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Bedsteforældredag i Legestuen.
Onsdagslegestuen havde 20. April inviteret bedsteforældre til en hyggelig
formiddag med børnebørnene.
Først var der formiddagshygge med, boller, kaffe, frugt, og god snak, inden vi skulle udenfor,
hvor alle kunne deltage i en skattejagt.
Der var poster, hvor der skulle synges børnesange, og fortælles børnerim, noget dagplejerne arbejder med i hverdagen med børnene.

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

Så kunne bedsteforældrene få et lille indblik i
hvad vi dagplejere laver med børnene.
Jagten sluttede heldigvis med en skattekiste,
som indeholdt lidt lækkert til børnene, og der
var kage til bedsteforældrene.

Massørerne i Gelsted

sundhedsklinikken
Bettina & Kaj Mariager
Grønnegade 2 / 5591 Gelsted
Tlf. 2421 0888

Herefter var der tid til lege på legepladsen,
inden vi skulle have rugbrødsmadder, og de
små skulle have en tiltrængt middagslur.

Malermester
Michael A. Taylor
Tlf. 20 22 80 62

Frisørsalon Klippehulen
v. Jane Stimose

Sundhedsklinikken

Grønnegade 2 - Gelsted.

Dansk Dæk Service
-DÆK TIL ALLE FORMÅLOdensevej 35 · Gelsted · Tlf. 64 49 10 63

Åbningstider mandag tirsdag
kl. 11 til 20
Onsdag - fredag kl. 9 til 15.
Torsdag lukket.
Mobil tlf. nr. 41562674

C N C- d r e j n i n g
+45 2546 1600
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SuperBrugsen Gelsted ønsker at fusionere med
Brugsforeningen for Middelfart og Omegn
SuperBrugsen Gelsted ønsker at ruste sig til fremtiden ved at lægge op til en fusion
med Brugsforeningen for Middelfart og Omegn.
Den endelige beslutning skal tages på en ekstraordinær generalforsamling i SuperBrugsen Gelsted.
Datoen for generalforsamlingen bliver først lagt fast, når Erhvervsstyrelsen har godkendt ansøgningen.
"Hvis vi på langt sigt skal ha' en moderne og tidssvarende SuperBrugs i Gelsted, er vi nødsaget til at finde en
samarbejdspartner", siger Finn Harmsen, der er formand i SuperBrugsen Gelsted.
"Gennem et godt stykke tid har både den tidligere og nuværende bestyrelse i SuperBrugsen Gelsted overvejet,
hvordan fremtiden skulle se ud. Som i alle livets forhold, gælder det om at udvise rettidig omhu. Derfor søger vi
en samarbejdspartner, medens vi stadig er attraktive.
Brugsforeningen Middelfart og Omegn var et naturligt sted at henvende sig", udtaler Finn Harmsen.
"I Middelfart kan vi se en del synergier, bl.a. på fælles markedsføring og produktionsområder, som bager,
pølsemageri/slagter m.v.
Vi er overbeviste om at fusionen er til gavn for begge foreninger, samt ikke mindst til gavn for medlemmerne/
kunderne i Gelsted”, udtaler Flemming Jensen, der er formand for Brugsforeningen for Middelfart og Omegn.
Medlemmerne i SuperBrugsen Gelsted bliver efter fusionen automatisk en del af Brugsforeningen for Middelfart
og Omegn. Medlemmerne i Gelsted vælger fremover en butiksbestyrelse, der langt hen ad vejen har samme
beføjelser, som den nuværende bestyrelse.
Det er ingen hemmelighed, at uddeler Henrik Debel Hansen af helbredsmæssige årsager søger nyt job. Fusionen er ikke foranlediget af Henrik Debel Hansens planer om jobskifte”, pointerer Finn Harmsen.
”Vi havde gerne set, at Henrik var fortsat i jobbet, men forstår godt at Henrik sætter helbred over job”, udtaler
direktør Ole Juel Jakobsen.
”Vi ser frem til at fusionen gennemføres, så samarbejdet mellem de to foreninger kan komme godt i gang”,
siger Finn Harmsen og Flemming Jensen.
Yderligere information hos formand Finn Harmsen, SuperBrugsen
Gelsted, på tlf. 51388386
Eller direktør Ole Juel Jakobsen, Brugsforeningen for Middelfart og
Omegn, på tlf. 51721616.
Se SuperBrugsens grund til fusionen på side 5.

( Måske også, et par af
bedsterne trængte til en lur
der hjemme) :)!!
Super hyggelig og sjov formiddag, tak til alle bedsteforældrene som lagde vejen forbi.
Hilsen onsdags gruppen.
Charlotte Jørgensen =
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GELSTED BLADET
-Tier, hvor andre tør.

Er ovenstående mit forslag til nyt slagord for Gelsted
Bladet?
Eller er det en opfordring til læserne om at bidrage med
læserindlæg?
Man skulle måske tro det første, men det er det sidste.
Fra bestyrelsens side har vi flere gange på forskellig vis
forsøgt at få bladets læsere til at deltage med fortællinger om stort og småt i bladet. Ud over foreningers og
klubbers bidrag, er det dog stadigvæk ikke sådan, at
redaktionens postkasse sprænges hveranden måned.
Meningen med bladet er at have et lokalt medie, hvor
lokale kan meddele sig til lokale. Klubber, kirken, foreninger men også private til private. For at holde sådan
et medie i gang afholdes der udgifter til trykning og
distribution. Bladet har velvillige annoncører. Det er indtægterne fra de annoncer, der betaler omkostningerne.
Annoncører betaler for at have deres annonce i et blad,
der åbnes og læses. Gelsted Bladet åbnes og læses i
et oplag på ca. 2500 stk. hver andenmåned. Det skulle
gerne blive ved med at være sådan. Det bliver kun ved,
hvis der hver gang er læseværdigt stof i bladet.
Kirken, foreningerne, klubberne, Gelsted Bladet og
bladets læsere har alle en fælles interesse i, at bladet
ventes og læses hver andenmåned. Det gør det kun,
hvis der er læsestof i bladet. Derfor opfordrer vi til at
bidrage med indlæg.
”Ofte tror vi ikke, andre kan have interesse i at høre
vores historie. Det er ikke rigtigt. Når vi fortæller en
historie fra vores egen hverdag, vil vi oftest opleve, det
interesserer rigtigt mange. Næsten alt er mere interessant end tavshed.” Citat fra et kursus jeg engang for
mange år siden deltog i.
Der findes rigtig nok også et andet citat: ”Du skal ikke
ytre dig, hvis du ikke kan forbedre tavsheden.” Nu tror
jeg så på, at en fornuftig afvejning mellem de to holdninger er det optimale.
Vi forsøgte at gøre ”ikke indfødte” gelstedborgere
interesseret i at fortælle om deres tilflytning. Hvornår,
hvorfor og hvordan har oplevelsen været. Tanken var,
at det skulle blive en lille serie af artikler. Det blev til to
indlæg. Ikke nogen udpræget succes.
Denne opfordring skal gå på alle mulige små historier
fra jeres hverdagsliv. Nogen følger deres barn til dets
første skoledag. Andre skal for første gang have et barn
konfirmeret. Vi oplever alle sammen noget positivt nyt.
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Når vi kører børnene på en af de utallige bilture ud til
hånd- og fodboldkampe eller Spejdernes lejrture. Eller
når vi selv tager på tur. Sport, museer, koncerter og alt
det andet. Vi fortæller også nogen om det. Derhjemme.
Til familie eller naboer. Meget af det ville I kunne fornøje en større kreds med, hvis I satte et stykke i dette
blad. Bladet bliver en fornøjelse at læse for mange.
Mange vil så gerne annoncere i det. Bladet kan leve
videre. Så har foreninger, kirken, klubber og private et
medie, hvor de kan meddele sig til hinanden. Og ringen
er sluttet.
Måske kunne følgende være et eksempel på, hvad jeg
mener:
Den 8. april var jeg til bedsteforældredag i et barnebarns børnehave. Pigen er fire år. Sådan en dag bidrager med så mange oplevelser, der er værd at fortælle
videre, at man, når man er hjemme igen, ikke kan
huske bare halvdelen af dem. Men noget bliver jo hængende og her får I lige, hvad jeg skrev på facebook, da
jeg var hjemme igen den dag:
"Farfar skal lige ringe til en mand Viola." Jeg er til bedsteforældredag i Violas børnehave i Nyborg og jeg har
hentet min Nokia trykknaptelefon, der var hypermoderne i 2008, op af lommen og har åbnet klappen. Min lille
kloge pige ser interesseret på apparatet og spørger, om
det er min telefon. Da jeg bekræfter, siger hun: "Nøøøj,
hvor er den smart."
Det er noget der varmer, når den telefon plejer at være
anledningen til, at jeg bliver hånet, mobbet og fornedret af mine omgivelser.
Hun er MIN pige.
KL

www.gelstedbladet.dk

Bestyrelsens bevæggrund for at anbefale en fusion mellem
Gelsted Brugsforening og Brugsforeningen for Middelfart og Omegn.
Det er ingen hemmelighed at de sidste 5 år har været svære for Gelsted Brugsforening, hvor de fremlagte regnskaber på de årlige generalforsamlinger har udvist underskud.
Når vi samtidig kigger fremad og ser på investeringsbehovet, udviklingen i detailhandlen, forbrugernes indkøbsmønster, forventninger til dansk økonomi m.v. – så er der ikke noget i krystalkuglen der tilsiger at tingenes tilstand vil ændre sig markant til den gode side.
Med historikken og fremtidsudsigterne in mente begyndte den forhenværende bestyrelse drøftelser om hvorledes
vi på den lange bane sikrer Gelsted en god dagligvarebutik med et stort vareudvalg.
I den videre undersøgelsesfase er der sammen med rådgivere fra Coop udarbejdet en 5-årig prognose på driften
og investeringsbehovet. Prognosen fortalte os, at vi vil kunne køre videre de første par år med den nuværende
form, men at vi ikke ville kunne skabe de resultater der skal til, på længere sigt.
Sammen med vore rådgivere har bestyrelsen opsat en række forskellige scenarier for fremtiden:
•
Forsætte som selvstændig SuperBrugs med ny uddeler
•
Gå i en anden kæden: (Fakta, DagligBrugs eller købmand)
•
Indgå i aktieselskab sammen med andre brugsforeninger
•
Søge fusion med Coop Danmark
•
Søge fusion med anden brugsforening
Disse scenarier er gennemvurderet og diskuteret af bestyrelsen ud fra en betragtning om at sikre byen og medlemmerne en levedygtig forretning med et stort vareudvalg og lokal forankring. De forskellige forretningsmodeller
har hver især forskellige plusser og minusser, dog er muligheden for at søge fusion den mest oplagte model. Igen
har bestyrelsen vurderet forskellige aktører som mulige fusionspartner. Forholdsvis hurtigt faldt valget på Brugsforeningen for Middelfart og Omegn, som den aktør vi vil rette henvendelse til først. Her så bestyrelsen en stærk
fusionspartner med en god økonomi.
Der har efterfølgende været en række møder de to foreninger imellem, hvilket har resulteret i at begge parter er
indstillet på at indgå i en fusion.
Det har været vigtigt for bestyrelsen at udvise rettidigt omhu. Vi er overbeviste om at dette er den bedste beslutning på både den korte og lange bane.
Beslutningen sikrer:
•
Et supermarked med stort varieret udvalg (over 11.000 varenumre)
•
Et supermarked der også i fremtiden vil være opdateret
•
Flest mulige arbejdspladser i byen
•
At holde huspriserne oppe
•
At gøre byen attraktiv for fremtidige tilflyttere
•
Kunderne flere og bedre tilbud
•
Fortsat lokal forankring til kunder, foreninger, håndværkere og leverandører i lokalområdet
•
Sponsorater og donationer til lokale foreninger, klubber mv.
Nu skal fusionen godkendes på en ekstraordinær generalforsamling blandt medlemmerne i Gelsted Brugsforening.
Datoen herfor er ikke kendt i skrivende stund, da fusionen først skal godkendes og offentliggøres hos Erhvervsstyrelsen. 4 uger efter godkendelse og offentliggørelse kan der afholdes ekstraordinær generalforsamling.
Vi i bestyrelsen håber på stor deltagelse og opbakning på den kommende generalforsamling til at gennemføre
denne fusion.
Med venlig hilsen
Bestyrelse og uddeler i Gelsted Brugsforening

Støt vore
Alt i hjemmeslagtning,
pålægsfade og lækkert
kød

annoncører,
- Handel lokalt !
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Gelsted Genbrugsbutik
Gelsted Genbrugsbutik har til 12 foreningers medarbejdere uddelt diplomer for deres indsats i 2015!
Formanden Erik Larsen bød alle tilstede værende velkommen til uddelingen, og takkede for det gode samarbejde, som vi har.

og asfaltvejen der, måske benyttes til andre formål,
som kortbaneløb eller cykling.
Det vil give gode og bedre betingelser nu, hvor der skal
etableres Multibaner mellem Skole og S.F.O. Når ikke
der er trafik, kan asfalten mellem Gelstedvej og hen
til hjørnet på halvejen benyttes fordelagtigt og betryggende til S.F.O børnenes leg med cykler og trædebiler
på bedre fast terræn.
Gående cykler og knallerter kan køre mellem Koldinghave og tunnellen forbi GG&If. s klubhus og bag om
hallen og ud på skolestien før tunnelen. – Resultatet
bliver 0 trafik, hvor børnene færdes. Skitsen viser med
rødt den lille ny skolesti, og den tykke streg viser den
ny vej mellem børnehuset og sportspladserne. Trafikken fra Gelsted / Ejby vejen ud og ind til skole og hal
vil så helt ophøre.
Den nuværende gående cyklende
og biltrafik til børneuniverset savner stadig lidt lys,
som andre steder med skoletrafik. (Tænker på den nye
cykelsti mellem Kingstrup og Ejby – det er luksus) bn.
Se skitse på www. gelstedbladet.dk

Gelsted Kro
Gelsted kro og hotel blev for snart 15 år siden købt af
Ved uddelingen står her en af Gelsted- fodboldens bed- Thomas Truelsen og Jørgen Scheel Hansen, som hver
for sig var uddannet som kok og tjener. – Efter nogle år
ste venner Britta Jensen, og modtager diplom fra formanden for butikken Erik Larsen.
Seniorklubben var også med, og modtog 2 diplomer, et
til klubben, og et til klubbens tirsdagshold, som deltager
i butikkens vedligeholdelse.
Der blev serveret champagne og kransekager til alle,
også butikkens kunder var der forsyninger til. - Foreningsrepræsentanter takkede for det gode samarbejde, som gennem snart mange år har eksisteret med
genbrugsbutikken, og takkede for hjælpernes fine donationer.
bn.

For en sikkerhedsskyld: - Luk hal - vejen
og stien mellem skole og hal helt af for
trafik:
Hermed skitse forslag til ny fælles adgangsvej for gående og kørende trafik fra Koldinghave til Gelsted skole og
til Gelstedhallens mange parkeringspladser, på begge
sider af hallen, som giver mulighed for, ikke at køre inde
mellem børnene på nuværende vej, som så kan lukkes,
Vi reparerer også din bil

Husby Auto Storegade 23
5592 Ejby - Tlf. 64781446
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gik de hver sine veje, og kroen skulle derfor sælges. –
Thomas havde lyst, men det havde banken slet ikke, og
der gik en tid hvor venner og familie kom til hjælp, som
kautionister, og Thomas blev således kroejer.
Han gik med i et netværk, hvor han fik tilbud om bankskifte, og uden behov for nævnte kautionister, og med
et ja tak til dette, gik det hele så i gang med de mest
nødvendige vedligeholdelsesarbejder.
Først nyt tag på den nyeste afdeling, og en gavl på den
gamle. Senere nye lyddæmpende lofter og friske lyse
farver på alle vægge, nye døre og vinduer over hele
kroen, der nu som det aller sidste, er dekoreret med
store flotte sort/hvide billeder fra kroens tid.
Sidste storkøb er alle de nye polstrede stole rundt
omkring kroens mange borde.

Disneyland Paris, hvor de så sammen kan få nogle gode
oplevelser, som der nok trænges til, efter en lang trist
periode med en meget syg lillebror, og en skilsmisse til
følge. - En stabil medarbejdergruppe til det daglige er
jo nødvendig i dette store hus, og klares med Thomas
mors – en kok, samt Pernilles, og unge tjenermedhjælperes hjælp. Opvaskere mangles jævnligt.
Denne lille notits om Gelsted kro og hotel, skete ved
kroens sidste restaurering i Pejsestuen, som nu nok
omdøbes til Jægerstuen, da væggene er pyntet op med
tidligere levende vildt.
Kroens daglige ledelse fordeles venskabeligt mellem
Pernille Krohn Filipsen og kromanden Thomas Truelsen.
bn.

Familiefester og kroens egne arrangementer har så
gennem årene holdt liv i kroen, og stabiliseret dens
økonomi. – Der sættes stor pris på lokalbefolkningens
støtte ved at bruge kroen. Som følge af denne store
renoveringsomgang, arrangerede kroen forleden nogle
lavpris middage, som hurtigt var udsolgt, og gæsterne
fik så forbedringerne at se. Så det stod klart, hvor
næste familiefest skulle være - Om eget større vellykket arrangement nævntes sidste års julearrangement i
Gelsted hallen, med ca. 500 gæster, som gentager sig i
2016.
Julefestens hovednavn, Uffe Holm, er allerede booket
ind. - Planlægning for kroens egne 2016 arrangementer
er mangfoldiggjort på plancher, og udleveres gerne til
alle interesserede. – De lægges f. eks altid ved privates
afhentning af mad ud af huset. - Mad ud af huset til
større arrangementer, sker nogle gange, med op til 750
kuverter.
For første gang, lukkes der i sommerferien uge 28 og
29, hvor al kropersonale kan slappe af.
Krofar med sin 7 årige søn, har allerede bestilt en tur til

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

www.lebaek.dk
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Gå dig en tur.
Du skal ud og gå en tur. Du har siddet hele formiddagen ved computeren og gennem vinduet fulgt med i, at
solen derude fik mere og mere magt. Over middag er
du nødt til at gå en tur.
Når du bor i Gelsted er der et utal af muligheder for at
vælge dig en god rute til en forårstur. Og når du har tilbragt alle dine drenge- og unge år til du blev 18, kender
du dem. Der er noget næsten familiært ved mange af
stederne, du passerer. Næsten lige meget hvad vej du
vælger.
Du løber ind i det ene erindringsnedslag efter det andet.
I grusgravene og i skovene kan du, når du prøver på
det, høre drengenes råb fra dengang. På hulvejen
(grussporet) mellem Viggo Madsens grusgrav og Holmegårdens Skov, kan du høre en dreng begejstret råbe:
”Jeg er Hopalong Cassidy.” Du kan for dit indre øje se,
hvordan han samtidig letter fra toppen af skrænten,
flyver elegant ud over skrænten i et flyvespring, der
nedenfor skrænten afsluttes med et kraftspring. Alle er
forbavsede over, han kunne uden at komme til skade.
Det er han også selv.
Et andet sted kan du for dit indre øje se den hytte, den
bivuak og den jordhule, du engang som dreng var med
til at bygge og hvor banden så holdt til, indtil boligen
blev ødelagt af de voksne eller nogle andre fjender.
Når du krydser jernbanen på en af viadukterne, står du
og ser ned på stien, der fulgte sporet fra station til station. Stierne var der, for at banemændene kunne færdes
langs linjen og holde øje samt udbedre mindre fejl. Som
dreng brugte du dem til at cykle ad, når du var heldig
at have en cykel. Så følte du, det gik i susende fart. Og
kom et tog imod dig med det prustende damplokomotiv forrest, løftede det oplevelsen til noget ubeskriveligt
spændende. Især i det øjeblik, hvor du følte dig opslugt
af dampskyen og lugten af kulrøg næsten tog vejret fra
dig. Du ved ikke hvorfor, men du kunne godt lide lugten
af kulrøgen.
Andre steder på de forladte veje og stier føler du måske
pludselig et lille romantisk ”blob”. Det var jo her, tænker
du, jeg fulgtes med den unge pige. Du husker hendes
navn og du tænker, at også den dag må det have været
solskin. Der var i hvert fald solskin i dit hjerte, da hun
tog din hånd.
Blå viol, sig venter hun på mig
Går hun li´så ensom rundt som jeg
Hvis hun atter kommer her til dig
Blå viol så hils, ja hils fra mig

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

Pludselig møder jeg en, jeg har cyklet lange ture sammen med på landevejsracer. Engang cyklede vi til Møns
Klint, overnattede og cyklede hjem igen på en rask
weekendtur.

Nu er han her på min vandrerute beskæftiget med at
reparere en højspændingsledning. Han spørger mig
inkvisitorisk om det er mig, der har revet kablet over.
Men jeg klarer frisag ved at forklare ham at min Citroen
C1 umuligt kan rage op og ødelægge et højspændingskabel, der hænger 12 meter oppe i luften. Og han tror
mig. Tilbage står en uløst gåde: Hvem i alverden kan
ude på marken ved Tårup Udlod klare at rive et højspændingskabel over, der hænger 12 meter oppe i luften?
Og sådan kan man opleve en masse ting i Gelsted
og omegn.
KL

Støt vore

annoncører,
- Handel lokalt !
HUSK !

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

www.gelsted.dk
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Ny legestue for
småbørnsforældre og mødregrupper i Gelsted
Nyt pilotprojekt startes nu op i Gelsted. I løbet af maj
og juni måned vil der hver tirsdag fra kl. 9.00 til kl.
11.00 være åben legestue for småbørnsforældre og
deres børn, i alderen 0-5 år.
Legestuen ligger på adressen: Gelsted Byvej 29, 5591
Gelsted.
Vi tester tilbuddet af i to måneder, og alt efter om der
er tilslutning til legestuen, vurderer vi herefter om det
skal være et permanent tilbud.
Der vil være kaffe og brød, så tag endelig dine børn,
naboen, venner og veninder med til hygge og leg.
Legestuen er nyrenoveret i 2013, med store lyse lokaler, gode puslefaciliteter, nyt køkken og toilet.
Udenfor er der en fin legeplads, med gynger, stor sandkasse, legehus og gode muligheder for at udfolde sig
motorisk med legeredskaber.
Vi ser legestuen som en oplagt mulighed for at få etableret et tilbud til de småbørnsfamilier der går hjemme,
for mødregrupperne - som her kan få et hyggeligt sted
at mødes uden for de private hjem. Og håber meget på
en bred lokal opbakning.
Ved spørgsmål kontakt: Maria Marqard Radoor på :
tlf 2055 9869
eller mail:
maria.marqardradoor@middelfart.dk

Modeshow i seniorklubben.
Onsdag den 20.april blev et modeshow afholdt i seniorklubbens lokale på Holmegården.
Vi i ”snakkegruppen” var spændte på, hvorledes arrangementet ville blive modtaget.
Stor var derfor glæden over det fine fremmøde. 35 –
40 personer kunne opleve Seniorshoppens store udvalg
af moderigtigt tøj. Noget af det blev vist af 3 modige
damer på Catwalk.

Efter modeopvisningen kunne der købes kaffe og hjemmebagt kage som to af ”snakkegruppens” damer havde
sponsoreret.

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

Efter kaffebordet kunne det store udvalg af tøj studeres
og købes. Og salget gik forrygende godt.
Det var en rigtig god eftermiddag og planen er, at vi
gentager succesen den 19.april 2017.
Med venlig hilsen fra Snakkegruppen.
”Snakkegruppen” er en gruppe, der består af nogle af
Seniorklubbens medlemmer (red.)

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

Tanker på astronomiske vinger.
Koppen er ved at være tom. Rundstykket er spist. Jeg
er nået frem til bagsiden på dagens avis. Her læser
jeg om en Airbus, der skal deltage i et projekt, som vil
sende en rumsonde med navnet Juice, på hele 5½ tons
til Jupiter. Rumsonden forventes at blive sendt af sted
fra vores plagede planet i 2022 og ankomme til Jupiter
og dens måner 7½ år efter. Altså i 2030.
Det år fylder jeg selv 85 år. Hvis jeg er heldig, sidder
jeg selvhjulpen i en stol i egen stue og læser i avisen,
at Juice er fremme ved Jupiter. Og jeg kan måske
huske, jeg sad og læste om det planlagte projekt for 15
år siden på bagsiden af Fyens Stiftstidende.
Overfor sidder min kone. Hun er yngre end mig. Frisk
som en vårhare med lidt ondt i bagbenene. Og hun vil
selvfølgelig påstå, jeg ikke kan huske det.
Hvis jeg er mindre heldig, er jeg inden da afgået ved
døden; men måske sidder jeg i en stol på et plejehjem,
hvor kun nogle få har tid til at fortælle mig om det fantastiske møde mellem Jupiter og Juice, der netop foregår. Og jeg forstår ikke, hvad de taler om. Men så kommer min kone eller et barnebarn, der til den tid er et
voksent, klogt menneske, på besøg og propper plaiden
lidt ned omkring min krop i lænestolen, klapper mig lidt
på issen og siger: ”Ja, ja farfar, det kan du jo ikke forstå noget af. Og det behøver du jo heller ikke. Nu skal
du bare hvile dig.” Så smiler jeg måske lidt flegmatisk
og er bare taknemmelig for, at jeg da kan huske hvem
der er konen og hvem der er barnebarnet.
Jeg ønsker projektet held & lykke. Og ikke kun for
Juices skyld vil jeg ønske, at hverken krige, naturkatastrofer eller finanskriser vil forhindre en gennemførelse
af projektet.
Desværre ser det i denne tid ikke lovende ud, med tanke på at undgå krige der eskalerer.
Det er fantastisk at overvære, hvordan det for mange
mennesker er åbenbart vigtigere at lægge andre for
had, end at tænke på, hvordan man selv vil eller kan
bidrage til, at børnebørn for lov til at vokse op som
mennesker, der er i besiddelse af empati og hjælpsomhed overfor andre end sig selv. Og dermed give sig selv
en chance for at blive klappet på issen, når der til den
tid ikke er andet tilbage.
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For mig er forholdet mellem mennesker af alle slags
vigtigere end nationer og religioner. Begge dele er jo
til syvende og sidst bare menneskeskabte institutioner.
Hvis der er en gud, er han jo i alt og alle. På tyske soldaters bæltespænder stod ”Gott mit uns”. Det var der
heller ikke enighed om, da det kom til stykket. Hvis
Gud vil være med os alle, kan vi måske alligevel undgå
krige, der eskalerer, inshallah.
Karsten Laursen
Toftevangen 51, Gelsted

Gospelkoncerten i Gelsted Kirke den 15. april
Rigtig ærgerligt, at der ikke var flere fremmødte, som
havde lyst til at støtte op om et godt arrangement.
Er det fordi det var lagt på en fredag, hvor folk skal
slappe af efter en hård arbejdsuge ?
Det var en mega god koncert med et fantastisk kor på
22 smilende og livsglade mennesker, som kunne
sætte folk i den rette stemning. Alt i alt en rigtig god
oplevelse.
Jeg kan stort anbefale at møde op, hvis vi skulle være
så heldige, at de endnu engang vil lægge vejen
forbi Gelsted.
Henny
Avisudklip fra Middelfart Venstreblad maj måned 1944:
Den lille historie:
Fuldbefaren.
Som en helbefaren kom han hjem fra Danskens Vej
til Ros og Magt. Han havde pløjet Søen i en halv snes
Dage og sejlet med en Stenfisker fra Korsør til Skælskør. Alligevel følte han sig allerede som en af de begede Gutter. Hans Gang var slingrende, han mærkede
Bølgernes vidunderlige Gyngen, helst når han havde
vaadt indvendig. Desværre kunne han kun dupere sin
gamle Moder med sin maritime Videnskab.
Den første aften han vendte hjem, slog klokken 10 og
det løb rundt for Gamlingen, da Sønneken spurgte,
hvor ”mange Glas” det var. Og da han ud på Natten
krøb i sin Hængekøje, da han ikke led de nymodens
Jernsenge med Spiralfjedre, lød hans Godnathilsen til
Moderen saalunde: Aa, Mutter, ta´ Vandøsen og sla´
et Par Skvat paa Vinduet, for je´ ka´tte sove uden naar
Bølgerne sla´r paa Ruderne!
KL
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Du finder vores annonce i Ugeavisen Vestfyn hver uge

GRATIS
FOR
MEDLEMMER

Læs mere på
superbrugsen.dk/baby

VORES BABYPAKKE
ER OGSÅ EN MORPAKKE
Vores nye babypakke er fyldt med lækre Änglamark produkter
til både mor og baby. Faktisk er den så god, at den koster 220 kr.
Med mindre du er medlem. Så er den gratis.
Bestil den og bliv medlem på superbrugsen.dk/baby.

Til baby

- til mor

Der tages forbehold for evt. trykfejl !

Man-fredag 8-19.

Lør-Søndag 8-18
11
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Konfirmandholdet 24. april 2016

Konfirmandholdet d. 1. maj 2016
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Konfirmeret d. 24. april 2016:

FRA KIRKEBØGERNE:

Caroline Ågård Rasmussen,
Celina Hein Pedersen,
Christina Slettemose,
Daniel Guldberg Dalgaard.
Emil Anton Egelund Jensen,
Emma Hansen,
Frederik Christian Kornum,
Lucas Ehlers Holm Andersen,
Malthe Hein Christensen,
Mads Fjeldsted,
Markus Raakilde Christensen,
Rasmus Damgård Svendsen,
Zebastian Klint Pedersen.

Døde i Tanderup sogn:

Konfirmeret d. 1.maj 2016:
Bjørn Henning Grønbæk
Memborg, Jasper Skjold Jensen,
Katrine Snedker Hansen,
Klara Brokær,
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.

7. maj – Kaj Jacobsen,
Tanderupvej 75, 5591 Gelsted.
Døbte i Tanderup Kirke:
5. maj: Nikoline Munk Overgaard,
Hårevej 71, 5591 Gelsted.
15. maj: Matti Kronborg Andersen,
Orelundvej 50, 5592 Ejby.
Døde i Gelsted sogn:
7. april – Birgit Helen Fjordhauge,
Tåruplundvej 35, 5591 Gelsted.
14. april – Ruth Wedege, Tårupvej
12 P, 5591 Gelsted.
10. maj - Jytte Birk, Tårupvej 12 A,
5591 Gelsted
Døbte i Gelsted Kirke:
2. april: Laura Schott Madsen, Gl.
Odensevej 25 E, 5591 Gelsted.
2. april: Elvira Theoline Ronja
Jensen Hansen, Grønnegade 1,
5591 Gelsted.
8. maj: Nikoline Lehnskov
Sørensen, Hasselvej 14, 5591
Gelsted.
Velsignelse i Gelsted Kirke:
14. maj: Lotte Lundehave Nielsen
og Brian Fuglsang Nielsen,
Birkehøjvej 3, 5591 Gelsted.

Om livet på hospice:
Torsdag d. 12. maj var der
foredrag i Tanderup Sognegård
ved Sognepræst i Veflinge og
Hospicepræst Ole Hansen.
Det var svært at hamle op med
det smukke forårsvejr og
Melodi grandprix i fjernsynet,
så pga få fremmødte, blev
arrangementet en
"rundbordssamtale" i stedet for
et foredrag. Men det blev det
ikke mindre hyggeligt af.
Udover sit arbejde som
sognepræst, fungerer Ole som
hospicepræst på Hospice Fyn i
Sanderum, og det var i den
egenskab, at han var bedt til
Tanderup. Gennem billeder og
tale, blev vi som tilhørere gjort
bekendt med livet på et
hospice, hvor smukt og
lyst bygningen er indrettet og
hvilken ro, der hviler over
omgivelserne . Ole fortalte
om stedets værdier, den gode
normering og personalets
tilgængelighed. Alt sammen
med en ro, humor og lethed,
som skabte en tryg stemning,
der ind imellem gav god
grobund for samtale om livet
og døden.
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GUDSTJENESTETIDER:
JUNI:
5.
12.
19.
26.
JULI:
3.
10.
17.
24.
31
AUGUST:
7.
14
21.
28.

FRA KALENDEREN:

GELSTED

TANDERUP

Noter:

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

11.00
09.00 - JCR
Ingen
09.00 - MJ
19.00 –LAH

ingen
ingen
09.00 – VA
ingen
ingen

6.s.e.trinitatis.
7.s.e trinitatis.
8.s.e.trinitatis.
9.s.e.trinitatis.
10.s.e.trinitatis.

09.30
11.00
09.30
11.00

11.00
ingen
11.00
ingen

11.s.e.trinitatis.
12.s.e.trinitatis.
13.s.e.trinitatis.
14.s.e.trinitatis.

28. juni: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15.
26. juli: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15.
13. september: Årsmøde i Gelsted Sogn, kl. 19.30 i
Gelsted Sognehus.
14. september: Årsmøde i Tanderup Sogn, kl. 19.30 i
Tanderup Sognegård.
Ved begge årsmøder er der opstillingsmøde til den
næste 4-årige periode i menighedsrådene.
Samarbejdende sogne planlægger følgende:
”Kirke og kino” i september.
”Salmer i en beattid” – 15. november kl. 19.00 i
Brenderup Kirke.
”Messias” – Husby kirke, d. 11. december, kl. 15.00.

Forkortelser: LAH= Lars Højland, VA= Vita Andreasen, JCR=
Jens Chr. Rothmann, MJ= Michael Juul, Intet= Dorthe
Stæhr Nielsen.

Spejdergruppen Husby-Tanderup-Gelsted inviterer i
samarbejde med menighedsrådet til
friluftsgudstjeneste: tirsdag den 14. juni

Kontaktoplysninger ved kirkerne:

Alle er velkomne, - og vi håber på, at se rigtig mange
denne sommer!

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,
Mail: gelstedkirke@gmail.com

tlf. 2341 0335.

Kirkekontor: Grete Hansen, Kirkebakken 12, 5591 Gelsted.
Tlf. 2146 8103, træffetid efter aftale. Mail: GRHA@km.dk

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

info@cakevision.dk www.cakevision.dk
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Det vil blive afholdt som en picnic, hvor I selv kan
medbringe tæppe/stole og madkurv. Der vil være
mulighed for at købe pølser, hjemmelavet
kartoffelsalat, brød, kaffe, kage, is og drikkevarer.
Til arrangementet vil der være boder med
spejderakviteter, ansigtsmaling og anden
underholdning for hele familien.
Vi sætter et stort telt op, så vi kan garantere tørvejr.
Der er gode parkeringsmuligheder ved Tanderup
skole og følge vejen mod spejderhuset, hvor man kan
gå ad kirkestien.
Husk ”lommepenge” til boderne, overskuddet går l
spejdernes støtteforening.

www.gelstedbladet.dk

Nu i efteråret er der valg til menighedsrådet,
således også i Gelsted og Tanderup sogne. Dato
for menighedsrådsvalg den 8. november 2016.
Hvad kræves der for at være
menighedsrådsmedlem ?
De formelle krav er få:
Valgret har ethvert medlem af folkekirken; - der er
fyldt 18 år og har dansk indfødsret eller har haft fast
bopæl i riget uafbrudt i et år forud for valgdagen.
Hertil kommer at ethvert nyt menighedsrådsmedlem
på det første møde ved personlig underskrift
forpligter sig på det såkaldte menighedsrådsløfte.
De uformelle krav kan være mange:
Men vigtigst er evnen og viljen til samarbejde og til at
være en del af et givende socialt fællesskab. Gelsted
Menighedsråd har 7 valgte
menighedsrådsmedlemmer og Tanderup
Menighedsråd har 5. Selvom der er to menighedsråd
skal der samarbejdes mellem de to råd omkring
arrangementer og ikke mindst personaleforhold: de
to sogne deler præst, graver, kor og organist.
Indflydelse:
Menighedsrådsmedlemmer har ansvar og indflydelse
i mange forhold. Det omfatter kirkernes og
kirkegårdenes vedligeholdelse; også præsteboligens
vedligeholdelse, - og det gælder ansættelse af
funktionærer og indstillingsret til præsteembederne.
Menighedsrådet har både ansvar for økonomi og for
visse dele af gudstjenestelivet. Desuden kan
menighedsrådet selv tage en lang række initiativer
vedrørende det kirkelige liv i sognet og kirkerne
indgår i det stærke samarbejde som er i gang mellem
sognene i Gl. Ejby kommune. Her er rig mulighed for
at hvert enkelt menighedsrådsmedlem kan sætte sit
præg på sognets, såvel som områdets aktiviteter.
Hvad får man ud af det ?
At sidde i menighedsrådet er et stykke frivilligt
ulønnet arbejde. Kun formand, kasserer,
kontaktperson og kirkeværge får et mindre honorar.

Til gengæld er det udbytterigt på mange andre
områder at være med til at skabe rammer og
grobund for at kirken kan være en aktiv, synlig og
dynamisk medspiller i vores lokale samfund.
Gennem arbejdet i rådet og de forskellige udvalg får
man indsigt og erfaring og indflydelse og ikke mindst
er det at være medlem af et menighedsråd også at
være en del af et hyggeligt socialt fællesskab, hvor
man kan forvente at blive hørt, set og taget alvorligt.
Kirkeminister Bertel Haarder, skriver i
Kronik i Jyllandsposten d. 22.4 2016:
Menighedsrådet er ikke for de særligt troende,
ganske som kirkens øverste myndighed Folketinget
ikke er det. Det er en fælles folkelig opgave at sikre
Folkekirken for fremtiden. Og vi skal nu have fokus
på ”folke” i ordet ”folkekirke”.
For til efteråret skal der vælges nye menighedsråd i
landets ca. 2.000 sogne. Menighedsrådene er
folkekirkens rygrad. Det er dem, der bestemmer,
hvad der skal ske i kirken og i det lokale kirkeliv.
Formelt er Folketinget ganske vist øverste
myndighed, men politikerne afholder sig fra at
bestemme indholdet i det kirkelige. Jeg vil
opfordre alle til at overveje, om ikke en periode i
menighedsrådet kunne være en spændende måde at
engagere sig i lokalsamfundet på. På hjemmesiden
menighedsrådsvalg2016.dk kan man læse mere om,
hvad rådene laver. På en ny kampagne for valgets
Facebook-side kan man selv sammensætte sin egen
lokale kirke med de aktiviteter, man selv synes er
mest relevante. Hvis man kan frigøre sig fra den
sædvanlige danske blufærdighed, når det gælder tro
og kirke, så kan man endog ved hjælp af

”menighedsrådssimulatoren” dele sin
drømmekirke med andre på Facebook.

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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Fodbold

Der er stadig mulighed for både piger og drenge,
damer og herrer, at komme og prøve talentet af som
fodboldspiller.
De tre første gange er gratis – kom og prøv om det er
noget for dig.
Vi træner i Gelsted, ved klubhuset, Sportsvænget 5,
5591 Gelsted
Træningstider:
U3-4-5-6-7 piger/drenge årgang 2009-10-11-12-13
onsdag kl. 17:00 - 18:00
U8 drenge/piger årgang 2008 mandag og onsdag kl.
17:00 – 18:30
U10-11-12 piger årgang 2006-05-04 mandag kl. 17:00
– 18:30 i Gelsted og onsdag i Ejby
U10-11-12 drenge årgang 2006-05-04 tirsdag kl. 18.00
-19:30 i Gelsted og torsdag i Ejby
U13 piger årgang 2003-2004 mandag kl. 17:30 –
19:00 i Gelsted og torsdag i Ejby
U14 drenge årgang 2002-2003 mandag kl. 18:30 –
20:00 i Ejby og onsdag i Gelsted
U15 drenge årgang 2001 mandag kl. 18.30 -20:00 i
Ejby og onsdag i Gelsted
U15 piger årgang 2001 mandag kl. 18.00 – 19:30 i
Brenderup og onsdag kl. 18:00 – 20:00 i Ejby
U17 piger og Dame senior onsdag kl. 18:30 -20:00 i
Ejby
Herre senior mandag og onsdag kl. 19:00 -20:30 i Gelsted
Veteraner (fyldt 40 år) træner og spiller kamp torsdag
Vi glæder os til at se jer alle på træningsbanen.
Kontrakt til Peter Clement, som spiller U17 Liga i OB
Peter startede sin fodboldkarriere i Gelsted. Meget flittig
til træning og et stort talent har givet Peter Clement,
som i dag spiller U17 Liga fodbold i OB, en 3 årig kontakt.
Det er super flot og meget velfortjent. Vi ønsker Peter
alt mulig held og lykke med fremtiden.
Se mere på :
www.ob.dk/artikel/kontrakter-til-to-talenter.aspx

OB har skrevet kontrakt med de to talentfulde spillere Peter Lind Clement og Julius Eskesen. De er begge
en del af OB’s U17 Ligatrup og mens det er Peter Clements første kontrakt, så er der for Julius Eskesen tale
om en forlængelse.

- Både Julius og Peter er rigtig spændende fynske
talenter, som vi glæder os til at følge i den kommende
tid også. De har begge været inde omkring de danske
ungdomslandshold i større eller mindre grad, og de
er spillere, der har den helt rigtige indstilling, og som
typemæssigt passer godt ind i den måde, vi griber tingene an på, siger OB’s talentchef Tonny Hermansen.
Spillernes træner på U17-holdet, Anders Skjoldemose,
siger:
Peter Clement er rigtig hurtig, og er god til at arbejde
dybt på modstanderens bagkæde. Han har et godt
balancepunkt og et godt flow med bolden, og selvom
han allerede nu er både driblestærk og målfarlig, så er
det også noget af det, vi kommer til at arbejde rigtig
hårdt med i den kommende tid, så han ender som en
super dygtig offensivspiller, siger Anders Skjoldemose.
For Peter Clement, der er årgang 2000, er der tale om
den første kontrakt.
- Det er stort at skrive kontrakt, og jeg er stolt over det
og glad for det. Det er et stort skridt på vejen mod at

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

tage de næste skridt, og det betyder at der er et større
ansvar på mig i forhold til at gå forrest til både træning
og kamp og hele tiden arbejde rigtig hårdt, siger Peter
Clement.

merater til kampene. Derfor er Emma blevet valgt til
årets spiller i FGH.

FGH’s Klubmesterskab for ungdom 2016.
Lørdag d. 16/4 afholdt FGH Badminton deres klubmesterskab for ungdom. I år var der rekord mange deltagere til mesterskaberne, nemlig 37 spillere fra 6 til 16
år. Det betød at vi kunne dele flere af rækkerne op i

forskellig styrke, til glæde for spillerne. De mange spillere og de mange rækker krævede også mange præmier. Heldigvis var vores lokale erhvervsdrivende igen i
år meget gavmilde, så der kunne deles en masse flotte
præmier ud til børnene. En stor tak herfra til alle vores
sponsorer. Ud over præmier var der også medaljer til
alle deltagere og Vandre pokaler til vinderne af de bedste rækker.
Årets ungdomsspiller blev også kåret ved stævnet og
det blev Emma Greve Andersen fra Ejby. Emma har
været en flittig deltager på træningerne og altid med
godt humør. Hun har deltaget i mange turneringer og
holdkampe og altid kæmpet godt og støttet sine kamAlt indenfor bogføring til små og
mellemstore virksomheder

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

Ole Sloth Nielsen

Lars Jensen, FGH

Pizzaria

Valentino

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

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

Vinderne i de forskellige rækker blev:
U9 HS: Thorbjørn Modin, U9 DS: Lucca Modin, U11 HS:
Oliver Thygesen, U11 HD: Oliver Thygesen/Jonathan
Windfeld, U11 DS: Sofie Andreasen, U11 DD: Sofie
Andreasen/Lucca Modin, U11 MD: Mikkel Jensen/Lucca
Modin, U13 HS: Mathias Jespersen, U13 DS: Mille Jensen, U13 HD: Sebastian Gudiksen/Mathias Jespersen,
U13 DD: Mille Jensen/Katrine Skovgaard, U13 MD: Mille
Jensen/Mathias Jespersen, U15 HS: Jonas Føns, U15
DS: Mathilde Jensen, U15 HD: Jonas Føns/Silas Johansen, U15 DD: Mathilde Jensen/Clara Haarder, U15 MD:
Jonas Føns/Mathilde Jensen, U17 HS: Jakob Jensen,
U17 HD: Jakob Jensen/Jonas Madsen.

Nyfæste 11
5560 Aarup
Tlf.: 5121 0847
malerclausen@gmail.com
Søndergade 3 Gelsted
Tlf.: 64491333
Dagligt åbent 15-21

17

www.gelstedbladet.dk

Uddrag fra Bestyrelsesberetning
generalforsamling 9. april 2016,
Superbrugsen Gelsted
LIDT GENERELT
Vi afholder i dag generalforsamling for, at I som medlemmer kan få indsigt i forretningen og give udtryk for,
hvordan I synes, den skal udvikle sig. Det er også her,
vi vælger den bestyrelse, som varetager jeres lokale
interesser.
Coop-kortet er beviset på, at I er medlem og dermed
medejer af vores brugsforening. Som nyt medlem er
der et ”andelsindskud” på 200 kr. Det, at man betaler
ved indmeldelse, har rødder i andelsbevægelsen, hvor
man forpligter sig i et økonomisk fællesskab.
Som lokal bestyrelse er vi med til at vælge landsrådet,
som er den øverste landsdækkende forsamling. Her
tages de større strategiske beslutninger. Som medlem
er I altså sikret indflydelse på Coop via et repræsentativt demokrati.
Coop Skolekontakt til fremme af ansvarlighed
indenfor sundhed.
Temaet i 2015 var at eleverne skulle blive klogere på
økologi.
I 2015 blevet det igen den absolut største skoleaktivitet i Danmark. Gelsted Skole deltog den 22. maj, hvor
GoCook bussen holdt ude foran Superbrugsen.
Den 16. september var Sebastian Klein på Gelsted Skole, hvor 2. og 3. klasser lærte om, hvordan man laver
en sund madpakke.
Landet over har i alt 161.000 skoleelever deltaget og
totalt 6.800 smagekasser med råvarer er blevet uddelt
kvit og frit til skolerne gennem butikkerne. Der er også
blevet uddelt smagskasser her i Gelsted.
VORES EGEN SUPERBRUGS:
År 2015 har været et svært år for Superbrugsen Gelsted. Vi nåede ikke i mål med det ambitiøse opsatte
mål.
Året har budt på udfordringer, bl.a. lukning på Helligdage.
Butikken har været igennem en modernisering til Koncept 15, som i en periode gav en del ”irritationer” for
kunderne, men vi tror og håber på, at alle synes vi har
fået en rigtig flot butik.
Så valgte Middelfart Kommune at der skulle ny belægning på torvet, og det var selv-følgelig rigtig godt, men
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det gav også en del ”irritationer” for vore kunder.
Derudover har vi sagt farvel til Vagn i slagterafdeling
og goddag til Casper.
Slagter/delikatesse er fortsat bemandet om fredagen,
således at du selv kan bestemme størrelsen på dine
bøffer, købe tilbehør der passer til samt købe færdige
fredagsmenuer. Det ser fortsat ud til at være noget
medlemmerne godt kan lide. I 2015 har slagter/delikatesse også været bemandet om lørdagen.
I december begyndte bake-off at sælge rundstykker
fra Superbrugsen i Nr.Åby, i weekenden. Det blev der
taget godt imod.
OK-BENZIN:
GGIF fik i 2015 en check på knap kr. 20.000, og spejderne fik en check på knap
kr. 5.000. Disse penge
kan Superbrugsen uddele, fordi vi tanker lokalt.
Husk at du får Pluspoint efter køb af de første 40 liter
brændstof pr. måned. Du skal blot huske at bruge sit
medlemskort inden du tanker.
AKTIVITETER I FREMTIDEN
Der vil igen i år blive lavet nogle arrangementer
Kunstmarked
Cirkus Mascot kommer til byen 11/6-2016
Børneloppemarked
Whisky- smagning
Portvins- smagning
FREMTIDSPLANER
Bestyrelsen i Superbrugsen Gelsted forventer at komme ud med et nul resultat i 2016.
Der vil selvfølgelig blive arbejdet hårdt for at få et positivt resultat, men det kræver en markant omsætningsstigning og forbedret indtjeningsevne, og vi skal passe
på vores omkostninger.
På nuværende tidspunkt kan vi godt klare driften og
betale vores afdrag, men på længere sigt vil der ikke
være penge til fornyelse og investeringer.
Superbrugsen står overfor at skulle udskifte flaskeautomat, kølere m.m. i nær fremtid, disse investeringer vil
være en stor post, som vil være svær at løfte med den
nuværende indtjening.
Derfor vil bestyrelsen i 2016 indlede nogle drøftelser
om hvad der skal ske med Super Brugsen Gelsted i
fremtiden.
Med baggrund i ovennævnte kan vi kun som tidligere
opfordre til, at vi alle i byen støtter op omkring vores
brugs og bruger den aktivt.
Henrik har desværre meddelt os, at han bliver nødt
til at søge sig et nyt job, hans ryg kan desværre ikke
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holde til jobbet som uddeler. Henrik fratræder ikke med
omgående virkning, da han ikke har fundet et andet
job endnu. Men på sigt vil det indebære at Superbrugsen skal have fundet en ny uddeler.
Jeg vil slutte af med at sige tak til Henrik og hans personale, for deres gode arbejde og store indsats i det
forgangne år, og ikke mindst tak, fordi alle bevarede
det gode humør selv om butikken i en periode lå i
ombygningsrod.
Også en tak til bestyrelsen for dens indsats, i løbet af
året.
Jeg håber, at alle også i år, fortsætter det gode samarbejde og dermed skaber grundlaget for et godt år for
vores butik

Finn Harmsen, Lars Sjøgaard, og June Munk, blev valgt
som nye medlemmer af bestyrelsen.
Finn Harmsen er herefter valgt som ny formand.

Indtryk fra en hyggelig generalforsamling

Margit Pedersen

Udskiftning af bestyrelsesmedlemmer i Superbrugsen Gelsted
Ved generalforsamlingen valgte Helle Flintholm, (der
ikke var til stede) Ole Pedersen, og formanden, Margit
Pedersen, ikke at genopstille.

Uddeler Henrik fortæller

Der kokkereres til generalforsamlingsmiddagen

Margit Pedersen og Ole Pedersen med en blomstertak for deres store
arbejde for Gelsted Superbrugs.

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

Daværende bestyrelse

Tlf. 64 49 22 99
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Stop ved mindesten !

Udstilling i SuperBrugsen, Gelsted

Søndergade ender ude i Faurskov ved vejgaflen mod
Kertebro og mod Håre.
I 400- året for afslutningen af borgerkrigen sattes
der en mindesten her, hvis indskrift maner til ikke at
glemme den ulyksalige borgerkrig i årene 1534 – 35. I
Faurskov Bjerge led en del af den fynske oprørshær et
lammende nederlag.
Slaget her stod den 30. marts 1535. Den ubarmhjertige
kamp her var indledningen til tilbageerobringen af Fyn.
Den kommende konges lejetropper var under kommando af Johan Rantzau fra Holsten – en erfaren feltherre
på 42 år, der omgik oprørshæren i Middelfart og Assens
ved som en invasionshær at gå i land ved Helnæs den
18. marts med 5 afdelinger på 500 landsknægte og 300
ryttere – en anselig styrke målt med tidens små forhold
i forhold til vores tid. Det skal huskes, at også dengang levede soldater af, hvad de kunne plyndre sig til.
Det samme gjaldt også oprørsstyrkerne. Selve oprøret
gjaldt ikke så meget kirken, men derimod den rige og
magtfulde adel. Deres borge udsattes for erobring med
deraf følgende plyndring. Der var et klassehad, som
selvfølgelig næredes af den regulære følelse af udbytning. I Tyskland havde der godt 20 år før, på Luthers tid
været et lignende opgør, de såkaldte bondekrige, båret
af et krav om mere frihed fra fyrstemagt og pavekirke.
I Danmark var oprørernes inspiration et krav om
mere indflydelse, som det kendes i de nordtyske kystbyer. I disse velhavende handelsbyer styrede, hvad vi
kan kalde byråd ,som var sammensat gennem valg af
driftige borgere, altså en slags begyndelse på selvbestemmelse. I Faurskov endte denne folke-opstand i et
blodigt opgør. Det blev indledningen til kongens genvinding af hele landet og dermed af den styrende magt.
Det er ikke svært at forestille sig, hvordan en kamp
mellem Rantzaus (kongens) krigsvante lejesoldater og
de oprørske bønder med deres lejesoldater måtte ende.
Det endte også her som i resten af landet : nådesløst. Vi kan her bruge kongens undskyldende ord som
illustration. Efter bondehærens endelige nederlag på
Øksnebjerg tæt ved Assens i juni 1535 skrev kongen :
” Dér er det kommet til dræ- bende, da oprørernes lejesoldater efter flugt efterlod den arme almue på pladsen
i angst og dødsens nød, så der desværre blev en mærkelig hob folk slagne ”! Med de undskyldende ord illustreres krigens ubarmhjertighed.
Indskriften fra 1935 på mindestenen lyder :

Den 4. april var der kunstudstilling, hvor flere lokale
kunstnere viste deres værker/ting.

Guds fred med dem her segned
i krigens hårde tid
lad korset stå som tegnet
at endt er broderstrid
Et strejftog
På cykel kan man, hvad der ikke er hverken nogen
hemmelighed eller nyhed, nå vidt omkring. Der er
mange veje her i omegnen, hvor der er ikke er megen
trafik. En tur skal gerne være afvekslende . Det
afhænger jo også af årstiden, hvilke indtryk der kan
opnås. Her er vinterens glatte veje en hindring, men så
må man jo gå til bens. På cykel lærer man at vælge vej
efter, hvor der mødes mindst modvind.
ejp
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Ulla von Wowern har medbragt et lille udvalg af sine
små malerier.
Hun har malet i mange år og har været en del af kunstnerfællesskabet MØLLEN i Jelling i 25 år. Derudover har
hun i årenes løb haft adskillige udstillinger her i landet
og i udlandet, hvilket fremgår af hendes hjemmeside.
Hun bor i Gelsted og har pt. udstilling i Ejby Hallen, og
nogle af hendes værker har tidligere været vist i Gelsted Lægehus.

KobberBixen, og Det Finurlige Glasværksted v/ AnnBritt Larsen

HUSK !

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

www.gelstedbladet.dk
frugt til ferniseringen. Udover at de har haft gang i processen, har de haft bevægelse, hvor de har lavet en
dans til sangen “Fugle”, af Djames Braun. - Meningen
er at lave en “Flashmob”.
Af Maria S. Jørgensen, og Nathalie Elisabeth Broe
Dahlström.
NU har vi haft indvielse af vores nye fugletræ.

Glassmeden v/ Kirsten Hansen

Birgitte Sørensen

Gelsted skole
På Gelsted skole er der innovation og entreprenørskab
på skoleskemaet. Eleverne skal lave en produktionsvirksomhed, som skal fremstille fuglekasser til et kunstværk på skolens gavl.
De er inddelt i tre forskellige hold. Der er et malehold,
et savehold, og et samlehold. Samt et PR hold, der skal
sørge for at brede budskabet videre. PR holdet består
af otte medlemmer. Der er stort pres på børnene. De
har nemlig kun mandag og tirsdag. Så skal de være
færdige. De har været så heldige at få sponsorer til
projektet. Onsdag d.4. maj kl. 12.20 har de en fernisering. XL byg har sponsoreret træ til projektet, Tømrermester Tommy Fjordhauge hjælper til med stillads og
opsætning, og SuperBrugsen har sponsoreret saft og

Janne Madsen og Linda Juul-Pedersen var ideskaberne bag
fuglekassetræet

Skoleleder Anders bød velkommen. Derefter fik lærer
Marianne Carlsson ordet, og beskrev de sidste dages
projektarbejde. Hun kom blandt andet ind på hvilke
lærings- kompetencemål eleverne har arbejdet med.
Formand for skoleudvalget Johannes Lundsfryd var
inviteret som officiel indvier af fuglekassetræet.
Johannes Lundsfryd kom i sin indvielsestale ind på
den nye måde at lave skole på, hvor den åbne skole
er i centrum. Gelsted Børneunivers projekt var et godt
eksempel på, hvordan innovation og entreprenørskab,
den åbne skole og høj faglighed går hånd i hånd.

Geoteknik og Miljøopgaver, så er det COWI A/S.
I Gelsted udføres der klargøring af jordprøveanalyser,
efter prøver hentet op rundt omkring i Danmark.
- Se COWI s hjemmeside, www.cowi.dk
Kontakt COWI i Gelsted v. Arne Kristensen, tlf. 22 10 72 84.
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Når du ikke modtager
Gelsted Bladet.

Desværre hører vi ofte fra vores læsere, at de ikke har
modtaget bladet i postkassen, som det var forventet.
Det foregår lidt efter tilfældighedens princip: En læser
møder et bestyrelsesmedlem og beretter så, at han
eller hun da for øvrigt ikke har fået bladet sidste gang.
Eller sågar de sidste par gange. Adskillige gange har
bestyrelsesformanden haft kontakt til distributionsselskabet og påtalt den mangelfulde omdeling. Men fejlene gentager sig igen og igen.
Vi kan ikke fra bestyrelsens side afgøre præcis, hvad
der går galt. Der ser ikke ud til at være nogen bestemt
systematik i fejlene.
Derfor vil vi bede jer om, når I oplever et svigt, så
snart som muligt at meddele det til tlf. 70 10 40 00
med oplysning om navn, adresse og telefonnummer.
Helst senest dagen efter bladet skulle have været modtaget. Ifølge distributøren vil det kun på den måde
være muligt for dem at indkredse og klarlægge fejlårsagerne. Og det skal så forhåbentlig på sigt betyde, at
vi kan opnå idealtilstand med nul fejl i udbringningen.
En generel henvendelse fra bestyrelsen til selskabet
uden specifikke navne og/eller adresser flere uger efter
fejlene er blevet begået, kan ikke bruges, når de skal
findes og rettes.
Klip nedenstående ud og ring til det nummer, når/hvis
der er problemer, så vi kan håbe på at komme uvæsenet til livs.
Karsten

Dagplejedagen Onsdag D.11/5.
Gelsted & Ejby holdt fælles dagplejedag i Gelsted, i fantastisk forårsvejr hele dagen.
De fleste dagplejere mødtes i Gelsted legestue, hvor
der var fælles morgenmad, efterfulgt af guitarspil og
morgensang.

Om formiddagen gik vi på sportspladsen, hvor den stod
på motorik & bevægelse.
Der blev spillet bold, gået på step stone, løbet stærkt,
sunget og leget med faldskærm.

Vigtigt: Klip denne ud og gem.
Hvis du ikke har modtaget
Gelsted Bladet, skal du ringe på
Tlf. 70 10 40 00. og klage.
Sommerkoncert; Børnesang, rock og nye toner
Igen i år er der blevet afholdt sommerkoncert på skolen. Alle klasser bidrog med flotte og smukke musiske
Efter en super hyggelig og sjov formiddag, i det mest
fantastiske vejr, gik turen tilbage til legestuen, hvor der
blev serveret smørrebrød, efterfulgt af en velfortjent
middagslur til alle de små, der var godt trætte.!!
En KÆMPE tak til :
Gelsted & Ejby Brugs, samt Hansens Frugt & Grønt i
Gelsted, for at sponsorere varer til vores dagpleje dag.
Dagplejer Charlotte Jørgensen.

Vidste du at....
Masser af tilskuere til koncerten

arrangementer. Til sommerkoncerten havde vi besøg af
Byens Bedste Band fra Middelfart Musikskole.
Skolens eget band Easy Metal Power gav den gas og
selvfølgelig var der også ekstranummer til stor glæde
for de fremmødte.
Flemming Schou Christensen
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Hvis du har en god historie/fortælling, der kan glæde
andre, så send den til os på Gelsted Bladet.
Er du med i en forening/klub, så fortæl os hvad der
sker, og hvad I laver, og hvad I har af arrangementer,
og planer.
Vær med til at lave dit eget lokalblad, - det er gratis !

www.gelstedbladet.dk

Hvem laver egentligt Gelsted Bladet
Gunvor Schmidt spiller en stor rolle i
Gelsted Bladets bestyrelse.
Gunvor er født og opvokset i Gelsted og har boet her
hele sit liv på nær 3 år hvor hun boede i Fredericia.
Det var da Gunvor læste på handelsskolen at hun mødte sin mand Rune. Efter handelsskolen bosatte de sig i
Fredericia.

lokale nyheder man kan læse i Gelsted Bladet og at
samarbejdet med Gelsted Kirke er rigtig godt.
Hvad er dit ”job” i bladet?
Gunvors job i Gelsted Bladet er som sagt kasserer.
Da der er ca. 80 annoncører i bladet er der nok at
holde styr på. Der skal hvert år sendes fakturaer ud til
hver enkelt og derpå skal disse tjekkes og registreres.
To gange årligt skal der afregnes moms, så der er altid
noget at se til.
Hvad synes du der mangler i Gelsted Bladet?
Som nævnt tidligere i disse præsentationer, synes Gunvor også at de lokale borgere kunne sætte noget mere
i Gelsted Bladet, og lade være med at tro at det kun
er de andre i byen der kan skrive! – Har du noget på
hjerte, så kom med det.
Samtidig opfordrer Gunvor de lokale foreninger til at
bruge Gelsted Bladet meget mere, så deres budskab
om fremtidige aktiviteter kunne komme med i Gelsted
Bladet inden de skete.
Hvad synes du andre kan gøre for bladet?
Gunvor vil gerne opfordre andre til at skrive til Gelsted
Bladet, som f. eks. den herreklub der er blevet dannet.
De kunne jo sagtens skrive hvad det drejede sig om og
dermed få en god omtale i Gelsted.
Og så er det jo en gratis omtale.
DA

Gunvor er uddannet bogholder og har altid arbejdet
med regnskab og det er også her hun spiller en stor
rolle for Gelsted Bladet. Gunvor er nemlig bladets kasserer og dette er et job, som hun er rigtig dygtig til.
Gunvor bor i et hyggeligt hus, hvor hun og Rune har
boet i 30 år. De købte en byggegrund i Gelsted og byggede det hyggelige hus, som jeg sidder i sammen med
Gunvor og bliver klogere på hvem hun egentlig er.
Sammen med Rune har de 2 drenge, som nu er 28 og
25 år gamle. ”Det var dejligt da drengene boede hjemme, men det giver også en anden slags frihed, nu hvor
vi kun er os to”, siger Gunvor.
Gunvor har førhen arbejdet for landboforeningerne og
arbejder nu på 12. år hos en svineproducent i Tellerup.
Hvornår startede du i Gelsted Bladet?

Sankt Hans Aften på
Holmegaarden
Program
Vi mødes på Holmegaarden kl 18.00 hvor der vil være tændt op i
grillen. Man medbringer selv kød og tilbehør. Øl, vand og vin kan
købes til billige penge.
Kl. 20.00 vil der være båltale og herefter tændes bålet og vi
synger midsommervisen
Der vil være mulighed for snobrød for børn og barnlige
sjæle Så mød op til en super hyggelig aften
Med Venlig Hilsen
Gelsted Borgerforening

Gunvor startede i Gelsted Bladet i år 2008, hvor hun
afløste Aage Scheel Hansen.
Gunvor skulle ”bare passe regnskabet” og det har hun
gjort siden. At være den der skal stå for regnskabet
lyder så nemt, men der er mange ting at tænke på.
Hvorfor startede du i Gelsted Bladet?
Gunvor blev opfordret til at ”passe regnskabet”. Aftalen var at Gunvor ikke behøvede at sidde i bestyrelsen
for at passe regnskabet, men på den kommende generalforsamling manglede man et bestyrelsesmedlem og
hun lod sig vælge ind.
Hvad synes du er det bedste ved Gelsted Bladet?
Gunvor har mange gode ting at sige omkring Gelsted
Bladet, og er meget stolt af at Gelsted har så flot et
lokalblad. Hun mener det er anderledes, der er flere
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NU SKAL VI I GANG!
Arbejdet med at sætte Foreningshuset i stand, har fået en saltvandsindsprøjtning. Claus Hansen
fra Middelfart Sparekasses afdeling i Middelfart, var for nogle måneder siden forbi Foreningshuset,
hvor han blev vist rundt af Næstformand Morten Thomsen. Claus kunne hurtigt se mulighederne
og ville derfor gerne støtte op omkring Foreningshuset. Især det store fællesrum ville han gerne
være med til at støtte og
derfor fik vi byggematerialer
for over 10.000,- kr. til
fællesrummet.
Fællesrummet skal være
centrum for mange af de
arrangementer
Foreningshuset vil afholde i
fremtiden og være samtidig
være med til at bidrage
økonomisk ved at blive
udlejet. Derfor er det vigtigt
at dette rum som et af de
første bliver færdiggjort og
med sponsoratet fra Middelfart Sparekasse er vi kommet et stort skridt tættere på målet.
Fra Foreningshuset Holmegaards side vil vi rigtig gerne takke Middelfarts Sparekasse for deres
sponsorat og vi ser frem til et godt samarbejde i fremtiden.

Arbejdet i Foreningshuset.
Arbejdet med at finde sponsor er ikke det eneste der er blevet lavet i Foreningshuset. I fyrrummet
har vi sænket gulvet og er i gang med at understøtte ydervæggene. Der er blevet arbejdet i
kælderen hvor afløbsrøret er gravet ned. Også i haven har der været gang i gravemaskinerne, hvor
afløbet er blevet tilsluttet kloaknettet.
Vi har også fået afholdt et par arrangementer, hvor der var gospel i Gelsted kirke og vi har
sammen med Fotomanden.com afholdt et fotokursus, med hjælp fra nogle rollespiller fra Odense.

Heldige foreninger
Endnu en gang har SuperBrugsen doneret penge til
lokale foreninger. Foreningshuset Holmegaard, Herre-

klubben og Centerrådet på Gelsted Plejecenter har delt
kr. 10.000.00 i mellem sig udfra kundernes fordeling
af de røde poletter i donationsstanderen. Rigtig mange
foreninger og klubber har allerede fået del i de kr.
10.000,00 SuperBrugsen uddeler hvert kvartal .
P.t. er det Gelsted Forsamlingshus, Fjelsted Rideklub og
Den Kreative Forening på Holmegaarden der er i puljen.
Er du med i en klub, forening eller lignende. Der godt
kunne bruge penge til et eller andet og I har tilknytning til området her – så kom ind og få et ansøgningsskema til næste puljeomgang.

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 !
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FOLKEAKTIER.
Nu kan du være med til at støtte foreningshuset,
ved at købe folkeaktier.
Folkeaktier fungere sådan at man køber en
aktie, som koster fra kr. 100,- og op efter. De
penge som foreningshuset får fra salget af
aktierne går til renoveringen af stuehuset på
Holmegaarden.
Når foreningshuset er blevet renoveret og
begynder at tjene penge, bliver der til
generalforsamlingerne udtrukket 1/10 af alle
aktier som så kan sælges tilbage til
foreningshuset.
Man kan købe folkeaktierne hos Næstformand
Morten Thomsen på mobil 30 300 215 eller den
første torsdag i måneden i foreningshuset fra
kl. 19.00 til 20.00.
Det skal lige siges at Folkeaktie nr. A0001 er
blevet solgt til et beløb på 5.000,- kr. og de penge skal bruges til en noget så kedeligt som
stålbjælke til det store fællesrum. Men det betyder at vi sammen med de materialer vi har fået fra
Middelfart Sparrekasse har næste alle materialer til at færdiggøre fællesrummet.

Sommeren i Foreningshuset.
Der kommer til at ske en masse i Foreningshuset Holmegaard hen over sommeren. Vi er i gang
med at planlægge et harmonika træf d. 9 juli. Mere information kommer senere, men da vi har et
begrænset antal pladser kan man allerede nu købe billetter hos Conny på mobil 2388 0413 eller
Jette på mobil 2193 6384. Billetterne koster 50,- og harmonika spiller er gratis.
Vi har også en lille rollespilscafé i forbindelse med at der afholdes et rollespilsscenarie på
Holmegaarden. Her kan børn og voksne komme op og høre lidt omkring rollespil.
I forbindelse med sommerferien arbejder vi med en legedag hvor der bliver tændt op i grillen om
aften hvor man kan tage kød med. Vi har også et bål kursus, hvor man kan lære at tænde et bål
med hjælp af tændstål. Meget mere info kommer senere.
Torsdag den 12. maj havde 20 herrer og damer købt billet til whiskysmagning på 1. sal i
SuperBrugsen.
Med whiskyekspert Carsten Hering Nielsen i spidsen kom vi igennem 2½ timers intens smagning, hvor smagsløgene og dufteevnen blev sat på prøve. Carsten supplerede smagningen med sin store viden om whiskyproduktion, en god portion humor og anekdoter fra sine mange rejser til Skotland, hvilket gjorde det til en rigtig hyggelig
aften. I løbet af aftenen kom vi igennem følgende 7 whiskyer:
•
Glenlivet Founders Reserve
•
Scapa Skiren
•
Aberlour 12 års
•
Longmorn Destillers Choice
•
Glenlivet 15 års
•
Glenlivet Nadurra Oloroso
•
Aberlour Abunadh
De sidste to whisky var cask strenght på omkring 63 % som fik nakkehårene til at rejse sig hos de fleste. Efter
endt smagning bød Brugsen på sandwich og en kold øl at gå hjem på.
Dømt ud fra salget denne aften, var de tre favoritter: Glenlivet 15 år, Glenlivet Nadurra Oloroso og Scapa Skien
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NYT NAVN TIL FORENING.
Den 26. april afholdt Gelsted Efterløn-og Pensionistforening ekstraordinær generalforsamling, hvor man vedtog nye vedtægter samt nyt navn til foreningen, som
nu hedder:

Danske Seniorer Gelsted.

Generalforsamlingen efterfulgtes af den traditionelle
afslutningsmiddag for medlemmerne efter vinterens
aktiviteter. Her underholdt Tvillinggårdens 7 personers

Herefter kørsel til Vidåslusen, hvor man spiste en dejlig middag på restauranten og gik tur på diget. Dagen
sluttedes af med en tur over grænsen.
Næste udflugt er allerede tirsdag den 7. juni med
bustur til Korinth, hvor vi skal besøge sangerinden Lis
Nees, der vil underholde og servere kaffe og kage for
os. Hjemturen vil ske ad de små veje, der er særligt
smukke i denne tid med udsprungne træer og buske.
Ovenstående indsendt til Gelstedbladet af
Alice Lund
Lundevej 5, 5591 Gelsted
Tlf. 24983267

Invitation til friluftsgudstjeneste

Spejdergruppen Husby-Tanderup-Gelsted inviterer i samarbejde med Tanderup
menighedsrådet til friluftsgudstjeneste
tirsdag den 14. juni
Alle er velkommen til at deltage og vi håber på, at se rigtig mange til dette sommer
arrangement.
Det vil blive afholdt som en picnic, hvor I selv kan medbringe tæppe/stole og
madkurv.

musikgruppe, så man havde en fornøjelig eftermiddag.
Tirsdag den 6.5. afholdt foreningen sin første sommerudflugt, nemlig en bustur til Højer med besøg hos Højer
Pølser og smagsprøver på deres berømte spegepølser.

Der vil være mulighed for at købe pølser, hjemmelavet kartoffelsalat/pasta, brød,
kaffe, kage, is og drikkevarer.
Til arrangementet vil der være boder med spejderaktiviteter, ansigtsmaling og
anden underholdning for hele familien.
Boderne åbner kl. 17.
Vi sætter et stort telt op, så vi kan garantere tørvejr.
Der er gode parkeringsmuligheder ved Tanderup skole
og følge vejen mod spejderhuset,
hvor man kan gå ad kirkestien.
Husk ”lommepenge” til boderne, overskuddet går til spejdernes støtteforening.

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

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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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

27

www.gelstedbladet.dk

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

1

2

3

4

Husk ! DEADLINE næste nummer - Mandag d. 25/07- 2016 - Kl. 18:00

Efter mange års indsats for Gelsted Bladet, har Bent (Smed) Nielsen, desværre valgt at træde ud af Gelsted Bladets bestyrelse. Bent har dog lovet
stadig at levere sine gode artikler til bladet.
Det var med vemod formanden for bladet, Steen Asbjørn, overrakte Bent
en lille flaskegave til afsked.

5

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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ss

o
g

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 *

