores gårdsplads 
og snakkede med en ven, da det pludseligt haglede ned 
over os, med rigtige hagl. På bilerne, og på taget lød 
det nærmest som kanonsalver. 
Jeg blev naturligvis vred og gik de 100m over til jagt-
selskabet der var på andejagt inde på nabogrunden, 
men det kunne de ikke tage sig af, det var ikke dem der 
skød ind over vores grund. 
Hvad er det for en moral. Længere oppe af vejen er der 
både sportsplads og en børnehave, som heldigvis var 
lukket.
Så kære jægere tænk jer lige om inden i skyder, der 
kommer nok en anden and forbi i kan skyde efter.  
        En beboer på Koldinghave
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Gelsted Foderstof
Værkstedsvej 5
5591 Gelsted

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

Gelsteds lille dyrehave i 
Grønnegade

… set fra den anden side...

Foto: Smil Mads du er på..

Det er en stor glæde for mange, unge som ældre, at 
lægge en spadsere- eller cykeltur forbi John og Lilliana 
Perssons lille dyrehave i Grønnegade. 

Det er også en stor glæde for mig, der fra Flemmings 
baghave på Lundevej gennem nu snart 3 år har kunnet 
følge med i livets gang i dyrehaven. Det har jeg gjort 
med stor interesse og glæde.
Og jeg synes, at de to dyrevenner fortjener ros og 
anerkendelse for deres projekt 

Når man er dyreelsker, som jeg, er det svært ikke at 
komme til at holde af dem, når de tillidsfulde kommer 
løbende fra alle sider for at få en bid af et æble eller 
andet.
Man snakker lidt med dem, og man kommer helt uvil-
kårligt til at kalde dem ved navne. 

Hakkeordenen er tydelig, for Mads og de to ældste 
hunner, Smily og Søster, står i front, bag ved dem står 
Brunhilde og Brunette og lille Sky. 

Længere ude i rækken står De Frygtsomme sammen 
med de tre små fra i år, Trip, Trap og lille Træsko, der 
endnu ikke har fået lov til at komme tættere på.

Foto af Smily

Der var engang, at den store han, som jeg navngav 
Rudolf, var suveræn hersker i sit rige, og han passede 
på sin familie. Han tog det fulde ansvar, og han var flot 
og beundringsværdig!

En lille historie om Rudolf.

Jeg hørte nogle hjerteskærende skrig nede fra den 
anden ende af marken bag skuret, og der var ikke tvivl 
om, at de stammede fra en fødende hun i smerte. 
Jeg stod der ved hegnet, og nåede lige at tænke: ”Uha, 
nu er den da helt gal”. I samme øjeblik kom et af de 
andre dyr løbende i høj fart over marken mod vandtru-
get, hvor Rudolf og de andre stod. 
Det afgav tydeligt en besked, - og et øjeblik efter snur-
rede den store han rundt, og galoperede som en vild 
hest over marken og forsvandt om bag skuret. Skrigene 
varede ved et stykke tid, - så blev der stille. 

Herefter så man så ikke Rudolf i 2 dage. Men på 3. 
dagen stod han igen roligt og græssede. Jeg var 
spændt på, om moderdyret og kalven var ok. 
Det var de, og Rudolf gik herefter tit tur, lige netop med 
denne lille kalv, og så kan man vel sige, at han, udover 
at være en fortræffelig fødselshjælper, også var en god 
og omsorgsfuld far. 
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HUSK !   - Du kan altid finde sidste nyt og mange 
informationer på :  www.gelsted.dk

I relation til Kirsten Mougaards fortælling, 
har redaktionen ønsket en fortælling fra 

Dyrehavens ejere.

Så her lidt fra familien Persson, om dyrehavens histo-
rie:

Lillianna og John købte Entreprenør Poulsens Ejendom i 
1989 – Dyrehaven var fra starten en lille fold, med skov 
på begge sider af vejen. -Træerne væltede desværre i 
orkanen d. 3. december 1999 som så krævede en 
længerevarende oprydning.
De første dådyr kom til nuværende dyrehave i 2001, og 
har siden været største del af dyreholdet. 

Tidligere var der også heste, får og nanduer (emuer), 
som ikke kunne flyve, men løbe hurtigt. 

Rudolf blev desværre fundet død sidste efterår, lige 
efter den anstrengende parringstid. Og hele dyreflok-
ken var i dyb sorg - temmelig længe. Flokken var 
spredt og hvileløs. Hvem skulle nu bestemme?

Foto af far og søn/ Rudolf

Geden er nu eneste voksne handyr. Han er en ældre 
herre, måske mere end 15 år gammel, fortæller John. 
- Så gamle Mads lever nu som enehersker i en gruppe 
på 6 skønne dådyrhunner og tre små kalve. Han gør 
bestemt sit bedste, men ingen er jo forpligtet udover 
sine evner!

Jeg ønsker så meget, at det vil lykkes for hunnerne - 
Lilianna og John, at få en ny buk, så familieidyllen i den 
lille dyrehave igen kan blive som før, til pryd for den 
lille naturperle nede på Grønnegade.

Kirsten Mougaard 

– Dådyr skal helst i store træk have deres egen indheg-
ning.

I senere tid, har der også været en fantastisk flot hane, 
som vi ikke ved hvor den kom fra. – Sådanne haner 
har det med at gale meget tidligt om morgenen, og 
det var der nogen, som ikke brød sig om. – Så måtte 
hanen, med sin høne som altid var hans ledsager ind-
fanges, og deporteres længere uden for Gelsted, hvor 
så ræven desværre gjorde livet kort for dem. 

Det er en stor oplevelse med disse dyr, ikke bare for os 
selv, men også for alle som kommer og snakker med 
dem, og måske har mundgodt med til dem. – Selvføl-
gelig har vi selv en del arbejde med at fodre, især i vin-
terhalvåret, hvor de jo ikke bare kan leve af at græsse. 
– Vi fodrer derfor dagligt med hø, roer, samt gulerødder 
og brød, som dyrene er glade for.  
                                                                         bn
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Ved du at.....
Hvert kvartal donerer SuperBrugsen Gelsted samlet 
kr. 10.000 til 3 lokale foreninger/klubber. 
Er du i en forening/klub som mangler penge til et 
projekt / aktivitet - så få en ansøgningsblanket i 
SuperBrugsen. 
Ansøgningsfrist for næste runder er 23. december til 
uddeler Henrik.

Sydvestfyns Bedemand 
Tlf: 5052 0929 
-Når den sidste rejse skal håndteres med 
respekt, faglighed & loyalitet 
 

 
Ring for pris eller se på 
Sydvestfynsbedemand.dk 

Majbritt Lykke 

SuperBrugsen Gelsted tager i tiden op til jul, navneforandring til 
JuleBrugsen Gelsted for at tydeliggøre, at butikken er i julestemning 
og har købt ind af alt det gode til julebordet, så du kan handle mad, 
drikke og hvad der ellers hører til en hyggelig jul, helt lokalt - uden 
stress & jag. 

Ud over masser af gode tilbud sker der en helt masse andet i 
JuleBrugsen Gelsted i december måned. 

Julesokken 
Fra 1. december til 14. december kan alle børn i alderen 3-15 år komme ind og aflevere en 
julesok, som vi hænger op i butikken. Julenisserne fylder den op i løbet af december med 
julegodter og små overraskelser. Sokken kan afhentes fra søndag den 21. til tirsdag den 23. 
december. Alle børn der indleverer en julesok, deltager desuden i konkurrencen om en tur i 
biografen for 2  personer - med popcorn og sodavand. 

Julekonkurrencer. 
Hver uge i december laver vores små julenisser en konkurrence for børn i alderen 3-15 år. Kom 
ind og se om du kan finde de 4 nisser og svare på spørgsmålene som de hver har. 
Konkurrencerne kører en uge ad gangen og hver mandag udtrækker vi 4 vindere blandt de rigtige 
besvarelser. – Så kom ned og deltag – måske er det dig der vinder en tidlig julegave. 

Julekonkurrence 
De voksne skal heller ikke snydes; For dem vil der også være konkurrencer hver uge. 
Hovedgevinsten er en middag for 8 personer arrangeret af vores slagter hjemme hos dig inkl. vin.  

Juletræ 
”Storegruppen” fra børnehaven kommer ned i JuleBrugsen Gelsted og pynter juletræet.  

Handle med dine point 
Alle søndage i december kan du handle med dine optjente point – så bliver der nemlig lidt mere at 
holde jul for. 

Søndag den 21. december 
Uddeleren byder på ris a la mande og et glas portvin og ønsker god jul søndag den 21. december 
klokken12-15 – med ekstraordinære godetime tilbud.  

Åbningstider 
- Og men ikke mindst har vi julevenlige åbningstider hver dag - den 24. kl. 8-13, den 25. lukket, 
den 26. kl. 8-18. 

- Vi glæder os til at se dig 

Med venlig hilsen Personale og Uddeler 

JuleBrugsen Gelsted  
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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 !

JuleBrugsen Gelsted 
ønsker alle kunder og 
samarbejdspartnere  

glædelig jul og godt nytår. 
Med venlig hilsen 

personale og uddeler. 

En tidlig julegave til dig fra JuleBrugsen Gelsted. 

40 % på alt legetøj mandag den 15/12 
25 % på al vin tirsdag den 16/12 30 % 

på al ost* onsdag den 17/12 
40 % på fagene med køkken og 
gastronomi torsdag den 18/12 

*Der gives ikke rabat på ost fra Ullerslevost  og delikatessen. 
Rabatten fratrækkes automatisk i kassen og der gives også %-rabat på allerede nedsatte varer. 
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Aftenen: ”En blinds billedbog” –gav et flot og 
tankevækkende  indblik i en blinds verden; hvordan livet 
leves og opfattes intenst, når man er blind. 

Lilian Kidmose fortalte om sin mand, Jørgens tanker, 
digte og sange.  Her vil vi forsigtigt prøve at bringe lidt af 
aftenens  fortællinger  og sange: 

Blindheden kom snigende, begyndende med sukkersyge 
som 15 årig, med total blindhed i 30 årsalderen, efter en 
god tid som dagplejer. 

De tre år, hvor Jørgen blev gradvist blind, var på mange 
måder svær. Kort tid efter Jørgen havde fået førerhund, 
brækkede han benet, da hunden kom for hurtigt ud af 
toget, og ½ års besvær. I den tid gik Lilian med hunden 
for at den ikke skulle glemme sin lærdom. Lilian var her 
udstyret med solbriller sløret med tape og træstokken til 
at føle med. Det gav et LILLE indblik i, hvordan en blind 
må bruge sine øvrige sanser – hørelse, lugt, følelse og 
fornemmelse. 

Besværligheder gav fornyede kræfter og mod på livet, og 
skrivemaskine og senere PC hjalp med at få skrevet 
fortællinger og sange. 

Men se dog ud i vores påskemorgen.                            
Hver blomst i sig er kærlighedens smil.                             
Nu vågner det, og kommer os i møde.                              

Igen en gang ser vi et under ske. 

En af komplikationerne, grøn stær. Kom til at betyde 
glasøjne.  Med beskrivelse af smerterne : ”som om 
hjernen bliver skåret i skiver” – Glasøjne slides af 
tårevæsken, så man får bevilget nye hvert andet år. Det 
var en fantastisk  oplevelse at se glaspustere lave et øje 
med en bunsenbrænder og lægge farver og 
blodårestreger  ind, så det lignede det rigtige øje. 

Det var naturligvis svært at blive blind – men han sagde 
senere, at det var sværere at blive blind, end at være 
blind. 

Senere sagde han også, at han var træt af at folk hele 
tiden snakkede om hans blindhed, men det var gået op 
for ham, at da han selv accepterede sit handicap, så 
begyndte han – og dermed andre – at tale om alt muligt 
andet! 

Jørgen skrev en bog: ” En blinds billedbog” – For at 
prøve at give seende  indblik i EN blinds verden, altså 
ikke alle blindes. Heri kan der læses mange oplevelser, 
bl.a. hvordan det er at gå med førerhund, når der ligger 
snedynger overalt, hvordan det er at være på hospitalet, 
være i teateret og alt hvad dagligdagen bringer af 
opgaver. Hele vejen skinner det igennem, at Jørgen 
havde livsvilje og overskud. 

Efter hans død udtrykte hans mor: Det er glæden over, 
at han var til, der ligger øverst! 

Her nogle få af Jørgens mange dejlige vers: 

Glæden bor så mange steder,                                         
mest dog, hvor du ikke tror,                                        
stryger varsomt den der græder,                              
trækker smilet i sit spor. 

Glæden sætter sig på sindet,                                            
som når duggen væder strå,                                         
bryder frem som lys af mindet,                                        
som en sol blandt skyer grå. 

Glæden dræbes mange steder,                                       
mest af dem som ikke tror,                                                  
på at den som stille græder,                                              
ofte ved, hvor glæden bor. 
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FRA KIRKEBØGERNE:

Døde i Gelsted:

21. september  – Helga Elisabeth 
Andersen, Tårupvej 14 E, 5591 
Gelsted.

21. september – Bent Pedersen, 
Søndergade  177 B, 5591 Gelsted.

14. Oktober – Hans Peder Børge 
Pedersen, Søndergade 44 B, 5591 
Gelsted.

16. oktober – Aage Hansen, Ved 
Skoven 68, 5592 Ejby.

Døbte i Gelsted Kirke:

28. september – Madeline Kristine 
Holmann Jørgensen, Rolundvej 25, 
591 Gelsted.

4. oktober – Gaia Elise Viderik 
Pedersen, Tanderupvej 17, 5591 
Gelsted.

5. oktober – Christian Rosenkjær 
Blommegaard Nielsen, Fyrrevej 19, 
5591 Gelsted.

Viede i Gelsted Kirke:

20. september – Anne Gade 
Tanggaard og Tommy Poul 
Samberg, Tanderupvej 26, 5591 
Gelsted.

Døde i Tanderup:

5. november – Karen Ellen Jensen, 
Tanderupvej 22, Haare, 5591 
Gelsted.

Døbte i Tanderup Kirke:

Anne Sophie Nygaard Jørgensen, 
Tanderupvej 91, 5592 Ejby.

STOR TAK 

for to gode aftener i Gelsted Kirke 
og sognehus:

29. oktober – aftenen om Benny 
Andersen.

Dorthe Stæhr Nielsen gav en 
spændende og fyldig gennemgang 
af Benny Andersens mange 
oplevelser, og det var tydeligt i 
både fortælling og sange, at Benny 
Andersens liv er fyldt af både 
mørke og lyse sider.

Sangene blev vi hjulpet med af 
Preben Duedal Rasmussen og hans 
dygtige herrekor – og STOR tak for 
det, for der var indholdsrige og 
mindre kendte sange, som det 
krævede øvelse for at være med i. 

Benny Andersens ordvalg og 
ordspil er genialt.

Vi håber I vil være med igen en 
anden gang!

20. november: ”En blinds 
billedbog”.

Lilian Kidmose fortalte om sin 
mand, Jørgens liv på en meget fin 
måde. 

Jørgens sange blev der sunget med 
på. Heldigvis med hjælp af vores
dygtige piger i ungdomskoret 
under ledelse af organist Lars 
Reinholt.

Se omtale af aftenen andet sted i 
bladet.

Tanderup og Gelsted 
Menighedsråd ønsker alle 
en rigtig glædelig jul!

Og vi vil gerne takke 
kirkernes ansatte for årets 
indsatser.
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22. januar kl. 19.00 kommer Gudmund Rask 
Pedersen til Indslev Kirke. 
Foredraget kalder Gudmund for
”Jeg har ladet mig fortælle …”

Om foredraget skriver han: 

”Mennesket er, kan man sige, en fortælling. En 
fortsat fortælling, hvor vi hver især udover konstant 
at fortælle med på egen livshistorie også er 
meddigtere på hinandens, og hvor det virkelig 
betyder noget, hvad man lader sig fortælle. Hvad 
man sådan går og hører og tager til sig og taler med 
på.  
Et både muntert og alvorligt foredrag kredsende om 
grundspørgsmålet ”Hvad vil det sige at være 
menneske?” med inddragelse af fortælling fra 
skønlitteratur og film og andre gode historier 
inklusive den kristne grundfortælling.”

Gudmund Rask Pedersen er sognepræst i Vær og 
Nebel sogne, Horsens. Foredragsholder og forfatter 
til bøgerne: ”Forladthed og nærvær” (2000); ”At 
tænke Stort” (2002); ”Glæden på trods” (2005); ”Jeg 
har ladet mig fortælle” (2011) og senest bogen 
”Noget om nåde”.

Alle er velkomne. Gratis entre.

Arrangeret af Samarbejdende Sogne.

Årets julekoncerter i kirkerne:

søndag d. 14. december  i Tanderup, kl. 14.00,
- og torsdag d. 18. december, i Gelsted kl. 19.00:

Vi glæder os til koncerterne, hvor kirkerummene 
bliver fyldt med julerier:

Dejlig julefortælling, korsang og fællessang – med 
velkendte og mindre kendte salmer og sange. 
Det hele akkompagneret af orgel, en klavervirtuos 
og en trompettryllekunstner.

De medvirkende er:

Kirkernes børnekor,
Kirkernes ungdomskor,
organist Lars Reinholt, 
oplæser Lilian Kidmose,
trompetist Martin Knudsen fra Slesviske 
musikkorps,
og klavervirtuos Bjørn Elkjer

Alle er velkomne og der er gratis entre.

Tanderup og Gelsted Menighedsråd.

Samarbejdende sogne, - hvad står det for?

De 12 sogne i Gl. Ejby kommune : Udby, Føns, 
Ørslev, Husby, Balslev, Ejby, Indslev, 
Brenderup, Harndrup, Fjelsted, Gelsted og 
Tanderup – samarbejder under formålet: 

-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.

Støt vore 
annoncører, 
-  Handel lokalt !

 

- Cakevision - 
Det søde køkken 

 

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

DECEM 
BER: 

GELSTED TANDERUP Bemærkn. 

7. 14.00 11.00 2.s.advent 
14. 11.00 09.30 3.s.advent 
21. 11.00  4.s.advent 
24. 13.00 + 

16.00 
14.30 juleaften 

25. 09.30 11.00 Juledag 
26. 11.00 ingen 2.juledag 
28. ingen 9.00, MIHL. julesøndag 
31. 16.15 15.00 Nytårsaften 
JANUAR: 
 

   

4. 11.00 ingen H3K.søndag 
11. 09.30 11.00 1.s.e H3K 
18. 14.00, JCR ingen 2.s.e H3K 
25. 11.00 09.30 Sidst.e H3K 
FEBRUAR 
 

   

1. 11.00 09.30 Septuagesima 
8. 09.00, JCR ingen Seksagesima 
15. 11.00 ingen Fastelavn. 
    
 

Forkortelser: MIHL = Mikkel Holmegård Larsen, JCR = 
Jens Chr. Rothmann.  

Alle andre frem til  1. februar = Thomas Hårbøl, der er 
vikar mens  Dorthe Stæhr Nielsen har studieorlov. Vi 
ønsker Thomas får en god tid her, og at Dorthe får en 
god orlov og glæder os til at se hende igen 

Kirkebil: Ved Tanderup og Gelsted Kirker er der 
mulighed for at bestille kirkebil til gudstjenester, for 
borgere, der ikke selv kan klare transporten. 
Henvendelse skal ske til : Taxa: 6441 4055. 

Åbne kirker: Gelsted Kirke er åben mandag til fredag fra 
kl. 8 til 17.Tanderup Kirke er åben, når der er personale 
på kirkegården. 

 

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 

 

KALENDER: 

7. December: Minikonfirmation i Gelsted Kirke, kl. 14.00. 

9. december: spejdergudstjeneste i Tanderup, kl. 19.00. 

14. december: Julekoncert med børne- og 
ungdomskoret i Tanderup Kirke, kl. 14.00. 

18. december: Julekoncert med børne- og 
ungdomskoret  i Gelsted Kirke, kl. 19.00. 

22. januar: Gudmund Rask Pedersen : Foredrag i Indslev 
Kirke, kl. 19.00: ”Jeg har ladet mig fortælle”.                 
Arr. Samarbejdende sogne. Fri entre. 

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

U12 piger Ejby/Gelsted/Brenderup 

har fået sponsoreret joggingdrager fra; Lægerne, Prin-
sessegade 8, Fredericia v. Christina Kraaer og Markus-
sen Sport Årup.
Pigerne og trænerne takker for de fine dragter, som 
pigerne selv har valgt.

Holdet: øverst fra v.: 
Josefine Møllegaard, Sofia Juul Nielsen, Sofie Olsen, 
Cathrine Møller Nielsen, Mathilde Tjørnehøj Kraaer.
Nederst fra ve. Jasmin Andersen, Kathrine Lind Cle-
ment, Louise Rytter og Cecilie Flethøj Sørensen.
Træner: Annitta Sørensen

På fotodagen manglede vi desværre holdets målmand 
Mathilde Hansen og pigernes anden træner Troels Cle-
ment.

Kampen om øen!
Ejby/Gelsted's U15 drenge spillede søndag d. 2. 
november finale i stævnet ”Kampen om Øen”. 

Stævnet er nyt og arrangeret af OB i samarbejde med 
Carlsberg Sport og alle hold på Fyn var inviteret. 
Ejby/Gelsted's U15 drenge kvalificerede sig allerede 
lørdag d. 23. august til finalen hvor de skulle møde 
Tommerup.



www.gelstedbladet.dk

17

Nyfæste 11
5560 Aarup

Tlf.: 5121 0847
malerclausen@gmail.com

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

Finalen blev spillet på TREFOR Park, som optakt til 
Superligakampen mellem OB og Hobro. Det blev en 
meget velspillet affære og Ejby/Gelsted's drenge var 
hurtigt foran 2-0, til stor jubel for de medrejsende sup-
portere. 
Et forsigtigt gæt er at der nok var 300-400 tilskuere 
som støttede godt op om holdet på banen. Resultatet 
var aldrig rigtig i fare og efter 2x20 minutter intenst 
spil kunne Ejby/Gelsted's drenge trække sig sejrrigt til-
bage med en velfortjent sejr på 4-1.

I pausen af Superligakampen OB-Hobro kunne Ejby/
Gelsted´s anfører, Mads Larsen så hæve trofæet til stor 
jubel for de medrejsende tilskuere. Holdet og trænere-
ne vil i den sammenhæng gerne takke alle fremmødte 
supportere for den store opbakning under hele kampen 
og under præmieoverrækkelsen. Efter en god kamp og 
en oplevelse rigere på det store stadion kunne dren-
gene vende snuden hjemad igen.

Hilsen Jimmy Skjold Jensen

Årets hovedpræmie   
Apple Tablet  

Værdi 3500 kr. 

Præmier for over 25.000 

I Gelsted Hallen  
lørdag den 27. december  

kl. 14.00 Dørene åbnes kl. 12:00 
Alle vores sponsorer har velvilligt støttet årets spil, 

så glæd dig til et   
festfyrværkeri af gevinster 
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OMLÆGNING AF TV OG INTERNET
Lunge, Gelsted og Lunghøj Antenneforening (LgL) 
omlægger TV og Internet. Nye internethastighe-
der op til 100/20 Mbits.

I samarbejde med Fyns Antenne og Elektronik A/S, 
Odense (FAE), er foreningen nu klar til at gå i luften 
med nye TV-pakker og nye Internethastigheder.

Dato for endelig omlægning vil være den 17.november 
2014.

Omlægningen har været i støbeskeen i en stor del af 
2014, efter at foreningen modtog en opsigelse fra
foreningens tidligere udbyder af internet. 
Opsigelsen var en god lejlighed til at få opgraderet 
internethastigheder, så vi nu fremadrettet kan tilbyde 
vores medlemmer flere forskellige hastigheder, helt op 
til 100/20 Mbits.

Med denne opgradering opfylder vi på downloadsiden 
Regeringens mål om, at alle danskere i 2020 skal have 
adgang til internet med 100/30 Mbits, og mon ikke at 
de sidste 10 Mbits på uploadsiden er på plads inden 
2020, udtaler Antenneforeningens formand Erik Wun-
derlich.

Ved samme lejlighed har bestyrelsen besluttet at 
omlægge programudbuddet på TV-siden, så der frem-
over vil være mulighed for at vælge 3 programpakker 
med op til 59 kanaler. 

Der vil stadig være mulighed for IP-telefoni.

Som leverandør af Internet, har antenneforeningens 
bestyrelse valgt nuværende leverandør af TV-program-
mer (FAE) blandt andet med baggrund i et godt og tæt 
bestående samarbejde, FAE er lokalt beliggende på 
Fyn, konkurrencedygtige priser, samt en høj grad af 
service, der nu yderligere vil blive styrket.

Bestående medlemmer vil i løbet af få dage modtage 
brev omkring ændringen sammen med brochurer
Der beskriver de nye TV-pakker og nye Internethastig-
heder.

Som noget nyt leveres internetpakker også til medlem-

mer der ikke har nogen TV-pakke.

Der vil blive afholdt informationsmøde på Gelsted Kro, 
den 22.oktober.2014 Kl. 17.00 til 19.30, hvor repræ-
sentanter for bl.a. FAE og Antenneforeningen vil være 
tilstede og besvare spørgsmål fra både bestående og 
kommende medlemmer.

Foreningens hjemmeside www.lgla.dk opdateres 
den 9.oktober 2014, med praktiske oplysninger, nyt 
internet, TV-pakker samt anden relevant information.

(Lunge, Gelsted og Lunghøj Antenneforening er etable-
ret i 1988 og er beliggende på Vestfyn. 
Foreningen har p.t. 414 medlemmer, heri inkluderet 
plejehjem, boligforeninger m.v.) 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Foreningens for-
mand, Erik Wunderlich, på mobil 61685591.

Turen til 1864.

Mogens Lenius hedder han. Han er formand for Støtte-
foreningen for Lokalarkivet i gamle Ejby Kommune. Han 
er derfor den rette person at spørge, når Deres udsend-
te reporter ønsker besked om tilslutningen til den her 
bustur, der går til Sønderborg. 

Vi er 30 i bussen og 12 personer har arrangørerne des-
værre været nødt til at skuffe. Deres tilmelding kom 
for sent. Rammerne for arrangementet var fyldt helt ud 
og man kunne ikke nå at udvide dem. Heraf kan man 
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GAS • VAND • VARME • SANITET
Kløvervænget  2, 5591 Gelsted
www.rosenkjaer-vvs.dk

Tlf. 64 49 22 99

lære, at man ikke skal vente for længe med tilmelding, 
når man ønsker at deltage i en udflugt arrangeret af 
Lokalarkivforeningen, som til denne tur var arrangør 
sammen med grænseforeningen.

Deltagere fra Husby og Tanderup er dem som fik 
mest køretur for pengene, idet opsamling starter der 
og afsætning slutter der. Efter sidste stop for opsam-
ling i Brenderup ved den gamle stationsbygning, hvor 
Lokalarkivet har til huse, gik turen så som sagt med 30 
muntre og snakkesalige deltagere i det herligste sen-
sommervejr direkte til Sønderborg Slot. Her har muse-
et i år en særudstilling, der fortæller om treårskrigen 
og krigen i 1864. Anledningen er naturligvis at det i år 
er 150 året for slagene på Dybbøl og på Als. 
Svend Amlund, der kørte bussen, havde da også, efter 
vi havde indtaget den medbragte frokost i slotskøkke-
net, lagt hjemvejen om ad Sottrupskov.
 Efter de mislykkede fredsforhandlinger i London, der 
var blevet ført i løbet af den våbenhvile, der fulgte 
ovenpå stormen på Dybbøl Skanser den 18. april, satte 
preusserne over Alssund til Als fra Sottrupskov. Nu 
stod vi i solen og indtog den medbragte kaffe og kage i 
absolut fredelige omgivelser. Et par ældre herrer havde 
vist fået samme idé og sad i hver sin medbragte have-
stol og læste eftermiddagsavisen. Alt åndede fred og 
idyl og det var således svært at forstille sig de scener, 
der udspilledes på dette sted den 29. juni 1864 om 
morgenen. Det er det øjeblik, som Tom Buk-Swienty 
kalder ”Angstens øjeblik” i sin bog ”Dommedag Als”
En godt tilrettelagt tur blev afviklet i det skønneste 
sensommervejr.
                                                  Karsten

Dagplejen på Kælkebakke i November.
Dagplejen holdt fernisering for forældrene i september, 
hvor der blev solgt kunstværker som børnene havde 
lavet. 
De indkomne penge er blevet brugt på at få Palle Krab-
be til at komme og underholde og være aktiv sammen 
med børn og dagplejere.
Vi fik lov til at bruge Børneuniversets bakker på lege-
pladsen. 
Dagplejen havde også inviteret vuggestuen til at være 
med på de alpine pister, som Palle Krabbe havde sat op. 

Det var super sjovt for alle, små som store fik prøvet 
kælkebakkerne, alt imens Palle gik rundt med harmo-
nika og sang og spillede, ”Af Banen her kommer bana-
nen.”
En rigtig hyggelig formiddag for alle.

Dagplejer Charlotte Jørgensen.

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



www.gelstedbladet.dk

20

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

Vi overlevede  - denne gang !

Min kone og jeg var på vej hjem fredag d.21/11, 
klokken var 12:02, og vi kørte på Tårup Udlod, da 
en af de store lastbiler med grus, fra grusgraven på 
Tårup Udlod, kom drønende. 
Chaufføren talte i mobil, så ikke en skid, og hvis vi 
ikke var kørt ind på marken (der var plads) så havde 
det sagt bang, og nok godnat til os. 
Chaufføren så os nok slet ikke, farten blev ikke sat 
ned, og han forsvandt bare.

Der er 50km. fartbegrænsning på strækningen, om 
han kørte mere ved jeg ikke, men jeg ved fra flere 
andre beboere fra området, at den hastighedsbe-
grænsning ser de stort på.
Kære Chauffører, pas jeres kørsel, se hvor I kører, lad 
være med at tale i håndholdt mobiltelefon, der fås bil-
lige trådløse anlæg, og frem for alt, VIS HENSYN !

Ang. grusgraven, så det der hedder en nyvasket bil i 
vores område, eller rent tøj for de gående, er noget 
der er umuligt her, grundet det svineri lastbilerne 
laver på vejene,  - ærgerligt, men ellers kan grusgra-
ven jo ikke eksistere.
                                                                         SA

Selvmordskandidater
Kære Gelsted borgere m.fl., Vi skal passe ekstra godt 
på i disse tider, da der er flere selvmordskandidater der 
ønsker vor hjælp til at blive slået ihjel.

Vi har nu flere gange oplevet, enten tidligt om morge-
nen, eller om aftenden, altså når der er mørkt, at møde 
både gående i sort tøj, uden reflekser, med ryggen mod 
køreretningen, enkelte havde endda, en sort hund med, 
hvorfor skal den også køres ned ?. 
Masser af cykelister, flere også klædt helt i sort, uden 
lys, hverken for eller bag.
Dette var ikke kun børn og unge, nej det var også rig-
tige voksne.
Vi har været heldige ind til nu ikke at kunne opfylde 
jeres ønske om en tidlig død, men det varer nok des-
værre ikke ved.
Tænk jer dog om, selvmordskandidater, det går da også 
ud over os der rammer jer. Vi får sikker varige men af 
noget sådant. 
Tag hensyn til os der vil leve, og tag lyst tøj på når det 
er mørkt, eller bare nogle reflekser så I kan ses, jeg 
tror inderst inde at I også ønsker at leve videre.
                                                                                         SA

På chokoladekursus hos Cakevision
Cakevison holder til i bygningerne som førhen var Gel-
sted Bageri. Cakevision ejes af Peter Kofod og Albert 
Kraaer.
Vi var 25 kursister som blev budt velkommen med kaf-
fe, te samt en kort introduktion over aftenens forløb.
Først fik vi en gennemgang og smagsprøver på 6 vari-
anter af chokolade, derefter hørte vi om, og smagte på 
4 forskellige marcipantyper. Efter denne gennemgang 
fik vi en grundig instruktion om fremstilling af fyldte 
chokolader, inden vi selv begav os ud i dette hånd-
værk. Under fremstillingen af de fyldte chokolader var 
der også tid til at lave marcipankonfekt. Denne konfekt 
blev smagt til med Bailey, whisky og overtrukket med 
lys eller mørk chokolade. Da de fyldte chokolader var 
så langt fremme i processen at de skulle på køl, inden 
de kunne komme ud af formene, blev der tid til at lave 
nougat/chokolade blomster. Det så utroligt let ud da 
Peter hurtigt kreerede et par stykker, men tro mig, det 
var ikke så let. Det store øjeblik kom da vi skulle vende 
vores fyldte chokolader ud. Det vagte stor jubel i hele 
forsamlingen da de fyldte chokolader slap formen og 
man kunne se det flotte og færdige resultat.
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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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Teglgårdsparken 100 · Tlf. 64 41 54 00
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livSglæde er kvalitet

Græskar udskæring
Fredag den 31. oktober var 83 superglade børn og for-
ældre forbi SuperBrugsen for at skære græskar. 
Rigtig mange flotte udskæringer blev lavet, som efter-
følgende blev sat rundt på byens torv.    

Peter var utrolig dygtig til at undervise og videregive sine erfaringer fra konditorfaget. Der blev også tid til en pau-
se i løbet af aften, hvor Albert stod klar med kaffe, kransekage/dessertkage og hyggede om os.
Det var nogle stolte kursister der pakkede deres fyldte 
chokolader og konfekt ned i medbagte kagedåser.
En stor tak til Peter og Albert for en fantastisk aften.
      
                                                                      GS

Der var gang i chokoladekurset

HUSK !   - Du kan altid finde sidste nyt og mange 
informationer på :  www.gelsted.dk
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Vi udfører alt i tømrer-
og snedkerarbejde

samt løser
specialopgaver

og totalentrepriser...

www.lebaek.dk

Gelsted Kreative Aktivitet Forening
Kursus program 2015

Filtning: kom og filt din egen hat, sko eller lignende, vi 
har vådfiltning. Den16- 17 januar10-15
Pergamano:  Kom og prøv den fine og anderledes 
måde at lave kort på, vi benytter os af en gammeldags 
pin til at udforme flotte mønstre og figurer. den 30. 
januar 18.30-21 lørdag den 31. januar 10-15
Keramik: på dette kursus vil vi arbejde med raku-
brænding den 21-22  feb. fra kl. 8.30-16.
Patchwork: her vil vi fremstille figurer, dækkeserviet-
ter m.v. syet på maskine eller i hånden 27-28 februar 
18.30-21 lørdag 10-15
Blomster: her vil vi sætte fokus på forår/ påske bin-
ding og inspiration den 8. marts
Pileflet: På dette kursus vil vi bla. lave blomster sta-
tiver, kurve, samt arbejde med frisk pil den 14 og 15 
marts fra kl. 9.30-16.30
Glas: den 20 og 21 marts fredag fra 18-21.30 lørdag 
fra 10-15
Kursus i glasfremstilling: Kræver ingen forkundska-
ber at deltage.Lav spændende ting evt. til påske. Der 
er også mulighed for at arbejde med smykkeglas og 
serigrafi tryk, som er en helt ny teknik.
Påske hygge: den 22 marts fra kl. 10-16 Her vil vi 
male påskeæg, lave påske pynt, dekorationer m. v 

Kreadage  forår 2015
Pris: 50 kr. for medlemmer, 100 kr. for ikke medlem-
mer, eksklusive udgifter til materialer.
 Papirflet
Sted: Koldinghave 14, Gelsted
Dato: fredag d.20.02.15
Tid: fra kl.18.30-21
Her laver vi skåle mv. af papirstrimler
 Quilling
Sted: Koldinghave 14, Gelsted
Dato: Lørdag d.07.03.15
Tid: fra kl. 10-15
Spændende papirteknik, hvor man blandt andet kan 

lave blomster, ophæng mv.   
Beton
 Sted Holmegården Gelsted
 Dato: kontakt foreningen og få datoen da den ikke var 
bestemt da programmet blev trykt
Tid. 10-15
 På dette kursus vil der være mulighed for at arbejde 
med beton, feks. lave fuglebad af store blade, m. v 
Kurset er både for nybegynder og øvede
Tilmelding og yderligere oplysninger på telefon nr. 
40313575 eller på mail postkaf.dk 
Hjemmeside: www.gkaf.dk 

 
HUSK - udstilling på Gelsted skole 

den 1 marts 2015, hvor der vil være workshops 
og udstillinger fra de forskellige kurser.

  Vi vil gerne takke alle som har deltaget på vores kur-
ser og debataftner, Vi holder debataften til foråret om 
kvinders valgret .
Dato m. v kommer senere håber på at se jer
 
  HILSEN Bestyrelsen i GKAF

Vidste du ....
Du kan altid finde ældre numre af Gelsted Bladet på 

www.gelstedbladet.dk 
hvor der også er flere direkte link til vore annoncøres 
hjemmesider, og link til næsten alt i kommunen !

Støt vore 
annoncører, 
-  Handel lokalt !
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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

Støt vore 
annoncører, 
-  Handel lokalt !

HUSK !   - Du kan altid 
finde sidste nyt og mange 

informationer på :  
www.gelsted.dk



  www.gelstedbladet.dk 

 1 2 3 4 5 

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. 26/01- 2015 -  Kl. 18:00

P e r s o n l i g  o g  

p
r o

f e s s i o n e l  s e r v i c e

w w w . t r a i l e r c e n t r e t . d k

w w w . t r a i l e r c e n t r e t . d k

1205 S
Danmark mest populære hus og 
have trailer
Indv. mål 203x116x35 cm.
Totalvægt 500/750 kg

Gelsted Bladet ønsker alle vore læsere 
og annoncører en rigtig glædelig jul

Og et godt nytår


