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Brink’s Begravelses- 
forretning

Bedemand Peter Brink
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+45 2546 1600 info@invitec.dk www.invitec.dk

CNC-drejning –  CNC-fræsning
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•		hundetegn	m.m.
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Malermester
Michael A. Taylor
Tlf. 20 22 80 62

Har du set   GelstedBladets hjemmeside, 

med mange gode links.

www.gelstedbladet.dk

Frisørsalon Klippehulen 
v. Jane Stimose 

Grønnegade 2 - Gelsted.

Åbningstider 
mandag: 9-20
tirsdag: 9-16 

onsdag: 11-18  
fredag kl. 9 til 16. 
Torsdag lukket.          

Mobil tlf. nr. 41562674 

Ideer og nytænkning kan have svære vilkår, men: 
For en sikkerhedsskyld: - Luk Sportsvænget til GG&IF - skole - hal helt af for trafik: Der er tidligere forsøgt 
tilladelse til ind og ud kørsel fra Odensevej, men desværre den gang afslået.  – Med den stigende trafik må 
der jo tænkes i andre baner, og som måske kan være som her på siden viste skitse debat forslag, for gående 
og kørende trafik fra Koldinghave til GG&IF  klubhus` - Gelsted skole og til Gelstedhallens mange P. pladser, 
på begge sider af hallen, som giver os alle muligheder for, ikke at køre inde mellem legende børn på 
nuværende Sportsvænget, som så kan lukkes, og asfaltvejen måske benyttes til leg på 2 el. 4 hjuls køretøjer. 

Det vil give gode og bedre betingelser nu, hvor der også skal etableres Multibaner mellem Skole og SFO, 
samt nye aktiviteter i GG&IF huset., cykler, knallerter og gående er langs den foreslåede ny vej 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 røde streg viser den ny vej mellem børnehuset og sportspladserne.  

Eks. skole sti Ny hal klubhus 
og skolevej 

Trafikken fra Gelsted / Ejby vejen ud og ind til klubhus, skole og hal vil så helt ophøre. - Den 
nuværende gående cyklende og biltrafik på Koldinghave savner stadig lidt lys, som andre 
steder med skoletrafik. ( Se. f.eks. den nye cykelsti mellem Kingstrup og Ejby) – Det er luksus, 
men desværre mangler der stadig cykelsti gennem Kingstrup by, og ved Skolevejen her på 
Koldinghave. Måske kan forslaget her, være begyndelsen til debat omkring nye og mere sikre 
forbindelser. – Synd der ikke må køre biler ind fra Odensevej siden. - Undskyld, men måske en 
måde at komme i gang på, og ikke mindst for sikkerhedens skyld. -                             bn                                                                                               
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Langelandsvej 6, 5500 Middelfart

Gelsted Borgerforening  - vil byde alle kræmmere, 
frivillige og publikum velkommen til Gelsted marked 
2016.
Som noget nyt i år har markedet fået et nyt salgssted, 
Foreningscafeen som er Foreningshuset salgssted.

De kan tilbyde musikunderholdning i haven fredag og 
lørdag. I huset findes også en amme og puslerum og 
der vil være mulighed for forskellige former for spil i 
haven.
Qvinde frokosten har vi forsøg at gøre lidt sjovere ved 
at de skal møde op med en sjov hat på. 
Hvis man møder op med 4 veninder er man med i en 
konkurrence om en flaske sprut.
Husk at købe billet til torsdagsspisning i SuperBrugsen i 
Gelsted
Og okse billetter til lørdag i SuperBrugsen.
Gelsted Borgerforening håber på godt vejr og højt 
humør.
Vel mødt til marked 2016.

 Endeligt program for Gelsted Marked 2016 
Torsdag 18. august 2016 
Kl. 17.00-21.00 Det Muntre Køkken har åbent  

Kl. 18.30- Gratis spisning for byen i GG&IF teltet (billetter købes i Brugsen) 

Kl. 19.00-24.00 Herning Tivolipark har åbent  

Kl. 19.00-23.30 Musiker Per Larsen spiller i Musikcafeen   

Kl. 19.00-22.30 Stort Markedsbanko i Laden v. GG&IF  

Kl. 20.00-              Gelsted markedsløbet start ved Foreningscafeen. 

Kl. ca.     22.15 Markedsåbning v. Borgmester Steen Dahlstrøm  

Kl. ca.     22.30 KÆMPE festfyrværkeri.  
Fredag 19. august 2016 
Kl. 07.30-09.00 Gratis morgenkaffe for kræmmere  

Kl. 08.00 Markedspladsen åbner  

Kl. 11.00-17.00     Hans Henrik Musik spiller i Smugkroen 

Kl. 17.00-23.00 Bodega Duoen spiller i Smugkroen  

Kl. 18.00 Deadline for køb af billetter til Quindefrokost 
Kl. 18.00-01.00 Kondal-Duo spiller i Musikcafeen 

Kl. 19.45-22.00      Fennec on Fire spiller i Foreningscafeen.  

Kl. 19.00-02.00      Bendt Aaen og Diskotek Night-Event spiller til bal i Laden  

Kl. 19.00-01.00  Diskotek TRENDY i Rock Teltet  

Kl.          -01.00  Herning Tivolipark er på pladsen  

Lørdag 20. august 2016 
Kl. 07.00 Det store Hestemarked åbner  

Kl. 07.30-09.00 Gratis morgenkaffe for kræmmere og hestehandlere  

Kl. 08.00 Markedspladsen åbner  

Kl. 08.00-12.00 Børnemarked på asfaltvejen er åbent  

Kl. 10.00-16.00     Hans Henrik Musik spiller i Smugkroen 

Kl. 11.00-16.00 Quindefrokost 2015 med Diskotek Hysteria i Laden  

Kl. 12.00-13.00 Gratis sildebord i Laden for kræmmere og hestehandlere 

Kl. 14.00 Kl. 14.00 præcis er der salg af resterende spisebilletter  
       til markedsspisning kl. 19.00  

Kl. 14.00-18.00      Mogens Rosenvang spiller i Rock Teltet. 

Kl. 17.00-23.00 Bendt Aaen spiller i Smugkroen   

Kl. 19.00-01.00 BODEGA DUOEN spiller i Musikcafeen 

Kl. 19.00 Markedsspisning i Laden. Senest afhentning af mad kl. 19.30. 

Kl. 19.00-22.00      Musik i Foreningscafeen. 

Kl. 19.30-02.00      RAMASJANG spiller til markedsbal i Laden  

Kl. 20.00-01.00  Diskotek TRENDY i Rock Teltet  

Kl.          -01.00  Herning Tivolipark er på pladsen  

Søndag 21. august 2016 
Kl. 07.30-09.00  Gratis morgenkaffe for kræmmere  
Kl. 08.00  Markedet åbner  

Kl. 11.00-17.00 Bendt Aaen i Smugkroen  

kl. 13.00-14.15       Shu-bi or not Shu-bi underholdning i GG&IF teltet 

Kl.          -17.00  Herning Tivolipark er på pladsen  
Kl. 17.00  Markedet slutter på festlig vis.  

Gelsted marked 2016 uge 33   18-19- 20-21 August.Ideer og nytænkning kan have svære vilkår, men: 
For en sikkerhedsskyld: - Luk Sportsvænget til GG&IF - skole - hal helt af for trafik: Der er tidligere forsøgt 
tilladelse til ind og ud kørsel fra Odensevej, men desværre den gang afslået.  – Med den stigende trafik må 
der jo tænkes i andre baner, og som måske kan være som her på siden viste skitse debat forslag, for gående 
og kørende trafik fra Koldinghave til GG&IF  klubhus` - Gelsted skole og til Gelstedhallens mange P. pladser, 
på begge sider af hallen, som giver os alle muligheder for, ikke at køre inde mellem legende børn på 
nuværende Sportsvænget, som så kan lukkes, og asfaltvejen måske benyttes til leg på 2 el. 4 hjuls køretøjer. 

Det vil give gode og bedre betingelser nu, hvor der også skal etableres Multibaner mellem Skole og SFO, 
samt nye aktiviteter i GG&IF huset., cykler, knallerter og gående er langs den foreslåede ny vej 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 røde streg viser den ny vej mellem børnehuset og sportspladserne.  

Eks. skole sti Ny hal klubhus 
og skolevej 

Trafikken fra Gelsted / Ejby vejen ud og ind til klubhus, skole og hal vil så helt ophøre. - Den 
nuværende gående cyklende og biltrafik på Koldinghave savner stadig lidt lys, som andre 
steder med skoletrafik. ( Se. f.eks. den nye cykelsti mellem Kingstrup og Ejby) – Det er luksus, 
men desværre mangler der stadig cykelsti gennem Kingstrup by, og ved Skolevejen her på 
Koldinghave. Måske kan forslaget her, være begyndelsen til debat omkring nye og mere sikre 
forbindelser. – Synd der ikke må køre biler ind fra Odensevej siden. - Undskyld, men måske en 
måde at komme i gang på, og ikke mindst for sikkerhedens skyld. -                             bn                                                                                               
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Sct. Hansbål
Det var tæt på at bålfesten ved Holmegården dette 
år var gået i vasken. Den startede i hvert fald som en 
meget våd affære.
Dette blads udsendte reporter var på plads og nåede 
lige at tage et foto,  da vandet væltede ud af skyerne. 

Kameraet kom ind på maven under T-shirten for at 
skåne det mod vandmasserne. Der gik mindre end 30 
sek., så var der lige så vådt inden for trøjen som uden-
for. 
Da Deres udsendte reporter, der ellers ved rigtig 
meget, ikke ved hvor meget vand sådan et kamera kan 
tåle på en gang, tog jeg flugten hjem i tørvejr. 
På min flugt hjemover bemærkede jeg ud af øjenkro-
gen mange ankommende mennesker og der endte 
med at opholde sig rigtig mange, nogen siger op imod 
100, gæster omkring et bål og en grill, der trods den 

fugtige start både kunne tændes og varme.
Årets båltaler, Kai Wosniak kom i  sin båltale ind på 
vigtigheden af at tale Gelsted op. Ikke ned. 
Han kom med rosende og anerkendende bemærk-
ninger om udviklingen på Hylkedamvej, hvor Gelsted 
Erhvervspark på baggrund af Frank Petersens igang-
sætterlyst og  –evne har skabt en positiv situation. 
Ikke bare for Gelsted, men i højeste grad også for Gel-
sted. 
Han mente også, at vi kan glæde os over, at der sker 
meget nyt i foreningslivet. Det er godt med fornyelse. 
Det er godt, at yngre personer har lyst til at starte nye 
foreninger. Der, hvor nogle gamle holder op, er der 
brug for at nye starter op.
I T-krydset, ud for hvor Kai og Gerda Wosniak bor, kan 
der ikke foregå meget, som Kai ikke ser. 
En dag stod der ovre på værkstedets plads 2 personer 

og beundrede den Kenwood lastvogn, der står parke-
ret der. Kai går over til dem og siger, at de må da godt 
stige ind og bese den indvendig. - Men så skal de også 
fortælle, hvem de er. De er på besøg fra Sjælland, har 
overnattet på kroen og har været ude at se på nogle 
huse, der er til salg. Den ene har fået ansættelse i tre-
kantområdet og de er på Facebook kommet frem til, at 
det er Gelsted de skal slå sig ned i. 
Omtalen på Facebook af socialt liv i form af foreninger 
og klubber  i Gelsted, havde fået dem til at mene, de 
skal slå sig ned i Gelsted. Hellere her end i Ejby eller 
Årup. Vi skal altså tale Gelsted op, ikke ned, hvis vi vil 
have tilflyttere.
Efter den voldsomme byge i starten af arrangementet, 
endte aftenen som en dejlig, dansk sommeraften.
                                                                                  KL

Firmanyt på Koldinghave: 

Først Fyns Jordbor, så Cowi a/s 
og nu Boreteknik a/s, Gelsted!

Cowi a/s vil fremadrettet kun koncentrere sig om deres 
kerneområder, som Rådgivende Ingeniørvirksomhed. 
I den forbindelse ønskede Cowi a/s, at frasælge alle 
deres boreaktiviteter.

Det lykkedes for Benjamin Lygum Kristensen, at købe 
afdelingen på Fyn og dermed bevare firmaet i Gelsted.
Alle medarbejdere, bliver i det ”nye” firma, Boreteknik 
a/s, og adressen bliver fortsat, Koldinghave 18, 
Gelsted.
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Støt vore 

annoncører, 
-  Handel lokalt !

    

      

Alt i hjemmeslagtning, 
pålægsfade og lækkert 

kød

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

Boreteknik a/s udfører geotekniske og miljøtekniske 
boreopgaver i hele landet og har gennem årene også 
haft en del opgaver i vore nabolande. 
At firmaet ligger i Gelsted, er ingen tilfældighed, alle 
medarbejdere stammer fra området, og Gelsted ligger 
rigtig godt, i forhold til, at man har opgaver i hele lan-
det. 

Adressen i Gelsted, er der hvor Gelsted´s gamle bore-
firma ”Fyns Jordbor” startede og der er stadig en enkelt
medarbejder i Boreteknik a/s, der har haft sin start i 
branchen, hos Fyns Jordbor.
                                                                 ak - bn

Projekt Dåseringe.

Projektet blev startet i 2002 af Kirsten E. Andersen 
efter et besøg i Thailand, hvor hun blev opmærksom 
på, at de samlede dåseringe ind - og brugte dem til et 
godt formål, - skruer og bolte og andre dele til kunstige 
ben- og armproteser.

I Thailand blev "The Prostheses Foundation" startet 
1992, og i Foundation står der bl.a, at det primært er 
fattige mennesker, der kan komme i betragtning, og 
dem er der mange af i Asien og Thailand. 
I Nord -Thailand er der mange, der mister ét eller beg-
ge ben pga. landminer, og i syd er det specielt på grund 
af slangebid de mister ben. Mange har også sukker-
syge, og mister derved ben, som må amputeres. 
Det er en katastrofe, hvis en far/familieforsørger mister 
det ene ben, da det ikke er muligt at arbejde i f.eks. 
rismarkerne, hvis man ikke er mobil.

Jeg er med i projektet, som indsamler. - I kan derfor 
aflevere indsamlede dåseringe på min adresse: 
Gelstedskovvej 10, i den grønne spand med påskriften 
"Projekt Dåseringe". Ellers kan jeg kontaktes på tlf.nr. 
25 69 46 50.
Det er kun dåseringe fra sodavand-,og øldåser der kan 
bruges, da dåsens ring er lavet at en noget hårdere og 
renere aluminiumstype. Gør lige opmærksom på, at der 
går ca. 72  ringe på 10 gram.

De indsamlede ringe bliver afsat i Danmark, til højest 
bydende. Herefter vil Projekt Dåseringe overbringe 
pengene direkte til hospitalet i Thailand. Pengene går 
ubeskåret til hospitalet.

Jeg håber på, at borgerne i Gelsted og omegn, vil være 
behjælpelig med at samle ringene ind. Så vi som by 
kan gøre en forskel for de fattige i Asien og Thailand, 
så de kan få de proteser, de ikke selv har råd til.  
                                                          Evy Jensen

HOBBY KLUBBEN I GELSTED
Hvis du vil vide lidt mere om en lille klub der findes i 

GELSTED, så læs videre her ……..

Vi henvender os til piger og drenge fra ca.8 år og opef-
ter. Vi er et modstykke til de mange sportsaktiviteter 
der findes i vores nære miljø. 
Vi er en KREATIV FORENING der tilbyder aktiviteter 
som f.eks glasmageri, lysestøbning, julegaveværksted, 
syning, fingerstrik, pynt til årstiden og mange andre 
syslerier med nål og tråd og hobbymaterialer. 
Derudover har vi det bare hyggeligt sammen.

HOBBY KLUBBEN har eksisteret i mange år, og har de  
seneste år haft et dejligt kreativt lokale på Holmegår-
den. Dog er vi  til denne sæson på udkig efter et nyt 
mødested med plads til alle vores spændende materia-
ler og en flok glade unger, der synes godt om kreative 
udfoldelser. 
Vi mødes 2 timer en gang om ugen i moduler af 10 
gange. Prisen er beskeden -..250,00 kr for et kursus-
forløb a’ 10 gange. 
Undervisere er Lise-Lotte, Kirsten og Hanne, alle 3 
kompetente på området, de holder sig opdateret med 
kurser , inspiration osv.

KOM OG MØD OS PÅ GELSTED MARKED, hvor vi har en 
stand med TOMBOLA- og tro mig der er mange dejlige 
hjemmelavede gevinster !!! Her kan du også få mere 
info om klubben, 

På vegne af Hobbyklubbens bestyrelse
Jette Lund
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Støt vore 

annoncører, 
-  Handel lokalt !

 
Vi reparerer også din bil 

 
Husby Auto Storegade 23 
5592 Ejby - Tlf. 64781446 

Åbent hus i Hundeklub
Schæferhundeklubben, Kreds 26, Vestfyn har i år 

eksisteret i 40 år på forskellige adresser i det 
vestfynske område. 

For nærværende har klubben – som er én blandt 65 
kredse i Schæferhundeklubben for Danmark – lejet sig 
ind på en ca. 3 HA stor grund bagved Fjelsted Speed-
wayklub. Pladsen er ideelt beliggende, og indretningen 
af træningsfaciliteter er – efter at klubben for ca. 4 år 
siden flyttede fra den gamle Rørup Skole – stadig under 
opbygning. 
I år har man indrettet en indhegnet træningsbane spe-
cielt beregnet på hvalpetræning og klubhuset har her i 
sommer fået indviet en stor terrasse, hvorfra man har 
et glimrende overblik over de 3 træningsbaner. 
Inden efteråret skal pladsens lysanlæg udvides med 
3 nye lysmaster, så aftentræningen uhindret kan fort-
sætte. Arbejdskraften leveres hovedsageligt af klubbens 
egne entusiastiske medlemmer. 

I anledning af 40-års jubilæet og de seneste færdiggø-
relser af klubfaciliteter holder klubben åbent hus for alle 
hundevenner og hunde af alle racer lørdag d. 27 AUG. 
kl. 14,00 – 16,00. 
På denne dag vil klubben fremvise et program med ind-
slag fra (næsten) alle de områder, klubben beskæftiger 
sig med: Lydighedstræning, hvalpetræning, familiehun-
detræning, forsvarsarbejde, rallylydighed og som noget 
nyt også agility. 
Der vil for alle gæster med hunde være lejlighed til at 
afprøve nogle af klubbens træningsredskaber bl.a. i 
form af en speciel agilitybane. Medbragte hunde skal 
være i snor og kunne anbringes i bil eller afbindes på 
pladsen.

Kreds 26's træningsplads findes på adressen: 
Ridderstien 31 i Fjelsted. 

Der er opstillet skilte, som viser frem til pladsen ad en 
markvej, og der er rigeligt med P-pladser. Kredsen er i 
løbet af åbningsperioden vært ved en kop kaffe og en 
specielt fremstillet ”Jubilæumskage”, og derudover
kan der købes drikkevarer til ”klub”-priser.

Schæferhundeklubben, Kreds 26 er en almennyttig 
forening. Udover at træne schæferhunde og lignende 
brugshunde til sportslige formål (prøver og konkurren-
cer) opfatter vi vores almennyttige rolle som et tilbud 
til alle hundeejere - uanset hvilken race man er i besid-

delse af – som måske blot ønsker sig en god og lydig 
familiehund. ”Bomuldshunden” og Grand Danois'en er 
derfor lige velkomne til at træne i kredsen. 
Der starter nye hold fra begyndelsen af SEP,  men i 
princippet kan man blive optaget på et hold, hvornår 
det skal være. Kredsen håber naturligvis på, at mange 
vil benytte sig af tilbuddet.

Billedet viser Anita Faurholt’s hund “Ruby” i et lavt 
spring over et langsgående springbræt. 
Anita Faurholt er uddannet agilityinstruktør og dommer 
og vil fremover stå for agilitytræningen i Kreds 26.

      Spørgsmål vedrørende ”Åbent-hus” dagen eller 
kredsens arbejde i almindelighed kan rettes til klubbens 
formand: Henning Koch, Gelsted, Tlf. 40 94 56 16 eller 
på e-mail: angning@hotmail.com   
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Vi udfører alt i tømrer-
og snedkerarbejde

samt løser
specialopgaver

og totalentrepriser...

www.lebaek.dk

Gelsted Seniorklub orienterer!                                   

Sommeren - 2016.                         
Når man fylder 60 år, kan man stadig mange ting – 
f.eks. på Holmegård gør vi, som herunder: Man fort-
sætter vel som før, men nu med mulighed for at blive 
Seniorklubmedlem, og jævnligt deltage, og få nye kon-
takter med flere mennesker i sådan en klub, og komme 
med, eller modtage nye oplevelser, og tage dem med 
sig hjem, til eftertanke.

Gelsted Seniorklub blev til d. 3. september 1996, nu 
gået 20 år, og har hver onsdag fra kl. 9 til 12 haft rigtigt 
godt fremmøde, dog afbrudt af 8 ugers sommerferie. – 

Vi har en masse aktiviteter, hvor man selv vælger, hvad 
der passer bedst. 
Ud over disse onsdagsmøder har vi sidste år haft mere 
end 30 andre arrangementer, med fester, udflugter og 
foredrag. 
I uge 33 ligger det fast, at vi servicerer Gelsted mar-
kedsgæster i et stort telt, hvor vi leverer hjemmelavede 
skære og - lagkager til kaffe, – ostemadder til te,– øl og 
vand til tørre halse. - Her tegnes ny medlemmer, - 25 
kr. for resten af året, herefter 50 kr. pr. år. 
Alle arrangementer kræver en stor indsats, og det 
hjælper vi hinanden med.  Ikke alle nye føler sig klar 
til møderne, men vi er glade for al den opbakning, som 
Gelsted Senior klub får ude fra alle vore medlemskaber, 
som så altid er velkomne til aktiviteterne senere hen. 

Helt roligt og automatisk kommer lysten til at mødes 
på onsdage, og så kommer der god gang i senior livet. 
Her i det sidste halve års tid møder der helt frivilligt, og 
tilsyneladende med stor interesse mellem 55 og 70 ud 
af ca. 190 medlemmer, og der starter vi med kaffe og 
rundstykker. - En ny snakkegruppe er startet, og arran-
gerer aktiviteter, som vi ikke har haft før. 
Vi har medlemmer der frivilligt hjælper Genbrugsbutik-
ken med diverse, og donerer deres indtjening til Senior-
klubben. Vores tirsdagshold træder til når der er brug 
for os med vedligehold, og dermed gavner vores økono-
mi. Mener I her er pænt og orden, i det meste omkring 
samlingsstedet Holmegården, så er det gr. samarbejde 
mellem Gelsted Borgerforening og mandagsholdet fra 
Gelsted Seniorklub, der startede i 1996. - For dette får 
Seniorklubben husly.  
I vor sommerferie er vi fra mandagsholdet stadig på 
job, med vedligeholdelse, og hjælper med: Hækklip-
ning, slåning af græs på alle skov- og markveje, og der 

er altid brug for flere frivillige på mandage.
Borgerforeningen kan fortsat bruge nye folk til sorte-
ring oprydning m.m. - Kig ind på Holmegård torsdage 
kl. 19,00 - mød andre frivillige hjælpere, og få nye 
bekendtskaber, og giv dem en hånd med et par timer, 
som sluttes af med forfriskninger, og en snak. 
Prøv også et kig ind til Mandagsholdet. 
Med denne orientering håber vi hermed, at alle nu ken-
der til lidt af Holmegårdens mange aktiviteter. 
Mere om mødeplan – sket er sket – historie - bestyrelse 
og billeder kan læses på www.gelstedseniorklub.dk 
                                                                        BN
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Gelsted Foderstof
Værkstedsvej 5
5591 Gelsted

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

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

Støt vore 
annoncører, 
-  Handel lokalt !

En lille Gelsted Historie
For et par år siden hørte jeg professor Johannes Nør-
regaard Frandsen udtale i et foredrag: "En fynbo har 
elastik i ryggen". Dermed mente han, at en fynbo kan 
flytte væk fra Fyn, men han vender tilbage til sin fødeø.

Hvad professoren ikke nævnte (eller vidste) var, at 
denne elastik kan strække sig over et par generationer. 
Derfor denne lille historie, der forresten slet ikke begyn-
der på Fyn:

I år 1770 gifter en bondeknøs Peder Pedersen Hade-
riis fra Vestjylland sig med datteren til gårdmanden på 
Gindeskovgaard beliggende mellem Herning og Holste-
bro. Desværre dør konen i barselssengen - det gjorde 
mange dengang. Han er imidlertid blevet ejer af Ginde-
skovgaard og da han med en ny kone får en søn i 1781, 
døbes denne Peder Pedersen Gindeskov. 
Da han ikke er ældste søn, skal han ikke arve gården, 
så han drager mod sydøst og havner i Roerslev, hvor 
han bliver gift i 1817.

De får i 1823 en søn Jacob Pedersen Ginneskov 
(ændring af stavningen). 
Denne Jacob gifter sig i 1851 med en pige fra Kauslun-
de. Parret får i 1859 en søn Hans Peter Jacobsen (nav-
net Ginneskov ikke ført videre).

Hans Peter Jacobsen gifter sig i 1883 med en pige fra 
Gelsted og de slår sig ned på Gelsted Mark (nuværende 
adresse Gelsted Skovvej 5). 
Den 9. april 1884 får de en datter Ane Marie Kathrine 
Jakobsen (ændring af stavemåden). Hans Peter Jacob-
sen arbejder ved jernbanen og han har åbenbart været 
både flittig og dygtig, for i 1899 flytter familien til Ejby, 
hvor Hans Peter Jacobsen bliver forfremmet. I 1901 
flytter de videre til Lunderskov, hvor Hans Peter Jacob-
sen efterhånden avancerer til baneformand.

I 1914 bliver Ane Marie Kathrine Jakobsen gift med en 
smed Jacob Nielsen fra Skanderborg og de slår sig ned 
i Aarhus. De får i 1918 en søn Eigil Ginnerskov Nielsen 
(navnet genindført, med en ændring af stavemåde). På 
et tidspunkt før 2. verdenskrig flytter familien til Køben-
havn.

Eigil Ginnerskov Nielsen gifter sig i 1942 med en lokal 
skønhed og i 1949 får de en søn - undertegnede, Erik 
Ginnerskov. Se, nu sker der så det, at i 2003 bliver 
jeg SÅ træt af det lokalområde i Nordsjælland, hvor 
jeg ellers havde boet med kone og børn i 25 år, at det 

besluttes at flytte til Fyn. Jeg vidste godt, at min farmor 
var fra Fyn, men det var nu slet ikke derfor. Her var det 
bare muligt at købe et hus, jeg kunne betale. Jeg vidste 
i øvrigt på det tidspunkt slet ikke hvorfra på Fyn min 
farmor kom.

Jeg afsøger markedet og beslutter mig for et hus i Gel-
sted og sådan blev det: En eksilfødt fynbo er vendt 
tilbage til Fyn. Det var først, da jeg fortalte min mor 
om vores nye adresse, at jeg blev gjort opmærksom på 
min farmors fødeby. Siden har jeg via slægtsforskning 
fundet resten af historien bagud - og den nøjagtige 
adresse, hvor farmor blev født.

                                               Erik Ginnerskov
                                           http://ginnerskov.dk

Hermed forslag til gavn for leverandører 
til Børneuniverset, og det kan nås endnu

Praktisk ønsketænkning for en sikkerheds skyld omkring 
Koldinghave 3 i Gelsted:

Jeg håber på færdiggørelse  af vejen ved vort ny Børne 
univers, der besøges dagligt af rigtig mange gående 
– cyklende og biler med deres børn, til og fra, og som 
fungerer perfekt, men desværre er der en besværlig 
adgang til P. pladsen for leverandører med store vare- 
og lastbiler, som nødvendigvis skal holde ude på vejen, 
til gene for den øvrige trafik, og hvis der er en der er 
kommet ind på P pladsen, er den næsten ikke til at få 
ud igen, grundet formningen af indkørslen, der let kan 
ændres til bedre forhold. Næsten umuligt at dreje til 
højre, kan her blive muligt. 

Billedet fortæller alt. Der er lige et helt nyt skoleskilt der 
let kan flyttes, hvorefter der kan gøres belægning klar 
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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.  

til store lastbiler fint kan køre ud og ind, noget som til-
syneladende er glemt ved projekteringen, men kan nås 
endnu med en ekstraregning, der giver bonus.

Om muligt, ønskes etablering af manglende cykel- og 
gåsti, langs Koldinghave vejen, og så få lavet lidt gade-
lys. Vejen er jo er blevet en ny skolevej, og ingen rigtig 
mulighed, for at gå til siden, når der kommer biler. – 

Håber og tror, at omtalte vil blive besigtiget af kommu-
nens kyndige, og måske give anledning, til den tilsy-
neladende manglende færdiggørelse, som måske først 
kan ses tydelig nu efter ibrugtagningen. - Vi er tilfredse 
og rigtig glade for børneuniverset, og seneste skole- 
forbedringer, med anledning til, at vi har fået flere nye 
unge familier til at bosætte sig her i skoleområdet. -      
                                                                   BN

Krolf
Mandag 13.juni var der trængsel på krolfbanen ved 
Holmegården.
Vi havde nemlig besøg af krolfspillerne fra Flemløse 
krolfklub.

Det var en våd dag med regnbyger, men alle var for-
trøstningsfulde, banen var våd og tung at spille på, 
med det gjorde kun udfordringen større.
Vi spillede to omgange med en indlagt kaffepause med 
et flot kagebord skabt af Tove Rask.
Da det regnede en del var det til sidst umuligt at føre 
pointskemaer med blyant, så man sjussede sig til poin-
terne, med en del sjove udtryk til følge.
Alle var enige i at vi havde en våd og sjov eftermiddag, 
med ønsket om at ses til næste sommer i Flemløse.
Sten 

Danske Seniorer Gelsted
Fhv. Gelsted Efterløn-og Pensionistforening afholder
åbent hus tirsdag den 9. august 2016 kl. 14-17 på 
Gelsted Plejecenter (cafeteriet). Her kan interesserede 
komme og høre om foreningens aktiviteter.
Der vil være fællessang, stolegymnastik, kortspil og 
andre spil, eller man blot kan hygge sig og ”drøfte ver-
denssituationen”. 
Vi byder på kaffe/kage og øl/vand, og man kan evt. 
købe medlemskort for resten af året til halv pris. 
Med eller uden dette kan man tilmelde sig vores næste 
spændende udflugt den 23. august eller spekulere på, 
om  man måske vil deltage i julemiddagen den 29. 
november.
Vi håber at ses. Alle er velkommen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Brugsfusion i stor enighed
På den ekstraordinære generalforsamling i Gelsted 
Brugsforening onsdag d. 29. juni blev fusionen mellem 
Gelsted Brugsforening og Brugsforeningen for Mid-
delfart og Omegn en realitet. Med 61 stemmer for og 
0 stemmer imod, blev sammenslutningen enstemmigt 
vedtaget på generalforsamlingen.

"Efter syv år med underskud er vi nu kommet i økono-
misk sikker havn. Havde vi ikke gjort noget, ville vi på 
sigt ikke have kunnet bevare SuperBrugsen i Gelsted", 
lyder det fra Finn Harmsen, nu formand for butiksbe-
styrelsen i SuperBrugsen.

Fusionen sker med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 
2016. Gevinsten er blandt andet fælles markedsføring, 
bageri og slagterafdeling.

Vh
Finn Harmsen, Tornhøjvangen 5, Gelsted
tlf. 51 38 83 86

Har du set Gelsted Bladets hjemmeside, 

med mange gode links.

www.gelstedbladet.dk

Vidste du det?
Undgå mobilchok på rejsen!
I ferietiden rejser mange udenlands, men pas på, at 
mobiltelefonen ikke bliver en dyr følgesvend. - Ved 
rejser uden for EU, er det klogt at tjekke priserne på 
roaming, som det hedder, når mobilen bruger et andet 
netværk end din operatørs. 
– Slå telefonsvarere og data fra, og tjek kun mails osv. 
i nærheden af et lokalt Wifi - spot.
Rejser du inden for EU, er der et dataloft på 465 kroner. 
– Overskrides dette beløb, lukkes forbindelsen. 
– Du modtager en sms, når 80 % er brugt. – Læs mere 
på taenk.dk  
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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

Initiativer
                 Har Gelsted et luksusproblem ? 

På initiativ af nogle yngre beboere i Gelsted sogn har 
man etableret ”Foreningshuset Holmegaard” og der 
er gang i at istandsætte ejendommen, sådan som det 
beskrives i forrige nr. af Gelsted Bladet.
Heraf fremgår det også , at foreningshuset søges finan-
sieret gennem tegning af folkeaktier og at der planlæg-
ges et program, som naturligt nok rummer forskellige 
former for møder.
Al ære værd er det, at nogen gør et frivilligt stykke 
arbejde, og det må vi andre støtte. Men så er der et 
problem, som kan vise sig at rumme et luksusproblem, 
hvordan det ?
I Stiftstidende omtaltes den 21. maj et møde i Nørre 
Aaby. I artiklen opregnedes aktiviteter, som skulle øge 
lokalrådets mening ved at ændre det til et ”udviklings-
råd”. Ved mødet opstilledes en række punkter, som det 
var ønskeligt at tage fat på og få udviklet. Der er sagt i 
forbifarten, nævnt alle ting, vi kender og allerede arbej-
der for her på stedet. 
Som det første ønske stod på deres liste: et medbor-
gerhus ! Et sådant hus har de nærliggende stationsbyer  
i øvrigt heller ikke! -  Og så har vi nu her i sognet hele 
fire : Forsamlingshuset, Kirkeladen, Holmegård og For-
eningshuset som det sidst tilkomne. - Hvad gør vi nu  ?
   Ser vi på aktivitetslisten på næstsidste side i Gelsted 
Bladet, så har vi mange ting at mødes om, det gælder 
lige fra en almen, folkelig sag som sangaften i Forsam-
lingshuset til møder i Frimærkeklubben på skolen ( skal  
skolen ikke også regnes for et muligt samlingssted ? ), 
og der er foreninger nok: Borgerforeningen, Lokalrådet, 
Idrætsforeningen m. fl. som har bestyrelser hvor man 
kan gøre sin indflydelse gældende. Det er i grunden 
overvældende, at så mange kan og vil så meget her 
hos os. Der er dog altid plads til flere deltagere fra hele 
omegnen.
   Afgørende er for mig at se er, at alle disse initiativer, 
som jeg vil kalde almene, folkelige, ikke spænder ben 
for hinanden. Derfor – og det skal gælde fra nu af ! - 
gælder det om, at folkene bag de folkelige initiativer 
kontakter hinanden personligt. I første omgang skal der 
ikke indkaldes til et fælles møde. Jordbunden skal bere-

des ved, at initiativtagerne søger personlige samtaler 
om program og ideer.
Som det første kunne der tales om nødvendigheden af 
at købe en fælles sangbog (højskolesangbogen), om at 
finde folk til musikledsagelse, om at finde emner som 
ikke kun er underholdning ( underholdning er der nok 
af i medierne). Hermed bare et forslag : hvorfor skulle 
Sankt Hans aften ikke kunne indledes med et fore-
drag, inden bålet tændes ! Festligholdelsen af Morten 
(Luther) i november behøver jo ikke kun være et mad-
gilde.
  Afgørende er altså, at forsamlingshusene ikke spæn-
der ben for hinanden; det er jo er de samme menne-
sker, man henvender sig til, lige  som det også er de 
samme sponsorpenge, man kappes om at få del i 
En ting er sikker: de gode initiativer har betydning ved 
at vise, at vi ikke er et søvnigt udkantssted. Det bør 
alle beboere og tilflyttere gøres klart. 
Var der ikke en gruppe, som påtog sig at byde alle 
nytilkomne sogneboere velkommen ? 
I øvrigt kan Gelstedbladet, som det også sker, bruges  
til  kommunikation af alle vore fortræffeligheder. 
Bladet er der i øvrigt heller ikke magen til i naboegnene 
( jfr. at  det i  Stiftstidende nævnte møde efterlyste 
”kommunikation”).
                                                                            ejp
Min nabo Tommy, som gør en indsats i idrætten, har 
lige gjort mig opmærksom  på, at vi også har Klubhu-
set og Gelstedhallen, hvor vi kan samles ! altså to mere 
oven i de allerede nævnte fem !

Vej forvirring
I blad nr. 2 - juni 2016 bringer I artiklen "Stop ved min-
desten !".

I artiklen hævdes det, at Søndergade ender ude i 
Faurskov ved vejgaflen mod Kertebro og mod Håre.
Dette er ikke korrekt. Søndergade ender ved kommu-
negrænsen til Assens Kommune. Derefter hedder vejen 
Lunghøjvej hele vejen ud til mindestenen. Og ligger 
ydermere også i et andet postnummer og en anden 
kommune.

Med venlig hilsen
Helle Veland
Lunghøjvej 20
Aarup 
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Man-fredag 8-19.    Lør-Søndag 8-18 

Du finder vores annonce i Ugeavisen Vestfyn hver uge

Til baby

- til mor

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.

GRATIS
FOR 

MEDLEMMER
Læs mere på 

superbrugsen.dk/baby

Der tages forbehold for evt. trykfejl !



www.gelstedbladet.dk

12

Tanderup
Vognmandsforretning I/S

Tanderupvej 60 - 5591 Gelsted

Tlf. 6478 1083

Fax. 6478 1023

Erik - Mobil : - 2082 3083
Flemming - Mobil : 2081 4083

Malerfirmaet 
Andersen/Garrett Vestfyn A/S

Tårupvej 45
5591Gelsted

Tlf. 21698784 
 andersenmaler@gmail.com

Fodbold Træningstider i Gelsted G. & I.F.    fra august 2016
Fodbold er for alle, så kom og prøv, de tre første gange er gratis.  
Vi glæder os til at se både nye og "gamle" spillere. 
Vi træner - fra uge 32 - ved klubhuset, Sportsvænget 5, Gelsted.  (se under hold og årgang, hvor der trænes)

Vi mangler en – to trænere til de yngste spillere –  kunne det være noget for dig?
Så mød op til træning og henvend dig til de øvrige trænere.
Følg med i alle kampene på www.dbufyn,dk  og veteranerne  på  www.OB70.dk
Lokalopgør:  Herre senior spiller turneringskamp mod Aarup onsdag den 17. august kl 18.30
Lørdag den 17. september er der fodbold hele dagen fra kl. 10.00 til 17:00 på Gelsted stadion
Der er fri entre – kom og hep på holdene
Med venlig hilsen    Fodboldudvalget:    Marianne Engstrøm, Jesper Navne, Søren Jepsen og Britta Jensen

 

Hold Årgang Holdnavn Dag Sted Kl. Træner 
U3-U4-U5 
Drenge/piger 2014-13-12 Gelsted G&IF torsdag  Gelsted 17:10 - 18:10 Emil Jensen, Tommy Fjordhauge, "ny" 
U6-U7 Drenge/piger 2011-10 Gelsted G&IF torsdag  Gelsted 17:10 - 18:10 Emil Jensen, Tommy Fjordhauge, "ny" 

U8 Drenge/piger 5m 2009 Gelsted G&IF mandag  Gelsted 17:10 - 18:10 Britta Jensen, Emil Jensen, "ny" 
      torsdag  Gelsted 17:10 - 18:10   
U9 Drenge/piger 5m  2008 (+07) Gelsted G&IF mandag  Gelsted 17:10 - 18:10 Britta Jensen, Emil Jensen, "ny" 
      torsdag  Gelsted 17:10 - 18:10   

U11-12-13 Drenge* 2006+05+04 EGB =  mandag Brenderup 18:00 - 19:30 Pilip  
    Ejby/Gelsted/Brenderup tirsdag  Gelsted 18:00 - 19:30 Lennart Mathiasen, Dorthe Gudiksen 
      torsdag  Ejby 18:00 - 19:30 Michael Thomsen, Jan Frydensberg 
U11-12-13-14 Piger** 2006-05-04-03 EGB =  mandag Gelsted 17:00 - 18:30 Troels Clement, Annitta Sørensen 
    Ejby/Gelsted/Brenderup torsdag  Ejby 17:00 - 18:30 Torben Aamand, Jacob Eriksen 

U15 Drenge* 2003+02 Gelsted/Ejby mandag Ejby 18:30 - 20:00 Michael Andersen, Kent Stimose 
      onsdag  Gelsted 18:30 - 20:00   
U16-U15 Piger** 2002+01 EGB =  mandag  Brenderup 17:30 - 19:30 Kai Andersen, Lars Thrane 
    Ejby/Gelsted/Brenderup onsdag Ejby 18:00 - 20:00   

U16 Drenge* 2001 Gelsted/Ejby mandag  Ejby 18:30 - 20:00 Steen Davidsen og ? 
      onsdag  Gelsted 18:30 - 20:00   
Damer og fyldt 15 år Gelsted Damer 7mands mandag  Gelsted 19:30 - 20:30   
Fodboldfitness damer   Gelsted fodboldfitness        (Erik Christensen) 

Herre Senior fra 16 år Gelsted Herre serie 3 mandag Gelsted 19:00 - 20:30 Kenneth Risum Hansen tlf.29284506 
      onsdag Gelsted 19:00 - 20:30   
Veteraner fra 45 år (40 år)     Gelsted torsdagskampe Flemming Andersen  tlf. 21253775 

*Vi har holdsamarbejde med Ejby IK i U14-U16 drenge. 
  **Vi har holdsamarbejde med Ejby IK og Brenderup i U10-U16 piger og U11-13 drenge 
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Nyfæste 11
5560 Aarup

Tlf.: 5121 0847
malerclausen@gmail.com

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

Alt indenfor bogføring til små og
mellemstore virksomheder

Bogføringsassistance
• Fakturering                     • Kirkeregnskaber
• Løn                      • Navision
• Moms                      • Ø90 online
• Debitor/kreditorstyring             • Dataløn internet
• Budgetter                      • Word og Excel
• Månedsregnskab/Årsregnskab   • Homebanking

Ole Sloth Nielsen
Tellerupvej 15, 5591 Gelsted

Telefon 64 49 12 49
Ole@stenagergaard.net

Pizzaria
Valentino

Søndergade 3 Gelsted
Tlf.:  64491333

Dagligt åbent 15-21

Nogle glade fodboldspillere 4-7 årige, som søger en til 
to trænere.  Hvornår kommer der en træner?

Indoor Cycling i Gelsted
Så er vi endelig i gang

Aftenen før St. Bededag, hvor de fleste hygger sig 
med varme hveder, var en historisk aften for GGIF, da 
idrætsforeningen for første gang kunne tilbyde en hel 
ny sportsgren nemlig Indoor Cycling.
Der var stor tilslutning til timen, klubhuset blev fyldt af 
liv da den gode musik strømmede ud i lokalerne. Efter 
den gode træning kunne de fremmødte nyde frisk frugt, 
nødder og vand.
Forberedelserne til denne nye sportsgren i GGIF har 
været talrige for Lars O. Sørensen, fhv. formand for 
gymnastik- udvalget, instruktørerne Linda Ruby Worsøe 
og Jens Erik Pedersen. Der er brugt mange aftner og 
dage på at planlægge alt fra indkøb af cykler, anlæg til 
musikvalg og udarbejdelse af cykelprogram.
DGI har i forbindelse med opstarten været en god spar-
ringspartner.
Vi ser frem til at Jens Erik Pedersen starter hold op 
engang efter sommerferien. Men allerede nu tilbyder 
Linda Ruby Worsøe hold hver torsdag. 

Begyndertime kl. 19-20 og Niveau 1 fra 20.15 – 21.15. 
En begyndertime, hvor alle grundprincipper indarbej-
des, men hvor de mere erfarne også får kamp til stre-
gen, når belastningen øges. 
Niveau 1 er timen for øvede. Har man deltaget på 
begyndertime en 6, 7 gange, kan man sagtens være-

med på Niveau 1. Alle kan være med og alle er vel-
komne uanset alder. 
Indoor Cycling er den mest skånsomme form for moti-
on, så man kan sagtens deltage, selvom man skulle 
lide af et par skavanker. 

Så tilmeld og book dig ind på det hold der passer dig 
på:  http://www.ggif-fyn.dk/ under fanen Indoor Cyc-
ling kan du tilmelde dig og derefter booke dig ind. 
Vi ser frem til mange gode timer sammen på cyklerne 
i klubhuset i Gelsted og takker for vores samarbejds-
partner. 
Vel mødt, på vejene af GGIF Stine Ruby Worsøe
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Mandag: 

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

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

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

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

Tirsdag:  
 Minifræserne kl. 16:45 – 17:45 (3 – 6 år) - Mødested Gymnastiksalen – Instr. Stine (Hj. træner Marianne) 

Så skal der igen laves gymnastik på store og små redskaber. Der skal løbes stærkt, synges og leges. Vi skal have det rigtig sjovt, mens 
vi lærer en masse gymnastik og får sved på panden, samt hygger med de andre børn på holdet. Timen er bygget ens op så alle følger 
sig trygge og klar på hvad som skal ske. Men overraskelser kan forekomme. Træningen er uden forældre. 
 

 DANCE kl. 18:00 – 19:00 (Fra 10 år og opefter) - Mødested gymnastiksalen - Instr. Cecilia og Celina 
Hej piger. Hvis I er vilde med at bevæge jer til god musik, så er DANCE lige noget for jer. 
Vi danser forskellige genrer danse i forskellige tempoer. Så man også kan få udfordringer, både hvis man er begynder eller øvet. Hvis du aldrig har 
danset før, betyder det ingenting, for det vigtigste er, at vi skal have det hyggeligt og sjovt.  
Vi elsker selv at danse, og har en del erfaring, da vi har danset rytmegymnastik, funk, hiphop og showdance i mange år. 
Hvis dette lyder som noget for dig, så kom og vær med, og tag gerne dine veninder med. 
Vi glæder os til at se jer. 

 
 Micks herremotion kl. 19:00 – 20:00 - Mødested Gymnastiksalen – Instr. Mick 

Holdet er også kendt som Micks ”elitehold” eller herremotion for ”rigtige mænd”. Vi varmer op og laver efterfølgende grundgymnastik, med 
fokus på at arbejde hele kroppen igennem. Sidst i hver træning strækker vi grundigt ud. 
 

Onsdag: 
 Krudt og Kolbøtter kl. 16:45 – 17:45 (0. – 2. kl.) - Mødested Gymnastiksalen – Instr. Betina (Hjælpetrænere Trine & Steffen) 

Vi skal bevæge os til god musik og lave bevægelseslege sammen.  Vi laver redskabsbaner eller bruger div. redskaber til motorik og 
gymnastiktræning. Vi begynder så småt at arbejde med forskellige gymnastikspring og teknikker. 
 

 Turbospring og Rytme kl. 17:45 – 19:15 (2. – 5. kl) - Mødested: Gymnastiksalen – Instr. Peter (Hjælpetrænere Trine og 
Steffen) 
Kom og vær med på et blandet rytme og springhold. Vi begynder at arbejde med små serier til tidens hotte toner, og begiver os ud i både måtte og 
trampolinspring. 
 

 Yoga kl. 19:15 – 20:45 - Mødested: Gymnastiksalen – Instr. Birgithe 
Yoga for alle 
På dette hold vil vi arbejde os igennem basisstillinger i yoga. Og JA, holdet er for alle; mænd, kvinder, unge og gamle. Det er en misforståelse, at du 
skal være smidig for at dyrke yoga – smidighed kan være godt, men er ikke et mål i sig selv. Du skal derimod være indstillet på, at der er lige dele 
styrke, smidighed og afspænding i løbet af den 1½ time vi har sammen. Fokus vil være på at arbejde med hver vores sunde kropsholdning og vores 
generelle kropsbevidsthed.  Vi bruger udstyr til at støtte ind i stillingerne, så alle kan være med, og vi arbejder blidt, men grundigt med hver stilling.  
Vi slutter med afspænding. Har du spørgsmål eller er du i tvivl om, om det er noget for dig, så ring gerne.  Forhåndstilmelding, da der er max. 12 
pladser.  Ring til Birgithe Vibe Larsen 21 45 28 31.  
 

Torsdag: 
 Udvidet spring kl. 17:30 – 19:30 - Mødested: Hallen – Instr. Peter (Hjælpetræner Maiken og Steffen) 

Kun for gymnaster på springholdene! Mangler du tid til at springe på dit gymnastikhold, står vi klar til at springe en gang ekstra sammen 
med de børn og unge, som gerne vil dygtiggøre sig indenfor springgymnastikken! 
 
Priser:  Børnehold + Forældre/børnehold 450 kr. 
  Ekstra barn Forældre/børnehold 300 kr. 
  Udvidet spring  300 kr. 

Voksenhold  550 kr. 
  Stavgang  175 kr. 

Bemærk: 
For deltagelse på ”Udvidet spring” 
SKAL man være tilmeldt et springhold 
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Tirsdag Torsdag Fredag
10.00

11.00

16.00

16.15

16.30

16.45

17.00

17.15

17.30

17.45

18.00

18.15

18.30

18.45

19.00

19.15

19.30

19.45

20.00

20.15

20.30

20.45

Micks Herremotion          
Instr.: Michael (Mick)           
Sted: Gymnastiksal                        
Start: Uge 36

Krudt og Kolbøtter
Alder: 0 - 2.kl.
Instr.: Bettina
Info: 28 10 12 65
Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 36

Turbospring og 
Rytme:
Alder: 2.-5.kl.
Instr.: Peter
Info: 64 49 22 48 
Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 36

Udvidet spring
Alder: 4.-9.kl.
Instr.: Peter
Info: 64 49 22 48 
Sted: Hallen
Start: Uge 36

Bemærk:
Træningen foregår
i Gelsted Hallen

www.gelsted-gymnastik.dk

Motionsmix M/K
Instr.: Peter Brink
Info: 64 49 22 48
Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 36

Yoga
Instr.: Birgithe
Info og tilmelding:
21 45 28 31 
Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 37

Tilmelding 
nødvendig
Max. 12 deltager

Minifræserne:
Alder: 3-6 år
Instr.: Stine
Info: 22 44 26 69
Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 37

Dance:                    
Alder: fra 10 år                       
Instr.: Cecilia og 
Celina                    
Info: 51 77 57 29            
Sted: Gymnastiksal        
Start uge 36

Haletudserne
Alder: 0-4 år
Instr.: Bettina
Info: 28 10 12 65
Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 36

Mandag
Stavgang
Info og Instr.: 
Karin (64 49 17 14)
Sted: Holmegården
Start uge 39

Onsdag

Junior ROS
Instr.: Peter Brink
Info: 64 49 22 48
Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 36

Gymnastikudvalg:   Ulla: 22 62 84 61;   Trine: 27 20 24 04;  
 Inge-Lise: 29 46 94 97;   Thilde: 20 99 23 03
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HUSK !   - Du kan altid finde sidste nyt og mange 
informationer på :  www.gelsted.dk

Den nye badmintonsæson 2016/17 
starter mandag den 15. august i Ejby- og 

Gelstedhallen.

Det er derfor NU du skal lave aftale med dine makkere 
om hvornår I skal spille  badminton.
Booking af baner starter lørdag den 6. august

Tilmelding sker online på fghfyn.dk inden start.
Er du ny spiller og gerne vil spille på hold, er du vel-
kommen til at prøve at spille et par gange.
Øvrige oplysninger og evt. hjælp med booking af baner 
kan ske til Erling 20670200.

Tusind TAK  Dorthe, 

for dit frivillige arbejde i Genbrugsbutikken 
 og de mange gode penge til
 Gelsted G&IF fodbold ungdom 
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Geoteknik og Miljøopgaver, så er det Boreteknik A/S                                     
I Gelsted udføres der klargøring af jordprøveanalyser,

efter prøver hentet op rundt omkring i Danmark.
 - Se Boretekniks hjemmeside, www.boreteknik.dk

Kontakt Boreteknik A/S, Koldinghave 18, 5591 Gelsted 
Benjamin mobil nr.:29 40 75 87 - Arne mobil nr.:22 10 72 84

Ny lagerhal.
Byggeriet er ikke nået meget over jordhøjde, efter at 
ca. 1200 m3 jord er gravet ud og kørt bort. Den støbte 
sokkel står klar til at modtage ydermure og spær. Det 
skal ende med at blive til GMF´s nye koldlagerhal på 
ca. 1000m2 gulvareal.

På billedet Thomas og Jeanette

Thomas Pedersen, der er administrerende direktør for 
GMF, fortæller assisteret af Margit Pedersen og Jeanette 
Jensen om byggeriet, at det er nødvendiggjort af flere 
årsager.  
Der er stor travlhed på fabrikken, som, indtil den nye 
hal står færdig, råder over 6000m2 produktions- og 
lagerplads. En for stor del af disse 6000m2 bruges til 
lager. Det giver mangel på produktionsplads, som der 
p.gr.a. det høje aktivitetsniveau er kraftigt behov for.

GMF har lånt plads i Gelsted Erhvervspark, der ejes af 
GMF Holding; men i takt med, at GMF Holding har haft 
succes med at leje hhv. sælge halkapaciteter i erhverv-
sparken, er det blevet vanskeligere og vanskeligere for 
GMF at finde lagerplads der.

Carl Hansen og Søn, der for nogen tid siden købte 
sig ind i en del af erhvervsparken har nu købt resten. 
Ved årsskiftet 2016/17 overgår ejerskabet af Gelsted 
Erhvervspark derfor fra GMF Holding til Carl Hansen og 
Søn Møbelfabrik og GMF får dermed endegyldigt behov 
for den nye lagerplads, som i øvrigt forlængst har 
været påtænkt og planlagt til at skulle finde sted på et 
eller andet tidspunkt.
                                                               KL    

Sikr dine vinduer og undgå indbrud 
i sommerferien

Er dine vinduer sikre nok? Sommerferien er højsæson 
for rejser og sommerhusophold – og dermed også for 
ubudne gæster i hjemmet. Heldigvis kan du minimere 
risikoen for dyre og ubehagelige indbrud ved at sikre 
tyvenes foretrukne adgangsvej, nemlig vinduerne, til-
strækkeligt.  
Hvert år sker der omkring 43.000 indbrud i danske 
hjem, hvilket svarer til et indbrud ca. hvert 12. minut. 
Dermed er danske hjem ifølge Udlændinge-, Integrati-
ons- og Boligministeriet udsat for en betragteligt større 
indbrudsrisiko end boliger i f.eks. Sverige, Holland og 
England.  
Det er særligt i forbindelse med sommerferiens rejse-
aktiviteter og sommerhusophold, at dit tomme hus kan 
tiltrække langfingrede gæster. 
Heldigvis er der meget, som du kan gøre for at slippe 
for den dyre og ubehagelige oplevelse, der frarøver dig 
såvel penge som trygheden i dit eget hjem.  
Et sikkert hjem starter med vinduerne
Vil du minimere risikoen for indtrængen i hjemmet, er 
det vigtigt, at du indbrudssikrer dine vinduer godt, da 
det er en af tyvenes mest benyttede adgangsveje. - 
Ved hjælp af nogle enkle forholdsregler kan du desuden 
gøre vinduerne langt mindre interessante at kaste sig 
over for en indbrudstyv. Tag nu glaslisterne: 16 pct. af 
alle indbrud sker ved, at tyven piller de udvendige glas-
lister af og fjerner ruden. Denne metode er meget let 
og lydløs at benytte, specielt på ældre vinduer. 
Her kan du besværliggøre tyvens arbejde ved at skrue 
glaslisterne fast med envejsskruer. 
Et godt alternativ er sikkerhedslimede ruder eller vin-
duer, hvor glaslisten er monteret på indersiden. Det 
bevirker nemlig, at ruden ikke kan fjernes udefra, fort-
sætter han.
Kom de populære indbrudsteknikker i forkøbet
De fleste vinduer er monteret med hasper eller med et 
såkaldt paskvilgreb. Sikres de ikke tilstrækkeligt, kan 
begge typer åbnes via en såkaldt underboring. Meto-
den består i, at der bores ind gennem vinduets ramme, 
hvorefter vinduets låsemekanisme drejes. Er dine vin-
duer udstyret med hasper, kan du komme den popu-
lære indbrudsteknik i forkøbet ved at udskifte dem til 
en model med en lille sikring på toppen. Er dine vinduer 
derimod med paskvilgreb, kan de udskiftes til greb med 
indbygget lås.                 Kilde Peer Bertelsen - Velfac 
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Program – Kirkehøjskolen  
2016-17 : 
 
Lektion 1: 
”Katharina – munkens brud”  
v/ Måle Fortælleteater og TRIOfabula.  
 Lørdag 5. november 2016 kl. 10: 
Morgenkaffe, Husby Forsamlingshus, 
Skræppedalsvej 6, 5592 Ejby.  
Kl. 11: Forestilling i Husby Kirke, Storegade 2, 
5592 Ejby.  
 
Der er i alt 5 lektioner, se www.kirkehojskole.dk  
 
 

Menighedsrådsvalg i Tanderup: 
 
Den 8. November er der valg til menighedsrådene, 
og  -  i Tanderup er der  
 
Orienteringsmøde/opstillingsmøde onsdag d.14 
september kl. 19.00.                                                  
Det er en dag senere end alle andre, men da vi jo 
har præst sammen med Gelsted og hun gerne ville 
deltage var vi nødt til at tage en anden dag. 
 
I Tanderup har vi godt team, der står for kirken og 
kirkegården. Vi har præst sammen med Gelsted og 
hun har aftaler med præsterne i Gl. Ejby kommune 
omkring afløsning. Sidste år blev graveren ansvarlig 
for begge kirkegårde, hvilket fungerer perfekt. Han 
har 1 fast medhjælper og 2 i sommersæsonen, de 
afløser hinanden også i kirken. Organisten er også 
fælles med Gelsted, han leder desuden et 
ungdomskor, som fungerer som kirkesangere, og et 
børnekor.  Tanderup har ansat en regnskabsfører til 
regnskabet. Det kirkelige regnskab er mildt sagt 
noget indviklet, så det er lækkert med en person 
der har kendskab til dette. Hun deltager ofte i 
møderne og fremlægger regnskabstallene. 
 

Tilknyttet til Tanderup kirke er sognegården, der 
ligger tæt ved kirken, der holdes møderne, 
korpigerne mødes der og øver i kirken. Den kan 
også benyttes til sammenkomster efter  
begravelser. Graveren har ligeledes sit kontor der.  
Også en stor spejdergruppe, som holder til i kirkens 
tidligere forpagterbolig er en del af kirkelivet. 
 
I de sidste 4 år har vi fordelt posterne imellem 
medlemmerne og det har fungeret fint. Jeg vil ikke 
sige, at menighedsrådsarbejdet er noget, der bare 
lige kan ordnes med et knips med fingrene. Ind 
imellem er der møder udenfor sognet man skal 
deltage i, der skal lægges budget og  hvis kirkelivet 
skal fungere kræver det noget tid. Tanderup er en 
del af de samarbejdende sogne (sognene i Gl. Ejby ) 
hvor man mødes og planlægger større foredrag og 
andre tiltag, som kræver flere resurser. Men det er 
menighedsrådet der bestemmer hvilke aktiviteter 
der skal være i og omkring kirken. 
 
I Tanderup er der flere der går ud af rådet og der er 
derfor brug for nye personer, der vil gøre noget for 
vor lokale kirke og sogn. Det er mit håb, at dette har 
vakt lidt interesse og at nogen i sognet har lyst til at 
møde op og høre mere om dette arbejde. Det er 
absolut ikke nødvendigt at være meget religiøs for 
at gå ind i menighedsarbejdet. En politiker har 
engang udtalt at ”folkekirken er ikke kun for den 
stærke tro, den er også for den lille mand med den 
lille tro”  
 
Altså man kan sagtens stille op til menighedsrådet, 
selv om man kun kommer i kirke til jul! 
 
M.v.h. og på gensyn 
 
Inger Jørgensen 
  

- Cakevision - 
Det søde køkken 

 

Chokolade-, dessert- og kagekurser 
info@cakevision.dk   www.cakevision.dk  
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Gelsted VVS er nu Vestfyns VVS Service A/S

Vi går effektivt til enhver opgave i VVS-installationer

Telefon: 64 46 25 80  - mobil 40 14 25 80 
Granlyvej 44 -  5592 Ejby.  - www.vestfyns-vvs.dk

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.

FRA KIRKEBØGERNE: 

Død i Gelsted Sogn: 

24. juni – Clara Petersen, Tårupvej 
10 B, 5591 Gelsted. 

Viede i Gelsted Kirke: 

2. juli: Diana Louise Pold og Søren 
Peter Høeg, Birkehøjvej 6, 5591 
Gelsted. 

16. juli: Charlotte Helene Kipp og 
Ole Jesper Munk, Store Landevej 
36, 5580 Nørre Aaby. 

23. juli: Lene Neldeborg og Jes 
Mathiesen, Fluebjergvej 37, 5592 
Ejby. 

Død i Tanderup sogn: 

26. juli - Rigborg Mariane Knudsen, 
Egebo, 5592 Ejby. 

Viede i Tanderup Kirke: 

25. juni: Louise Berg Nissen og 
Mads Kronborg Andersen, 
Damgyden 10, 5592 Ejby. 

 

 

Præstesamarbejdet i de 4 
pastorater i Gl. Ejby Kommune er 
nu i fin gænge igen, med velkomst 
til Michael Juul, sognepræst i 
Fjelsted/Harndrup. – Og stor tak til 
Vita Andreasen fra Føns, for at 
hjælpe med at få det til at hænge 
sammen. 

 

 

Til kommende 
konfirmander: 

Konfirmandindskrivning er onsdag 
d. 24. august – kl. 19.00 i Gelsted 
Sognehus. 

Konfirmandundervisningen starter 
i uge 43, ugen efter efterårsferien. 

Minikonfirmander: 

Minikonfirmandundervisningen 
starter i år i uge 37, og er tirsdag 
eller torsdag efter skole, nærmere 
tidspunkt afhænger af skolens 
skema. 

Er der spørgsmål? – Så ring til 
sognepræsten, Dorthe Stæhr 
Nielsen, 6449 1096. 

BABYSALMESANG: 
Vi starter nyt hold tirsdag 
d. 25. oktober, fra kl. 10.30 
til 12.00. – Tanderup 
Sognegård. Det er gratis at 
deltage, og vi får kaffe/te 
og rundstykker. 

 

 

KOR 

i Gelsted/Tanderup: 
Har du lyst til at synge i et lønnet 
børne/ungdomskor?  - Så kig her: 

Børnekor 

Ved Tanderup og Gelsted kirker:   
3. – 6. klasse. – Vi øver torsdage 
fra 14.00 til 15.30 i Gelsted 
Sognehus. Koret synger ca. en gang 
om måneden i kirkerne, bl.a. 
julekoncert, påske og pinse. 

Ungdomskor: 

Ved Tanderup og Gelsted kirker. 
fra 7. klasse. Vi øver torsdage i 
Tanderup Kirke, fra kl. 17.00 til 
18.45. Koret synger til alle 
gudstjenester, ved vielser og 
koncerter. 

Spørgsmål? så ring til organist: Lars 
Reinholt, mobil: 2380 3938. 

VOKSENKOR – CON BRIO: 

Har du lyst til at synge? – og synger 
rimeligt rent, så er du velkommen 
til at prøve at være med. Vi synger 
et meget varieret program. 

Vi synger sammen torsdage fra kl. 
19.00 til 21.00 i Gelsted Sognehus. 

Den nye sæson starter            
torsdag d. 1. september. 

Er der spørgsmål? – så ring til Lars 
Reinholt, mobil: 2380 3938. 



www.gelstedbladet.dk

20

GUDSTJENESTETIDER: 
 GELSTED TANDERUP Noter: 
AUGUST:    
7. 09.30 11.00 11.s.e.trinitatis 
14 11.00 ingen 12.s.e.trinitatis 
21. 09.30 11.00 13.s.e.trinitatis 
28. 11.00 ingen 14.s.e.trinitatis 
SEPTEMBER    
4. 09.00 JCR ingen 15.s.e.trinitatis 
11. 09.30 11.00 16.s.e.trinitatis 
18. 11.00 09.30 Høstgudstjene

ste 
25. 11.00 Ingen 18.s.e.trinitatis 
OKTOBER     
2. ingen 11.00 19.s.e.trinitatis 
9. 11.00 09.30 20.s.e.trinitatis 
16. 11.00 Ingen 21.s.e.trinitatis 
23. 09.00 MJ Ingen 22.s.e.trinitatis 
30. Ingen 19.00 23.s.e.trinitatis 
NOVEMBER    
6. 16.00 19.00 Alle Helgen 
13. ingen 14.00 - LAH 25.s.e.trinitatis 
20. 11.00 Ingen Sidste søndag i 

kirkeåret 
27. 9.30 11.00 1.s. i advent 
DECEMBER    
4. 14.00 Ingen 2.s. i advent 
11. 11.00 09.30 3.s. i advent 
18. ingen 09.00- LAH 4.s. i advent 
24. 13.00 14.30 Juleaften 
24. 16.00  Juleaften 
25. 09.30 11.00 Juledag 
26. 09.00  JCR ingen 2. juledag 
31. 16.30 15.00 nytårsaften 
    

 

Forkortelser: LAH= Lars Højland, JCR= Jens Chr. Rothmann, 
MJ= Michael Juul, 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: Grete Hansen, Kirkebakken 12, 5591 Gelsted. 
Tlf.  2146 8103, træffetid efter aftale. Mail: GRHA@km.dk  

FRA KALENDEREN: 
23. august: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15. 

24. august: Indskrivning af konfirmander, kl. 19.00. I 
Gelsted Sognehus. 

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. 

17. september: Kirke og Kino, 10.00 – 13.00, Nr. Åby 
Bio: «Mennesker bliver spist». Gratis. 

18. september: Høstgudstjeneste i Tanderup Kirke, 
kl. 9.30, - og i Gelsted Kirke kl. 11.00. 

27. september: Plejehjemsgudstjeneste kl. 14.15. 

25. oktober: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15. 

”Salmer i en beattid” – 15. november kl. 19.00 i 
Brenderup Kirke. 

22. november: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15. 

24. december: Juleaftensgudstjeneste på 
Plejehjemmet, kl. 10.00. 
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Nye tilbud fra ”Samarbejdende Sogne”: 

KIRKE OG KINO: 
Vi tager udgangspunkt i Gabriel-prisen, som er 
Landsforeningen af menighedsråds årlige 
prisuddeling. En jury nominerer 5 film og kårer 
vinderen. I 2015 vandt ”Mennesker bliver spist” af 
Erik Clausen. 

 
 Den skal vi se i Nørre Aaby Bio: 

Lørdag d. 17. september kl. 10.00 til 13.00. 

 

Det er gratis at deltage, og der serveres en 
sandwich efter filmen, hvorefter Jens Rothmann 
lægger op til en samtale om filmen, og hvad vi hver 
især så.  

”Mennesker bliver spist” er en film, der med varme 
og humor lader os kigge indenfor i en familie, hvor 
alt tilsyneladende går godt. Herluf og Ingelise har 
været gift i mange år, Herluf er mekaniker men er 
begyndt at glemme ting, og en dag melder han en 
bil klar på værkstedet, uden af bremserne virker. 
Herluf er chokeret, og en dag kommer han ikke 
hjem, som han plejer. Ingelise og hele familien 
finder ud af, hvor meget de savner ham. Filmen 
sætter med stor indlevelse spotlight på, hvor 
afhængige vi er af hinanden. 

Händels Messias 

11. dec. 2016 kl. 15.00 i Husby kirke. 

Händels kendte storværk ”Messias”, der med tiden 
er blevet til lidt af en ”juleklassiker” opføres med 
vokal- og barokensemble. 

Lidt om de to ensembler: 

Baroque Aros: er et professionelt barokensemble, som 
blev grundlagt i 2010. Baroque Aros består af en 
grundstamme på 8 musikere, men udvider ofte til større 
ensemble. Ensemblets optræder ofte i det aarhusianske 
klassiske musikliv, og dets koncerter er blevet 
transmitteret flere gange på P2. 

Vokalgruppen Concert Clemens: er et professionelt 
arbejdende klassisk kammerkor med hjemsted i Århus. 
Ensemblet har taget navn efter Århus Domkirkes 
skytshelgen, Sct. Clemens, og blev stiftet i 1997 af sin 
nuværende dirigent Carsten Seyer-Hansen. Concert 
Clemens består af 17 rutinerede sangere fra det 
århusianske kormiljø. 
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Vigtigt: Klip denne ud og gem.
Hvis du ikke har modtaget 

Gelsted Bladet, skal du ringe på 
Tlf. 70 10 40 00. og klage.

Vidste du at....

 Hvis du har en god historie/fortæl-
ling, 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 !

KFUM Spejderne Husby-Tanderup-Gelsted 
gruppe forbereder sig til sommerlejr.

Søndag den 29-5 2016, var 10 spejdere og 2 ledere 
hele dagen i svømmehallen Fyrtårn i Tommerup, hvor 
alle 12 har gennemgået strandrelateret førstehjælp, 
og har nu kursusbevis og mærke på, at de kan redde 
deres spejderkammerater. 
Alle 12 vil til vores Open Air gudstjeneste den 14 -6 
2016, få overrakt mærket samt bevis.

De 2 Ledere samt 3 spejdere tog derudover prøve i liv-
redder- teknikker, som alle 5 bestod uden anmærknin-
ger. 

Gruppen tager i uge 26 på sommerlejr med 43 spejdere 
hvor aktiviteterne er forbundet med vand og specielt 
sejlads, derfor er det nu rart at vi kan tage afsted med 
nogle nyuddannede spejdere og ledere.

Deltagerne var.: Anne Marie Knudsen, Monica Fjeldsted, 
Sara Højlund, Jasper S. Jensen, Anna Joensen, Matilde 
Rye Olsen,  Rasmus Ole Knudsen, Emma Joensen, 
Mads Fjeldsted, Johanne Rye Olsen samt leder Peter 
Rye Olsen og Maiken Møller.

Kurset blev afholdt af Livredningskurser fra København.   

Spise med Qvinderne starter nu i Ejby .
Madklub for voksne enlige kvinder i alle aldre, som 
ønsker at være med i et fællesskab med socialt samvær 
og netværk. 
Deltagerne laver maden og spiser sammen. 
Madholdet starter 24. august 2016 kl 17.30-21.00  
i skolekøkkenet på Ejby Skole og mødes hver 14.dag 
Der er frivillige med som tovholdere hver gang. 
Det koster 50 kr pr gang for 2 retter mad. 
Har du lyst at være med , så kontakt Selvhjælp Frede-
ricia-Middelfart tlf 72106773. 

Café for førtidspensionister, 
sygemeldte og ledige
Selvhjælp Fredericia-Middelfart afholder cafémøder, 
hvor personer i flexjob , førtidspensionister , sygemeld-
te og ledige er velkomne. 
Caféen er for borgere i hele Middelfart Kommune.
Vi mødes onsdage i ulige uger kl 10.00-12.00 i Ejbyhal-
len. 
Cafémøderne starter 17. august. 
Der er ingen tilmelding – bare mød op. 
Der er frivillige med fra Selvhjælp hver gang. 
Brugere af caféen er velkomne til at komme med idéer 
til, hvad caféen kan bruges til, aktiviteter mm. 

Med venlig hilsen
Kirsten Pedersen
Administrativ medarbejder

Selvhjælp Fredericia- Middelfart
E-mail: sekretaer@famiselvhjaelp 
E-mail besvares tirsdag –fredag  
Tlf: 72 10 67 73, tirsdag –torsdag  kl. 9-13
Adresse: Vendersgade 63, 7000 Fredericia 
Bakkehuset Assensvej 100 c, 5500 Middelfart
Web: www.fredericia-selvhjaelp.dk

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
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Harmonika- træf i Gelsted 
forsamlingshus d. 9. juli!
Kort fortalt, har jeg og min søster, Jette, arrangeret 
det, med stor støtte og hjælp til det praktiske fra de 
andre i Foreningshuset Holmegaarden.
Jette spiller på mange træf, sammen med hendes grup-
per. Hun træder også mange gange til når der er andre 
der har brug for hjælp. Derfor havde hun kontakt til alle 
spillere/grupper.
Min baggrund er at jeg er formand for Holmegaardens 
kreative design forening. Og 2. suppleant i Forenings-
huset. Her kan jeg se, at der er brug for penge, så de 
unge der har evnerne og kræfterne kan renovere huset.
Vi inddrog selvfølgelig også vores far, som også spiller i 
flere grupper.
Vi er født ude i Ludvigsgård, og vores forældre hedder 
Minna og Ernst. Vi har begge gået til harmonikaunder-
visning hos Gunner,, der boede på Søndergade over for 
Møllevej. ( Ruth, slagteren i Skallebølles far) Jeg stop-
pede, men Jette fortsatte med at spille. 
Vi har haft en travl tid, da vi først i midten af maj fik at 
vide at Bogense- træffet blev aflyst. 
Mange grupper holder jo ferie nu. Inden de skal på træf 
andre steder. Og da vi begyndte at tale i Foreningshu-
set om træffet,var der ikke mange weekender,hvor vi 
kunne få fat i spillerne. 

Vi har haft en travl og sjov tid. Og heldigvis fået mange 
positive tilbagemeldinger - når vi har fået lidt ro og 
kræfter igen, kan det jo godt være at vi prøver at lave 
et træf igen. måske i foråret. 
                                  Conny Kærhave - Andersen

Her en tilføjelse til en anden beretning om det vel-
lykkede harmonikatræf, hvor det er værd at nævne, 
at der her fra Gelsted deltog 4 søskende, med deres 
koner eller kærester som stammer fra en meget kendt 
personlighed, nemlig Christian Hansen Lunghøj, kaldet 
Christian ”Tenor”, som siger noget om musik og sang. 
De tre brødre Karl, Svend og Kurt, og søster Inger del-
tog denne dag, og gør det så vidt muligt hver torsdag 
aften til træning i Gelsted skole. 
Alderen gør, at to af tidligere seks søskende har måtte 
give op. 
Der er 40 medlemmer i musikgruppen, hvor Karl har 
været med af starten, for 28 år siden. 
Han fortalte ved denne visit, om alle de steder han er 
med til at lave musik og sang, rundt i hele landet, for-
uden familien kører både nord og syd på, i deres flotte 
Renault campingbus, og op til 1500 km. om dagen, 
når det er langturstræk, trods det med sine 84 år på 
bagen. – For et par år siden sagde han stop om fort-
sættelse i gruppens bestyrelse, men hænger stadig i 
med at få mest muligt til at fungere, da ingen har villet 
taget hans plads endnu. 
Karl jern, eller Karl ”Tenor” glæder sig over, at der til 
næste år er stor chance for Gelsted igen, hvor Vestfyns 
musiklaug, og alle de andre glade musikanter møder 
op, men nok i større lokaliteter, da der normalt kommer 
interesserede fra hele landet, som i Bogense, hvor man 
ikke længere magtede opgaven, med arrangement i 
denne størrelse. Så pøj pøj Gelsted, og herfra tak til 
arrangørerne, og håber at Karl ”Tenor” for medhold i, 
at Gelsted er stedet hvor det sker.                         bn.

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

Fik du ikke Gelsted Bladet? 

- Så ring til Tryksagsomdelingen, 
på Tlf. 70 10 40 00, og opgiv din adresse med 
gade og nr. 
- Alle i området skal have bladet, det er ikke en 
reklame.
Vi har oplevet, at nogle omdelere har taget fejl og 
troet det var en reklame. - Derfor er det bedste 
man kan gøre at ringe til omdelingen direkte.
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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 !

Midsommer- arrangement i dagplejen.
Skønt vejr til dagens " fest" 

Onsdag d.15/6 var 7 dagplejere, 1 pædagog og ca.24 
glade og forventningsfulde børn samlet i Gelsted lege-
stue.
Snakken gik lystigt fra morgenstunden, omkring for-
middagens tur, der ventede os.
Vi skulle på bondegårdsbesøg, for at hilse på kørne, se 
på traktorer og sige hej til bondemanden.

Efter maverne var blevet fyldt, med lækre sager, drog 
vi af sted med 8 barne- og klapvogne på række mod 
bondegårdene. 

I den første stald var de lidt større kalve, som blev 
klappet og nusset, børnene var meget ivrige for at give 
dem lidt halm, de kunne trampe rundt på.
Videre ind i den store kostald, hvor de mange køer stod 
på rækker og spiste. 

Nogle af børnene hoppede af glæde og begejstring over 
at se de store dyr, som stod og gumlede, andre var 
mere tilbageholdene, og havde et godt tag i 

barnevognen.
Spændende var det, at køerne gik på række rundt for 
at blive malket af en maskine.
Så kom mælken ud i den store tank, hvor lastbilen 
kunne hente det og køre det væk, så det kan komme 
på mælkekarton, og vi alle kan købe det i Brugsen. 
Der var også mindre kalve, som kun var 1-2 dage 
gamle. De var søde, og børnene var meget glade for at 
kunne ae dem. 

Vi var så heldige, at bondemanden havde ostehaps, 
kiks og frisk kold komælk til os alle. Mum det var godt.

En super skøn og fantastisk dag, hvor både børn og 
voksne fik gode oplevelser.
Børnene lærer om kørene, hvad spiser de, hvad er en 
kalv, hvor kommer mælken fra, inden den kommer på 
køl i eks. Brugsen. 
Også det imponerende syn af de store traktorer, som 
står side om side.
Vi har tit snakket om de store maskiner, når de kører 
på marken. - Hvad laver de, hvad kører de med?.
 Nu var vi så tætte på at vi kunne røre ved dem.

Dagplejerne i Gelsted.
Charlotte Jørgensen.

Loppemarked på Holmegården
Søndag d. 10/7 var der loppemarked på Holmegården, 
hvor der trods det dårlige vejr, mødte mange op, og 
flere fik da også lavet en god handel ved de boder, der 
var opstillet.

Vi håber at succen bliver gentaget mange gange, for 
der var både handel og hygge den dag.
                                                                          SA

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

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

Tlf. 64 49 22 99

Sognerådsformand Mads Svendsen
Min farfar, Mads Svendsen, var gennem en årrække en 

af Gelsted Sogns mest markante personer. 
Han var sognerådsformand i mere end 25 år; 

fra 1921-1950.
Mads Nielsen Svendsen ( som var hans fulde navn) 
blev født på Roerslev Mark, Asperup Sogn den 26. 
marts 1880. Hans forældre ejede et lille husmandssted, 
og Mads var den ældste i en søskendeflok på 6. Efter 
skolegang og konfirmation kommer han ud at tjene 
på nærliggende større gårde. I 1902 aftjener han sin 
værnepligt i Odense, hvorefter han igen er tjenestekarl. 
Fra 1. nov. 1905 og vinteren over gennemgår han et 
kursus for landmænd og kontrolassistenter på Ladelund 
Landbrugsskole ved Brørup.
Da opholdet på Ladelund Landbrugsskole slutter, kan 
Mads drage afsted med 2 afgangsbeviser: Det ene er et 
bevis for, at han har gennemført kurset for kontrolas-
sistenter. Og det med resultatet 23 2/3 points ud af 24 
mulige points. Flot. Men endnu flottere er afgangsbevi-
set for kurset for Landmænd. Rent ug!
Med sådanne karakterer har det sikkert ikke været 
besværligt for ham at skaffe sig et job. Han begyn-
der med det samme i Høje Møens kontrolforening, en 
ansættelse, der varer indtil 1/11 1906. Herefter får han 
job i Fjeldsted-Harndrup kontrolforening, hvor han til-
lige fører regnskab for flere gårde. Her arbejder han 
indtil 1912.
I Fjeldsted-Harndrup møder Mads sin kommende kone, 

Kirsten Marie Jensen, der stammer fra Grundfør ved 
Randers. De bliver gift i 1912. Samme år har Mads 
købt Skrinshaugegård i Kingstrup, og her sætter det 
unge par nu bo. De får 3 børn: Olav, Kristian (min far) 
og Else.
Udover at stå for driften på gården involverer Mads sig 
i organisatorisk arbejde. Allerede da han overtog går-
den blev han valgt til formand for Gelsted sogns Kvæg-
avlsforening, og da Dansk Andels Gødningsforening i 
1916 blev oprettet, blev han valgt til formand for den 
i Gelsted sogn oprettede lokalforening. En tid var han 

tillige formand for lokalforeningen for Fyns Andels 
Foderstofforretning. I 1917 blev han valgt til medlem af 
bestyrelsen for Gelsted Andelsmejeri og i 1918 til dets 
formand, en post han beholdt indtil 1925.
Formandsskabet for Kvægavlsforeningen medfører, at 
Mads også er dyrskue-dommer. I kataloget over dyr-
skuet i Aarup 23/6 1914 kan vi således se, at han sid-
der i dommerudvalget for ”Smørkøer og Familiegrup-
per”.
Mads var ikke uden lune.  -   Situationen er sådan:
Mads modtager i 1917 et brev, hvori en A. Hansen 
beklager sig over ” at Deres Hund i Dag, paa en ret 
brutal Maade, foer frem til en større Offensiv, som 
et Øjeblik saa ret alvorligt ud, selv bortset fra, at jeg 
nogenlunde holdt Stand og slap for en Benskade, som 
sandsynligvis har været Meningen, resulterede Over-
faldet dog i et Par ødelagte, forholdsvis ny Benkæder”. 
A. Hansen udbeder sig svar på ”hvorledes De vil stille 
Dem overfor den foreliggende Situation”.
Mads svarer senere samme dag:
”Hr. A. Hansen. -Jeg beklager meget at min Hund Dags 
Morgen skulde have foretaget en større Offensiv imod 
Dem, men glæder mig tillige over, at det ikke gik saa 
galt, at De led nogen legemlig Overlast; efter min 
Fodermesters Udtalelse slap De jo med en ubetydelig 
Rift i det ene Bukseben. Det interesserer Dem at vide, 
hvorledes jeg vil stille mig over for den foreliggende 
Situation. Jo, Hunden er foreløbig bunden, og hvis jeg 
maa bede Dem sende mig en Regning paa den forvold-
te Skade, da skal samme blive honoreret.
Ærbødigst. M. Svendsen
Ikke sandt – ikke uden lune.
En uge senere får Mads et langt brev fra A. Hansen, 
der er tydeligt utilfreds med, af skrædderen ikke for-
langte betaling for reparation af bukserne, og at han i 
øvrigt kunne ønske sig , at det var fodermesteren, der 
skulle gå med en lap på sine søndagsbukser!
Mads undlader klogelig at svare.
I 1921 bliver Mads Svendsen valgt til Gelsted Sogne-
råd. Indtil 1921 havde sognene Gelsted og Rørup ét 
fælles sogneråd, men nu skilles de, og Gelsted får sit 
eget sogneråd. Selv om Mads Svendsen er nyvalgt, bli-
ver han ikke desto mindre valgt til sognerådsformand, 
en post han bestrider indtil 1950.
Ved selve sognerådsvalget var han opstillet på Liste A 
(en såkaldt moderat-konservativ liste, men i virkelig-
heden en Venstreliste), og han bliver valgt ind sammen 
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GENBRUGSBUTIKKEN      GELSTED                                                                              
                                                                                         Åbningstider   
Telefon  64491999                                                                  Mandag      9,00 – 12,00
Mobil       26219706                                                             Tors – fredag   10,00 – 16,00 
Mobil       60294439 ( efter kl. 17.00 )                                            Lørdag   10,00 – 14,00
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med to andre kandidater fra denne liste. Fra liste B ( 
Det radikale Venstre) vælges ligeledes 3 personer, og 
det samme gør sig gældende for liste C ( Socialdemo-
kratiet). Sognerådet består altså af 9 personer . Ved 
det konstituerende møde på Gelsted Gæstgivergård 
stemte de 8 medlemmer på Mads Svendsen som for-
mand, 1 stemme var blank. På samme møde kom det 
også frem, at det ny sogneråd tiltrådte under særlig 
vanskelige økonomiske forhold. Så det var ikke en let 
post, som Mads Svendsen nu indtog, men den gav stor 
indflydelse.

Det er sognerådet fra valgperioden 1946-1950.
Øverste fra venstre: Husejer Bent Nielsen (Venstre), Fabrikant Niels 
Oluf Nielsen (Rad. V.), Husmoder Agnes Larsen (Venstre), Handels-
mand Niels Juul Poulsen (Kons.) og Arbejdsmand Alfred Knudsen 
(Soc.)
Nederst fra venstre: Murer Jens Ejler Nielsen (Soc.), Husmand Chr. 
Marius Lind (Soc.), Sognerådsformand Mads Svendsen ( Venstre) og 
Husmand Chr. Hansen (Rad.V.)

Kort fortalt bestod en sognerådsformands opgaver i at 
indkalde til møder ( I Gelsted blev sognerådsmøderne 
afviklet på Gæstgivergården), samt at lede disse, og 
han skulle selv føre den obligatoriske forhandlingspro-
tokol. Endvidere skulle formanden påse, at sognerådets 
beslutninger blev ført ud i livet og endelig foretog han 
den løbende korrespondance og lavede de nødvendige 
regnskabsprotokoller. Han var således en magtfuld 
mand i lokalområdet.
Han var ene om arbejdet. Han havde ingen ansatte; 
der var ingen kommunal forvaltning; intet selvstæn-
digt kommunekontor. Sognet blev styret fra kontoret 
på Skrinshaugegaard, hvor Mads Svendsen sad ved sit 
skrivebord med telefonen inden for rækkevidde. 

Havde borgerne et kommunalt ærinde, måtte de hen-
vende sig på Skrinshaugegaard.
”Han så streng ud”, mindes Ellen, yngste datter på 
Kinggaard: Hun blev engang imellem sendt ned på 
”kommunekontoret” efter skattekort eller for at afle-
vere en eller anden blanket. Hun var en smule bange 
for ham, som han sad der med brillerne skubbet op i 
panden.
En overgang var Mads Svendsen tillige sognerådets 
kasserer, og stod for alle ind- og udbetalinger fra den 
kommunale kasse.
Fik han løn for dette stort set heldags-job? Det tror 
jeg, men beløbet har været beskedent. Af andre kil-
der fremgår det, at sognerådsformanden i en mindre 
sognekommune i 1920’erne fik 500 kr. om året i løn, 
samt tilskud til telefon. Det har været lysten, der drev 
værket.
Mads Svendsen blev genvalgt år efter år. Ved valget 
i 1943 fik han efter datidens målestok et rigtig godt 
valg: 100 personlige stemmer ud af 7-800 afgivne 
stemmer i hele sognet.
Han var altså sognerådsformand under hele 2. Ver-
denskrig. En af opgaverne var at udskrive legitimati-
onskort til alle borgere i kommunen.
Han forsynede også lokale politifolk, der i september 
1944 måtte ”gå under jorden” med falske identitets-
papirer. For dette ikke helt ufarlige arbejde modtog 
han efter krigen et stort diplom: ”Som et synligt 
Bevis og med hjertelig Tak for Deres Indsats og Offer-
vilje udstedes herved DIPLOM til Sogneraadsfmd. M. 
Svendsen, Gelsted, for udvist god Landsmandsgerning 
overfor Politiet i Middelfart, da dette fra 19. september 
1944 til 5. maj 1945 var ”under jorden”.
I februar kom krigen for alvor til Gelsted og i særde-
leshed Kingstrup. 
Gestapo skød og dræbte modstandsmanden, forstan-
der Steffensen på Gelsted Ungdomshjem. 
Mads Svendsen var på det tidspunkt formand for 
bestyrelsen på Ungdomshjemmet, og drabet må have 
berørt ham dybt.
Den 1. april 1946 kan Mads Svendsen fejre 25 års 
jubilæum som sognerådsformand, og som der stod i 
avisen var han i den anledning ”Genstand for stor og 
hjertelig Hyldest”.

               -  Hvad der derefter skete må vi vente på til 
næste udgave af Gelsted Bladet.
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Lægehuset:
Søndergade 31.      Tlf. 64 49 10 27
www.gelstedlaegerne.dk 
Lægernes tlf. tid:    8:00 - 09:00
Tidsbestilling:        9:00 - 12:30 
Receptfornyelser:   9:00 - 12:30

Skoletandplejen
Ejby Skole.          Tlf. 88 88 55 17.
S.F.O.                   Tlf. 88 88 55 50.

Gelsted Fjernvarmecentral
Tlf. 64 49 18 60. 
Varmemester: Bent Mouritzen.
Formand: Erik Hein.
Tlf. 64 49 14 14.

Gelsted Plejecenter
Tlf. 88 32 45 24

Ældreområdet øst:
Tlf. 88 32 45 45.

Gelsted og Tanderup Pastorat  
Sognepræsten    Tlf. 64 49 10 96.
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

Falck:             Tlf. 70 10 20 30

Vagtlægen:     Tlf. 70 11 07 07
 
Politiet :          Tlf. 114
Alarm:            Tlf. 112.

Gelsted Taxi:  Tlf. 64 41 40 55

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

Gelsted Folkedansere
Vi danser på Gelsted Skole, fra sept. 
til april,  onsdage kl. 19.15 til 21.45.
Kom og prøv om det er noget for dig.

Husk kaffekurven !

www.gelstedfolkedansere.dk

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

Vestfyns folkemusiklaug
Spiller og synger hver torsdag
kl. 19:30 i aulaen på Gelsted skole. 
Sæson start 3. Torsdag i September.

Frimærkeklubben i Gelsted
2 månedlige aftenmøder i vinterhalv-
året i håndgerningslokalet på
Gelsted skole. 
Frimærkets venner, Tlf. 64 4918 34

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

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

Gelsted 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 Efterløn 
 og Pensionistforening
Fra september til maj har vi klubdag 
på plejehjemmet tirsdag - i lige uger - 
fra kl. 14.00 til kl. 16.30. Vel mødt.

www.wix.com/gelsted/pensionist

Gelsted Skytteforening
Riffel og pistol skydning i kaliber 22 
og luft på Gelsted skole
tirsdag aften fra 18:30 i kælderen.
Fra april til september skydes der 
tirsdag 18:30 udendørs på 50 og 
200m banen, beliggende på Skytte-
vej, Lunge, i Gelsted.
Eventuelt spørgsmål besvares på 
6449 1406

 Ejby Skakklub – Plejecenter 
Egebo, Anlægsvej 9, 5592 Ejby. 
Tirsdage fra kl. 19:00. Formand 
Poul Jacobsen  - Tlf. 40 83 36 
16   ”Kig ind, alle er velkomne, 
begynderhold etableres og 
undervises fra kl. 18:30”

Gelsted Seniorklub
Mødes på Holmegården hver onsdag 
kl. 9.00 til kaffe og diverse aktiviteter. 
Vi holder hinanden i gang,  bl.a. med
EDB, Petanque og Badminton, m.m.
Vil du være med så kom på en kigger 
eller oplysning så ring : 30 70 17 86.

www.gelstedseniorklub

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

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

Mangler din klub 
eller forening, 
- så send os en mail

SERVICESIDE:

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, doku-
menter, billeder mv.)
Tlf. 88  88 52 49 
tirsdage 19.30 - 21.30
mailadr: lokalarkiv2000@yahoo.dk

Gelsted Skole
Gelstedvej 29.    Tlf. 88 88 55 40.

Gelsted Kreative aktivitets 
forening

  
Formand Hanne Hviid Lund

 Tlf.nr. 40313575
Mail adresse post@gkaf.dk

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

Poul Jensen
40781100

Vi er
medlem af

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

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

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

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

bevarer Danmark

Tømrer/ Snedkerfirma Henning Hansen
Hjortegyden 30 / 5591 Gelsted

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

*NYT*  Gelsted Marked  - Altid i uge 33  * NYT * *NYT*  Gelsted Marked  - Altid i uge 33  * NYT *
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1205 S
Danmark mest populære hus og 
have trailer
Indv. mål 203x116x35 cm.
Totalvægt 500/750 kg

Industrivej 6
5592 Ejby

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

Tlf.: 64 49 11 28 
www.rishoejas.dk

Støt vore 
annoncører, 
-  Handel lokalt !

Ny uddeler i SuperBrugsen

D. 1. august kunne vi 
byde velkommen til 
Troels Holmegaard, 
vores nye uddeler i 
SuperBrugsen. 

Troels kommer fra en 
stilling som souschef 
hos Kvickly, Skibhusvej 
i Odense. 

Troels er 34 år og bor 
i Dyrup ved Odense 
sammen med sin kone 
og to små drenge.


