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Gelsted Bladet
Bladet er trykt i 2500 eksemplarer 
og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, 
Tanderup en del af  Ejby., m.fl.

Layout
Billedværkstedet Gelsted

Artikler til bladet 
 

    Alle artikler, meddelelser, m.m. bedes 
sendt til  E-mail : post@gelstedbladet.dk

Bestyrelsen:
Steen Asbjørn       Redaktør/Formand       Tlf. 6449 1005
Kirsten Hansen     Sekretær                   Tlf. 3035 2995
Gunvor Schmidt   Kasserer                         Tlf. 6449 1851
Birgitte Sørensen  Næstformand              Tlf. 6066 3428
Karsten Laursen                                  Tlf. 2615 2928
Bent Nielsen                Suppleant             Tlf. 3070 1786
Anne Marie Petersen   Suppleant            Tlf. 6449 2454

Deadline næste nummer:
Mandag,  21 - 09 - 2015

Forbehold for trykfejl.

Gelsted Bladet udkommer 6 gange om året, primo :
Februar, April, Juni, August, Oktober og December.

Brink’s Begravelses- 
forretning

Karen Brink & Peter Brink

64 49 12 98  -  Gelsted

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 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

Egen import 
og design 
af pokaler.
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

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 

Har du set   GelstedBladets hjemmeside, 

med mange gode links.

www.gelstedbladet.dk

Har du set   GelstedBladets hjemmeside, 

med mange gode links.

www.gelstedbladet.dk
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Det er på og omkring Holmegården i Gelsted det sker!
Til orientering for Gelsted Bladets læsere:
Fortid:
Før Gelsted Borgerforening købte gården af daværende Ejby kommune, var det nærmest oplagsrum samt en 
tømmerforretning - en husflidsskole og en maskinhandlerforretning og tilhørende værksted. - Militæret havde i 
flere år køretøjer og beklædninger til genindkaldte, hvor disse mødtes v. indkald. - Længere tilbage blev der dre-
vet landbrug på arealerne, med dyr i staldene og nødvendige maskiner. - Under og efter krigen var der en stor 
hørvarefabrik i bygninger på nuværende genbrugsplads.
Markarealerne var i mange år lejet ud, og senere solgt til Gelsted Borgerforening, som har nogle dyr gående på 
græs, og hvor Gelsted marked holder til. – Resten solgt til Skov- og Naturstyrelsen, som i 1997 - 98 plantede den 
nye skov, som naturligvis hedder Holmeskoven. - Hovedbygningen var beboet indtil ca. 1960, og som jeg husker 
det, stod værelset mod gårdspladsen senere kun  til rådighed for en driftleder. - Senere blev det store hus bygget 
om til 8 mindre lejligheder, som var lejet ud, styret af et boligselskab, men har nu stået tomt i flere år, og er til 
salg (2013). – Huset solgt i 2015 til nogle lokale samarbejdende foreninger, og tænkt brugt til nye initiativer for 
Gelsted området.
Nutid:
Holmegårdens avlsbygninger er siden overtagelsen blevet samlings- og aktiveringsted for mange sunde akti-
viteter. – Der er lavet et kæmpe lokale i den store lade ved at fjerne stolperne, og lagt gulve der. I forbindelse 
dermed lavet mange D og H toiletter, og kæmpe lysinstallationer samt vand og kloakker. - Der er lavet møde/
festlokaler i kostalden, og stort køkken, samt ny indgang (kapellet) med fyrrum, og der er lavet kølerum, og ny 
trappe og gang til 1. ste. salen, hvor der ligeledes er lavet lokaler med 2 små køkkener - toiletter, og en større 
sal til forskellige kurser, bl.a. Seniorklubben holder til deroppe. - I bygningen nærmest stuehuset er der i år 2007 
til 2009 lavet den nye sal, ny trappe med elevator, så lokalerne har adgang for alle. - Gårdspladsen er ryddet, og 
giver rigelig mulighed for mange biler, som kan ses ved flere lejligheder til fester og arrangementer på gården.
Flere vigtige funktioner:
Bag ved gården har vi Genbrugsbutikken, som i 2009 blev til, som en selvstændig forening, så kom der nye toilet 
og badefaciliteter for markedsfolkene, og så er der grillhuset - petanque banerne på den tidligere møddingsplads.
Længere fremme har vi Borgerforeningens værksteder og depoter under opbygning, og så kommer den store 
jernlåge til Gelsteds Genbrugsplads, og længere rundt Zonens antikke Brandbilsværksted. I 2015 i gang med 
restaurering af 2 lokaler, hvor der før var hestestald.
Drift Økonomi:
Ja en stor gård kræver mange maskiner, og installationer, som er købt til formålet. – Bygningsvedligeholdelse 
samt rumudvidelser kræver årligt materialer, som købes af borgerforeningen. – Frivillige arbejdshold torsdag afte-
ner og mandag formiddage hjælper med at bruge materialerne. – Der bruges også meget lys, vand og varme. 
Mon ikke Gelsted marked er garant for Holmegårdens drift? Gelsted marked har snart kørt i 30 år. Godt kørt.
Kom og bliv medlem, og vær klar til at give en hånd, for ”de gamle kan jo ikke blive ved”. 
tp og bn.

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

Vidste du
At du kan hente ekstra numre af Gelsted Bladet i vore kirker og på biblioteket i Ejby
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Hyggelig Grundlovsdag
Lidt stemningsbilleder fra grundlovsarrangement og 
markeringen af 100 året for kvindernes valgret ved 
kvindeegen i Gelsted (Gelstedvej 55). 

Det er Jane Heitmann der står og fortæller om den 
gang. -. Der var god tilslutning til arrangementet i det 
fine vejr. 

Efterfølgende var der grillpølser på Holmegaar-
den og afslutning med kunstbesøg i Foreningshuset 
Holmegaard, hvor alle rum fra kælder til kvist var 
taget i brug. 

Sct. Hans aften på Holmegården,

- blev i år et tilløbsstykke uden lige, 
med mange mennesker.     

 Spisningen startede kl. 18,00, hvor grillen var tændt, 
og man havde så selv sin menu med hen over grillen, 
og kunne så nyde måltidet blandt naboer m. fl. 

Arrangementet stod Lokaludvalg og Borgerforening 
for. – Kl. 20 gik man til bålpladsen, hvor formanden for 
borgerforeningen Torben Pløger bød velkommen til alle 
os fremmødte, hvorefter vi sang midsommervisen, og 
andre sange, til Børge Hansens harmonikamusik.

Båltaleren – vores nye skoleleder Anders Fæster Niel-
sen startede med at takke for invitationen. 
Det er første gang, at jeg er båltaler, og håber ikke at 
talen bliver den længste, selv om det er en af vores 
længste dage. - Det er jo ikke så meget fordi det er 
Johannes Døberens fødselsdag i morgen, men mere de 
lyse nætter, og sommeren der står for døren. 
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Gelsted Seniorklub 

– Sidste træf, før det helt store nummer – Nemlig Gel-
sted Marked i uge 33, hvor vi i teltet venter flest mulige 
gæster til kage kaffe + øl vand. 
Den 17. juni 2015 blev der afholdt grillfest, som det 
sidste arrangement inden sommerferien. 
Jørn Erik havde nede ved grillhuset bundet det meste 
af en gris hen over flammerne i hans egen grillovn, og 
efter nogle timer var den som solbrændt.  Kl. 12,00 
kom grisen op i salen, hvor han skar den ud, og sam-
men med tilbehør kunne vi så forsyne os. 
Alt tilbehør blev klargjort af nogle af vore egne stabile 
medlemmer og bestyrelse. 

Musikken kom fra Tvillingegårdens musikgruppe, som 
havde sange med, så vi kunne synge med på deres 
gode melodier. 
Vi havde et positivt problem. -  Vi var altså næsten for 
mange i salen, da orkestret fyldte godt. Her var fem 
musikere og så alt deres isenkram, og de spillede lige 
det vi kunne lide, og endte med et par danse, da forsy-
ningsbordene blev flyttet. 
Alle blev ønsket god ferie, med et på gensyn på Gelsted 
Marked.
                                                                     BN

Sollyset betyder meget for os, – og det fejrer vi så her. 
Sct. Hans aften handler også om at være sammen med 
vore naboer og andre venner fra lokalområdet. - Som 
kommende skoleleder blev jeg så inviteret til fællesska-
bet her i Gelsted, og det varmer mig meget.
Det med at være i fællesskab er også en af hjørne-
stenene i Middelfart kommunes børne/ unge politik.    

Som jeg er inviteret til denne aften, vil jeg også gerne 
invitere jer til Gelsted børneunivers i den åbne skole. 
Den åbne skole skal skabe et større kendskab til de 
mange muligheder det danske samfund byder på. – 
Jeg ved man her i Gelsted aktivt dyrker fællesskabet 
– både i foreningslivet og i erhvervslivet, og meget 
gerne udbygger det, sammen med skoleuniversets 
vuggestue, børnehave, skole, så er det værd at bo her 
i Gelsted.
Han sluttede med at ønske alle en god Sct. Hans aften. 
Børnene muntrede sig med at lave snobrød.  
Vejret var ualmindeligt dejligt lunt udevejr, så alt i alt 
en god aften. -       Foto pwj. – Talen er afkortet. bn. 

Gelsted bladet ønsker Anders Fæster Nielsen vel-
kommen til Gelsted skole - Vi håber du vil falde 
godt til, og lade alle bladets læsere  høre nyt fra 
skolen en gang imellem. – Velkommen til Gelsted.  
– Mvh. Red.

Har du set   GelstedBladets hjemmeside, 

med mange gode links.

www.gelstedbladet.dk

Hobbyklubben 

Starter kurser for børn i uge 39 se nærmere på vores 
hjemmeside, www.gkaf.dk, eller hent et program i vores 
tombola på Gelsted marked. 
Du finder os på Gelstedvej.                   Hobbyklubben

Alt i hjemmeslagtning, 
pålægsfade og lækkert kød
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Støt vore 

annoncører, 
-  Handel lokalt !

Vidste du det?
Hvorfor er der kommet en asfalteret indkørsel ude ved 
Rørupskoven?

Svar. - Der er ved at starte grusgravning inde i skoven, 
som billedet viser, men endnu ikke i fuld gang.
Mvh. Bent.

Syng sammen aftener i Gelsted
Forsamlingshus.

Og ” Sommer sang i Gelsted mose” 
den 8. juni 2015.

Syng sammen aften i Gelsted Forsamlingshus begyndte 
mandag den 6.marts 1989 med god tilslutning med 
Karsten Hansen fra Syngedrengene i Assens som for-
sanger.
Efter nogle år overtog Erik Maegård jobbet som forsan-
ger.
I 2014 blev Jørn Erik Pedersen forsanger, og der kom-
mer i alle årene mellem 30 – 40 deltagere pr. gang.
Vi er nu nået til sangaften nr. 233.
Musikken leveres af : 
Violin Anita Hansen - Harmonika  Kjeld Christensen

Inger Lauritssen fra Lønstrup har vi haft besøg af 2 
gange, hvor hun sang sine sange om Vesterhavet, 
fiskere og redningsfolk. Hendes mand Knud har været 
fisker og redningsmand.
Jytte Dreyer har vi også haft fornøjelsen af med et 
besøg, hvor hun fortalte om sin mor og sit liv.
Og flere andre kunstnere, men det er altid med sangen 
som det væsentlige.
Syng sammen aften er altid den første mandag hver 
måned, hvor alle kan være med, uanset om man syn-
ger med eller blot lytter.
På en syng sammen aften synger vi årstidens sange, 
ca. 25,   -  og så er der musikunderholdning, fire san-
ge, før den medbragte kaffe nydes til munter musik.

 Sommersang i Gelsted mose havde vi første gang 
i 2014 som vi blev opfordret til at gentage, det blev 
udvidet med grillmad som Jørn Erik er en mester i at 
lave, det var ved at sprænge vores rammer og vi måtte 

have ekstra telt op. Der kom 74 deltagere, der var 4 
Harmonikaspillere der skulle underholde, men pladsen 
var ikke til det. Spisningen og fællessangen var rigtig 
god, det var også rart at naboerne mødte op. 

Aftenen sluttede kl. 21:30 med at synge ”Der er et 
yndigt land” ved flagstangen, medens flaget gled lang-
somt ned.      - Vores motto er ”fællessang er noget 
der dur for man kan ikke både synge og være sur.
                                                                Kjeld
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Nem og lækker aftensmad - til en go´ pris 

Wienersnitzel m. brasede kartofler, 

skysovs, ærter .  125,- 

Mørbradgryde m. ærter og 
råstegte kartofler 135,- 

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

Steak af oksehøjreb m. 
grønsager, pommes frites & 

whiskysovs 150,- 

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

Mad ud af huset – fra Gelsted Kro og Hotel 
Søndergade 1 - 5591  Gelsted 

Tlf. 64 49 10 68    www.gelstedkro.dk 

Spareribs 105.-

Vi udfører alt i tømrer-
og snedkerarbejde

samt løser
specialopgaver

og totalentrepriser...

www.lebaek.dk

Gelsted Lokaludvalg og Gelsted Borgerforening 

   - afholder efterårets første Fællesspisning 

Onsdag den 16. September kl. 18.00 
på Holmegaarden, Søndergade 80. 

Menuen er endnu ikke fastsat, men hold øje med opslag 
i byen samt på www.gelsted.dk. Du kan også her til-
melde dig nyhedsbrevet, så du automatisk får en mail 
med seneste nyt.

Med venlig hilsen
Gelsted Lokaludvalg
Og Gelsted Borgerforening

Musik cafeen på Gelsted Marked
Da det nu er 21 år siden, at Svend Thorup og Kristian 
Nielsen med deres koner, startede med at bygge Musik-
cafeen op for Gelsted Forsamlingshus på Gelsted Mar-
kedet, synes de, at det nu er tiden med et generations-
skifte. 
Det er tiden, at der kommer nye kræfter til og nye 
ideer. – og heldigvis for Forsamlingshuset har vi nogle 
kvikke unge i bestyrelsen med Søren Frederiksen og 
Tommy Olsen som foregangsmænd – og de er klar til at 
overtage fra næste år. 
I år er der som sædvanlig god musik i teltet. 
Det starter torsdag med Hans Henrik der underholder.  
Fredag bliver der rigtig gang i danseskoene, da det 
lokale Kondal Duo spiller op. 
Lørdag er det Røverbandet der 
underholder. 
Årets t-shirts er sponseret af tøm-
rermester Ulrik Danevig, Barløse .  
Mange tak for støtten. 
Igen i år er der vafler og kaffe 
med hjemmebagt kage, for ikke at 
glemme salg af øl og vand. 
Vi glæder os til årets Gelsted Marked og håber at se 
rigtig mange besøgende. 

Husk også at sætte kryds i kalenderen den 24. oktober 
til oktoberfesten i Forsamlingshuset. Her spiller De fyn-
ske Tyrolere til spisningen og derefter et det de lokale 
Kondal Duo, der spiller til dansen. 
Billetter sælges fra den 14. september- 20. oktober   ,  
hos Søren Frederiksen på tlf.   25 14 35 37

Gelsted lokaludvalg og GHE indkalder 
   - til fælles foreningsmøde på Holmegaarden, 
Søndergade 80, Onsdag den 23. September klokken 
19.00 - 21.00. 
Alle bestyrelser og foreninger i området er velkomne, 
og vi håber at alle har mulighed for at sende en eller to 
til at repræsentere jeres forening. Er du ikke medlem af 
en forening, eller ønsker at et emne bliver taget op er 
du velkommen til at kontakte os. 

Med venlig hilsen
Gelsted Lokaludvalg og GHE
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Gelsted Foderstof
Værkstedsvej 5
5591 Gelsted

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

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

Skiftedag i Gelsted Folkedanserforening.
Onsdag den 25. marts 2015 sluttede en epoke for
Gelsted Folkedansere, idet ægteparret Ellen og Kjeld 
Christensen efter 30 år valgte at stoppe som hhv. leder 
og spillemand for Gelsted Folkedansere.
Gelsted Forsamlingshus blev i 1985 renoveret og da der 
manglede noget liv/aktivitet i huset, begyndte Ellen og 
Kjeld at afholde nogle aftener med folkedans.
Det blev starten til Gelsted Folkedansere, som blev 
grundlagt som forening i 1986 af Ellen og Kjeld.
Landboungdom var stort repræsenteret, hvilket gjorde, 
at Gelsted Folkedansere blev en hurtigt voksende for-
ening, der på et tidspunkt var Danmarks tredje største 
forening og den næststørste på Fyn.
Foreningen tæller i dag 45 aktive medlemmer og 8 pas-
sive medlemmer.
To ægtepar har været med lige fra starten og danser 
stadig med. Det er Rigmor og Laurits Jensen samt 
Judith og Hans Nybo.
Ved afslutningen den 25. marts, blev der fra flere tale-
res side takket for det store og dygtige arbejde Ellen og 
Kjeld har udført igennem de mange år.

Som tak og til erindring, fik Ellen og Kjeld overrakt en 
dukke i en smuk fynsk folkedanserdragt.
2. september begynder en ny sæson.
Leder bliver Marianne Stigmo, der i år er færdiguddan-
net som leder.
Musikken bliver leveret af Anita Hansen på violin, Cay 
Sliwa på harmonika og Erik Petersen på klarinet.
Kom og prøv om det er noget for dig. Vi danser onsdage 
fra kl. 19.15 til 21.45, i aulaen på Gelsted Skole
Husk kaffekurven !   Se mere på vores hjemmeside   
www.gelstedfolkedansere.dk

Program for Gelsted Marked
Torsdag:
Kl. 17.00 - 21.00  Det Muntre Køkken har åbnet
Kl. 17.30 -            Spisearrangement for byens borgere 
i Rockteltet
Kl. 19.00 - 23.30  Hans Henrik Musik spiller i Musikca-
féen
Kl. 19.00 - 22.30  Stort Markedbanko i Laden v. GG&IF
Kl. 19.00 - 24.00  Herning Tivolipark har åbent
Kl. 22.15               KÆMPE festfyrværkeri

Fredag:
Kl. 07.30 - 09.00  Gratis morgenkaffe for kræmmerne
Kl. 08.00 -            Markedspladsen åbner
Kl. 10.00 - 16.00  Hans Henrik Musik spiller i Smug-
kroen
Kl. 17.00 - 23.00  Bendt Aaen spiller i Smugkroen
Kl. 19.00 - 02.00  4 Rock & Let's Dance spiller til bal i 
Laden
Kl. 19.00 - 01.00  Kondal Duo spiller i Musikcaféen
Kl. 20.00 - 01.00  Diskotek Trendy i Rockteltet
Kl.          - 01.00   Herning Tivolipark er på pladsen
Lørdag:
Kl. 07.00 -            Hestemarked åbner
Kl. 07.30 - 09.00  Gratis morgenkaffe for kræmmere og 
hestehandlere
Kl. 08.00 -            Markedspladsen åbner
Kl. 08.00 - 12.00   Børnemarked på asfaltvejen er åbnet
Kl. 10.00 - 16.00   Hans Henrik Musik spiller i Smug-
kroen
Kl. 11.00 - 16.00   Kvindefrokost 
Kl. 12.00 - 13.00   Gratis sildebord i Laden for kræm-
mere og hestehandlere
Kl. 13.00 - 15.00   Chalu spiller i Rockteltet
Kl. 14.00               Sidste spisebilletter til markedsspis-
ning sælges
Kl. 17.00 - 24.00   Bendt Aaen spiller i Smugkroen
Kl. 18.00 - 01.00   Røverbandet spiller i Musikcaféen
Kl. 19.00               Markedsspisning i Laden
  (husk at maden skal være afhentet senest kl. 19.30)
Kl. 19.00 - 02.00  Ramasjang spiller op til markedsbal i 
Laden
Kl. 20.00 - 01.00  Diskotek Trendy i Rockteltet
Kl. 22.00 -            Cult pigerne kigger forbi Rockteltet
Kl.           - 01.00  Herning Tivolipark er på pladsen
Søndag:
Kl. 07.00 - 09.00  Gratis morgenkaffe for kræmmere
Kl. 08.00 -            Markedspladens åbner
Kl. 10.30 -            Markedsløb
Kl. 10.00 - 17.00   Bendt Aaen spiller i Smugkroen
Kl. 13.45 - 15.00   Kandis spiller og skriver autografer i 
Rockteltet
Kl. 17.00               Gelsted Marked slutter for i år
Vi tager forbehold for ændringer i programmet.
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Hvem sidder der bag skærmen? - 
Det gør såmænd en sten mand.

Det er Gelsted- brolæggeren Bruno Schjødtz, der sam-
men med andre er i gang med brostenene på Gelsted 
torv.
De allerfleste sten omlægges, og låses i cement. De 
lægges nøje efter den gamle tegning. - Nogle rækker 
er lige og andre krumme, og alle lægges i nøjagtig kote 
for at undgå pytter.

Enkelte ny regnvandsbrønde placeres, hvor vandpytter 
ellers holdt til.
Efterfølgende kommer asfaltfolkene og lægger asfalt 
ned i renderne omkring brostenene, og reparerer plads 
og tilstødende veje. - Så vores torv bliver flot igen.

Med lidt held er det færdigt her hvor bladet udkommer. 
bn

Vor lokale brolægger 
Bruno Schjødtz fortæller lidt om 
forsidens billede, hvorfor han har 
været på bytorvet.
For 20 år siden begyndte Bruno i brolægger- branchen, 
han fik svendebrev, og siden har det været hans spe-
ciale at lægge chausse`- sten.  Dette projekt er det før-
ste her i området siger han.

Det er Middelfart kommune som står for reparation af 
hele pladsen og tilstødende veje, som der er gang i. 
For kommunen er det Sallinglund brolægning der udfø-
rer arbejdet, men Bruno er headhuntet til jobbet, da 
det kræver sin mand, det med at nivellere – sætte ret-
ninger af, så det bliver til en overflade hvor regnvandet 
kan løbe af. – Det har krævet nogle ekstra vejbrønde.  
Bruno blev kontaktet af vejformand Lars Holmberg 
Frandsen fra Middelfart kommune, som kendte Bruno 
fra andre projekter, og er derfor havnet i hans egen 

by.    Pladsen er bemandet af Sallinglund brolægning, 
Middelfart kommune, og DOB asfalt fra Brenderup, og 
de har haft et godt samarbejde, og gjort alt for at holde 
trafikken i gang, såvel den gående, som den kørende, 
med små og store lastbiler for kunder, og leverandører, 
til alle de forretningsdrivende. - Måske takket være 
faldende oliepriser, kom reparationen nu endelig i gang. 

- Når dette blad udkommer, er alt nok jævnt igen, som 
det nu kan være med de to slags belægninger - Sten/
asfalt.  
Tusind tak til jer, som kom med roser til arbejdsholdene 
– Det nød de alle i den der stærke varmeperiode, hvor 
flere dage var lange, fordi den leverede cement, jo ikke 
kan ligge til næste dag. 
Tak for orientering Bruno                                   bn
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-

Har du noget på hjerte ?
Har du en mening om noget du gerne vil dele med 
andre borgere i Gelsted og omegn, eller vil du dele en 
god eller dårlig oplevelse med andre.
Vil du kommentere på en artikel fra bladet, eller vil du 
rose nogen fra din by for en god indsats, så send en 
mail til os på Gelsted Bladet, så vil vi prøve at bringe 
det i bladet.

Vi bringer ikke anonyme henvendelser, og bringer 
heller ikke personlige angreb på andre navngivne 
personer.

Så fat tastaturet og send til Gelsted Bladet.

                                                                      Venlig hilsen
                                                                      Redaktionen

Kan vi tale med hinanden  - endnu ?
Mobiltelefoner, ja dem har fanden skabt.
Vi kan jo ikke gå nogen steder uden man møder men-
nesker i alle aldre, der går og kigger ned på deres 
mobil. - Det er blevet tvangstanke nu at man ikke kan 
leve 2 minutter uden.
Vi har lige rejst med tog. Der var ikke en person i hele 
vores vogn der ikke sad med mobilen. Kærestepar 
sad ved siden af hinanden uden at tale, men kun med 
næsen begravet i mobilen. Vi var på udflugt i en bus 
og så de mest fantastiske flotte landskaber, flere af 
medpassagerene så kun i mobilen, på restauranten sad 
hele familier på op til 6 personer og spiste med den 
ene hånd, og holdt mobilen med den anden, ingen talte 
sammen. Et brudepar på bryllupsrejse talte ikke sam-
men, de var dybt begravet i deres mobil.
Hvad er det for en verden vi nu lever i, vi begynder 
ikke at komme hinanden ved, og til sidst bliver det nok 
ensomt at være menneske. 
- Nåh pyt, vi har da mobilen. (Gud ved om man kan få 
børn med den)
                                                                      SA

Hensynsfulde rygere ?
Beklager, men jeg må have lidt af trykket ud.
Nu ved jeg godt at rygerne igen siger at vi er fanati-
kere, og at de er forfulgte, men sandheden er jo det 
omvendte.
Vi ligger ved stranden, nyder den friske luft, lidt efter 
kommer mand og kone og lægger sig 3 mtr. fra os.
Straks de har fundet sig tilrette, tænder de begge en 
smøg. Røgen blæser direkte hen til os og de bagved 
liggende, der bl.a. har et spædbarn. Det er næsten 
ikke til at få vejret, der lyder en del hosten, men parret 
mumler bare et eller andet og ser væk.
Vi er i udlandet og sidder og nyder vor middag på en 
restaurant, da bordet ved siden af er færdige med at 
spise, (også danskere). De tænder så alle en cigaret, 
og så er vores og alle andre der spiser der, gode mid-
dag ødelagt. Dette gjorde nu alle nationaliteter.
Ved swimmingpoolen var det det samme, man ligger og 
nyder livet, lige til der et sted i nærheden bliver fyret 
op under smøjerne, så kan alle ved poolen jo få glæde 
af det.  Vi ser også den ”hensynsfulde” ryger, derhjem-
me, eller hvis han/hun er på besøg, går hen og åbner 
terrassedøren, og så ryger der, trods røgen jo blæser 
ind i stuen til gene for alle andre, men så har man da 
gjort sit.  - Og der er så mange eksempler på dette at 
jeg kunne fylde hele bladet.
Dette er ikke fordi jeg har noget i mod rygere, jeg har 
det i mod dem at 9 ud af 10 ikke viser hensyn til andre 
ikke rygere. Vi ønsker ikke at være i risikogruppen for 
at få kræft, på grund af at nogle absolut skal ryge ved 
siden af en.
Kære ryger, vis hensyn, vi skal alle være her.
                                                                       SA

Den lille kunstskole

Så starter vi igen...... tirsdag d. 1/9 - kl. 15:00 til 17:00, 
for de 8 til 11-årige, og torsdag d. 3/9 - kl. 16.00 til 18.00, 
for de 12 til 17-årige.
Har du lysten til at tegne, male og på anden måde være 
kunstnerisk, så er det måske noget for dig. 
Vi holder til på Holmegården.Fra 1. september til 1.  Juni   
Pris 600,- til materialer
FÅ ledige pladser på tirsdagsholdet.
Tilmelding for nye elever til Lone Thorup tlf. 31 60 09 75
www.123hjemmeside.dk/gallerithorup
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Man-fredag 8-19.    Lør-Søndag 8-18 

Du finder vores annonce i Ugeavisen Vestfyn hver uge

 
 

Så går du aldrig glip af de lokale  
tilbud og fordele

Send 
SB 6765

til 1400
Du kan til en hver tid afmelde dig. Blot SMS den samme kode som ved tilmelding 

Tilmeld dig 
SuperBrugsen 

Gelsted´s 
SMS tilbud 

Der tages forbehold for evt. trykfejl !
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FRA CREMELINSER TIL FISKEHEJRER – NÅR 
BØNNEN TALER NUTIDSDANSK. 

Ved provst Kirsten Jørgensen, Frederiksberg. 

 

Giv mig hvad jeg har brug for 

nu 

eller jeg bliver skidesur 

 

Sådan lyder en moderne bøn fra en ny samling af 
bønner til hverdagsbrug. Men kan man tale sådan til 
Gud? Hvad er det i det hele taget for et sprog, bønnen 
benytter sig af? 

Og hvad kan vi bede om? 

Provst Kirsten Jørgensen har i de sidste ti år arbejdet 
med at skrive bønner og har redigeret og udgivet flere 
bønnebøger, til hverdagen og til søndagen, blandt 
andre bogen: 

”Himlen i mine fodsåler” 

I den finder man bønner, der begynder i hverdagen, i 
vores almindelige erfaringer og, som i et både ligefremt 
og poetisk sprog, henvender sig til Gud. 

Foredragsholderen fortæller om bønnerne, hvor både 
frikadeller, Helligånd, vækkeure, barmhjertighed, 
kræftsvulster, saksespark, Lysabild, og Nørreport 
Station, -  trives side om side. 

 

Kirsten Jørgensen, som nu virker som provst på 
Frederiksberg, men stammer fa Tanderup Sogn. 

Foredrag i Tanderup Sognegård: 

Mandag d. 26. oktober kl. 19.00. 

Alle er velkomne, gratis entre.                                          
Arr. Samarbejdende sogne. 

___________________________________________ 

Tirsdagshygge  på Gelsted Plejecenter, 

bliver tre gange i efteråret: 

Tirsdag d. 25. august. Tirsdag d. 22. september, og 
Tirsdag d. 3. november. 

Alle dage fra kl. 15 til 17, i Gelsted Plejecenters cafe’. Vi 
samles om kaffe, sang, strikketøj, og lidt fortælling.         
I foråret var vi hver gang 30 – 40 deltagere. Der deltog 
både nogle fra centeret og mange udefra. 

Vel mødt!  Centerrådet og Gelsted Menighedsråd. 
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Gudstjenestetider: 

AUGUST GELSTED TANDERUP  
9. 11.00 09.30 10.s.e.trinit. 
16. 11.00 ingen 11.s.e.trinit. 
23. 09.30 11.00 12.s.e.trinit. 
30. 09.00 - JCR ingen 13.s.e.trinit. 
SEPTEM 
BER 

   

06 11.00 09.30 14.s.e.trinit. 
13 11.00 ingen 15.s.e.trinit. 
20 11.00 14.00 16.s.e.trinit. 
27 ingen 09.30 - LAH 17.s.e.trinit. 
OKTOBER    
04 09.30 11.00 18.s.e.trinit. 
11 11.00 Ingen 19.s.e.trinit. 
18 09.00 – VA Ingen 20.s.e.trinit. 
25 ingen 09.00 - VA 21.s.e..trinit. 

 

Forkortelser: JCR= Jens Chr. Rothmann, LAH= Lars Højland, 
VA= Vita Andreasen, blank= Dorthe Stæhr Nielsen. 

Kontaktoplysninger ved kirkerne: 

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

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

Kirkekontor: Grete Hansen, Kirkebakken 12, 5591 
Gelsted. Tlf.  2146 8103, mail: GRHA@km.dk  

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

Graver i Gelsted: Jørgen Henriksen,                      
tlf. 2179 5325, mail: gelstedkirke@gmail.com  

 

 

Gelsted Kirkes døbefont trænger til renovering. 

Hvor utroligt det end kan lyde, kan en døbefont i granit 
ikke holde sig evigt. Det viser sig, at døbefontens fod har 
en markant tendens til flagedannelse. Dvs. granitten er ved 
at skalle af i tynde flager. Det kan betyde, at fodens 
udsmykning vil gå tabt.  

Heldigvis kan det standses ved, at granitten får en 
konserverende injektion af enten en speciel akryllim, eller 
en mørtel med en meget fin kornstørrelse. Processen 
kræver en lun rumtemperatur, derfor forventes 
konserveringen udført nu i eftersommeren. 

 

Figurerne på fontens fod er med til at sætte fokus på den 
tidlige kristne kulturhistorie, inden ”Jelling” dynastiet tog 
over. Fonten er således et vigtigt vidnesbyrd, og tegner en 
bredere forståelse om den tidlige kristendom i Norden. 
Lignende stenbilleder kan ses i både danske, engelske og  
irske kirker. Læs: Mackeprang 1941, 2. udgave Hikuin 2003. 
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Fra   k i r k e b ø g e r n e: 
 

 

Døde i Gelsted: 

10. maj – Muris Tresnjic, Søndergade 54, 5591 Gelsted. 

20. maj – John Kristensen, Ullerupdalvej 92,4, 7000 
Fredericia. 

21. maj – Margit Gerda Jensen, Fredensgade 29 D, 5591 
Gelsted. 

31. Maj – Anny Svinding Lund, Tåruplundvej  , 5591 
Gelsted. 

12. juli – Jørgen Karsten Nielsen, Kløvervænget 11, 5591 
Gelsted. 

 

Døbte i Gelsted Kirke: 

21. juni – Bitten Kieler, Gelsted Byvej 21, 5591 Gelsted. 

21. juni – Karl Emil Vanmann Plath, Sdr. Boulevard 148, st. 
5000 Odense M. 

21. juni – Jeppe Torp Hansen, Lungeskovvej 46, 5591 
Gelsted 

28. juni – Malou Brockstedt Schaadt , Svinget 2 B, 5591 
Gelsted. 

5. juli – Victoria Brunsvig Agerup Normann Nielsen, 
Vinkelvej 3 E,1, 5591 Gelsted. 

 

Viede i Gelsted Kirke:   

23. maj – Lise Randeris og Morten Bo Randeris, 
Roesskovvej…, Bolbro, 5200 Odense V. 

23. maj – Jeanette Bugge Jacobsen og Kristian Niels Bugge 
Jacobsen, Sivkærvej 19, Lunghøj, 5591 Gelsted. 

21. juni – June Munk og Peder Munk, Gl. Odensevej 12, 
5591 Gelsted. 

 

 

Døde i Tanderup: 

17. maj – Susanne Lyngsie, Tybrindvej 60, 5592 Ejby. 

4. juli – Gunnar Kuhlmann Jørgensen, Jernbanevej 13 C, 
5592 Ejby. 

 

Døbte i Tanderup Kirke: 

14. juni – Valdemar Johan Dall Jensen, Hjallesegade 32 B,1. 
th. 5260 Odense. 

14. juni – Celina Engholm Groth, Wedellsborgvej 33, 5592 
Ejby. 

 

Viede i Tanderup Kirke: 

6. juni – Lonni V. Skarnvad og Claus Grønlund Andersen, 
Hovvej 21, Håre, 5591 Gelsted. 

___________________________________________ 

 

Stokroserne blomstrer villigt denne sommer ved 
Graverhuset i Gelsted: 

 

 

 

 

- 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

  Minikonfirmander 2015: 
Alle 3. klasser inviteres til minikonfirmandundervisning i 
efteråret 2015.07.07 Der bliver 2 hold, men hvilke 
ugedage det bliver kan først fastsættes, når vi kender 
skolens skemaer, da undervisningen vil ligge 
umiddelbart efter skoletid, dvs. ca. 14.00 til 16.30. 

Der bliver 10 gange, man kan selv ønske ugedag, som 
det forsøges efterleves, - og det er gratis at deltage. 

Der kommer nærmere info senere, med tilmelding og 
ønsker om hvilken ugedag. 

 

Konfirmation 2016:  
Konfirmandundervisningen starter i år først efter 
efterårsferien, i uge 43, og slutter efter påske.  

Timerne kommer til at ligge tirsdag og torsdag morgen, 
så eleverne kan komme i skole til deres 3. lektion. 

Der er endelig konfirmandindskrivning d. 23. september 
kl. 19.00 i Gelsted Sognehus. Konfirmanderne har fået 
tilsendt et informationsbrev. Hvis der er nogen, der ikke  
har modtaget dette, så ring til kirkekontoret, 2146 
8103, eller send en mail til GRHA@km.dk  

Datoerne for konfirmationen vil være:  

sidste søndag i april, 24. april i Gelsted,  

- og første søndag i maj, d. 1. maj, -  i Gelsted og 
Tanderup. 

 

 

SALMEMARATON  

 i Gelsted og Tanderup Kirker: 

Anden sæson af salmemaraton, der starter i Nørre Aaby 
Kirke i august, kommer til Gelsted Kirke d. 30. 
september, og til Tanderup Kirke d. 7. oktober. 

Salmemaraton starter kl. 17.00 og slutter kl. 18.45. – 
med en lille pause, hvor der bydes på en let anretning. 

Hele salmebogens salmer synges igennem ved 
maraton’et, der startede sidste år. Dvs. det er de salmer 
man er nået til, der synges den aktuelle dag. Der 
indledes med en gennemgang af de pågældende 
salmer. 

Det er ingen tilmelding, og det er gratis at deltage. 

Program over året 2015/16’s salmemaraton ligger i 
kirkernes våbenhuse. 

 

Kalender: 
Tirsdag d. 12. august, kl. 14.15: Plejehjemsgudstjeneste. 

Tirsdag d. 9. september, kl. 14.15: 
Plejehjemsgudstjeneste. 

Torsdag d. 23. september, kl. 19.00: 
Konfirmandindskrivning i Gelsted Sognehus. 

Mandag d. 26. oktober kl. 19.00, Tanderup Sognegård: 
Foredrag v. Kirsten Jørgensen – ”Fra Cremelinser til 
fiskehejrer – når bønnen taler nutidsdansk”. Arr. 
Samarbejdende sogne. 

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.



www.gelstedbladet.dk

16

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

Ejby/Gelsted/Brenderup u11 piger 
vindere af Madsby Pige Cup 2015

Pigerne deltog i weekenden den 6.-7. juni i 
Danmarks største pigestævne i Fredericia.

Lørdag spillede pigerne 3 indledende kampe. Første 
kamp var mod Brøndby, et hold som pigerne glædede 
sig meget til at møde. Pigerne fik en rigtig god start på 
stævnet og vandt kampen 6-1.
Kamp nr. to var mod Viborg, det blev en fin kamp med 
to gode hold og flot spil. Pigerne vandt kampen 2-0. 
Sidste indledende kamp var mod Dybbøl. Pigerne fort-
satte deres gode spil og vandt sikkert med 6-0 og gik 
videre som puljevindere til søndagens A-slutspil.

Søndag spillede pigerne to slutspil- kampe mod to hold 
de ofte har spillet mod, og derfor kender de to hold 
hinanden rigtigt godt, hvilket kampene også kom til at 

bære præg af. Første kamp var mod Dalum, her ville 
pigerne bare vinde og fightede sig til en 3-0 sejr.

Næste kamp var mod Morud, det blev en uskøn kamp, 
med meget lossen til bolden, kampen endte 0-0. Morud 
og Dalum havde tidligere på dagen spillet uafgjort, så 
pigerne gik videre som slutspilsvinder og skulle spille 
A-finale.

Finalen stod mod Horsens, en meget lige kamp med 
to gode hold, flot spil og gode chancer, dog med et lille 
overtag til pigerne. Men scoringen udeblev, og kampen 
endte 0-0. Finalen skulle således afgøres på straffe-
spark, med 3 spillere fra hvert hold.

En flot målmands- og spillerpræstation sikrede pigerne 
sejren med 2-0. En rigtig fin og følelsesladet afslutning 
på et super godt pige stævne.

Holdet bestod af: 

Malin Andersen, Sofia Juul Nielsen, Mathilde Tjørnehøj 
Kraaer, Josefine Møllegaard, Louise Rytter, Cathrine 

Andersson, Kathrine Lind 
Clement, Cecilie Flethøj 
Sørensen, Trine Hvel-
plund Clausen og Celina 
Holmegaard Hansen.
Trænere: Troels Clement 
og Annitta Sørensen

Venlig hilsen 

Annitta Sørensen
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Nyfæste 11
5560 Aarup

Tlf.: 5121 0847
malerclausen@gmail.com

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

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

 
 
 
Mandag: 

• Stavgang kl. 10:00 – 11:00 (Alle aldre) ‐ Mødested: Holmegården – Instr. Karin 
Vi mødes hver mandag og går ture ud i det blå. Har du ikke stave til stavgang, men gerne vil gå med, så mød op, så finder vi også ud af det. 
 

• Haletudserne kl. 16:45 – 17:30 (0 – 4 år) ‐ Mødested: Gymnastiksalen – Instr. Liselotte (Hjælpetræner Malou & Louise) 
Så er Haletudserne igen klar til sjov og spændende gymnastik. 
Vi skal tælle til 4 og så ud at løbe med fart på og få sved på panden. 
Tag mor og far i hånden og bliv udfordret på redskabsbanen sammen; HVIS I TØR!!!!! Forældre er obligatoriske på dette hold, og vi forventer I 
deltager aktivt med Jeres barn! 
 

• DANCE kl. 17:30 – 18:30 (Fra 10 år og opefter) 
Hej piger. Hvis I er vilde med at bevæge jer til god musik, så er DANCE lige noget for jer. 
Vi danser forskellige genrer danse i forskellige tempoer. Så man også kan få udfordringer, både hvis man er begynder eller øvet. Hvis du aldrig har 
danset før, betyder det ingenting, for det vigtigste er, at vi skal have det hyggeligt og sjovt.  
Vi elsker selv at danse, og har en del erfaring, da vi har danset rytmegymnastik, funk, hiphop og showdance i mange år. 
Hvis dette lyder som noget for dig, så kom og vær med, og tag gerne dine veninder med. 

Vi glæder os til at se jer. 
 

• Junior R.O.S. kl. 18:30 – 20:00 (5. – 9. kl.)‐ Mødested: Gymnastiksalen – Instr. Peter (Hj. træner Maiken, Pernille & Jens Erik) 
Har du været glad for Turbospring og rytme, men er nu blevet for gammel til dette, så fortsæt på Junior R.O.S.! Vi øger kompleksiteten på serier, 
laver sværere spring og styrketræner. 
Er du ny gymnast, tager vi gerne hensyn og finder dit niveau, og bygger videre herfra. 
Har du ikke lyst til at springe, men kun er til rytmisk gymnastik, er dette også helt ok, aftal dette med trænerne. 

 

• Motionsmix MK kl. 20:00 – 22:00 ‐ Mødested Gymnastiksalen – Instr. Peter 
Vi gennemarbejder kroppen efter grundgymnastikkens principper. Herefter leger vi lege, såsom boldspil, dans eller andet. 
 

Tirsdag:  

• Minifræserne kl. 16:45 – 17:45 (3 – 6 år) ‐ Mødested Gymnastiksalen – Instr. Stine (Hj. træner Marianne, Sarah & Klara) 
Så skal der igen laves gymnastik på store og små redskaber. Der skal løbes stærkt, synges og leges. Vi skal have det rigtig sjovt, mens 
vi lærer en masse gymnastik og får sved på panden, samt hygger med de andre børn på holdet. Timen er bygget ens op så alle følger 
sig trygge og klar på hvad som skal ske. Men overraskelser kan forekomme. Træningen er uden forældre. 

 

• Micks herremotion kl. 19:00 – 20:00 ‐ Mødested Gymnastiksalen – Instr. Mick 
Holdet er også kendt som Micks ”elitehold” eller herremotion for ”rigtige mænd”. Vi varmer op og laver efterfølgende grundgymnastik, med 
fokus på at arbejde hele kroppen igennem. Sidst i hver træning strækker vi grundigt ud. 
 

• Pulsen op kl. 19:00 – 20:15 ‐ Mødested Multisalen – Instr. Pia 
Har du lyst til at bevæge dig og har du lyst til at lave en smule hård motion, så mød op hver tirsdag i gymnastiksalen på Gelsted skole. 
Har du brug for nogle gode råd om kost, motion og vægttab, er du meget velkommen til at stille spørgsmål, så tager vi en snak om det 
Vel mødt til en god omgang PULSEN OP!! 
 

Onsdag: 

• Krudt og Kolbøtter kl. 17:00 – 18:00 (0. – 2. kl.) ‐ Mødested Gymnastiksalen – Instr. Betina (Hjælpetræner Trine & Steffen) 
Vi skal bevæge os til god musik og lave bevægelseslege sammen.  Vi laver redskabsbaner eller bruger div. redskaber til motorik og 
gymnastiktræning. Vi begynder så småt at arbejde med forskellige gymnastikspring og teknikker. 
 

• Turbospring og Rytme kl. 18:00 – 19:00 (2. – 5. kl) ‐ Mødested: Gymnastiksalen – Instr. Peter (Hjælpetræner Trine) 
Kom og vær med på et blandet rytme og springhold. Vi begynder at arbejde med små serier til tidens hotte toner, og begiver os ud i både måtte og 
trampolinspring. 
 

• Yoga kl. 19:15 – 19:30 ‐ Mødested: Gymnastiksalen – Instr. Birgithe 
Yoga for alle 
På dette hold vil vi arbejde os igennem basisstillinger i yoga. Og JA, holdet er for alle; mænd, kvinder, unge og gamle. Det er en misforståelse, at du 
skal være smidig for at dyrke yoga – smidighed kan være godt, men er ikke et mål i sig selv. Du skal derimod være indstillet på, at der er lige dele 
styrke, smidighed og afspænding i løbet af den 1½ time vi har sammen. Fokus vil være på at arbejde med hver vores sunde kropsholdning og vores 
generelle kropsbevidsthed.  Vi bruger udstyr til at støtte ind i stillingerne, så alle kan være med, og vi arbejder blidt, men grundigt med hver stilling.  
Vi slutter med afspænding. Har du spørgsmål eller er du i tvivl om, om det er noget for dig, så ring gerne.  Forhåndstilmelding, da der er max. 12 

pladser.  Ring til Birgithe Vibe Larsen 21 45 28 31 
 

Torsdag: 

• Udvidet spring kl. 17:30 – 19:30 ‐ Mødested: Hallen – Instr. Peter (Hjælpetræner Maiken og Steffen) 
Kun for gymnaster på springholdene! Mangler du tid til at springe på dit gymnastikhold, står vi klar til at springe en gang ekstra sammen 
med de børn og unge, som gerne vil dygtiggøre sig indenfor springgymnastikken! 

 
Priser:   Børnehold + Forældre/børnehold  450 kr. 

    Ekstra barn Forældre/børnehold  300 kr. 

    Udvidet spring    200 kr. 
Voksenhold    550 kr. 

    Stavgang    175 kr. 

 

Bemærk: 
For deltagelse på ”Udvidet spring” 

SKAL man være tilmeldt et springhold 
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Hvem laver egentlig Gelsted Bladet
Manden der ved alt om Gelsted:

Bent Nielsen, suppleant i bestyrelsen i 
Gelsted Bladet.

Jeg havde lavet en aftale med Bent omkring lidt snak 
om ham selv og hans rolle i Gelsted Bladet, og som 
Bent nu engang er, havde jeg allerede inden vi mødtes 
fået en lang historie sendt pr. mail.

Når nu Gelsted Bladet lige spørger, ja, så er der er ikke 
så meget at sige om mig selv, men:
Født 061038 i Sletterød .
Tog første flyvetur ned ad trapperne som 2 årig.  Måske 
et fejltrin, for siden da har jeg måttet gå med stærke 
glas i brillerne. 
Når vi skulle vaskes, var det ved den store zinkvask i 
køkkenet, med varmt vand fra en vandgryde i kom-
furet, og skulle vi i bad en gang om ugen, var det i et 
trækar ude i bryggerset, hvor vandet blev varmet op i 
hedkedlen. 
Jeg fik min første trædebil som 4 årig - M16 hed den. 
Jeg startede i den lille skole en dag med snestorm, som 
havde samlet store bunker sne som vi måtte forcere. 
For ikke vi skulle kede os, kom der mennesker og byt-
tede bøger i skoletiden.
 I en alder af 9-10 år, startede jeg med at køre avi-
ser ud fra Harndrup station til Fjellerup, Sletterød, 
Rydskov, og Billesbølle områderne. Det stoppede jeg 
med som 15 årig.
 Jeg ville være automekaniker, men det var umuligt at 
finde en læreplads, så jeg blev arbejdsdreng hos smed 
Larsen i Klokholm smede og maskinværksted i stedet. 
Efter ½ år tilbød han mig at komme i lære.
Vi lavede selvbindere om sommeren. Tærskeværker 
og pressere om vinteren og det forgik ude i laderne på 
gårdene. Så kom det mere frem med centralvarme, 
med komfur i køkkenerne og radiatorer i stuer og 
værelser. Rørene var meget store og tunge at arbejde 
med, men det virkede. Nogle steder lavede vi spise-
kamrene om til badeværelser. Gulvene var Terrazzo 
fra Gelsted cementfabrik. Det var vild luksus, at kunne 
blive ordentlig vasket, og komme på wc i stedet for på 
lokum ude ved porten. 
 3 gange om ugen i vinterhalvåret cyklede jeg til Tek-
nisk skole i Aarup. Det gjorde jeg i fire år.  
Det var ikke altid så rart, men nødvendigt for at få 
svendebrev som maskinarbejder.

 I fritiden lavede jeg cykler for lokale beboere, og 
reservedelene kørte jeg på knallert til Etterup cyklefa-
brik efter. 
I 1957 blev jeg ”udlært”, og sat på gaden. Ingen job 
at få den gang, og så på cykel hver morgen til kontrol i 
Nr. Aaby for at få understøttelse.
 Så kom mit første job hos smeden i Ejby, dengang 
rådhuset over for stationen blev bygget.
 I efteråret 1957 var vi færdige, og min mester CO 
Jensen fik mig til at søge hos smed Agner Pedersen i 
Gelsted.  Af de 22 der søgte pladsen, var det mig der 
fik den. Måske fordi CO Jensen havde sagt god for mig 
til Agner P. Vi skulle lave vand sanitet og afløb, samt 
gelændere og lyskasseriste til den nye Gelsted skole 
som var under opførelse. 
På en eller anden måde blev jeg også soldat i 16 måne-
der, og med denne ene afbrydelse har jeg været i 
Agners regi` lige siden, og passer stadig væk det dag-
lige sammen med Agners datter Inge. 
Hun valgte i 1963 mig til sin ægtemand.
Inge og mig, en svend og lærling fortsatte fra 1968 
med at klare os med det daglige hos Gelsted VVS, som 
vi overtog, da Agner havde udvidet sine faste pasnin-
ger af de lokale vandværker, fjernvarme og rensnings 
anlæggene i Ejby kommune.

 I 1977 byggede vi det nye Gelsted VVS
 Vi har sammen med vore gode lærlinge og svende 
været med i det meste af Gelsted og Ejbys udvikling, 
såvel med fabrikker som beboelser og helt nye byom-
råder. F. eks været med fra Velux`s start i gymna-
stiksalen i 1959, og indtil den desværre blev flyttet til 
udlandet, hvor arbejdskraften var billigere end det vi 
kunne tilbyde. 
Vi havde i en del år produktion af Gelsted rundbuehal-
ler og Gelsted drivhuse, samt en del værkstedsarbejde 



www.gelstedbladet.dk

19

Dette var hvad Bent havde sendt til mig. 

Jeg havde en hyggelig snak med Bent og der er ingen 
tvivl om, at Bent interesserer sig meget for hvad der 
sker i Gelsted og omegn.
Han synes Gelsted Bladet er spændende at arbejde 
med og at selve bladet er en god ting at have liggende, 
så man lige har telefonnumrene i nærheden. Bladet 
giver en god information til Gelsteds borgere og han 
synes at det er et flot blad.
Da jeg spørger om hvad hans ”job” i Gelsted Bladet er 
svarer han, at han ”kan ikke tie stille”.
 Bent synes det er hyggeligt at være med og jeg ved at 
han bidrager med mange af de artikler der er i bladet. 
Bent er super god til at få andre til at snakke og der-
med får han de gode artikler frem.

Bent synes dog at andre godt kunne sende nogle flere 
artikler ind til bladet. ”Det kunne være en god måde at 
sige goddag på og fortælle de øvrige borgere om hvem 
man er”
Inden jeg forlod Bent og hans søde kone Inge, havde 
han allerede flere artikler som han synes vi skulle gå 
i gang med, så han er ikke en mand der ligger på den 
lade side.
Jeg tror det er godt at Gelsted Bladet han en mand 
som Bent med i bestyrelsen.
                                                                       DA

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

Tlf. 64 49 22 99

via BM lakering, med stativer til TV og højtalere til BO i 
Struer. 
 Den gang nåede vi vort maximale antal i medhjælper 
styrken på 15.

 Vi solgte forretningen i 2001 til en kollega.
Det med at komme hinanden ved, har altid interesseret 
mig meget, så jeg begyndte at komme i nogle Senior-
klubber. Jeg er med i en i Gelsted, hvor vi nu er 195 
medl. Jeg er også med i Fynske seniorsmede med 62 
medlemmer. Dette går der masser af tid med, når hju-
lene skal holdes i gang.
I 1967 og i 1973 blev vi forældre til Anne Mette og 
Anders, som valgte at fortsætte livet i London sammen 
med mand, kone og 4 børnebørn.  Det gør det vanske-
ligt som bedsteforældre, lige at træde til, men sådan er 
livet jo.
Så i stedet cykler jeg lidt rundt, og snakker med men-
nesker, der kan fortælle noget jeg kan bruge til nogle 
artikler i Gelsted Bladet.
Inge har travlt med hus og have, samt med at 
servicere hendes snart 99 årige far Agner P og mig, og 
alligevel tid til både stavgang, zumba og gymnastik.
 Om mine ønsker for vor by Gelsted, så er det største 
ønske, at en hel del huse og ejendomme ved indfalds- 
vejene vil se at få ryddet op, så flere kan få lyst til at 
bo i en pæn by med liv i, og i gode omgivelser. 
Et ønske for os selv, er når jeg holder med nuværende, 
så bliver glad for mit nye Arkiv job.
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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.  

Boelsbjergvej, 5610 Assens  |  Østergårds Plads, 5620 Glamsbjerg

Ingen aften/weekend tillæg

www.sydvestfynsbedemand.dk 

Bedemand Lykke Rømer
Sydvestfyns Bedemand
Tlf. 5052 0929

Nærvær - Omsorg - Værdighed
Jeg ser det som en af mine primære opgaver at hjælpe  familier med 
at gøre hver enkelt afsked, personlig og unik.

Som en del af mine værdier har jeg synlige priser, så jeg udfærdiger 
altid et prisoverslag ved første møde, og har bisættelser fra 10.900 kr.

Som hjælp til de helt små, udleverer jeg altid bogen larver og guld-
smede - en lille letlæselig bog om døden.

Kom og deltag i hallen til en
 inspirerende eftermiddag
Sundhedsafdelingen, Ældrerådet og Frivilligcentret i 
Middelfart Kommune inviterer til aktivitetsmesse i Gel-
stedhallen fredag d. 21. august 2015 fra kl. 14 til 17.

Kom og mød forskellige foreninger og klubber der til-
byder aktiviteter for seniorer/pensionister i Gelsted 
og omegn. Her vil være repræsentanter for både det 
sportslige og det sociale foreningsliv, så du kan høre, 
hvad de har at byde på. 

Ældrerådsformand Flemming Enevoldsen byder velkom-
men. Der vil i løbet af eftermiddagen være indslag fra 
Folkedanserne, Krolf, Syng Sammen og Motionscaféen. 

Måske bliver du inspireret til efterfølgende, at deltage i 
aktiviteter, du ikke tidligere har været opmærksom på!

Tag naboen under armen og få en hyggelig eftermiddag 
– der vil være gratis kaffe og kage!

Venlig hilsen
Bente Mott Frandsen
Sundhedskonsulent

Mesterskaber i Minigolf
Blev afholdt her i Gelsted 

 Lørdagen ikke præget af fantastisk minigolf vejr. 
“En dag med masser af udfordringer for alle spillere og 
hvor der blev spillet på halv-/helvåde baner.” 

 Trods lørdagens vejr og de betingelser, det medførte, 
blev der spillet flot minigolf.
                                                                   Teddy
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Geoteknik og Miljøopgaver, så er det COWI A/S.
I Gelsted udføres der klargøring af jordprøveanalyser,

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

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

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

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

FIK SMILET OG LIVSGLÆDEN IGEN

Kolding
Kolding Midtpunkt

Bredgade 8 · Tlf. 75 53 71 40
Brørup

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

TANDPROTESER MED TRYGHEDSGARANTI
FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE

Behandlinger finansieres. Små afdrag over op til 5 år.

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

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

FIK SMILET OG LIVSGLÆDEN IGEN

Kolding
Kolding Midtpunkt

Bredgade 8 · Tlf. 75 53 71 40
Brørup

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

TANDPROTESER MED TRYGHEDSGARANTI
FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE

Behandlinger finansieres. Små afdrag over op til 5 år.

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

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

FIK SMILET OG LIVSGLÆDEN IGEN

Kolding
Kolding Midtpunkt

Bredgade 8 · Tlf. 75 53 71 40
Brørup

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

TANDPROTESER MED TRYGHEDSGARANTI
FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE

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

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

FIK SMILET OG LIVSGLÆDEN IGEN

Kolding
Kolding Midtpunkt

Bredgade 8 · Tlf. 75 53 71 40
Brørup

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

TANDPROTESER MED TRYGHEDSGARANTI
FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE

Behandlinger finansieres. Små afdrag over op til 5 år.

Behandlinger finansieres. Små afdrag over op til 5 år.

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

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

FIK SMILET OG LIVSGLÆDEN IGEN

Kolding
Kolding Midtpunkt

Bredgade 8 · Tlf. 75 53 71 40
Brørup

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

TANDPROTESER MED TRYGHEDSGARANTI
FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE

Behandlinger finansieres. Små afdrag over op til 5 år.

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

LIVSGLÆDE ER KVALITET
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livSglæde er kvalitet

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

Ny skoleleder på 
Gelsted Børneunivers.

Anders Fæster Nielsen er fra 1. august 2015 ansat som 
skoleleder på Gelsted Skole. 
Anders er uddannet skolelærer i 1998 og har i de sid-
ste 11 år arbejdet som leder / mellemleder i folkesko-
len. Sideløbende med sit arbejde har Anders taget en 
diplomuddannelse i ledelse.
Anders Fæster Nielsen er 44 år og kommer fra en kon-
stitueret skolelederstilling i Båring Børneunivers. 
Anders Fæster Nielsen har tidligere været ansat som 
viceskoleleder på Ejby Skole og Gelsted Skole, så han 
er et kendt ansigt for mange elever, medarbejdere og 
forældre.
Et enigt ansættelsesudvalg valgte Anders Fæster Niel-
sen, som den rigtige leder til Gelsted Børneunivers – jeg 
ønsker Anders Fæster Nielsen held og lykke i den nye 
stilling.

Venlig hilsen
Pia Werborg
Skolechef

Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet på 
Gelsted Børneunivers. Siden jeg var ansat på skolen 
som viceskoleleder i 2010-2012 er der sket store for-
andringer. Skolen er blevet renoveret og ombygget, og 
står nu som en super moderne skole med gode fysiske 
rammer. Der er også blevet bygget en stor og flot dag-
institution, som har de bedste fysiske rammer man kan 
forestille sig. Derudover er skoledelen kommet godt i 
gang med den nye skolereform. Og det er netop imple-
menteringen af skolereformen og derunder den åbne 
skole og entreprenørskab som jeg vil have fokus på i 
den kommende tid.      

Anders er 44 år, gift og har to børn – Astrid Clara på 9 
og Carl Emil på 11 år. Bor på en slægtsgård i Frøbjerg. 
Fritiden bruges på at ombygge og vedligeholde gården, 
og passe og anlægge haven

Mvh Anders Fæster Nielsen

Støt vore 
annoncører, 
-  Handel lokalt !
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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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Tirsdag Torsdag
10.00

11.00

16.00

16.15

16.30

16.45

17.00

17.15

17.30

17.45

18.00

18.15

18.30

18.45

19.00

19.15

19.30

19.45

20.00

20.15

20.30

Mandag
Stavgang

Info og Instr.: 

Karin (64 49 17 14)

Sted: Holmegården

Start uge 35

Haletudserne

Alder: 0-4 år

Instr.: Liselotte

Info: 40 52 19 28

Sted: Gymnastiksal

Start: Uge 35 

Onsdag

Krudt og Kolbøtter

Alder: 0 - 2.kl.

Instr.: Bettina

Info: 28 10 12 65

Sted: Gymnastiksal

Start: Uge 35
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Junior ROS

Instr.: Peter

Info: 64 49 22 48

Sted: Gymnastiksal

Start: Uge 35

Udvidet spring

Alder: 4.-9.kl.

Instr.: Peter

Info: 64 49 22 48 

Sted: Hallen

Start: Uge 35

Bemærk:
Træningen foregår

i Gelsted Hallen

Motionsmix M/K

Instr.: Peter

Info: 64 49 22 48

Sted: Gymnastiksal

Start: Uge 38
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Turbospring og 

Rytme:

Alder: 2.-5.kl.

Instr.: Peter

Info: 64 49 22 48 

Sted: Gymnastiksal

Start: Uge 35

Yoga

Instr.: Birgithe

Info og tilmelding:

21 45 28 31 

Sted: Gymnastiksal

Start: Uge 35

Tilmelding 

nødvendig

Max. 12 deltager

DANCE:

Alder: Fra 10 år

Instr.: Cecilia og Celina

Info: 51 77 57 29

       29 16 92 67

Sted: Gymnastiksal

Start: Uge 35 

Minifræserne:

Alder: 3-6 år

Instr.: Stine

Info: 22 44 26 69

Sted: Gymnastiksal

Start: Uge 37

11.00 

Mandag Tirsdag Onsdag Fredag

Ungdom 15:00 -17:00 17:30-19:00

Senior 1 18:50-20:30

Senior 2 18:50-20:30

Motionister 17:10-18:50   
20:30-22:10 19:00- 21:00 17:10-18:50

+60 Ældrebadminton 10:30-11:30

Motionister 18:00-21:20

Ungdom 15:30-17:30

Senior 1 17:30-19:30

Badminton i FGH sæson 2015/16

Booking af baner og tilmelding på hold se www.fghfyn.dk                                                                            
Har du brug for mere info. 20670200 eller kesa@kesa.dk

Gelstedhallen

Ejbyhallen

Nyt spilletøj til U14 piger 
Brenderup/Ejby/Gelsted
Endnu et godt eksembel på at det lokale erhvervsliv 
støtter idrætten i Brenderup. 
Samarbejdsholdet Brenderup/ Ejby/Gelsted U-14 Piger
har fået sponsoreret nyt kamptøj af firmaet LIVINGLY 
aps.  som ejes af Louise Helmersen og Kent Sejdelin .
samt Markussen sport som tøjsponsor.

Brenderup IF Fodbold Ungdom, Ejby og Gelsted samt 

U14 pigerne  siger tak for sponsoratet.
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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
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 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 23919676.
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 Skytte-
vej, 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
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

Den Lille Kunstskole.
For børn i alderen 8-18 år
Ved Lone Thorup
tlf.: 31 60 09 75
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www.fhbyg-gelsted.dk
poul@fhbyg-gelsted.dk
Tlf: +45 6449 1530
Kingstrupvej 140
5591 Gelsted

Poul Jensen
40781100

Vi er
medlem af

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

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

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

Aarup Apotek
Bredgade 60, Aarup · Tlf. 63 46 51 05 Vi bygger, renoverer og 

bevarer Danmark

Tømrer/ Snedkerfirma Henning Hansen
Hjortegyden 30 / 5591 Gelsted

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

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

Husk ! DEADLINE næste nummer - Mandag d. 21/09- 2015 -  Kl. 18:00
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1205 S
Danmark mest populære hus og 
have trailer
Indv. mål 203x116x35 cm.
Totalvægt 500/750 kg

FAKTA BOKS
 • Gelsted Bladet vil i hvert af de følgende numre gerne
 omtale en tilflytter.
 • Hvad gjorde, at han/hun flyttede til Gelsted?
 • Hvad var forventningerne?
 • Er forventningerne indfriet?
 • Send din historie til os, hvis du er en af dem.
 • Skriv til os, hvis du er en af dem og vil 
 kontaktes for interview.
 .       Din historie er velkommen uanset, hvornår du
           tilflyttede.

Til Læsere af Gelsted Bladet
Vi vil så gerne høre fra dig og din familie om hvornår I flyttede til Gelsted, 
og hvorfor det lige blev Gelsted.
Vi vil gerne høre om forventningerne blev opfyldt, og om de ideer I evt. 
måtte have om Gelsteds fremtid.
Vi ser meget gerne at I selv skriver historien, ellers kontakt bladet og vi 
finder en dag hvor vi kan nedskrive hvad i fortæller.
Kontakt bladet på post@gelstedbladet.dk

Murerfirmaet Rishøj A/S 
Værkstedsvej 14 - DK-5591 Gelsted

Tlf.: 64 49 11 28 
www.rishoej-andreasen dk

Støt vore 
annoncører, 
-  Handel lokalt !


