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GENERALFORSAMLING
Foreningen – Gelsted Bladet
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
I foreningen ”Gelsted Bladet”
Onsdag d. 29. April kl. 19.00
På Holmegården 1’sal

Gravering i

• medaljer
• navneskilte
• hundetegn m.m.
Åbningstider:
Man. - fre. 15.00 -17.30
Eller efter aftale.
www.hempokaler.dk

Kirkebakken 2 - 5591 Gelsted
Telefon
64 49 27 83
Mobil
26 16 58 33
hempokaler@tdcadsl.dk

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen

Massørerne i Gelsted

sundhedsklinikken
Bettina & Kaj Mariager
Ellen Trankjær
Julie Hvilshøj Andersen

Vær med til at forme dit eget blad!

Alle i Gelsted og Tanderup Sogne er velkomne

Grønnegade 2 / 5591 Gelsted / Tlf. 2421 0888

Malermester
Michael A. Taylor
Tlf. 20 22 80 62

Vi reparerer også din bil

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

Odensevej 35 · Gelsted · Tlf. 64 49 10 63

Gelsted Solcenter

Åbent alle ugens dage
Kl. 7:00 - 22:00 Gelsted Byvej 3
Tlf. 20 43 20 77
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Fredensborg fejrede
20 års jubilæum.
Den 23. marts 1992 var der i dagspressen blevet sammenkaldt til et møde, hvor 40 personer deltog. Det var
alle sammen personer, som ønskede at høre nærmere
om nogle planer om at bygge et senior bofællesskab.
Noget der dengang var et meget nyt påfund.

om at her måtte bofællesskabet bygge, når det blev
muligt. Det var det nu blevet, da boligministeriet ekstraordinært havde givet Ejby Kommune en kvote på
35 almennyttige boliger. De ti blev givet til Gelsteds
bofællesskab for seniorer.

Edith Rasmussen, Barbro Lindquist og Else Nielsen var
allerede tre alene og overvejede egne og andre seniorers bomuligheder. Og så var de blevet enige om at
prøve på at skabe noget helt nyt. Et bofællesskab for
mennesker i alderen +50 år.
Nu kunne dette initiativ fejre sit 20 års jubilæum. Det
skete ved et Åbent Hus arrangement i byggeriets fælleshus på Fredensgade. Og det skete lørdag den 21.
marts 2015.
Men inden planerne kunne føres ud i livet måtte meget
gøres og Edith, som er formand og har været det alle
20 år beretter om, hvordan det dengang kom sig, at
Gelsted blev hjemsted for et projekt, der siden har
haft besøgende fra Japan, Korea, Sverige, Tyskland og
Schweiz. Besøgende som ønskede at se og høre om,
hvordan ældre mennesker havde fundet sammen og i
fællesskab skabt en boform, hvor de kunne leve trygt
og godt med støtte af og ved hinanden.

Der var mange der kom og lykønskede.

Der står en sten med indskrift: Fredensborg.
Beboerne har altid kaldt huset for Fredensborg; men
der gik 1½ år før navnet blev officielt. Og først efter
der på behørig vis var blevet forespurgt, om det var
tilladt af hensyn til kongehuset.

Initiativtagerne havde som forudsætning, at boligerne
skulle opføres i et boligselskabs regi som almennyttige
boliger.
Det er et krav, som kalder på kommunens medvirken,
da der er lovkrav om kommunalt tilskud til sådan et
byggeri. Især fra den højre side af det politiske felt,
kan det godt skabe noget modvilje. Men når mennesker i livet er nået dertil, at de overvejer sådan en
boform, er det oftest forbundet med et stærkt ønske
om ikke længere at have økonomiske midler bundet i
mursten.

Edith er tydeligt stolt af projektet. Og hun er tydeligt
glad for at bo her. At andre også har lagt mærke til
det gode initiativ ses af, at der som allerede omtalt
har været meget opmærksomhed omkring det fra
både ind- og udland. Desuden af, at Boligkontoret
Danmark, som er det kontor, der ordner boligselskabers administration over hele landet, i 1997 gav en
pris på 5000 kr., som omsættes i en flagstang med
flag. Prisen uddeles til den der:

I situationen var der også fra regeringen lagt loft over
antal af byggerier i Danmark.
Hver kommune skulle søge om kvoter. Alligevel kunne
Ejby kommunes Borgmester, Claus Hansen(V), dog
tage første spadestik til byggeriet på en nabogrund til
Gelsted Plejehjem den 23. juni 1994.
Grunden var tom, tilhørte kommunen og den tidligere
borgmester, Ove Andersen(S) havde givet tilsagn

•
Eller som har styrket det sociale liv, integration
eller miljø- og genbrugsområder.

•
Har haft særlig betydning for udvikling af lokalt
beboerdemokrati

Tillykke til bofællesskabet med de tyve år. Der er helt
sikkert brug for det også de næste mange år.
Karsten
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og el ledninger.
En skarp klinge, med mange omdrejninger sleb en
rende midt i vejbanen på hele strækningen, før opgravningen startede.

Klik en
Teletaxi!
Vidste du, at du selv kan bestille din telekørsel på nettet?
Det kan du, og sådan kommer du godt igang:

1: Klar til start

Gå ind på FynBus.dk/flexbestilling og klik på ”Teletaxi”.
Her finder du mere information om online bestilling af
Telekørsel og adgang til bestillingsmodulet.

2: Opret dig

Klik på ”Bestil din tur på nettet” for at gå direkte til
bestillingsmodulet. Her skal du oprette dig med dit
nemID og indtaste dine kontaktoplysninger.

3: Så er der afgang

Du er nu køreklar og kan nemt og bekvemt bestille din
første tur. Har du brug for hjælp undervejs, ringer du bare
til 6311 2255 - så hjælper vi dig videre.

Ca. første marts var der igen mulighed for trafik for
afløbsvand i de nye rør, to meter under asfalten, og for
alm. trafik ovenpå.
Det har betydet en masse ekstra køren rundt for alle
de forældre der til daglig leverer ca. 100 små børn til
det ny børnehus, og andre har måttet undvære nogen
morgenaviser.
Den nu 50 år gl. slidte kloakledning blev lagt, da vi
byggede huset vi bor i.

Læs mere om teleordningen på FynBus.dk/telekoersel

A

B

Slut på vejarbejdet
Koldinghave været lukket i et par uger, for at lægge nye
kloakrør i vejen til erstatning for de snart 50 år gamle
betonrør.
Strækningen er kun ca. 75 meter, men besværlig at
grave i, grundet mange tværgående vand - gas, telefon
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Nu er alt normalt igen med afløb og trafik for de næste
50 år, hvor jeg så vil fylde 126 år, hvis den rigtige
medicin er fundet.
bn
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Gelsted Fjernvarme
Skønt at få lov til at komme ind og se. - Et kæmpe stort
fyrrum, med alle nødvendige faciliteter, rent og pænt,
og alt på plads, da der er plads til alt.
Varmens dag i Gelsted, hvor varmemester og bestyrelse viste interesserede rund på Varmecentralen.

og varmeværket kører efterfølgende stabilt.
Lige nu holdes der øje med et par mindre utætheder
ved nogle hus stikkoblinger.
Til sommer håber bestyrelsen at få gang i installation af
en ny kedel.
Bestyrelsens beretning omkring
”åbent hus på fjernvarmen d. 1.ste. februar”
Fra bestyrelsens side var det dejligt at se det store
fremmøde af nysgerrige borgere i Gelsted, som var
kommet for at se fjernvarmeværket i drift, og få muligheden for at høre gasmotoren blive startet op, samt
nyde en øl eller vand, og få en snak med de besøgende,
omkring værket og stille spørgsmål til varmen i dag, og
hvad vi har af planer for fremtiden.

Før blev der fyret med sværolie, som var så tyk, at den
skulle varmes for at komme ind i oliefyrene.

Det var også dejligt at få mulighed for at fortælle de
fremmødte hvordan man som varmeværk bliver nødt
til at tænke og gøre for at kunne holde en fornuftig pris
på varmen. Der er jo en jungle af love samt regler man
skal forsøge at manøvre sig igennem hele tiden.
mvh Gregers

Støt vore
Nu fyres der med naturgas i de to store kedler, og i den
store gasmotor (laver strøm og varme)= ren varme.
Varmetabet i gaderne og i varmestik er minimeret gennem de sidste år ved at udskifte mange kilometer rør,

annoncører,
- Handel lokalt !

Denne annonce
plads kan blive din,
for kun Kr. 1200.for et år
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Årsberetning for Gelsted lokaludvalg for perioden 2014-2015

ladelse til at benytte disse, så der kan komme endnu flere
arbejdspladser til vores område. Det har stor betydning
for byen og var derfor også en del af udviklingsplanen for
Det har været et spændende år for Gelsted Lokaludvalg. Gelsted.
Hele kommunen er fyldt med initiativrige og visionære
Togstationen:
mennesker: Der er opstået hele 3 nye lokaludvalg i Mid- Vi har nu endeligt fået bekræftet at togstationen ikke
delfart Kommune i 2014, og kommunen har ansat en
berøres af timedrift- modellen, men at togfonden med
bosætningskonsulent. Antallet af indbyggere i kommuetableringen af nye spor langs motorvejen løser denne
nen er støt stigende, og med færdiggørelsen af lokalud- udfordring. Vi håber nu blot, at der også kommer en afklavalgets udviklingsplan, er det vores mål at “Gelsted - et ring om en kommende jernbanebro, og håber at regionalgodt sted at bo og gro”, vil betyde flere indbyggere i
toget kan fortsætte til Billund Lufthavn.
vores dejlige by.
Fællesspisning:
Udviklingsplanen:
Lokaludvalget har sammen med Borgerforeningen fortsat
Når man ser på de elementer der indgår i udviklingspla- det gode samarbejde, og har også i det forløbne år afholdt
nen, så er det dejligt at konstatere, at mange af dem
fællesspisning for byens borgere. Arrangementet er altid
har resulteret i konkrete handlingsplaner og allerede er hyggeligt, og lokaludvalget er begyndt at bruge lejligheden
igangsat. Der er således planlagt opførslen af to sheltil kort at fortælle, hvad der sker af nyt i kommunen. Samters i Holmeskoven her til foråret. Lokaludvalget vil ger- tidig kan vi også få ideer til nye fokusområder fra byens
ne takke XL-byg Gelsted, Borgerforeningen, Skov- og
borgere.
naturstyrelsen og Teknik- og Miljøforvaltningen i Middel- Bosætning:
fart Kommune for hjælp med realiseringen af disse.
Vi er kommet i gang med uddelingen af tilflytterpakker,
Foreningshuset Holmegaard er en realitet, og selvom
og som det blev beskrevet i Gelsted Bladet her i februar
det endnu ikke er brugbart i sin nuværende stand, så
2015, så sker det i et samarbejde med Borgerforeningen,
rummer visionen om huset elementerne mødesteder,
GHE og SuperBrugsen Gelsted. Vi vil endnu engang gerne
naturunivers, og ungdomsunivers i en og samme bygtakke for dette.
ning. Det var dejligt at opleve den store interesse til
Middelfart kommune har netop lanceret en tilflytterportal
åbent hus, og vi tror på visionen om at foreningerne i
på Facebook. Vi håber, at vi kan bruge den til at sætte
fællesskab kan skabe fælles værdier til gavn for hele
fokus på de gode grunde til, at man vælger at flytte til
byen, unge som ældre.
Middelfart kommune. Du finder linket på gelsted.dk
Store cykeldag i Gelsted:
sammen med de øvrige Facebook links for området.
Lokaludvalget var i juni 2014 også arrangør af store
Markedsføring af Gelsted:
cykeldag i Gelsted. Vi havde lavet en rigtig hyggelig
Vi vil gerne have flere tilflyttere til Gelsted. Det nytter ikke
rute på 30 km og der var god tilslutning på dagen.
noget, at vi bor på verdens bedste plet, hvis ingen ved
SuperBrugsen havde sponsoreret mad og drikke, og
det. Lokaludvalget har derfor et ønske om at gelsted.dk
Middelfart Kommune havde leveret præmier som delta- skal rumme alle de ting, som vi er stolte af her i Gelsted.
gerne kunne vinde på ruten. Lokaludvalget fik hjælp til
Hjemmesiden skal være vores allesammens plakatsøjle,
at køre følgebilen, og det vil vi også gerne sige tak for.
online kalender, telefonbog og fælles referenceramme, og
Ruten er i øvrigt at finde på Endomondo hvis man er
som Middelfart kommune kan linke til. Vi har derfor brug
interesseret. Vi håber at gerne flere vil deltage i 2015,
for dit input til, hvad du evt. har oplevet af mangler eller
og vil gerne samarbejde med andre foreninger om
information på siden. (Send en mail til lokaludvalg@gelafholdelsen.
sted.dk).
Erhverv:
Gelsted Marked:
Der er i løbet af året åbnet 2 nye butikker i Gelsted,
Middelfart kommune var også i 2014 at finde på en bosætog en er lukket. Bageren i Lunghøj gik på efterløn, og
ningsstand på Gelsted Marked. Borgerforeningen stiller
Cakevision åbnede butik med kursuslokale på torvet i
standen gratis til rådighed for, i samarbejde med lokaludbyen og lejer nu også ud til en frisør.
valget og Gelsted Børneunivers, at markedsføre kommuMiddelfart kommune har nu afsat penge på budgettet til nen.
etablering af svingbaner for modulvogntog, det er derInternet:
for vores håb at Gelsted erhvervspark kan sikres en til- Lokaludvalget samarbejder i øjeblikket med GHE og
Brug den lokale aftenskole
Ellers forsvinder den. - Henv. til
Lissen Christensen tlf. 64491463
folof.ejby@gmail.com
www.folofejby.aftenskole.dk
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Antenneforeningen om at få etableret hurtigt internet til
en større del af byen. Der er endnu ikke lavet en færdig
forretningsmodel for tilbuddet, men vi vil indkalde til
møder om emnet, når det er blevet mere konkret.
Samarbejde:
Som allerede beskrevet har Lokaludvalget samarbejdet
med mange i det forløbne år. Vi vil gerne sige tak for
samarbejdet til alle, ikke mindst Middelfart Kommune,
som med afholdelse af flere dialogmøder om udviklingsplanen og stiplanen viser, at man gerne vil det gode
samarbejde.
Til slut vil vi fra lokaludvalget sige, at en udviklingsplan
aldrig må blive statisk, og at vi løbende må justere
den. Vi ser derfor frem til de fælles foreningsmøder, og
vi håber, at de kan bidrage yderligere til den positive
udvikling i fremtiden.

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

Efterlysning
Hej, mit navn er Barry W. Hansen. Jeg bor i Vancouver Canada. Jeg taler ikke dansk og jeg bruger Google
Translate til at kommunikere til dig. Jeg skriver dig i håb
at der er nogen der har oplysninger om min bedstefar
og hans familie.
Min bedstefar er Edvard Hansen, født 12 oktober, 1910 i
Kindstrupvej, Gelsted, Sogn.
Hans forældre, mine oldeforældre er Hans Peter Hansen, og Marie Dorthea Hansen.
Det er alt jeg ved, håber nogen kan have nogle flere
oplysninger.
Tak, Barry Hansen.
barryhansen111@gmail.com

Nem og lækker aftensmad - til en go´ pris
Wienersnitzel m. brasede kartofler,
skysovs, ærter. 125,-

Konstituerende bestyrelsesmøde
Gelsted lokaludvalg den 4. Marts 2015

Mørbradgryde m. ærter og

På valg er
1.
Anne Friis – modtager genvalg
2.
Trine Jørgensen – modtager ikke genvalg
Valg af suppleanter:
1.
Edith Jørgensen – modtager ikke genvalg
2.
Birgithe Vibe Larsen – modtager genvalg

råstegte kartofler 135,Kroens hakkebøf m. pommes frites,
mixed salat & dressing

Konstituering:

100,-

Steak af oksehøjreb m.
grønsager, pommes frites &

Formand:
Per Vismark Larsen
Næstformand: Bent Clement
Kasserer:
Peter Olsen
Sekretær:
Anne Friis
Medlem:
Jørgen Mathisen
1. Suppleant: Helle Pløger
2. Suppleant: Birgithe Larsen

whiskysovs 150,Spareribs 105.-

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

GÅDE
Hvad er forskellen på en advokat og en grib?
– Advokaten får bonuspoint, når han flyver

Mad ud af huset – fra Gelsted

Kro og Hotel

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

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

www.lebaek.dk
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Kære borgere i Gelsted og omegn.
Vi har længe gået og drømt om at få en multibane til
Gelsted, og vi gør hvad vi kan for at det skal lykkes
denne gang.
I vores ønskedrøm får vi mulighed for at lave en multibane med 3 dele:
En multibane, hvor vi kan spille forskellige former for
boldspil, et areal med forskellige udendørs motionsredskaber, som også vil kunne bruges af byens mange
løbere og motionister, og et areal til byens skatere, og
til de flere og flere unge der gerne vil lave " Street aktiviteter ".
En multibane kan bruges af skoleelever og lærere, til
idrætstimer, boldspil og leg i frikvartererne, og til skolereformens nye aktivitetstimer. Børneuniversets p.t.
ca. 275 børn samt byens dagplejere og deres børn kan
også få glæde af den.
Banen ville især være god som et nyt, sjovt socialt
samlingspunkt for byens unge, og den kan være en
kærkommen udvidelse af ungdomsklubbens muligheder
for at lave aktiviteter.

GGIF fået lavet de indledende øvelser. Vi har snakket
med mulige leverandører, og vi har aftalt at banen skal
placeres på arealet mellem Bølgen og Pytten.
Med god hjælp fra Gelsted Skole og Gelsted GGIF og en
konto fra skolens jubilæumsfest har vi fået samlet en
del af pengene sammen, men vi mangler stadig mange
penge og frivillige hænder før projektet kan sættes i
gang.
Vi har derfor ansøgt Nordea / DBU multibane-puljen,
ligesom vi har søgt penge ved flere andre fonde, foreninger m.m.
Der bliver også behov for en stor lokal opbakning til
projektet for at det kan lykkes, både i form af økonomisk støtte og frivilligt arbejde.
Derfor håber vi at byens borgere og erhvervslivet vil
bakke op om projektet, og vi vil informere mere om
det, når vi ved noget nyt.
Hvis du er interesseret i at høre om projektet, så kan
du kontakte mig.
På multibaneudvalgets vegne
Jesper Navne
mobil 42 20 83 66

Idrætsforeningen kan anvende multibanens aktiviteter
til afveksling og medlemsfastholdelse, og det kunne
også være sjovt for fodboldspillerne, hvis vi kan forlænge udendørs fodboldsæsonen og spille på kunstgræs
AnneMona klinikken har fået ny adresse.
om vinteren.
Byens mange aktive ældre vil få flere muligheder for
aktiviteter til en aktiv, sund og sjov alderdom, og hvem
ved, måske kan vi også få flere borgere i gang med at
dyrke motion ?
Vores frugtbare holdfællesskab med Ejby Idrætsklub
kunne også styrkes med en ny multibane, og den vil
også kunne aflaste det kraftige slid der sker på vores
fodboldbaner. Især træningsbanen har det positive problem, at den stort set året rundt er belastet af mange
brugere i udendørssæsonen, både af medlemmer fra
idrætsforeninger og af skoleelever, og det kan tydeligt
ses på banens beskaffenhed om vinteren, og på de
mange pløresko der render rundt på gangene i skolen
og i SFO'en.
Nu har vi i et rigtig godt samarbejde mellem Gelsted
Lokaludvalg, Børneuniverset, Gelsted Skole og Gelsted

Gelsted Foderstof
Værkstedsvej 5
5591 Gelsted
Tlf. 64 49 12 23
Email: gelsted@hojlund.dk
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Siden januar måned 2006 har Anne, der er klinisk fodplejer og Mona, der er fysiologisk massør, sammen drevet klinikken AnneMona på Gelsted Byvej 3.
Den 7. april 2015 holdt de to flyttedag. De flyttede eet
hus til venstre; til Gelsted Byvej 5.
Her har de lejet sig ind i Totalbankens tomme bygning.
Der har de fået 200 m2 under tag og har derfor fra
starten fået rigtig god plads. Også til en udvidelse med
yderligere passende aktiviteter, hvis eller når chancen
for noget sådant skulle vise sig.
Totalbankens hæveautomat fjernes ikke. Det vil fortsat
være muligt at få suppleret tegnebogens indhold på
samme adresse.
Karsten

www.gelstedbladet.dk

For 15. gang afholdes arrangementet ”Ladywalk” over
hele Danmark.
Fra Gelsted vil du kunne deltage på et hold, som
AnneMona klinikken samler, hvis du tilmelder dig hos
Anne eller Mona inden den 17. april.
Det er altså på dagen, hvor dette blad omdeles, ved at
være sidste udkald. Så har du endnu ikke meldt dig til,
så gør det nu.
Det koster et startgebyr på 125 kr. at deltage og du får
en T-shirt og en rygpose med i prisen.
Rygposen indeholder lidt forsyninger til turen.
Der startes Ladywalk fra 11 startsteder rundt i Danmark. De startes alle kl. 18:30 og deltagerne skal være
i mål kl. 21:30. Den enkelte vælger individuelt om hun
vil gå 12 eller 7 km.

I salen fik vi serveret påskemenu, som kan ses på
www.gelsteseniorklub, med diverse tilbehør.
Der var en lækker musikalsk underholdning fra en del
af Thorøhuse spillemænd, og en brudevals blev det
også til, da et medlemspar fredagen før festen i dag,
havde haft guldbryllup.
Af de ca. 200 medlemmer, er der i år omkring 22 der
fylder rundt, som også giver ekstra at fejre.
bn

Ølsmagning i Brugsen
48 glade Gelstedborgere havde taget imod tilbuddet om
ølsmagning for en flad 50’er torsdag den 19. marts.
Ud over smagning af ikke mindre en 33 forskellige danske påskebryg var der også smagning på Glenfiddich
whisky, snack og chokolader, samt hjemmelavede specialiteter fra slagterafdelingen.
De mange smagsprøver blev suppleret med konkurrencer. Alle havde en rigtig god og hyggelig aften – med
masser af snak og smagning.

Hvert år går overskuddet fra arrangementet til organisationer for kvinderelaterede sygdomme.
I år går det til Colitis-Chrohn foreningen, endo.dk og
hjerteforeningen.
Deltagere, der tilmelder sig hos AnneMona, møder hinanden kl. 17 på torvet i Gelsted og kører herfra sammen i private biler til startstedet i Odense.
Tidligere år har 25 – 30 kvinder deltaget og Mona fortæller, at det hvert år er en hyggelig aften, hvor ”the
ladies of Gelsted” nyder en spadseretur sammen med
måske 3000 andre kvinder, der møder op fra rundt
omkring på Fyn.
Karsten

Seniorklubben var i ekstra godt humør til
påskefesten d. 25. marts.
Der blev omtalt lidt fra Borgerforeningens resultater
efter den ekstraordinære generalforsamling.
Vi mener at med en ny fuldtallig sammensat bestyrelse,
så er Gelsted på banen igen.
Nye blev valgt og konstituering er tæt på, og vi håber
nu på et godt samarbejde med gode resultater.

Vindere af 2 Billetter til OB hjemmekampe + 4 Brewmasters øl:
Finn Harmsen, Lars Hemmingsen, Poul Johansen,
Rena Hansen
Vindere af 6 stk. Heineken øl samt Heninken Champions League T-shirt og tørklæde:
Teddy Nielsen, Gert Dall, Tony Thygesen
Vindere af 2 stk. blandede ølkurve:
Inge Lise Koch, Anna Rubin
Vinder af 1 flaske Glenfiddich whisky 12 år:
Sten Jensen

Brudevals
i seniorklubben
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Har du noget på hjerte ?
Har du en mening om noget du gerne vil dele med
andre borgere i Gelsted og omegn, eller vil du dele en
god eller dårlig oplevelse med andre.
Vil du kommentere på en artikel fra bladet, eller vil du
rose nogen fra din by for en god indsats, så send en
mail til os på Gelsted Bladet, så vil vi prøve at bringe
det i bladet.
Vi bringer ikke anonyme henvendelser, og bringer
heller ikke personlige angreb på andre navngivne
personer.

på, at vi de senere år havde haft to saloner der begge
lukkede, uden at nye umiddelbart tog over.
Det beklager jeg på egne og bladets vegne.
Overskriften skulle nok retteligen have været: Ny frisørsalon i Gelsted.
Jeg tror dog næppe at en lidt kluntet overskrift i Gelsted Bladet alene er i stand til at flytte kunder fra den
ene salon til den anden. Der er i min optik trods alt
nok en anelse overvurdering af bladets betydning i det
statement.
Meningen var blot, som det også fremgår af selve artiklen at fortælle om ”disse fremmede,” som LB kalder
dem, præcis som det i det hele taget i vores selvopfattelse er en af bladets opgaver.
Karsten

Så fat tastaturet og send til Gelsted Bladet.
Venlig hilsen
Redaktionen

Jeg undrer mig lidt ...
...over det som står som overskrift på artiklen side 4
om den nye frisør: "Atter frisørsalon i Gelsted".
Det drejer sig om februar nummeret af Gelsted Bladet.
Har I monstro glemt at der allerede er en frisør, godt
nok ikke i Gelsted city, men på Søndergade i Lunghøj.
Det må vel også betegnes som værende under Gelsted.
Og salonen har rent faktisk eksisteret siden 2004.
Jeg synes ikke I kan være det bekendt overfor indehaveren af Salon Pavillon, Bente Thomasen, og jeg føler
med hende, hvis hun mister kunder til disse fremmede.

LB

Svar på indlæg fra LB i dette nummer.
Jeg har skrevet artiklen om den nye frisørsalon i Gelsted. Det er dermed min skyld at artiklen er blevet forsynet med en uheldig overskrift. Jeg beklager.
Det er rigtigt, at der er og var en frisørsalon i forvejen
på Søndergade i Lunghøj. Den salon har oven i købet
annonce i dette blad og naturligvis kendte jeg til den.
Det er derfor nok rigtigt som LB formoder: I farten
glemte jeg at tænke på Salon Pavillon og tænkte kun

Fælles udstilling på Gelsted skole
Den 1. marts havde flere af lokalforeningerne fælles
udstilling på Gelsted skole.
I fællesrummet havde frimærkeforeningen udstilling,
hvor der ihærdigt blev studeret frimærker og holdt auktion.
I formningslokalet der var omdannet til et stort vejnet
blev der kørt med modellastbiler.
I den nye aula havde hobbyklubben, den lille kunstskole
og GKAF udstilling af nogle af de ting der er fremstillet i
årets løb.
Der var pileflet, ting lavet af gummislanger, glaskunst
Quiling, papirflet og meget mere
1.klasse havde sneget sig med, - med et rigtigt kongeligt bord dækket med musselmalet ”porcelæn” de selv
havde malet på engangs service.
På bordet var hjemmelavede bordkort med alle de
kongeliges billede og navn på.
En stor ros til 1. klasse
KH

Støt vore

annoncører,
- Handel lokalt !
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Du finder vores annonce i Ugeavisen Vestfyn hver uge

Tilmeld dig
SuperBrugsen
Gelsted´s
SMS tilbud
Så går du aldrig glip af de lokale
tilbud og fordele

Send
5
SB 676
til 1400
en hver tid
Du kan til

ing
ved tilmeld
kode som
n samme
ot SMS de
Bl
g.
di
e
afmeld

Der tages forbehold for evt. trykfejl !

Man-fredag 8-19.

Lør-Søndag 8-18
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stemningsgivende sammenspil mellem lys og farver.
Det er Mogens Jørgensen, der har farvebestemt hele
Gelsted Kirke. Rosen er fremstillet på Hillerød
metaltrykkeri, og glasmosaikken er udført i Værløse.
Vi kan opleve Mogens Jørgensens arbejder i mange
kirker i Danmark. Rækken er lang: med lysaltertavler,
antependier, glasmosaikker mv. – Bl.a. i
Frederiksberg Kirke, Jægersborg Kirke, Sct. Jørgen i
Næstved, Sundkirken på Amager, Fredens Kirke,
Kirke Værløse, Dannemare Kirke, VestervangViborg, Blovstrød Kirke, Blågård, Lem, Rejsby m.fl.

MOGENS JØRGENSEN 1997. DANSK GLASMOSAIK
– Står der på mosaikken i østvinduet i Gelsted Kirke:

Mogens Jørgensen, (1914-2007) var kunstneren, der
udarbejdede og fik udført alterudsmykningen, der
nu er i Gelsted Kirke. Planerne om en glasmosaik i
østvinduet og en forgyldt rose foran blev udarbejdet
i samarbejde mellem maleren Mogens Jørgensen og
hans hustru, billedhuggeren: Gudrun Stenberg, og
Gelsted Menighedsråd.
Mogens Jørgensen har udsmykket en lang række
kirker i Danmark: begyndende i 1955 - i Hover kirke
ved Vejle, - med et loftmaleri. Her var det i
samarbejde med kirkekunstneren Sven Havsteen
Mikkelsen. Mogens Jørgensens force var, at han fik
en gammel kirke til at fungere sammen med abstrakt
kunst. Han oplevede kirkerummet meget intenst,
ydede kirkerummet respekt, - derved opstod de fine
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Det er dels lysets rolle i kirkerummet, og rosens rolle
som symbol, og betydning i kristendommen, der har
optaget Mogens Jørgensen. Læs bogen : ”Genskær”.
Udsmykningen i Gelsted kirke blev eet af hans sidste
arbejder. Hovedværket er Tribble Kyrka i Tæby ved
Stockholm, hvor han lavede 950 m2 glasmosaikker,
der udgør alle 4 sider af kirken på 3. sal, se billedet –
herunder! – Udarbejdet i samarbejde med
kunstnerparret Helga og Bent Exner.

Det var en stor oplevelse at møde og opleve Mogens
Jørgensen, han var en stor personlighed, og han var
en god samarbejdspartner, der også lyttede til
menighedsrådet! –

www.gelstedbladet.dk

Gudstjenestetider:
APRIL
12.
19.
26.
MAJ
1.
3.
10.
14.
17.
24.
25.
31.
JUNI
7.
14.
21.
28.

GELSTED
11.00
ingen
10.00
Konfirmation

TANDERUP
ingen
09.00 - MHL
ingen

Bemærkning
1.s.e. påske
2.s.e. påske
3.s.e. påske

14.00 MHL
9.30
Konfirmation
11.00
11.00

ingen
11.30
Konfirmation
ingen
9.30

Bededag
4.s.e.påske

09.30
09.30
11.00
09.00 MHL

11.00
11.00
ingen
ingen

5.s.e.påske
Kr.
Himmelfart
6.s.e.påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis

11.00
11.00
09.30
ingen

09.30
09.30
11.00
09.00 MHL

1.s.e.trinita.
2.s.e.trinita.
3.s.e.trinita.
4.s.e.trinita.

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp:
Søndag d. 8. marts samlede mange ind til – Kvinder i
Afrika.
Efter gudstjenesten i Gelsted samledes alle
indsamlerne til brunch i sognehuset. Dejligt at se så
mange positive unge og voksne. Der blev fordelt i 12
hold og ruter med indsamlingsbøsser, i Gelsted.
Indsamlerne drog af sted i det skønneste solskin
med smil og glade bemærkninger.

Efter en times tid begyndte de første at vende
tilbage. En mor, der kørte for en flok unge
indsamlere bemærkede, at der var 3 ledige bøsser
på bordet, sagde: Jeg starter bilen igen, de unge var
parate til mere indsamling, og i munter snak kørte
de igen. Snart kunne disse sidste bøssers indhold
tælles med i det samlede resultat: 4.139,- Kr.
Vi takker alle, der brugte deres søndag på at være
indsamlere! – og ikke mindst TAK for de flotte
bidrag. Der blev lagt i bøsserne.

I Tanderup mødte 22 ivrige spejdere og forældre op
i sognegården for at samle ind. De fordelte sig på 7
ruter i Tanderup og Husby området, og nåede at
samle 6.225,- Kr. ind. Spejderne var selvfølgelig
spændte på, hvor meget hver gruppe havde
indsamlet og deltog koncentreret i optællingen. Vi
takker både spejderne og de beboere, der tog
velvilligt imod, og bidrog med et beløb i
indsamlingsbøsserne.
MVH – Menighedsrådene.
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Fra Kirkebøgerne:
Døde i Gelsted:
27. februar - Elly Jørgensen,
Tårupvej 12 Q, 5591 Gelsted
2. marts - Jens Toftelund
Madsen, Dalsø Park 39 B, 3500
Værløse.
8. marts – Marie Lund Nielsen,
Tårupvej 10 H, 5591 Gelsted.
10. marts – Christa Bøgebjerg
Løvendal Skøtt, Skjoldborgsvej
37, 7000 Fredericia.

Graver i Gelsted: Jørgen
Henriksen, tlf. 6449 2049 , mail:
gelstedkirke@gmail.com
Med udgangen af april skal vi
tage afsked med vores trofaste
graver gennem mange år, Tommy Rasmussen. Det bliver
en stor omvæltning for Gelsted
Kirke.
Det markeres søndag d. 12. april
hvor der er en sammenkomst i
sognehuset efter gudstjenesten.

FASTELAVN 2015:

Døbte i Gelsted Kirke:

- Cakevision Det søde køkken
Chokolade-, dessert- og kagekurser

info@cakevision.dk www.cakevision.dk
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Med venlighed har vi igen i år
modtaget fastelavnsboller fra
maler Michael Tayler, og
slikposer fra Superbrugsen.

TAK –

Kontaktoplysninger ved
kirkerne:

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

Saftevand, kaffe og te blev
drukket under munter og
hyggelig snak.

_________________

15. marts - Thor-Bjørn Rishøj
Sylvestersen, Gelsted Byvej 30,
5591 Gelsted.

Organist: Lars Reinholt, tlf. 2380
3938, mail: larsreinholt@mail.dk

Efter gudstjenesten var det
Holmegården, der blev
invaderet til tøndeslagning. Der
blev kåret både dronninger og
konger i tre kategorier ved en
lille og to store tønder.

Vi siger TUSIND TAK TIL BEGGE!

1. februar - Maja Rosendahl
Siem, Hylkedamvej 37, 5591
Gelsted.

Sognepræst: Dorthe Stæhr
Nielsen, Gelstedvej 58, 5591
Gelsted. tlf. 6449 1096. Mail:
DSN@km.dk

og fantasifulde dragter og
udklædninger.

Det var dejligt, at vi igen i år
kunne byde så mange både børn
og voksne velkommen!
Gelsted Kirke blev søndag d. 15.
februar ” invaderet” af trolde,
hekse, små fine brude, vikinger,
mariehøns og supermænd. Det
var festligt at se så mange fine

Til Dorthe for det utroligt
spændende foredrag d. 12.
marts, hvor vi fik et lille bitte
indblik i dit arbejde i dine tre
måneders orlov, hvor du
fordybede dig i emnet SKAM, som vi nu kan se, har været sat i
skyggen, - i forhold til
storebroderen SKYLD.
Vi glæder os til at du videre frem
fortsætter med at udrede og
bidrage med nutidige forståelser
og fortolkninger af de kristne
fortællinger, - som giver os
sognebørn tro, håb og kærlighed
til livet.

www.gelstedbladet.dk

Konfirmation i Gelsted Kirke:
søndag d. 26. april, kl. 10.00:

Konfirmation i Gelsted Kirke:
søndag d. 3. maj, kl. 9.30:

Rasmus Tjørnehøj Kraaer

Jonas Føns Rasmussen

Valdemar Bonne Kofod

Mads Kristian Grønfeldt Nielsen

Rebecca Holm Gudiksen

Alberte Møller Rasmussen

Jonas Jensen Kock

Sidse-Marie Stæhr Rasmussen

Sebastian Oskar Houbak
Rasmussen

Naja Tietgen Zeberg

Christoffer Jørgensen
Niklas Frydendal Davidsen
Emma Richelsen Jensen
Mie Damsbo Rasmussen
Maja Mohr Larsen

Jossephine Yazmin Axelsen
Luckas Krohn Kunz

Rasmus Lundby
Ida Bang Olsen
Annika Christiansen

Cille Ørelykke Knudsen.

Rasmus Pristed Madsen.

Kalender:
Tirsdag d. 7. april I Ejby
Hallen, kl. 19.00:

Tirsdagshygge:

Tirdagshygge byder udover
hyggeligt samvær, - på
kaffe/te med plejehjemmets
kage.

Tirsdag d. 23. juni kl. 15 – 17.

Matilde Rye Olsen

Christoffer Bo Larsen

________________________

Tirsdag d. 5. maj – kl 15 – 17,

Clara Astrid Nordby Haarder

Tristan Lukas Gade TanggaardJonkman

_________________________

Der er to datoer klar:

Freja Chemnitz Kirches

Silas Gramm Fjordhauge

Simone Kirsten Rodam
Rasmussen

Her i foråret rykker vi
Sognehusets tirsdagshygge
ind på Gelsted Plejecenter:

Konfirmation i Tanderup
Kirke : søndag d. 3. maj
kl 11.30:

Vi ser, hvad dagen bringer,
en historie, lidt sang,
medbragt strikketøj,
hæklerier osv.
Vel mødt! – Centerrådet og
Gelsted Menighedsråd.

Emil Thorup: - ”Sådan skaber
I Jer selv” - Peptalk for
konfirmander, forældre og
alle andre interesserede.
Gratis entre.
Tirsdag d. 14. april, kl. 14.15
Plejehjemsgudstjeneste
Tirsdag d. 19. maj, kl. 14.15:
Plejehjemsgudstjeneste
Tirsdag d. 16. juni, kl. 14.15:
Plejehjemsgudstjeneste

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.

Gelsted VVS er nu Vestfyns VVS Service A/S
Vi går effektivt til enhver opgave i VVS-installationer

Telefon: 64 46 25 80 - mobil 40 14 25 80
Granlyvej 44 - 5592 Ejby. - www.vestfyns-vvs.dk
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U-14 piger Brenderup/Ejby/Gelsted.
Deltog lørdag d. 31/1 i DBU finalestævnet
for U-14 piger B.
Rie Rasmussen, Anna Kiilerich, Julie Vesterholm, Julie
Iversen, Mie Damsbo,Clara Helmersen, Marie Traugot.
Pigerne har med stor succes spillet 2 kvalifikations
stævner i januar mdr. i U-14pi. B pulje 1.
De vandt puljen med 9 sejre og 2 uafgjorte kampe og
en målscore på 32-7.
I finalestævnet skulle de så møde Årslev, Aarup og
Dalum.
Pigerne lagde flot ud med en sejr over Dalum på 5-2.
Mod Årslev kommer pigerne bagud med 0-1 og 1-2
men får udlignet til 2-2 og holder dette til sidste sekund
hvor Årslev scorer til 2-3 .
I sidste kamp var det svært at finde energien og efter
35 min. pause, kommer holdet bagud 0-2, kommer på
1-2 og presser på for udligningen men det lykkedes
ikke .

Pigerne får en flot 2 plads i finale stævnet.
Årslev vinder finalen og bliver Fynsmestre i U-14 pi. B.
Tillykke.

Herre senior stævne
Lørdag den 28. februar afholdt vi Gelsted stævne for
herre senior. Kerte, 2x Aarup og 3x Gelsted hold deltog. Efter nogle gode fodboldkampe løb Kerte af med
1. pladsen. Præmien var sponsoreret af Gelsted Kro og
Hotel. Dette var et helt nyt tiltag, og efter spillernes
ønske afholder vi igen stævne næste indendørs sæson.
Fodboldfitness for damer
Vi tilbyder fodboldfitness for piger/damer (fra 15 til 90
år), der har lyst til lidt fodbold og andre sjove fitnessøvelser. Det er for alle der har lyst til at røre sig lidt og
have det lidt sjovt sammen med andre piger/damer.
Man bestemmer selv tempoet og det kræver ingen forudsætninger for fodbold. Har du lyst til at prøve
fodboldfitness for damer, så mød op tirsdag kl. 19.30
til 20.30 på fodboldbanerne ved klubhuset, Sportsvænget 5, Gelsted.
Fodbold for alle
Alle fodboldhold har startet træning. Se træningstider
på sedlen i klubhuset. Der er stadig plads til mange flere så kom og vær med. Er du fyldt 3 eller 4 år så kom
og prøv fodbold hver torsdag kl. 16.30. Fodbold er for
alle og det kan vare ved hele livet.
Efter to år, er den gamle grusbane, som nu er blevet til
en græsbane endelig klar til brug igen. Nu håber vi det
giver bedre plads til afvikling af kampene i foråret.
Mandag den 13. april kl. 18.00 spiller U12 piger Gelsted/Ejby/Brenderup mod Kerteminde
Tirsdag den 14. april kl. 18.00 spiller Herre Senior Albani/Carlslundpokalkamp mod O K S
Onsdag den 15. april kl. 18:30 spiller U15 drenge
mester Gelsted/Ejby mod Nyborg
Torsdag den 16. april kl. 18:00 spiller U14 drenge Ejby/
Gelsted mod MG&BK (Middelfart)
Fredag den 17. april kl. 17:30 spiller U13 drenge Gelsted/Ejby mod Ubberud
Fredag den 17. april kl. 18:45 spiller Herre Serie 3 mod
Nr. Åby
Vi ønsker alle en rigtig god fodboldsæson
Marianne, Jesper og Britta

Malerfirmaet

T and er u p

Vognmandsforretning I/S
Tanderupvej 60 - 5591 Gelsted
Tlf. 6478 1083
Fax. 6478 1023
Erik - Mobil : - 2082 3083
Flemming - Mobil : 2081 4083
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Andersen/Garrett Vestfyn A/S
Tårupvej 45
5591Gelsted
Tlf. 21698784
andersenmaler@gmail.com

Gelsted Kreative Aktivitet

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

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

www.gelstedbladet.dk

Klubmesterskab i FGH Badminton

Årets klubmestre blev:

Lørdag d. 21/3 afholdt FGH årets klubmesterskaber
for ungdom i Ejby hallen. Her havde 43 ungdomsspillere fra 6 til 15 år en god dag med mange spændende
kampe. Vi havde igen i år været ude og spørge de
lokale firmaer om de ville hjælpe med præmier til turneringen. Og opbakningen var overvældende. Alle ville
gerne hjælpe, så børnene kunne gå hjem med nogle
flotte præmier.

U9 Herresingle Magnus Bærholm
U9 Damesingle Lucca Modin
U11 Herresingle Søren Olsen
U11 Damesingle Emma Bülow
U11 Herredouble Søren Olsen / Magnus Thomsen
U13 Herresingle Sebastian Gudiksen
U13 Damesingle Mille Jensen
U13 Herredouble Sebastian Gudiksen / Jonas Christensen
U13 Damedouble Mille Jensen / Katrine Skovgaard
U13 Mixdouble Katrine Skovgaard / Sebastian Gudiksen
U15 Herresingle Jakob Jensen
U15 Damesingle Naja Zeberg
U15 Herredouble Tobias Andreasen / Jonas Madsen
U15 Damedouble Clara Haarder / Mathilde Jensen

Mange tak til sponsorerne. Vi håber at kunne trække
på nogen af jer igen til september, hvor det er lykkedes
FGH, at få 2 af Danmarks bedste herresingle spillere til
at spille opvisningskamp hos. Der mangler stadig nogle
detaljer, som f.eks. datoen, men det vil vi fortælle mere
om i næste nummer.
Årets ungdomspiller blev Sebastian Gudiksen fra Gel-

HUSK !

- Du kan altid finde sidste nyt og mange
informationer på : www.gelsted.dk
sted, som ved sit engagement til træning, sin kampgejst og gode kammeratskab, gjorde sig fortjent til
titlen.

Sydvestfyns Bedemand
Tlf: 5052 0929

-Når den sidste rejse skal håndteres med
respekt, faglighed & loyalitet

Ring for pris eller se på
Sydvestfynsbedemand.dk

Lykke

Nyfæste 11
5560 Aarup
Tlf.: 5121 0847
malerclausen@gmail.com

Majbritt
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Gelsted skytteforening
Selvom Gelsted skytteforening er en af de ældste foreninger her i byen, er det ikke alle i Gelsted der er klar
over at vi er beriget med en sådan her i Gelsted.

pulje. Derudover har vi haft skytter der har deltaget i
finaler(ne) til Fynsmesterskabet. Det rakte til henholdsvis en 10. plads i finalen for 15 m. riffel (BK), og en
4.plads i 15 m. pistol, åben klasse.

Vi er omkring 38 medlemmer i Gelsted Skytteforening.
I vinterhalvåret skydes der hver tirsdag kl 18.30 på
15 m. bane med både salonriffel og pistol, i kælderen
på Gelsted skole.

Til slut kan nævnes at sporten ikke er dyr, sammenlignet med andre. Vores årlige kontingent for voksne er
300 kr., og tilsvarende 200 for børn. En serie (25 skud,
kal.22) koster 20 kr. Men alle der har lyst til at se om
skydning er noget for dem, får en gratis prøveskydning.
I sommerhalvåret skyder vi på vores 50 meter og 200
meters udendørsbaner med elektronisk markering på
Skyttevej 12. i Lunghøj.
Primært er det mest børn der er de absolut mest aktive
i foreningen, men vi ville gerne hvis vi kunne tiltrække
både flere voksne og børn som nye medlemmer.
Skydning er en idræt, der i høj grad henvender sig til
individet, og koncentrationsevnen. Selvom sporten primært er en individuel sport, skydes der også puljeskydning hvor det er et holds samlede pointsum, der bliver
målt op imod andre puljeholds resultat.
Ny forskning har også vist at specielt børn med diagnosen ADHD, kan have stor glæde af at gå til skydning,
da de igennem skydning kan få styrket deres koncentrationsevne, og dermed med give dem mere ”fokus”
og ro i hverdagen.
Selvom vores forening er en af de mindste, har foreningen alligevel forstået at markere sig, idet vi i
denne vinters puljeskydning for BK-skytter vandt vores
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Med venlig hilsen Peter Rasmussen,
formand i Gelsted Skytteforening

Held i uheld.
Barack Obama, Angela Merkel, Helle Thorning Schmidt,
en præst og en pædagog er sammen i en flyver, der får
motorstop.
Der er kun 4 faldskærme. Obama får den første som
den uundværlig person han er for verden.
Angela Merkel får den næste som den uundværlige person hun er for Europa.
Helle tager den tredje med den argumentation, hun er
Danmarks klogeste kvinde.
Nu står præsten og pædagogen tilbage med kun én
faldskærm og præsten er lidt forlegen ved den alvorlige
situation. Men så siger pædagogen: ”Det skal du ikke
tænke på. Danmarks klogeste kvinde er lige hoppet ud
med min Fjällräv på ryggen.”

www.gelstedbladet.dk

Der sker da en masse

Bedsteforælder dag i dagplejen.

Oplevelser på
Holmegårdens 1. ste sal.
Den 23. februar - Generalforsamling i Gelsted Borgerforening kl. 19,30.
Den 5. marts. - Politiets orientering om Nabohjælp og
Kommunens orientering om Tele taxi blev afholdt med
omkring 50 lyttere. Som alle blev klogere på begge
dele.
Der ligger plancher og brochurer til alle, som ikke deltog i denne oplysende aften.
Arrangør var Gelsted
Lokaludvalg og Seniorklubben.

Onsdags gruppen har holdt bedsteforælder dag i legestuen den 25/3.
Der var pyntet op med rød løber og flag udenfor.
Alt var klart til det store rykind. Ca. 25 bedsteforældre
havde fundet vejen forbi Legestuen denne formiddag.

Den 12. marts, var salen fyldt med spisende Otium
klubmedlemmer med efterfølgende erfaringsudveksling.
– Ingen havde skiftet job. – Igen en god dag.
Den 18. marts - Kvindernes 100 års valgret på Hans
Jensens foredrags program. Grundigt havde Hans sat
sig ind i hvad der var gang i den gang. Vestfyn og
østlige Jylland var bedst til at afholde møder, for at få
indført kvindernes valgret, men det var ingen let sag
at gennemføre. Stærke Vestfynske kvinder blev omtalt
som dominerende i jobbet, som så dygtigt blev gennemført, og siden har vi langsomt fået kvinderne til
at være mere og mere beslutningsdygtige helt op på
regeringsplan. Arrangør Gelsted aktivitetsforening og
Seniorklubben.
Den 24. marts - Ekstraordinær Generalforsamling i Gelsted Borgerforening.
Den 25. marts – Genbrugsbutikkens generalforsamling
kl. 19.00.
Den 25. marts: - Påskefrokosten m. diverse tilbehør,
samt harmonika - og saxofon underholdning ind imellem, og igen med alle pladser besat hos Seniorklubben.
Den 8. april:
Sundhedskonsulent Bente Mott Frandsen fra Middelfart
kommune kom og fortalte og svarede på spørgsmål,
om hvad og hvordan anbefales det ældre at spise:
Bemærk ny Lego tid den 18. april
Seniorklubbens Legobus starter tidligere end beregnet,
da vi så får bedre tid hos Lego. Vi kører fra Holmegården lørdag morgen kl. 7,45.

Bedsteforældrene skulle være med til at spise formiddags mad sammen med børn og dagplejerne.
Efter en god kop kaffe, boller og frugt, var der tid til at
lege og hygge. Børnene var meget ivrige efter at vise
deres bedsteforældre Legestuen, og hvad de plejer at
lege med.
Der blev sunget, leget både inde og ude på legepladsen. Humøret var højt, der blev snakket og grinet.
Helt sikkert en masse små "Trolle" som kunne snøre
bedsteforældrene.
En rigtigt hyggelig dag, og dejligt at så mange bedsteforældre havde lyst til at være med.
Hilsen Onsdags gruppen.

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

BN

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

Tlf. 64 49 22 99
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Fastelavn i dagplejen.
Solen er knap stået op endnu, men de første dagplejere
er mødt i Legestuen kl.6.00, andre er lige ved at være
der, og dagplejebørnene er lige på "trapperne".

Gulvet fyldes af balloner, og små duske af silkepapir i
alle mulige farver.
Børnene suser rundt og henter balloner, der bliver leget
og sunget fastelavns sange.

En blanding af dufte spreder sig i legestuen, havregrød
som koger på komfuret, imens kaffemaskinen brummer
i hjørnet af køkkenet.
Der bliver pyntet op i Legestuen, der pustes serpentiner ud på borderne sammen med børnene, der tændes
stearinlys i vinduerne. Den fint pyntede fastelavnstønde
kommer op at hænge.
Hvad kan der mon være i den....... :)
Lidt efter lidt er hele Legestuen fyldt med børn i flotte
kostumer, alt lige fra små bankrøvere til prinsesser og
en løve, - fastelavns hyggen er kommet godt i gang.
En duft af ost, og hjemmebagte boller af forskellige
slags, indhenter alles næser, og øjnene ser fastelavns
boller pyntet i flotte farver, alles maver begynder at
knurrer.
Alle får en plads rundt om bordet, og der bliver spist
med stor velbehag af al den dejlige mad.

En hyggelig og sjov fastelavnsfest er ved at være slut.
Rugbrødsmadderne venter på at blive spist, og trætheden melder sig hos børnene, som trænger til en velfortjent middagslur.
Dagplejer Charlotte Jørgensen.

Da alle har fået fyldt deres maver, er vi klar til at give
tønden nogle ordenlige slag, alle får mulighed for at
bruge deres kræfter.
Pludselig falder bunden ud af tønden, og der lyder et
stort HOV.......NØJJJ........ fra mange af børnene.

Pizzaria

Valentino
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I nogle lande er der dødsstraf for at dyrke sex udenfor
ægteskabet, spise svinekød og drikke alkohol.
I Danmark kalder vi det “julefrokost”

Alt indenfor bogføring til små og
mellemstore virksomheder

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

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

– Til Banko i går vandt jeg en flaske cognac. Men jeg
var så bange for at vælte på cyklen på vej hjem og
smadre den, at jeg drak den med det samme. Og det
var godt jeg gjorde det, for jeg væltede tre gange!

• Kirkeregnskaber
• Navision
• Ø90 online
• Dataløn internet
• Word og Excel
• Homebanking

Ole Sloth Nielsen

Tellerupvej 15, 5591 Gelsted
Telefon 64 49 12 49
Ole@stenagergaard.net

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.

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

www.gelstedbladet.dk

Gelsted Borgerforenings
ekstraordinære Generalforsamling
d. 24. marts 2015.
Velkomst ved formanden Arne Rasmussen, som tidligere havde meldt sin formandspost fra.

og senere køb af Holmegården, og i 1996 skabelsen
af Gelsted Seniorklub, og nu til sidst deltaget i køb af
stuehuset Holmegård. - bn

Selvforskyldt.
”Jeg er selv skyld i min overvægt” sagde blondinen,
”jeg læser ikke deklarationerne ordentlig på de varer
jeg køber. Nu har jeg fundet ud af at på min hårshampoo står der at den giver ekstra fylde og volumen og
den skyller jeg jo ned over hele min krop. Men nu er
jeg også begyndt at vaske hår i sulfo. Der står at den
fjerner uønsket fedt.”

LIVSGLÆDE ER

Jeg har tandprotese, men nu er der
HUSKlivskvalitet.
! - Du kan altid finde sidste nyt og mange

informationer på :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

www.gelsted.dk
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Søndergade 8 · Tlf. 7
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Behandlinger finansieres. Små afdrag over op ti

Geoteknik og Miljøopgaver, så er det COWI A/S.
I Gelsted udføres der klargøring af jordprøveanalyser,
efter prøver hentet op rundt omkring i Danmark.
- Se COWI s hjemmeside, www.cowi.dk
Kontakt COWI i Gelsted v. Arne Kristensen, tlf. 22 10 72 84.
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Graveren ved Gelsted kirke går på pension
Efter 36 år på jobbet har Tommy Rasmussen valgt at
gå på pension ved udgangen af april.
Tommy kom til Gelsted efter er graverjob i Turup. Dengang var jobbet et selvstændigt job der blev afregnet
efter forbrug af timer, så Tommy var momsregistreret
og skrev regninger ud til menighedsrådet for kirkelige
handlinger og pasning af de grønne områder. Det at
være graver er et døgnjob, telefonen ligger altid i lommen så man kan få kontakt med ham, især hvis der
efter fyraften skal nogen i kapellet er det vigtigt at han
kan træffes. Dengang han startede var der 33 begravelser og 1 bisættelse om året. Dengang gravede de
selv gravene med skovl og spade indtil 2002 hvor der
blev lejet en mini gravemaskine til gravningen, det var
hårdt arbejde dengang. Nu bliver de fleste bisat.
På nuværende tidspunkt er det lige omvendt med ca.
30 bisættelser og 2 begravelser årligt.
I 1983 blev Tommy ansat som tjenestemand. Det var
ikke en bedre løsning for ham idet han gik ca. 30.000
kr. ned i løn årligt medens jobbet stadig var det samme, op kl. 07 og ringe solen op, passe det øvrige job og
så igen ringe solen ned kl.19. så derfor havde han et
job som lastbilchauffør i sin ”fritid”. I år 2000 blev der
installeret automatisk ringning hvilket gjorde det lettere
at være graver. I 2009 blev jobbet som jobbet som kordegns sekretær også overdraget til Tommy
I år 2004 fik Gelsted Husby kirke med, hvor der skulle
passes kirkelige handlinger, grave og udenoms arealer.

Dette er nu ophørt fra den 1. marts, men nu kører der
så et samarbejde med Tanderup Kirke hvor der mindst
skal bruges en medhjælper 4 dage om ugen
Fra starten kørtes alt med en trillebør på jernhjul og
med kost, rive og skovl, det er blevet lettere nu med
en moderne maskinpark, dog er det den samme stige,
siger Tommy lidt drilsk, for humor det har han og den
bruges flittigt over for personalet, som han altid har
behandlet godt, var der en der havde noget han eller

GENBRUGSBUTIKKEN

hun ikke var så ferm til skulle vedkommende nok få
det lært på en pæn måde. Tommy har haft en stor
berøringsflade og der er vist aldrig sagt et ondt ord om
ham, samarbejdet har bare fungeret både med menighedsrådet, bedemænd præster og alle der kom til kirken i den ene eller anden anledning. Men nu har han
da prøvet noget nyt! Han har nemlig aldrig prøvet at
sige op før beretter han.
Nu bliver jobbet overtaget af Jørgen Henriksen, der
skal have det i samarbejde med Tanderup kirke. Han vil
altid være at træffe på begge tlf. numre.
Vi vil her fra bladet ønske Tommy tillykke med sit nye
liv som pensionist , det siges at det først er nu man
får rigtig travlt, men lige nu har han travlt med at
sætte Jørgen ind i arbejdet, som vi ønsker ham velkommen i og ønsker ham god arbejdslyst fremover.
KH

Hvad lokalhistorisk arbejde også
kan føre med sig.
Gennem Bent Nielsen (smed) fik jeg en mail fra en
mand, Barry Hansen i Vancouver, Canada, som meget
gerne ville vide noget om sin for ham ukendte slægt
i Kingstrup. Han havde ganske få oplysninger såsom
navn og data på sin farfar og dennes forældre, men
vidste ellers intet. Her kom mit mangeårige lokalhistoriske arbejde med Gelsted sogn mig til gode. Hurtigt
fik jeg indkredset familien til det lille hus på Kingstrup
Mosevej 22, hvor hele familien på 10 personer boede i
mange år. Så fulgte nogle dages research i diverse kirkebøger, folketællinger m.m. Der kom struktur på familien Hansen til stor glæde for Barry Hansen i Canada,
som er født derovre og ikke taler dansk. Mailingen frem
og tilbage er gået livligt, der er kommet gode, brugbare
oplysninger begge veje.
Hvis nogle af bladets læsere skulle støde på tilsvarende
ønsker fra efterkommere af Gelstedfamilier, er I meget
velkomne til at kontakte mig på haje49@live.dk eller
tlf. 64422064 eller 51199608.
N.B. Er du i øvrigt interesseret i Gelsteds historie, så
prøv at gå ind på hjemmesiden Arkiv.dk. Her er alle
indscannede billeder og arkivalier fra hele Danmark
lagt ud på nettet til gratis brug for alle. Der er over 1
mill. billeder lagt ud. Mange har allerede været derinde,
interessen er enorm.
Venlig hilsen Hans Jensen.

GELSTED

Telefon 64491999
Mobil
26219706
Mobil
60294439 ( efter kl. 17.00 )
Dødsboer .m.m modtages evt. afhentes

Åbningstider
Mandag
9,00 – 12,00
Tors – fredag 10,00 – 16,00
Lørdag 10,00 – 14,00
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SERVICESIDE:
Gelsted Folkedansere
Vi danser på Gelsted Skole, fra sept.
til april, onsdage kl. 19.15 til 21.45.
Kom og prøv om det er noget for dig.
Husk kaffekurven !
www.gelstedfolkedansere.dk

HobbyKlubben

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

Vestfyns folkemusiklaug

Spiller og synger hver torsdag
kl. 19:30 i aulaen på Gelsted skole.
Sæson start 3. Torsdag i September.
Frimærkeklubben i Gelsted
2 månedlige aftenmøder i vinterhalvåret i håndgerningslokalet på
Gelsted skole.
Frimærkets venner, Tlf. 64 4918 34

Syng sammen aften

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

Minigolf Clubben Gelsted

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

Gelsted Krolfklub

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

Bankospil

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

Gelsted Kreative aktivitets
forening
Formand Hanne Hviid Lund
Tlf.nr. 40313575
Mail adresse post@gkaf.dk
Hjemmeside adresse
www.gkaf.dk

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 Skyttevej, Lunge, i Gelsted.
Eventuelt spørgsmål besvares på
6449 1406

Gelsted Skakklub
-nu Ejby Skakklub
Fælleshuset Blommegrenen 9
5592 Ejby
Tirsdage fra kl. 19:00.
Formand Poul Jacobsen
Tlf. 40 83 36 16
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

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

HUSK !

- Du kan altid
finde sidste nyt og mange
informationer på :

www.gelsted.dk

GelstedBladet :
post@gelstedbladet.dk
Tlf. 6449 1005
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.

Husk hver Torsdag kl. 19.00
arbejdes der på Holmegården.
Alle er velkomne.

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

Gelsted Dartklub

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

Mandag og onsdag fra kl. 19:00
Søndergade 141.

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, dokumenter, 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.
Falck:

Tlf. 70 10 20 30

Vagtlægen:

Tlf. 70 11 07 07

Politiet :
Alarm:

Tlf. 114
Tlf. 112.

Gelsted Taxi: Tlf. 64 41 40 55

Mangler din klub
eller forening,
- så send os en mail
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Vi er
medlem af

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

Poul Jensen

40781100

Per sonlig

aile

pro

Ejby Apotek
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Vi bygger, renoverer og
bevarer Danmark

Algade 11, Ejby · Tlf. 63 46 51 00

Aarup Apotek

Bredgade 60, Aarup · Tlf. 63 46 51 05

1205 S

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

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

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

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

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

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

