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Gelsted får ny multibane
Gelsted G & I F har bl.a. opnået støtte fra
Nordea-fonden og DBU til anlæg af en multibane
tæt ved skolen, hallen og fodboldklubben.
Banen forventes klar i løbet af 2016.
Den ny multibane nær Gelsted bliver åben for alle
byens borgere 24 timer i døgnet.
Banen står forhåbentlig klar til brug inden næste skolestart i august 2016, og på billedet kan man se hvordan vi forestiller os, at banen kommer til at se ud.
I forlængelse af selve multibanen påtænker vi også at
lave et aktivitetsområde med parkour–rail, udendørs
motionsmaskiner m.m., så der bliver mulighed for
mange forskellige typer af aktiviteter, med det formål
at aktivere både unge og gamle.

Multibanen kommer til at ligge midt i Gelsted Børneunivers, og er kommet op at stå i et samarbejde mellem Gelsted Børneunivers, boldklubben, gymnastikafdelingen og lokaludvalget.
Det er meningen, at banen og aktivitetsområdet skal
være et samlingssted, til glæde for så mange borgere
som muligt.

”Vi håber, at området bliver et naturligt samlingspunkt
for hele lokalområdet, og vi vil som klub gerne invitere alle med – uanset om du er medlem af klubben
eller ej, ” fortæller formand i klubben Kim Lund.
Arbejdet er allerede startet ved skrivebordet med
støtte fra mange forskellige parter.
Vi har oplevet stor lokal opbakning til projektet, både
økonomisk og moralsk.
Vi har bl.a. fået støtte fra Middelfart Kommunes pulje
til Landdistrikter, Nordea-fonden og DBU’s multibanepulje, Fionia Fonden, Super Brugsen, GMF m.fl., og
det har været dejligt at opleve forventningens glæde
blandt byens borgere, fortæller Jesper Navne, der har
stået for en god del af fundraiser–arbejdet.
Multibanepulje baner vejen
Nordeafonden har med en
multibanepulje på 20 millioner kroner gjort det muligt
for blandt andet Gelsted at
anlægge en af de eftertragtede
baner. ”Nordeafonden støtter
gode liv, og for os er fællesskabet nøglen til gode liv. Med de
nye multibaner får byer over
hele landet et nyt mødested
for alle, der vil dyrke boldspil
og andre sunde aktiviteter
sammen året rundt, ” siger
Henrik Lehmann Andersen,
direktør i Nordeafonden, som
støtter gode liv.
Også Dansk Boldspil-Union
glæder sig over udsigten til en
multibane i Gelsted.
"Det er fantastisk, at Gelsted
på frivillig basis har søgt støtte
og ønsker en multibane, der
kan skabe bevægelse i lokalområdet. Det siger meget om
behovet for multibaner, der
kan motivere til nytænkning, fastholde fodboldspillere
og udvikle dansk fodbold - og om værdien af vores
frivillige foreningsliv," siger Jesper Møller, formand i
Dansk Boldspil-Union.
Jesper Navne

3

www.gelstedbladet.dk

Folkedanserforeningen fylder 30 år
Forleden fejrede Gelsted folkedansere 30 års jubilæum.
Foreningen tyvstartede i 1985.

Formanden holdt en tale for de flittige medlemmer, der
har deltaget år efter år, så det var helt fortjent med er
fin kurv og blomster.
Folkedansernes nye træner, Marianne Østergård, har
fået sin ilddåb som træner i den sidste sæson, og det
var mit indtryk at alle har været glade.
Musikerne fik også ros for deres spil. Foreningen har
mange medlemmer. Der deltog 48 medlemmer og 10
indbudte gæster, og det forstår man godt når man er
sammen med så mange glade mennesker. Så skal man
ha’ lidt sjov og motion var det måske værd at overveje
at gå til folkedans.
KH

Hobbyklubben

- havde fået et tilbud fra
Jo Zobbe , som ville komme som gæstelærer.

Dengang var der mange fra landboungdommen der deltog, i dag har de mange andre tilbud, så det er nu mest
voksne par der er med til dans i forsamlingshuset.
I 1986 blev den oprettet som forening, så man kunne
få deltagelse i f.eks. lokale tilskud. Foreningen blev
blandt andre startet af Ellen og Keld Christensen, som
har deltaget alle årene lige til 2015 hvor de ønskede at
træde tilbage. De er nu blevet æresmedlemmer efter at
have lavet et stort arbejde for foreningen i alle årene.
De er ikke mere de eneste æresmedlemmer, idet Laurits og Rigmor Jensen blev udråbt til æresmedlemmer i
år, de har danset i alle 30 år uden at svigte foreningen
ret mange gange.

Hun medbragte to plader med kopcakes, og så var det
bare at få dem dekoreret med alle de forskellige ting
som Jo havde forme med til at lave det i. Der var fondant i mange farver kugler og meget andet så der blev
pludselig travlt ved ”kagebordet” og flere havde slet
ikke tid til at holde pause, for nu skulle der kager på
bordet til aftenkaffen derhjemme.

Har du set GelstedBladets hjemmeside,
med mange gode links.
www.gelstedbladet.dk
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Gelsted har fået en bronzevinder

Fastelavn i Dagplejen.

I snart 4 år har der gået en ung mand som lærling hos
Tommy Fjordhauge, Christian Madsen.
Det var ikke helt nyt for ham den dag han startede
som lærling. Han havde siden han var 11 år gået på
værkstedet som fejedreng, så han kendte de ansatte
særdeles godt. Især den ene svend var han kendt med,
han forlangte at tingene skulle gøres ordentligt, det var
simpelthen drengens far.
Christian har ofte været med på arbejde for at give et
nap med hvis der lige skulle skiftes et vindue eller lignende.
På teknisk skole klarede han sig fint og kom med ud på
”rigtigt” arbejde, og da kørekortet var i hus fik han af
og til sit eget arbejde.
Da han for nylig skulle lave sin svendeprøve, en kvist til
et hus, var både far og Tommy nok lidt stolte af ham,
og da de kom til dagen hvor prøven skulle vurderes
steg deres stolthed, for ikke kun karakteren 11 i snit
var et hit, men da der også vankede en bronzemedalje
var der ikke et øje tørt.

Onsdag D.3/2-16 var der gang i de små krudtugler i
Gelsted legestue, vi holdt nemlig fastelavns fest.
Vi havde besøg af en løve, brandmænd, super helte og
prinsesser osv.

Der blev spist fastelavnsboller, sunget sange og slået
på tønden så den gik fra hinanden, og ud kom der
lækre sager.
Efter at vi havde fået brugt alle vores kræfter, var vi
alle blevet godt sultne, og så blev der serveret
rodfrugtmos og kødsovs.

Godt gået Christian Madsen. Nu kan man roligt ringe
efter Tommy, for nu har han i hvert fald mere kvalificeret mandskab han kan sende ud.
KH

Få din annonce i Gelsted Bladet.
Fra kun Kr. 600,00 for et helt år!

Mvh dagplejen

Charlotte Jørgensen.

Så alle de små udklædte krudtugler, var godt mætte og
trætte efter en hyggelig og sjov formiddag.

Støt vore
Alt i hjemmeslagtning,
pålægsfade og lækkert
kød

annoncører,
- Handel lokalt !
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Gelsted Lokaludvalg
Årsberetning 2015
Det har igen været et spændende år for Gelsted Lokaludvalg med god aktivitet i lokalområdet og godt samarbejde og samspil med områdets foreninger og grupperinger samt med generelt godt samarbejde med
Middelfart Kommune og de øvrige lokaludvalg i kommunen.
På udvalgets årsmøde/valgmøde, der blev afholdt i
fortsættelse af en velbesøgt fællesspisning i februar,
blev Jørgen Mathiesen nyvalgt udvalgsmedlem og Helle
Pløger nyvalgt suppleant. Den efterfølgende konstituering blev en fortsættelse af den hidtidige fordeling af
posterne.
Af årets mere formelle mødeaktivitet kan nævnes 11
lokaludvalgsmøder, 3 dialogmøder, som Middelfart Kommune holder for alle kommunens lokaludvalg, samt 2
fælles lokaludvalgsmøder uden kommunens deltagelse.
En række af lokaludvalgets aktiviteter i årets løb skal
kort omtales i det følgende.
Vi indgav høringssvar til kommunens omfattende sti
plan. Vi foreslog ændringer, da den planlagte indsats
til forbedring for cykeltrafik på Søndergade efter vores
opfattelse kun vil få ringe effekt, om nogen. Desuden
argumenterede vi for behov for forbedret sikkerhed for
cyklister ud ad Hylkedamvej.
Vores indvendinger og forslag blev dog ikke imødekommet af kommunen!
Ved flere lejligheder har vi været med til at presse på
for at få Torvet i Gelsted renoveret. Vi kan alle glæde os
over et godt resultat, da det endelig skete.
I marts afholdt vi et velbesøgt informationsmøde i
Seniorklubbens lokaler. Middelfart Politi bidrog med
information om Nabohjælp og sikring af hjemmet. Og
kommunen informerede om kommunens Teletaxaordning.
For at bakke Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende aktivitet op, arrangerede vi sammen med
Borgerforeningen en affaldsindsamlingsdag i Gelsted
med godt resultat. Der var fint fremmøde og god stemning.
Sammen med Borgerforeningen gennemførte vi i år et
Grundlovsdagsarrangement med besøg ved Kvindeegen, hvor Jane Heitmann talte, og efterfølgende, hyggeligt grillparty ved Holmegaarden.
Den 14. juni arrangerede vi vandretur til Klakkebjerg.
Udgangspunktet var spejderhytten Skovbrynet, som
også var stedet, hvor vi efterfølgende nød vores med-

bragte mad. En godt besøgt og rigtig hyggelig tur med
god guidning ved Anne og Jørgen.
Middelfart Kommune var igen i år til stede med en
bosætningsstand på Gelsted Markedet.
Standen blev stillet til rådighed af Borgerforeningen og
blev bemandet af kommunen, Home og lokaludvalget
samt tilgodeset af en flot indsats fra Børneuniverset og
dets forældrekreds.
Som noget nyt er vi gået med i et arbejde med at præsentere forskellige, lokale vandrings- og cykelruter i en
app til smartphones. Med god hjælp fra Hans Jensen er
der i første omgang udarbejdet en app med 5 interessepunkter. App'en hedder Vandring fra landsby til landsby.
Sammen med Gelsted Handel og Erhverv har vi arrangeret 3 møder for områdets forskellige foreninger. Til
et af møderne havde vi inviteret den nye lokalredaktør
for Stiftstidende/Melfarposten i håb om, at avisen ville
blive mere opmærksom på vores område og aktiviteter.
Efterfølgende inviterede vi avisens journalist, som bor i
Gelsted, til en af vore fællesspisninger. Det kom der en
fin omtale ud af.
Væsentlige punkter på de fælles foreningsmøder har i
øvrigt været:
• understøttelse af den multibane, som nu ser ud til at
blive en realitet.
• drøftelser om, hvordan der kan skabes mere aktivitet
og liv i Gelsted Hallen, hvilket har resulteret i stiftelse af
en ny forening med navnet Gelsted Hallens Venner.
• understøttelse af aktiviteterne omkring Foreningshuset Holmegaarden.
Som fast månedlig aktivitet uddeler lokaludvalget velkomstpakker til nytilflyttere. "Pakken" består af et velkomstbrev, mulepose med informationsmateriale fra
kommunen, en blomsterbuket, sponseret af Gelsted
Handel og Erhverv, et gavekort fra Superbrugsen og
2 fribilletter fra Borgerforeningen til en fællesspisning.
Altid en positiv oplevelse at sige velkommen til de nye
borgere, som tager godt imod os og typisk udtrykker
glæde og tilfredshed med deres nye hjemegn.
Desværre får vi kun information om tilflyttere, som flytter ind i kommunen. Vi ville også gerne sige velkommen
til dem, som flytter til Gelsted fra et andet område af
Middelfart Kommune.
En anden tilbagevendende aktivitet er vores fællesspisninger, som vi afholder på Holmegaarden i
samarbejde med Borgerforeningen. Der er altid god

Vi reparerer også din bil

Husby Auto Storegade 23
5592 Ejby - Tlf. 64781446
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opbakning og en god stemning. Og vi får lejlighed til at
fortælle om aktiviteter i lokalområdet og kommunen.
Og mulighed for at få umiddelbar respons!
Efter en af fællesspisningerne skulle lokaludvalget holde
møde med kommunens teamleder om kommunens
opgaver med og håndtering af flygtningesituationen.
Det omtalte lokaludvalgets formand under fællesspisningen. Og straks gik der en liste rundt, så teamlederen
fik kontaktoplysninger med hjem fra en halv snes borgere, som interesserede sig for evt. at blive mentor!
Til slut skal der lyde en stor tak for godt samarbejde
med Middelfart Kommune og de øvrige lokaludvalg i
kommunen. Og ikke mindst til Borgerforeningen, Gelsted Handel og Erhverv samt alle de øvrige foreninger
og samarbejdsparter.
Per Vismark Larsen

Krolfspil

- starter mandag d. 11. april kl. 14. i
Holmegårdens have.
Generalforsamling i Gelsted Krolf klub afholdt mandag
d. 22.02.2016:
Bestyrelsen er herefter Sten Blaakilde, Connie Christoffersen og Anna Hansen. Birgit Lenz er revisor, og ny
suppleant blev Bente Davidsen.
Kontingent 100 kr.
På gensyn til ny sæson. Nye medlemmer er velkomne,
og aftaler / planlægning om gæstespil er i gang. Foråret venter på os, eller omvendt.
bn.

Formand
Per Vismark Larsen - Næstformand Bent Clement
Sekretær - Anne Friis
Kasserer - Peter Olsen
Medlem
Jørgen Mathiesen
1. Suppleant - Peer Østergård
2. Suppleant - Birgithe Vibe Larsen

www.gelstedbladet.dk
Der finder du mange nyttige links !
Gelsted Efterløn og Pensionistforening
Gelsted Efterløn og Pensionistforening har afholdt generalforsamling, der skulle vedtages et nyt navn som blev
Danske Seniorer Gelsted og nye vedtægter.
Dette blev efter lidt debat enstemmigt vedtaget.
Herefter var der valg til bestyrelsen, her blev Anna
Hansen genvalgt til formand og Preben Jørgensen blev
genvalgt. Erna Rasmussen modtog ikke genvalg, så her
blev Rigmor Pedersen valgt til bestyrelsen.
Der skal afholdes Ekstraordinær generalforsamling den
26 April med det ene punkt på programmet at få det
nye navn og vedtægter endeligt vedtaget.

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

www.lebaek.dk
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Affaldsindsamling Søndag den 17. April

Gelsted dilettant forening.
Weekenden i uge 6 opførte vi vores stykke.
Stykket vi spillede i år hed Fusk og Lusk
i Lingerifabrikken.

Gelsted Borgerforening og Lokaludvalget vil gerne bakke op om det gode
initiativ fra Danmarks Naturfredningsforening og arrangerer indsamling af
affald søndag kl. 10.00 med afgang fra Holmegaarden.
Har du lyst til at blive en del af den landsdækkende affaldsindsamling, og
har du mulighed for at deltage en enkelt time, eller flere timer hvis du har
lyst, så kom og få en god oplevelse – evt. sammen med dine børn.
Ingen forventer at indsamlerne skal bruge hele dagen på at samle skrald.
Sammen når man meget på bare 2-3 timer siger Danmarks Naturfredningsforening. Lad og derfor få gjort forårsrent i Gelsted, og sammen få en sjov
og hyggelig dag.
Senest klokken 13.00 er vi færdige, hvor vi griller en pølse hos Gelsted
Borgerforening.
Med venlig hilsen
Gelsted Borgerforening
& Gelsted lokaludvalg

Fredag havde vi besøg af 47 personer. Vi startede aftenen med at spise sammenkogt ret med ris og salat.
Derefter opførte vi stykket og bagefter var vi vært ved
en kop kaffe og lidt sødt.
Lørdag kl. 13 havde vi som de andre år inviteret byens
to pensionistforeninger til kaffe med boller og lagkage.
Der kom 85 pensionister og derefter spillede vi stykket
kl. 15 og der dukkede ca. 20 personer mere op for at se
stykket.

IT-Sikkerhed

HTB´s næste foredrag bliver med Peter Kofod om ITsikkerhed den 14. april kl. 20.00.
Han er skribent, foredragsholder og aktivist.
I 2014 var han den første dansker der fik et interview
med NSA-whistlebloweren Edward Snowden.
Han har medvirket i mange programmer på TV og radio
(bl.a. Deadline, TV2 Nyhederne, TV2 News, P1 Debat,
DR2 Debatten).

Gelsted dilettant forening.

Afholder generalforsamling den 26/4-2016. kl.19. på
Gelsted kro.
Dagsorden ifølge vedtægter. Indkomne forslag skal
være formanden i hænde senest 8 dage før.
Bestyrelsen.

Gelsted Foderstof
Værkstedsvej 5
5591 Gelsted
Tlf. 64 49 12 23
Email: gelsted@hojlund.dk

Lørdag kl. 19 skulle vi så spille stykket for sidste gang i
år og det var for en fyldt sal. Der var 145 personer for
at se stykket. Efter stykket spiste folk deres forudbestilte mad som også i år var håndmadder. Efter maden
spillede diskotek Hysteria op til dans.

Støt vore

annoncører,
- Handel lokalt !
HUSK !

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

www.gelsted.dk
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Gelsted dilettant forening vil gerne takke for en kanon
hyggelig weekend.
Der skal også lyde en stor tak til alle vores sponsorer
og en tak til Genbrugsbutikken Gelsted og Henning
Loppemand og Susanne M i Ejby for lån af div. ting, tøj
og giner.
Gelsted dilettant forening
Karsten fischer.

Foreningshuset Holmegaard
Siden sidste Gelsted Blad har de frivillige fortsat
med at knokle i Foreningshuset.
De store fællesrum i stueetagen og på 1. salen er nu
helt gjort tomme. I kælderen er der blevet gravet, hvor
fyrrummet har fået sænket gulvet og der er blevet
gravet ud til dræn og afløb. Men langsomt begynder
vi at nå det punkt hvor vi skal til at bygge op igen, og
med et vellykket åbenhus arrangement er det lykkes at
skaffe de sidste penge ind, så at vi selv kan købe det
længe ventede pillefyr.
Snart vil de frivillige begynde at bygge fyrrummet op
og der vil igen være varme i Foreningshuset.
Foreningshuset laver også andet end bare at renovere
Foreningshuset. Siden sidst har vi afholdt vores årlige
Åbenhus arrangement, hvor Super Brugsen var den
flinke sponsor af grillpølser og vand. Et arrangement
som var velbesøgt af både byrådspolitiker, frivillige og
nysgerrige. Samtidig var salget af pølserne med til at
skrabe de sidste penge ind så vi nu kan købe vores
længde ventede fyr.
Vi har også fået arrangeret en koncert med Gospelkoret Cornerstone fra Skt. Hans kirke i Odense. Denne
koncert er et samarbejde mellem Foreningshuset
Holmegaard, Gelsted Lokaludvalg og Gelsted Kirke hvor
overskuddet fra koncerten går til Foreningshuset.
Vi har også lavet et lille fotoarrangement sammen med
vores lokale Fotomand, hvor man har mulighed for at
komme og lære at tage billeder af modeller. Her har vi
også et samarbejde med Tom fra Fotomanden.com og
CrossroadLarp, en rollespils arrangørgruppe fra Odense.
Støttemedlemmer.
Alle de arrangementer som vi afholder skal naturligvis
være med til at øge aktivitetsmulighederne i Gelsted
og samtidig bidrage til sammenholdet. En anden side
af arrangementerne er at de også skal være med til at
samle penge ind til Foreningshuset, så vi kan sætte det
i stand. Udover støtte fra de lokale erhvervsdrivende
og arrangementer kan du også være med til at støtte
op omkring Foreningshuset Holmegaard og samtidig
få mulighed for at komme til specielle arrangementer.
Bliv støttemedlem og få rabat på flere af vores arrangementer, få lov til at købe billetter før andre, få vores
nyhedsbrev, få mulighed for at komme til specielle
arrangementer og når vores fællesrum er klar til udlejning skal man være støttemedlem for at kunne låne
dem.
Du bliver støttemedlem ved at skrive en mail til Holmehuset@Gelsted.dk hvor man skriver navn, adresse og
om man er enlig eller familie. Det koster 75,- enlige og
125,- for familier årligt.
Morten Thomsen

Gospelkoncert med Cornerstone.
Koncerten med gospelkoret Cornerstone er blevet til
i samarbejde mellem Gelsted Kirke, Gelsted Lokaludvalg og Foreningshuset Holmegaard.
Ønsker du at støtte op omkring Foreningshuset
Holmegaard og samtidig få direkte invitationer til
lignende arrangementer så bliv støttemedlem af Foreningshuset Holmegaard. Dette kan gøres ved at skrive til Holmehuset@Gelsted.dk hvor man skriver navn,
adresse og om man er enlig eller familie. Det koster
75,- kr. for enlige og 125,- kr. for familier.
Læs mere på facebook.com/Foreningshuset.
Holmegaard/
Sted: Gelsted Kirke, Kirkebakken 12,
5591 Gelsted
Tid: Fredag d. 15 april kl.19.00

Foreningshuset Holmegaard
Foreningshuset Holmegaard vil sammen med Fotomanden.com invitere til Fotodag.
Kom og hør Tom fortælle om forskellige teknikker man
kan bruge ved fotografering af modeller.
Efter foredraget vil man få mulighed for at prøve
de nye teknikker af på nogle af de tilstedeværende
modeller.
Arrangementet er for alle og koster 150,- kr. Tid: d.
23/4 kl. 11.00 Sted: Foreningshuset Holmegaard,
Søndergade 82, 5591 Gelsted.
Tilmelding sker på Holmehuset@Gelsted.dk eller på
sms til 30300215.

Hjælp til dem der er interesserede i
Gelsted Bladet, uden for Gelsted.
Bladet ligger til afhentning i Ejby, Balslev, Husby
Fjelsted og Kerte kirker.
Selvfølgelig ligger de også i Gelsted og Tanderup kirker.
- Dvs. Alle Gelsted interesserede kan få ny viden om
Gelsted og omegn hver anden måned, ved afhentning i
våbenhusene..

Få din annonce i Gelsted Bladet.
Fra kun Kr. 600,00 for et helt år!

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.
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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

Støt vore foreninger
Så er der igen gået tre måneder, hvor du har kunnet
støtte tre gode formål via SuperBrugsens donationsstander. Hvert kvartal deler SuperBrugsen 10.000 kr.
ud på tre lokale formål, som så kan realisere nogle af
deres drømme.
De seneste 3 måneder har man kunnet støtte Centerrådet på Gelsted Plejecenter der modtager knap 4300 til
aktiviteter til de ældre, Foreningshuset Holmegaarden
som modtager 4500 til renovering og Foreningshuset
Holmegaarden Herre Klub der modtager 1200 til indkøb
af lydanlæg .
I de kommende tre måneder bliver der blandt andet
muligheder for at støtte ved at donere penge til Fjeldsted Rideklub samt foreningshuset Holmegaard Kreativ
Design.
Så husk at donere din mønt, næste gang du handler, så
det kommer de lokale foreninger til gavn.
Henrik Debel Hansen

HUSK !

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

Minder fra Gelsted
Stor ros til facebookgruppen "Minder fra Gelsted" for
stor iver på at sætte manglende navne på især gruppebilleder.
For nylig var der lagt et gymnastikbillede ud med 29
drenge på. Vi (arkivet) manglede navne på 8-9 personer. I løbet af 3-4 dage var de kommet på plads takket
være facebookgruppen.
Når arkivet så sætter de manglende navne ind, kan
det først ses, hvis I går ind på Arkiv.dk og søger på det
pågældende B-nummer eller ved at billedet bliver lagt
ud på facebook igen med rettelserne på.
Vi på arkivet skal blive bedre til at sætte navne i panden på de store gruppebilleder, inden de bliver lagt på
facebook, det gør det betydelig lettere at få sat de rigtige navne på de rigtige personer.
Vi ser frem til fortsat godt samarbejde mellem arkiv og
"Minder fra Gelsted".
Venlig hilsen Hans Jensen (medarbejder på lokalarkivet).

Forsidebillede
Så er storegruppen fra børnehuset startet op i SFO .
De nyder at være en del af det nye fællesskab, og er
nu i gang med at øve sig på at gå i skole med skema
frikvarter m.m.
Hver dag er inddelt med forskellige aktiviteter .
I dag har vi fortællehjørnet, sprog, bevægelse, og
musik.
Venlig hilsen
Lisbeth Ringblom
Daglig leder Gelsted Børnehus / SFO

•
•
•
•
•
•

.
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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.

www.gelstedbladet.dk

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 6760
til 140

ng
d tilmeldi
de som ve
samme ko
SMS den
ot
Bl
g.
di
afmelde
en hver tid
Du kan til

Der tages forbehold for evt. trykfejl !

Man-fredag 8-19.

Lør-Søndag 8-18
11
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"GUD OG PASTA" – d.
26. februar:
Vi havde en hyggelig aften. Der
blev lagt børnevenligt op til
aftenen, - ved gudstjenesten, fra
Dorthes side, og - børn og
voksne nød måltidet, bestående
af kødsovs med pasta og gnave
grønsager til, i sognehuset
bagefter.
Vi takker for tilslutningen og
glæder os til næste gang! - Det
vil blive annonceret bl. a. her i
bladet
________________________

Michael Tayler havde sponseret
de gode boller. Tusind tak for
det.
Vi takker for godt samarbejde
med Superbrugsen og for lån af
Holmegården.
Der var sus i køller og skørter
ved tøndeslagningen:
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Vi takker alle der brugte
søndagen på den vigtige
opgave.
Tak til Samarbejdende Sogne!
Det var et fantastisk
arrangement d. 28 februar:
Gospel-workshop, i Husby
Kirke. Helt igennem en dejlig
dag. Den var vel forberedt af
Julie Ben Semmane Boutrup og
sikke nogle pragtfulde unge
mennesker i orkesteret! Skønne
melodier som var blevet valgt
.Det var arrangeret rigtigt godt!
Vi siger tak for en dejlig dag!
Mvh. Per og Hanne Andersen.

Fastelavn!
Igen i år blev det en god og
festlig oplevelse til fastelavn,
med mange sjove og fine
udklædninger, - først ved
fastelavns-gudstjenesten i
kirken, - og bagefter på
Holmegården.
Dejligt at se så mange glade
børn og voksne til
tøndeslagning på
Holmegården, med tre tønder
Den ene var vældig genstridig,
men måtte kapitulere for de
mange "kræfter" der blev lagt
for dagen af de mange flotte og
fantasifulde udklædninger
Der blev kåret både konger og
dronninger.
Der blev serveret
fastelavnsboller, saftevand, te
og kaffe.

indsamlerne blev mødt med
venlighed og positivitet,
Det var et rart beløb der kunne
sendes videre.
Beløbet blev: 3.379,- Kr.
+ et ukendt beløb på
MOBILPAY!

LØRDAGSDÅB:

Resultat af indsamlingen
til Folkekirkens
Nødhjælp, d.13 marts:
Dejligt at der blev bakket op om
indsamlingen, og fint at

Ønsker I at benytte Jer af
muligheden for at have
barnedåb en lørdag,
tilbyder Tanderup og
Gelsted Kirker lørdagsdåb,
første lørdag, i hver anden
måned, nærmere bestemt
følgende datoer i 2016: 11.
juni, 6. august, 1. oktober
og 3. december.
Henvendelse: Dorthe Stæhr
Nielsen, 6449 1096 eller
DSN@KM.dk

www.gelstedbladet.dk

FRA KIRKEBØGERNE:

Døbte i Gelsted Kirke:

Døde i Gelsted Sogn:

24. januar: Adam Emil Dahl,
Tjørnevej 16, 5591 Gelsted.

22. januar – Grethe Johanne Petra
Kokholm, Tårupvej 10 H, 5591
Gelsted.
3. februar – Sonja Ida Rasmussen,
Birkelunden 195, 5592 Ejby.
5. februar - Edith Johanne
Jespersen, Tårupvej 10 C, 5591
Gelsted.
11. februar – Aase Nielsen,
Tårupvej 12 G, 5591 Gelsted.
17. februar – Frede Saaby,
Tårupvej 10 G, 5591 Gelsted.

6. februar: Kalle Petersen Johs,
Holmelundsvej 7, 5592 Ejby.
28. februar: Lea Vicki Børnsen
Ravn, Grønnegade 26, 5591
Gelsted.
Viede i Gelsted Kirke:
6. februar: Camilla Johs og Mads
Petersen, Holmelundsvej 7, 5592
Ejby.
Døde i Tanderup Sogn:

21. februar – Arne Jensen,
Birkelunden 203, 5592 Ejby.

18. februar - Ib Jørgen Andersen,
Tanderupvej 23, Haare, 5591
Gelsted.

25. februar – Gunver Fjeldgaard,
Tårupvej 12 U, 5591 Gelsted.

23. februar – Marcis Rimsa, Hovvej
56 F, 5591 Gelsted

7. marts – Lilly Cæcilie Louise
Frederiksen, Tårupvej 10 E, 5591
Gelsted.

Døbte i Tanderup Kirke

12. marts – Edel Helga Jensen
Sørensen, Dalbovej 12, 5591
Gelsted.
12. marts – John Louis Hansen,
Søndergade 154, 5591 Gelsted.
16. marts – Laurits Jørgen Lund
Jensen, Hovgårdsvej 4, Hønnerup,
5591 Gelsted.
22. marts – Dagny Bohn, Møllevej
18. A, 5591 Gelsted.

6. februar: Maggie Nordborg
Hermansen, Hygindvej 31

TAK til Kirsten Jørgensen
for din spændende og
inspirerende fortælling om dit
arbejde med nye bønner ved et
arrangement i Tanderup
Sognegård, i Samarbejdende
sogne i efteråret!
Vi har valgt at give to af de nye
bønner videre:

Morgenrødens vinger,
Gud

Gode

Pas på min elskede for mig
Jeg kan ikke huske ham dag og nat
Hvert øjeblik resten af livet
Lad ham være under
morgenrødens vinger.
Hold mine øjne åbne Gud
Hold mine øjne åbne så jeg kan se
din herlighed
Hold mine øjne åbne
Så jeg glæder mig over lyset over
Ballum Enge
Med gæs og viber og stære
Og over lyset gennem
Amagerbrogade
Der får Shelltanken og Røverkøb
og den tyrkiske grønthandel
Til at blusse i et farveorgie
Hold min sjæls øjne åbne så jeg ser
Lyset bag gadelygterne - Lyset bag
stjernerne - Lyset bag natten
Lær mig at se din herlighed klarere
ved det lys
Når mine legemlige øjne bliver
svagere
Lad det lys oplyse mit mørke Gør
mig tryg i tro på
At mørket aldrig skal få bugt med
dit lys.
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GUDSTJENESTETIDER:
APRIL:
3.
8.
10.
17.
22.
24.
MAJ:
1.
5.
8.
15.
16.
22.
29.
JUNI:
5.
12.
19.
26.

FRA KALENDEREN:

TANDERUP

Noter:

09.30
11.00
Ingen
09.00 - VA
10.00

11.00
17.00
Ingen
19.00 –LAH
ingen
-

1.s.e.påske.
Spaghettigudstj.
2.s.e.påske
3.s.e.påske
St. bededag
Konfirmation

24. april: kl. 10.00: Konfirmation i Gelsted Kirke.

10.00
ingen
09.30
11.00
11.00
09.00 - VA
11.00

09.30
11.00
09.30
ingen
ingen
09.30

Konfirmation
Kr. Himmelfart
6.s.e.påske
Pinsedag
2. pi.dag.frokost
Trinitatis
1.s.e.trinitatis

12. maj, kl. 19.00: Hospicepræst Ole Hansen i
Tanderup Sognegård.

ingen
11.00
11.00
ingen

11.00
09.30
ingen
09.00 - VA

2.s.e.trinitatis
3.s.e.trinitatis
4.s.e.trinitatis
5.s.e.trinitatis

28. juni: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15.

Forkortelser: LAH= Lars Højland, VA= Vita Andreasen, JCR=
Jens Chr. Rothmann, Intet= 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
Graver i Tanderup: Jørgen Henriksen, tlf. 2179 5325.
Mail: tanderupkirke@hotmail.dk
Graver i Gelsted: Jørgen Henriksen,
tlf. 2341 0335.
Mail: gelstedkirke@gmail.com
Kirkekontor: Telefontid, bedst: kl. 11 – 13. Grete Hansen,
Kirkebakken 12, 5591 Gelsted. Tlf. 2146 8103, mail:
GRHA@km.dk

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

info@cakevision.dk www.cakevision.dk
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8. april: Spaghettigudstjeneste i Tanderup Kirke, kl.
17.00.

GELSTED

19. april: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15.
26. april: 19.30 i Gelsted Kirke ”Vi synger foråret ind”
1. maj, kl. 10.00: Konfirmation i Gelsted Kirke.

16. maj: Pinsefrokost i Gelsted Sognehusefter
gudstjenesten i Gelsted.
24. maj: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15.
24. maj: Koncert i Tanderup Kirke kl. 19.30.

26. juli: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15.
13. september: Årsmøde og opstillingsmøde til den
næste 4-årige periode i Gelsted Menighedsråd, - i
Gelsted Sognehus kl. 19.30. Gelsted Menighedsråd.
Dato for møde i Tanderup Sogn kommer senere.

" Vi synger foråret ind "
Gelsted kirke, tirsdag d. 26. april kl. 19.30
Medvirkende:
Con brio koret, fra Gelsted og omegn
Ungdomskoret fra Gelsted og Tanderup kirker
Trompetist: Martin Knudsen, Føns
Pianist: Bjørn Elkjer
Kordirigent: Lars Reinholt
Program: bl.a. fællessang, solotrompet og
korindslag.
Gratis adgang.

www.gelstedbladet.dk

Erfaringer fra et
Hospice.
Torsdag d. 12. maj kl. 19.00
kommer Sogne- og Hospice præst
Ole Hansen fra Veflinge og
fortæller om sit virke.
Livet på et hospice indeholder
rigtig mange facetter, bl.a. :

LIV – KÆRLIGHED –
HUMOR – SORG –
ALVOR – LIDELSE – DØD.
Ofte opleves tiden på hospice
som et lykkeligt afsnit af livet.
Foredraget er i Tanderup
Sognegård og alle er velkomne!
Gratis adgang.

Aftenens klassiske program byder
bl.a. på ”Våren” af Grieg, sprudlende
Carl Nielsen sange og den nye melodi
til ”Tænk at livet koster livet” af Bent
Fabricius-Bjerre.

Konfirmander i Gelsted
Kirke, d. 24. april, kl. 10.00:

Caroline Ågård Rasmussen
Celina Hein Pedersen
Christina Slettemose
Trompetist Dorthe Zielke har
Daniel Guldberg Dalgaard.
siden sin diplomeksamen på Det
Emil Anton Egelund Jensen
Kongelige Danske
Emma Hansen
Musikkonservatorium, været
assistent eller på kontrakt i
Frederik Christian Kornum
diverse orkestre i ind- og udland.
Lucas Ehlers Holm Andersen
Malthe Hein Christensen
Organist Søren Johannsen har
Mads Fjeldsted
både organist- og dirigenteksamen fra Markus Raakilde Christensen
Det Kongelige Danske
Rasmus Damgård Svendsen
Musikkonservatorium og
Zebastian Klint Pedersen.
debuterede fra solistklassen
sammesteds.
Konfirmander i Gelsted
Alle er velkomne - Gratis adgang.

Kirke, d. 1. maj, kl. 10.00:

Bjørn Henning Grønbæk
Memborg
Jasper Skjold Hansen
Katrine Snedker Hansen
Klara Brokær Larsen
Kristoffer Noah Søndergaard
Schultz
Mads Christian Larsen
Nicklas Busch Bendtsen
Nikolaj Sigård Sørensen
Rasmus Jepsen
Rasmus Ole Lundskov Knudsen
Signe Greve Meilstrup
Sofie Fuglsang Larsen
Sofie Ronge Olsen
Sofie Teut Vikkelsø
Thea Yde Høj
Andrea Vaaben Ladefoged.

.

Forårskoncert i
Tanderup Kirke:
tirsdag den 24. maj 2016,
kl. 19:30
Dorthe Zielke, trompet
Søren Johannsen, orgel og
klaver.
Musik af Johann Sebastian Bach,
Edvard Grieg, Carl Nielsen og
Bent Fabricius-Bjerre.

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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Gymnastikafdelingen

- holdt d. 20/3 en

FODBOLD-TRÆNING FOR 3-8 årige PIGER OG DRENGE ..flot opvisning med mange hold repræsenteret!
U8 - årgang 2008
U7 - årgang 2009

For dem som vil træne to gange om ugen:

Træner mandag og onsdag kl. 17:00 – 18:30
U7 - årgang 2009
U6 - årgang 2010
U5 - årgang 2011
U4 - årgang 2012
U3 - årgang 2013

For dem som vil træne en gang om ugen:

Træner onsdag kl. 17:00 -18:00

Alle piger og drenge er velkommen til at komme og være med,
uanset hvilket fodbold niveau man er på.
Vi spiller fodbold, laver forskellige øvelser, bevægelse og leg og har det sjovt.
Spillernes udstyr: Træningstøj,
fodboldstøvler eller kondisko
beskinner (kun hvis man har nogle, er ikke påkrævet i opstarten)
samt hue og handsker
Det er bedre at have for meget end for lidt tøj med.

Kom og vær med - De tre første gange er gratis - Vi glæder os til at se jer alle
Mødested:

Gelsted G&IF
Klubhuset
Sportsvænget 5
5591 Gelsted

Vi siger tak til alle Jer som var mødt op og med til at
gøre dagen festlig!
Vi havde igen i år masser af tilskuere, og siger tak til
alle de fremmødte!

Med venlig hilsen trænerne
Emil, Janus, Tommy, Christian, Valdemar, Britta

Denne afslutning på sæsonen blev også "det gamle
udvalg"s sidste og vi fik ved denne lejlighed mulighed
for at præsentere det nye gymnastikudvalg, som fremover består af; Ulla Pedersen 22628461 - Trine Krohn

Malerfirmaet

T and er u p

Vognmandsforretning I/S

Tårupvej 45
5591Gelsted

Tanderupvej 60 - 5591 Gelsted

Tlf. 21698784
andersenmaler@gmail.com

Tlf. 6478 1083
Fax. 6478 1023
Erik - Mobil : - 2082 3083
Flemming - Mobil : 2081 4083
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Andersen/Garrett Vestfyn A/S

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

Æresmedlemmer af GG&IF

27202404 - Thilde 32169579
Tak til alle i Gelsted og omegn for fantastisk opbakning!

Ved årets opvisning havde vi den glæde at kunne
udnævne 2 æresmedlemmer i GG&IF.

Gymnastikudvalget, GG&IF

Tillykke til

Årets GGIF’er

Årets leder

Simon Mariager

Johnny Larsen

Alt indenfor bogføring til små og
mellemstore virksomheder

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

Pizzaria

Valentino

• 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

Det var Peter og Inge Lise Brink, som fik titlen.
Begge har ydet et stort og vedholdende engagement
i foreningen gennem mange år, og har medvirket til
børn, unge og voksnes deltagelse i fysisk aktivitet og
dannelse af fællesskaber i fritidslivet i Gelsted.
Stort tillykke til de 2!

Nyfæste 11
5560 Aarup
Tlf.: 5121 0847
malerclausen@gmail.com
Søndergade 3 Gelsted
Tlf.: 64491333
Dagligt åbent 15-21
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TALENT:
Dækfirma sponsorerer gokart-pige
Dæksalgsvirksomheden A/S Ovethi med hovedkvarter i Gelsted på Fyn har indgået et sponsorsamarbejde med 17-årige gokartkører Kamilla
Willum fra Harndrup, der starter kørslen op til
sæsonen efter et par års pause fra banerne. Målet
er at komme helt til tops.
Gulvet er fejet, værktøjet ligger snorlige på hylderne,
og karten skinner fra sin hædersplads på podiet, da
vi træder ind i det store værksted i Brenderup, hvor
gokartkører Kamilla Willum og hendes far tager imod.
Benzin i blodet
Kamilla Willum er lige fyldt 17 år og går i 10. klasse i
Middelfart. Men mens mange piger i hendes alder synger med på Justin Bieber og går op i farven på neglelakken, der er det noget andet, Kamillas hoved er fyldt
af i mange af døgnets timer. Hun er nemlig som resten
af sin familie bidt af motorsport og har kastet kærligheden på gokart. ”Jeg kan virkelig godt li’ fart, biler,
speedway, motocross, formel 1 og gokart. Al sport,
men især motorsport,” fortæller hun. Kevin Magnussen
er da også et af idolerne.

nyoprettet klasse, der hedder OK. Og for at holde sig i
topform træner hun på flere fronter: ”Jeg styrketræner
eller løber hver dag, jeg tænker på, hvad jeg spiser,
jeg mentaltræner med hjælp fra min fars kæreste, og
så tænker jeg meget på generelt at skabe engagement
omkring min sport,” forklarer hun.
Dyre træningsdage!
Hjemmehørende i klubben i Søndersø, men med masser erfaring fra baner over hele landet, hvor man træner inden løbene, vil Kamilla fremadrettet være at finde
på de danske baner 1-2 gange om ugen for at træne,
køre baner. Men det er en dyr sport at køre gokart, så
det at skaffe sig sponsorer er afgørende – og der er
altid behov for flere. ”Normalt kører Kamilla ca. 160
omgange på en træningsdag, forklarer hendes far, Morten Willum. Og til det slider man hurtigt omkring fire
sæt dæk à 1200-1300 kr. op. Så sådan en træningsdag
løber hurtigt op rent økonomisk.” Kamilla er derfor også
rigtig glad for, at Ovethi og dæk.dk har valgt at støtte
hende. ”Uden deres sponsorat og samarbejde ville jeg
nok ikke have haft muligheden for at komme i gang i
år, så det er jeg selvfølgelig rigtig taknemlig for,” siger
Kamilla.

”Faktisk var det min storebror, der startede med at køre
gokart, og en dag tog han mig med, så jeg kunne prøve det. Jeg blev hurtigt bidt af det, så siden dengang
har jeg bare haft lyst til at tilbringe rigtig mange timer
i karten for at blive bedre og bedre”, forklarer Kamilla
Willum.
Flotte resultater og prof træning
Kamilla har kørt gokart, siden hun var 8 år og har
opnået flotte resultater som fx vinder af DM i CadettMini i 2009, en fjerdeplads ved DM i Cadett-Junior i
2010 samt en fjerdeplads ved DM i KF3 National i 2011
og 2012. Desuden har hun deltaget i løb i udlandet og
blev i 2011 udtaget af DASU og FIA/CIK til at deltage
i talentcup’en ’Women in Motorsport’ sammen med 12
piger fra resten af verden.
Da Kamillas far har boet i udlandet i nogle år, har sporten i den mellemliggende periode ligget stille. Men nu
er han hjemme igen – og så er det fuld fart fremad.
Kamilla starter således 2016-sæsonen op for Danmarks
største team RS Competition i en ny Tony-kart i en
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A/S Ovethi har indgået en sponsoraftale med 17-årige
gokartkører Kamilla Willum fra Harndrup. Hun ses her i sin
køredragt med den karakteristiske rød/gul/blå-hjelm over
armen, som hun selv har designet – ved siden af den spritnye
Tony-kart med vandkølet 125-kubik motor, som hun starter
sæsonen op i. Karten har en tophastighed på ca. 135 km/t.
Målet er i første omgang at komme på top 10 i Danmark,
sidenhen at vinde DM, EM og forhåbentlig VM.

www.gelstedbladet.dk
Pige i en drengesport
Ved siden af motorsporten har Kamilla to fritidsjob.
”Der er da lidt meget at se til,” indrømmer hun – men
tilføjer: ”Man må jo kæmpe for det, man vil noget
med.” En attitude af ’pige med ben i næsen’, der også
afspejles i det faktum, at Kamilla er vant til ekstra
opmærksomhed som pige i en drengesport. ”Jeg har en
rimelig heftig vindermentalitet, og drengene har stor
respekt for mig, når jeg ligger lige bag dem. Så ved de
godt, at der nok venter et lille trick,” griner hun. Faktisk
er det Kamillas opfattelse, at der kan være mange fordele ved at være pige i en drengesport: ”Mange siger,
at vi piger er mere rolige og er bedre til at holde fokus,”
forklarer hun. Også Kamillas venner er med på den:
”Mine venner synes, det er megafedt, at jeg er så god,
og drengene synes generelt, at det er mere spændende
at høre om gokart end om heste.”

Det er nemt og hurtigt at få dit OK Benzinkort. Du skal
ikke betale oprettelsesgebyr, kontoen er rentefri, og
du betaler kun én gang om måneden. Du betaler 5,50
kr. pr. måned, hvis du betaler via Betalingsservice eller
10,00 kr. pr. fremsendt girokort, hvis du vælger den
betalingsform.

Første løb, som Kamilla Willum skal køre i år, er første
afdeling af DSK, Dansk Superkart, den 16.-17. april i
København.

Knap kr.20.000 til GGIF
I forbindelsen med GGIF’s årlige gymnastikopvisning
Palmesøndag i Gelstedhallen kunne SuperBrugsen Gelsted og OK overrække en check på knap kr. 20.000 til
foreningens arbejde.
Vil du gerne hjælpe med at støtte GGIF endnu mere så
læs her:
Støt med OK Benzinkort
Få et OK Benzinkort, så støtter du med 6 øre, hver
gang du tanker en liter benzin eller diesel. Det koster
ikke dig ekstra – SuperBrugsen & OK betaler hele støttebeløbet.
Bliver du samtidig enten mobil- eller elkunde hos OK,
så fordobler vi din støtte. Og bliver du både mobil- og
elkunde, så tredobler vi din støtte. Det koster ikke dig
ekstra – vi betaler hele støttebeløbet.
Når du bestiller et OK Benzinkort med en sponsoraftale,
som er knyttet til GGIF, støtter du klubben med 6 øre
for hver liter benzin eller diesel, du tanker. Jo mere du
tanker, jo flere penge får klubben. Når du har tanket
500 liter, så får GGIF en ekstra bonus på 250 kr. Det
koster heller ikke dig ekstra – vi betaler hele støttebeløbet.
Det er nemt og bekvemt med et benzinkort

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

Hvis du allerede har et OK Benzinkort, kan du nemt og
hurtigt knytte dit kort til en sponsoraftale med GGIF.
Ring til os på 78 73 11 56, så klarer vi det for dig.
Henrik Debel Hansen

Jeg fik min forskudsopgørelse afvist af skattevæsenet i
går.
Ved spørgsmålet om jeg forsørger nogen, havde jeg
angivet:
650.000 indvandrere
33.000 narkomaner
1.079.000 på overførselsindkomster
3.784 i mere end 49 fængsler og arresthuse...
179 idioter i folketinget og hele EU kommissionen..
Svaret var uacceptabelt, fik jeg at vide. - Hvortil jeg
svarede: OK - hvem har jeg glemt...

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

Tlf. 64 49 22 99
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Bidrag til din by, Støt lokalt
- Køb lokalt!
STØT DE LOKALE BUTIKKER, HÅNDVÆRKERE OG
ERHVERVSDRIVENDE - DET ER NOGLE FANTASTISKE PERSONER DER KNOKLER I DEM
Hvorfor skal du benytte de lokale butikker og
håndværkere ?
Du får bedre service
De lokale virksomheder er afhængige af et færre antal
kunder end de handlende i de større byer. Derfor vil de
lokale virksomheder gøre sig større anstrengelser for at
sikre deres kunders loyalitet.
Du får en ærlig handel
Når den erhvervsdrivende og kunden kender hinanden på forhånd, vil begge parter føle større ansvar for
handlen. Ærlighed betaler sig desuden ved lokal handel fordi naboers og bekendtes oplevelser med lokale
erhvervsdrivende ofte har stor indflydelse.
Du får større indflydelse på produktet
Mindre virksomheder har bedre mulighed for at tilpasse deres produkter til den enkelte kunde. Jo mere

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

du handler hos dem, jo mere samarbejdsvillige vil de
være.
Du sikrer lokale arbejdspladser
De lokale virksomheder bruger i høj grad lokal arbejdskraft. Mange lokale arbejdspladser betyder også mange
lokale beboere med god tilknytning til arbejdsmarkedet.
Det er lettere og hurtigere
Du hjælper miljøet
Du slipper for at køre til en anden by, dermed sparer du
benzin og transporttid
Du støtter det lokale foreningsliv
De lokale virksomheder er nogle af de første til at
give sponsorater og på anden vis støtte det lokale foreningsliv. Et stærkt foreningsliv betyder mange lokale
aktiviteter for børn, unge og voksne i alle aldre og et
stærkt sammenhold i lokalområdet.
Du gør byen til et bedre sted at bo
Lokal handel giver liv og muligheder i lokalområdet.
Et livligt lokalsamfund med mange forskellige tilbud
og aktiviteter er et godt sted at leve, at få børn og at
vokse op.
Henrik Debel Hansen

Trailerforhandler med succes:
Kondal Trailercenter i Kingstrup, er udnævnt som årets
forhandler 2015.
Prisen blev uddelt af Brenderup Group og uddeles til
den forhandler som havde den største vækst målt i
antal købt/solgte trailere.
Tak til alle som har handlet her hos os og været med til
at udvikle vores forretning.

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 guldsmede - en lille letlæselig bog om døden.

Bedemand Lykke Rømer
Sydvestfyns Bedemand
Tlf. 5052 0929

Ingen aften/weekend tillæg

www.sydvestfynsbedemand.dk
Boelsbjergvej, 5610 Assens | Østergårds Plads, 5620 Glamsbjerg
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Sidste nyt, - vi tog en hurtig beslutning om flytning fra
Kingstrup da pladsen blev for lille.
Ny adresse bliver Ejby industriområde. – Vi ses på
Industrivej 6, Ejby..

www.gelstedbladet.dk

Hvem lave egentligt Gelsted Bladet
Jeg sidder i den hyggelige stue hos Anne Marie Petersen, hvor solen skinner ind og orkideerne blomster i
fulde flor i vindueskarmen.

men så bruger hun tiden til af og til at holde foredrag,
blandt andet på Rønshoved Højskole.
Hvornår startede du I Gelsted Bladet?
Da jeg spørger Anne Marie hvornår hun startede i
Gelsted Bladet, svarer hun, at det er et godt spørgsmål, for hun er altid en ”Klovn” til at huske årstal. Hun
søger hjælp hos Jakob og sammen bliver de enige om,
at det vist nok er 7-8 år siden. Som Anne Marie stille
siger: Man husker jo ikke bedre med årene. Det er vi
vist mange der kan give hende ret i.
Hvorfor startede du I Gelsted Bladet?
Anne Marie startede i bladet på opfordring, da bladet
manglede en suppleant og hun er en fantastisk god
korrekturlæser. Jakob er for øvrigt revisor på Gelsted
Bladet.
Hvad synes du er det bedste ved Gelsted Bladet?

Anne Marie er opvokset i Åbenrå, hvor hun blev student
i 1953. Hendes mand Jakob, gik i en klasse over, men
det var først da de begge var i København, at de mødtes og forelskede sig
Anne Marie blev bibliotekar og Jakob blev uddannet
præst.
I 1962 flyttede de til Gelsted, hvor Jakob fik sit præsteembede og Anne Marie elskede den store have der
fulgte med boligen.
De har 3 børn og Anne Marie er meget stolt, da hun
fortæller at de alle har et godt arbejde og i det hele
taget klarer de sig godt.
Da de flyttede til Gelsted, var der ingen steder hvor de
manglede bibliotekarer, så det var ikke til at få et job,
men så blev Anne Marie opfordret til at blive lærer i
Latin på Brenderup skole.
Det udviklede sig senere til dansk, engelsk, fransk og
latin og det blev til 22 gode år på skolen.
Anne Marie synes stadig der var noget hun ville, så
fra 1995-2001 læste hun og blev cand.mag. i nordisk
sprog og litteratur. Hun lavede blandt andet speciale om
Brorson og denne endte med at blive udgivet på bog.
Derefter blev det ikke til mere job, på grund af alderen,

Anne Marie kan godt lide, når der er nogen der skriver
et indlæg om et eller andet, det er altid godt og somregel morsomt. Hun fremhæver artiklerne som Karsten
og Bent kommer med og synes de er rigtig gode til at
finde nogle interessante ting at skrive om.
Hvad er dit ”job” i bladet?
Anne Marie er korrektur læser og det er noget af det
hun altid har været god til. Hun skriver ikke artikler,
men at læse korrektur er en kunst i sig selv.
Anne Marie har gennem tiden rettet mange opgaver for
mange andre. Anne Marie ser det som en hel sport at
finde ud af hvad der mangler hist og pist.
Det er morsomt at læse korrektur, siger Anne Marie og
det er vi mange der synes er dejligt, for så hjælper hun
os andre der skriver artiklerne og så har vi til slut et
rigtigt flot blad
.
Hvad synes du der mangler i Gelsted Bladet?
Anne Marie synes der mangler nogle indlæg fra Gelsted
borgerne, som ikke er med i bestyrelsen.
På den måde kunne der komme flere ting frem om
hvad der sker i Gelsted. Det kunne måske endda sætte
en debat i gang. Det ville være dejligt hvis Gelsted bor
Fortsættes side 22

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.

21

www.gelstedbladet.dk
Fortsat fra side 21

Det er lykkedes os at få lov til at bruge en
af Dorte Asbjørns opskrifter, fra en af hendes
bøger.
Se evt. www.dorteasbjorn.dk - for flere

gerne kom med nogle små indlæg om forskellige ting.
Det behøver ikke at fylde en hel masse og det behøver heller ikke være de store dybder, men kunne være
noget om at hvor er det dejligt at / eller hvor er
Krydrede kalkunschnitzler
det ærgerligt at dit og dat. På den måde kunne
Serveres med grønsager i sur sød sauce og løse ris. © Dorte Asbjørn
det måske give anledning til at andre svarede
på det.
Kalkunschnitzler:
Grønsager i sur sød sauce:
4 kalkunschnitzler à 150 g
400 g hvidkål
Godt med nogle indlæg, men morsommere
2 gulerødder
med nogen dialog hvor der var nogle som sva- 1 spsk. olie
15 g frisk ingefær
rede på det.
Kryddermix:
2 tsk. paprika
1/2 tsk. hvidløgspulver
1 knsp. cayennepeber
1/2 tsk. groftkværnet peber
1/2 tsk. timian
1/2 tsk. oregano
salt

Hvad synes du andre kan gøre for bladet?
Anne Marie fatter ikke, at der ikke er flere der
vil bruge Gelsted Bladet og skrive noget hertil.
DA

Tilberedning:
Start med at koge risene og derefter forberedes grønsagerne.
Snit kålen fint. Skær gulerødder i tynde stave.
Porrerne skæres i tynde skiver og ingefær i små stykker.
Svits grønsagerne i olie i 2 min. Tilsæt resten af ingredienserne.
Lad saucen småsimre i 6 min. uden låg. Smag til med salt og peber.
Bland kryddermix sammen og vend schnitzlerne heri.
Steg schnitzlerne i olie ca. 4 min. på hver side.
Tilbehør:
4 dl. løse ris

Vidste du at ..
BN står for Bent Nielsen
KL står for Karsten Laursen
SA står for Steen Asbjørn
KH står for Kirsten Hansen
BS Står for Birgitte Sørensen
DA Står for Dorte Asbjørn

Vidste du ....
Du kan altid finde ældre numre af
Gelsted Bladet på www.gelstedbladet.dk
hvor der også er flere direkte link til vore
annoncøres hjemmesider,
og link til næsten alt i kommunen !

Ved du hvordan du kan kende en god
svampeekspert, - Han lever endnu!

Støt vore

annoncører,
- Handel lokalt !
GENBRUGSBUTIKKEN

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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www.home.dk
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2 porrer
2 fed finthakket hvidløg
3 tsk. flydende honning
1 tsk. cayennepeber
1 spsk. sojasauce
1 dl. vand
1 spsk. æbleeddike
salt og peber

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

www.gelstedbladet.dk

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 Krolforening
Sten Blaakilde

Vi spiller hver mandag kl. 14:00
ved Holmegården fra midt i April

Tlf. 28949636.

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

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

Gelsted Dartklub

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

Den Lille Kunstskole.

For børn i alderen 8-18 år
Ved Lone Thorup
tlf.: 31 60 09 75

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

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
Ejby Skole.
Tlf. 88 88 55 17.
S.F.O.
Tlf. 88 88 55 50.
GelstedBladet :
post@gelstedbladet.dk
www.gelstedbladet.dk
Tlf. 6449 1005
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.
Graver Tanderup: 2179 5325
Graver Gelsted: 2341 0335
Kirkekontor:
2146 8103.
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
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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Husk ! DEADLINE næste nummer - Mandag d. 23/05- 2016 - Kl. 18:00

Hvad er Gelsted Bladet egentlig
Gelsted Bladet en forening, hvor der er en bestyrelse, der hvert år vælges
ved en generalforsamling.
Denne bestyrelse sammensætter så hvert nummer af Gelsted Bladet, med
det stof som borgerne i Gelsted har indsendt, (i dag pr. mail)
Bestyrelsens arbejde er ulønnet, og således frivilligt arbejde, (7 møde
dage om året) - så kunne du tænke dig at være med, - så mød op på
generalforsamlingen.
Det er gratis af få stof i bladet. Bladet finansieres af vore dejlige annoncører, så støt dem.

Murerfirmaet Rishøj A/S
Værkstedsvej 14 - DK-5591 Gelsted
Tlf.: 64 49 11 28
www.rishoejas.dk

1

2

3

4

Alle i Gelsted og omegn kan få deres ideer og historier i bladet.
Forretninger og håndværkere kan gratis få nyheder om tilbygninger og nye
ideer i bladet.
Da det er frivilligt arbejde har vi ingen journalister, så kære borgere og
forretningsdrivere i Gelsted og omegn, fat pennen og fotografiapparatet,
og send noget til Gelsted Bladet, uden stof, - intet blad.
SA

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

Ejby Apotek

Algade 11, Ejby · Tlf. 63 46 51 00

Fra 19/11 - Algade 4

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

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

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

1205 S

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

Støt vore

annoncører,
- Handel lokalt !
*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 *

