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Gelsted Bladet udkommer 6 gange om året, primo :
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Information om optagelse af artikler 
og billeder i GelstedBladet

Gelsted Bladet er for borgerne i Gelsted og omegn.

Alle kan skrive en historie eller en nyhed til Gelsted Bladet.
Det skal bare være en beretning der har relation til Gelsted og omegn.
Redaktionen forbeholder sig dog ret til ikke at bringe artiklen hvis den ikke 
har direkte interesse for Gelsteds borgere, eller beskære artiklen, hvis der 
ikke er plads i bladet. 

Bladet har en deadline, der skal overholdes. 
Deadline står altid på side 2.

Alle artikler, meddelelser, m.m. bedes om muligt sendt som 
elektronisk fil, evt. som e-mail, eller word dokument, til  

E-mail : post@gelstedbladet.dk
Evt. papir billedmateriale sendes til :

 Billedværkstedet, Ørsbjergskov 7  - 5591 Gelsted.

Evt. billeder der ønskes bragt i Gelsted Bladet, skal have en vis opløsning 
på mindst 1 MB. Hvis billederne er mindre kan de ikke trykkes, eller vil se 
meget dårlige ud. 
Har du noget på hjerte, en god historie fra Gelsted og omegn, information 
om foreningsarbejde, eller arrangementer, så tøv ikke, skriv og send det til 
Gelsted Bladet, som altid ønsker en god bred orientering for læserne.
OBS. GelstedBladet kan ikke holdes ansvarlig for indhold, trykt i bladet, der er ind-
sendt af brugerne af bladet. Forbehold for trykfejl.

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v.
Hvad sker der i fremtiden hos jer ? Hvad har I af aktiviteter på 
programmet ? Hvis I sender jeres planer, og hvad der nu ellers sker 
hos jer lidt ud i fremtiden, bringer vi det gerne her i Gelsted Bladet, 
og for at støtte økonomien er det gratis !

Så fat tastaturet og få sendt jeres aktivitetsprogram til : 
post@gelstedbladet.dk 

Så bringer vi  det i bladet   - (hvis pladsen tillader)
Vi vil selvfølgelig også gerne skrive om nylige arrangementer I har 
afholdt, og I må meget gerne medsende billeder fra arrangementet.

Har du startet ny firma, lavet noget nyt i det gamle, send historien til 
os, det er gratis reklame !
Skriv og send inden det er for sent, husk ”deadline”

Massørerne i Gelsted
sundhedsklinikken

Bettina & Kaj Mariager

Grønnegade 2 / 5591 Gelsted 
 Tlf. 2421 0888

Egen import 
og design 
af pokaler.
Gravering i
•	medaljer
•		navneskilte
•		hundetegn	m.m.

Åbningstider:
Man. - fre.   15.00 -17.30
Eller efter aftale.
www.hempokaler.dk

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

D D Sansk æk ervice
- D Æ K��T I L A L L E��F O R M Å L -
Odensevej�35�·�Gelsted�·�Tlf.�64�49�10�63

Malermester
Michael A. Taylor
Tlf. 20 22 80 62

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 

Malerfirmaet 
Andersen/Garrett Vestfyn A/S

Tårupvej 45
5591Gelsted

Tlf. 21698784 
 andersenmaler@gmail.com

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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Langelandsvej 6, 5500 Middelfart

AUTOGÅRDEN ER SOLGT
  Og Kai og Gerda Wosniak holder måske næsten op 
med at arbejde.

På Autogårdens kontor hænger på væggen lidt oppe 
over en dør et næringsbrev. Det er udstedt til en ung 
mand i Fjelsted. Kai Wosniak fik det næringsbrev den 
23.12.1964. Og dagen efter, kan vi gætte på, fik han 
måske op til flere gaver. 
Han startede med et lastvognsværksted i Fjelsted, 
men kom til Gelsted i 1969, hvor han begyndte repa-
ration af lastvogne i en konkursramt Essostations 
værksted i Søndergade. Den var bygget på en matri-
kel, der tidligere havde været stedet for Gelsted Stati-
onsskole.
Igennem årene voksede virksomheden og lagde efter-
hånden beslag på den tidligere skoles gymnastiksal, 
huset hvor fordums skoleelever svedte i 3. og 4. sko-
leår samt 1. lærerens bolig, hvor der blev undervist 
for 5. – 6. og 7. klasse.
Mange år er gået siden. Mange unge mænd har i 
årenes løb fået deres uddannelse på værkstedet og 
har siden kunnet kalde sig lastvognsmekaniker. Både 
nuværende og for længst ophørte vognmandsforret-
ninger er blevet serviceret dag og nat. Med et moder-
ne udtryk blev de serviceret 24/7.
Men nu har Kai solgt og Frank Pedersen fra GMF har 
købt. 
Når der har været lastvognsværksted på stedet siden 
1969 og hverken mekanikeren eller hans kone er af 
køb og smid væk typen og når også andre igennem 
årene har fået lov at opmagasinere ting og sager i 
husene efterhånden, som der blev skaffet flere kva-

dratmeter under tag, så er der til sidst store mængder 
af alt muligt. Hvad gør man så, når værkstedet skal 
lukkes ned og bygningerne tømmes? Afholder natur-
ligvis et loppemarked. Det gjorde Kai og Gerda den 1. 
og 2. oktober. Kai tildækkede en smøregrav med euro-
paller. Der arrangerede Gerda nogle af alle de ting, 
små som store, der gerne skulle omgøres til kolde 
kontanter, før den nye ejer rykker ind.
Hvor skal jeg træffe Frank og få at vide, hvilke planer 
han har med det, han har købt af Kai? ”Du kan kom-
me til indvielse af GMFs nye hal på fredag kl. 12:30, 
så skal jeg fortælle dig det,” sagde Frank.
Som sagt, så gjort. GMF er så vidt med den nye lager-
hal, at der var indkøbt en pølsevogn fra SC Smørre-
brød i Ejby til at komme og servere pølser og sand-
wich for fremmødte gratulanter. Hallen blev indviet og 
Deres udsendte fik en sludder med Frank Petersen.

Han vil rive den gamle 1.lærerbolig/skoforretning ned 
og i stedet bygge en vaskehal. Det er så her borgere 
fra Gelsted og omegn, hvilket i princippet vil sige hele 
landet, i fremtiden kan køre hen og få vasket bilerne. 
Desuden vil han selv bruge det ene værksted til at 
opbevare, opdatere og istandsætte gamle biler. Frank 
har p.t. 15 – 20 gamle biler stående på andre adres-
ser. I Kais værksted har jeg allerede set nogle. Spæn-
det går fra en Loyd Alexander til en Rolls Royce. 
For at Kai ikke nødvendigvis skal stå uden arbejde 
efter overtagelsen, er det meningen, at han stadig 
skal kunne bruge en del af værkstedet, hvor han så 
også i fremtiden  kan servicere nogle få kunders last-
vogne. Det tror jeg, Deres udsendte reporter, er godt 
for Kai. For som han engang har sagt til mig: ”Hvis 
man en gang har fået dieselolie i håret, er det ikke til 
at vaske ud.”                                       Karsten
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Engang var her skolestue 
og førstelærerbolig. 

Førstelæreren hed lærer Eriksen. 
Når eleverne blev respektløse og desuden var sikre på, 
han ikke kunne høre dem, kaldte de ham storelab, 
hvilket var en reference til hans forholdsvist store 
skonummer. 
Engang har jeg skrevet følgende lille erindring om ham:

”Lærer Eriksen var førstelærer i stationsskolen i Gelsted 
og han blev den første skoleinspektør i den nye fine 
Gelsted Skole, som samlede alle eleverne fra Kirke- og 
Stationsskole i en central skole i 1958. Vi kaldte ham 
også, når han ikke hørte det, for ”Storelab”, hvilket jo 
nok refererede til størrelsen, han brugte i sko. Kirsten 
Thorup beskriver ham mesterligt i ”Lille Jonna” som 
lærer Iversen. Han havde en lidt ludende holdning og 
slæbende gang, kraftigt mørkt hår, men lidt høj pande. 
Af alle skolelærere fra den tid, jeg har kendt, er han 
den eneste, jeg mener, der aldrig har slået på et skole-
barn. Han stammede vist nok fra egnen omkring Varde 
og var formentlig af indremissionsk observans og var i 
Gelsted kordegn foruden at være førstelærer. 
Han var en fantastisk fortæller, hvilket jeg mener, må 
være forklaringen på, at jeg stadig mange, mange år 
efter, inden jeg første gang selv læste Saxo`s Dan-
markskrøniken og Bibelen, huskede episoder og passa-
ger fra både Danmarks- og Bibelshistorien ganske klart. 
Det må ikke glemmes, at da disse fortællinger blev 
bibragt os i skolen, foregik det uden brug af en bog. 
Eriksen kunne for at visualisere sine fortællinger finde 
på at opføre hele små one-man shows. Jeg husker, vi 
lærte om industrialiseringen af England i det nittende 
århundrede. Når det gjaldt arbejdet i kulminerne i lave 
mørke gange dybt under jorden ofte udført af børn, så 
lagde Eriksen, det store menneske, sig på alle fire på 
katederforhøjningen og kravlede på alle fire hen over 
gulvet foregivende, at han trak noget efter sig i et reb 
over den ene skulder. Den dag i dag kan jeg ikke høre 
eller se ordet børnearbejde uden at se Eriksen på alle 
fire. 
Ligeledes giver navnet Ejderen mig associationer til 
kong Vermund, hans sværd Skrep, hans søn Uffe hin 
Spage og en tvekamp på en ø i denne grænseflod; for 
jeg har jo set Eriksen stå som Uffe hin Spage oppe på 
katederforhøjningen med et imaginært sværd i sine 
hænder, og med mundlyde viste han, hvordan Sværd 
Skrep sang for den blinde kong Vermund, der sad i sin 

stol på bredden, klar til at styrte sig i Ejderen, hvis tve-
kampen skulle føre til, at han mistede sit kongerige til 
saxerne.
Bibelshistorie foregik på samme dramatiske måde, og 
især ”Det gamle Testamente” er jo velegnet til drama-
tisering. Jeg så storfilmen ”De ti Bud” da den kort før 
1960 var ny og aktuel.Og selvfølgelig må jeg medgive, 
at forestillingen tydeligt bar præg af, at Hollywood 
havde haft flere penge på budgettet end førstelærer 
Eriksen. Men selve historien havde Eriksen fortalt mig. 
Det kunne de ikke gøre bedre i Hollywood.”

Siden blev der indrettet skoforretning i huset. Det nåe-
de som skoforretning at have flere ejere og nåede også 
at blive en cykelforretning, inden naboen, Kai Wosniak 
endelig overtog det. Han brugte det gennem mange år 
som Autogårdens lagerplads for bl.a. lastvognsreserve-
dele og –dæk.

Nu er der i skrivende stund ikke andet tilbage end en 
stak murbrokker på en tom grund. Som det er fortalt 
andetsteds i dette blad, har Kai solgt Autogårdens byg-
ninger til Frank Pedersen fra GMF, som har ladet det 
gamle hus med tilhørende have jævne med jorden. 
                                                                           Karsten
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HUSK !   - Du kan altid finde sidste nyt og mange 
informationer på :  www.gelsted.dk

Alt i hjemmeslagtning, 
pålægsfade og lækkert kød

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

Fakta om 
genbrugspladsen i Gelsted.
Al snak om genbrugspladsens fremtid skyldes, at rege-
ringen har en målsætning om, at vi inden 2022 skal 
genanvende 50% af vores affald, og det stopper ikke 
med det. 
I Middelfart kommune ligger genbrugsprocenten på 
35%, så der skal gøres noget. Der skal være op til 70 
fraktioner på en stor genbrugsplads.  - Det er der ikke 
engang på pladsen i Middelfart i dag. 

Derfor har forvaltningen arbejdet på et forslag til poli-
tisk behandling. Dette forslag opererede med, at der 
skal opgraderes i Middelfart, og for den øvrige del af 
kommunen, foreslår man, at der anlægges en ny stor 
plads i Ejby, så alle ikke skal køre til Middelfart med det 
affald, som ikke kan afleveres på de mindre pladser. 
Derudover gik forslaget ud på, at der ikke sker ændrin-
ger på pladserne i Nørre Aaby, Gelsted og Køstrup, før 
en ny stor genbrugsplads er etableret og øget hus-
standsindsamling af genanvendeligt affald er iværksat.  

Der har ikke på noget tidspunkt været foreslå-
et, at genbrugspladsen i Gelsted skal lukkes.

 Indstillingen til økonomiudvalget gik ud på, at lokal-
pladserne, herunder pladsen i Gelsted, skulle være 
ubemandet. Min erfaring, ved at se, hvad der foregår 
på en genbrugsplads, duer det ikke med en ubemandet 
plads. Det indtryk har jeg givet videre til andre parti-
fæller i byrådet. 
Forvaltningens forslag blev anbefalet af miljø- og ener-
giudvalget, men da økonomiudvalget skulle behandle 
sagen, fik borgmesteren udsat sagen, for at få under-
søgt, om Ejby er den optimale placering, ligesom 
spørgsmålet om bemanding af de mindre pladser også 
skal vurderes en ekstra gang.

Så lad os nu lige trække vejret og se, hvad den ende-
lige løsning bliver. Husk på, at det er byrådet, der til 
sidst beslutter, hvad der skal gennemføres. 

Ove Andersen (A), byrådsmedlem

Oktoberfest i 
Gelsted Forsamlingshus
Vi har traditionen tro afhold Oktoberfest i vores gamle 
forsamlingshus, sidste lørdag i oktober. 
75 dejlige festklædte tyrolere, var med til at skabe en 
fantastisk aften. 
Dørene lukkede op kl 18.30, og der var højt humør og 
sang lige fra start, imens alle fik fundet deres plads og 
forsynet sig. 
Kl. 19 blev den 9. Oktoberfest åbnet af bestyrelsesfor-
mand Søren Frederiksen. Gæsterne blev underholdt  de 
første 2 timer af De Fynske Tyrolere, imens menuen, 
som bestod af, 1 sildemad, Jægerschnitzel og kaffe 
med småkager, blev indtaget. 

Kl.21 tog Bendt Aaen over, nu skulle der danses, og det 
blev der,  samt sunget til den store guldmedalje hele 
aftenen igennem. 
Tyrolerne havde travlt, der skulle danses kædedans 
rundt i hele huset, en fadøl eller to skulle indtages, 
så var det tid til en Bugivugi, hvor både arme, ben og 
bryst blev rystet. Ja, I var fantastiske hele aftenen 
igennem. 
Tak fordi I var med til at gøre denne aften uforglemme-
lig. Vi glæder os til at se jer alle, PLUS mange flere, til 
næste år d. 28. Oktober, hvor vi fejrer 10 års jubilæum. 
Følg med på vores Facebook side.

Hilsen Bestyrelsen



www.gelstedbladet.dk

6

Gelsted Seniorklub
Generalforsamlingen i Gelsted Seniorklub er vel over-
stået, og nye i bestyrelsen blev Bente Davidsen, og 
Steen Ole Sørensen.
Sidstnævnte blev endvidere efterfølgende konstitueret 
som formand for Gelsted Seniorklub.

Bent Hensen og Bent Nielsen valgte ikke at stille op.
Ny revisor blev endvidere Otto Egedal i stedet for Ernst 
Lund, som ligeledes ikke ønskede at opstille.

Øvrige valg var genvalg.
På Gelsted Seniorklubs hjemmeside ( som er opdateret 
af vores webmaster Aage Scheel Hansen ) kan man 
læse mere om forløbet af generalforsamlingen.

Man har også afholdt løvfaldsfesten med 77 deltagende 
medlemmer.

Man har endvidere aftalt, at efterårsbusturen i år skal 
gå til Julemarked i Krusmølle, med middag på Holbøl 
Landohjem.
Dette arrangement løber af stabelen den 23. november 
og koster kr. 300,- pr. medlem.
Kaffen serveres i bussen på hjemvejen.  
Tilmeldingen starter den 2. november og max. 50 per-
soner kan deltage.
I bestyrelsen har man drøftet muligheden for at starte 
et gratis bibliotek for medlemmerne.
Dersom man har en bog eller flere bøger liggende, som 
man mener, at andre kan have glæde af også, så er 
man velkommen til at tage den eller de bøger med til 
Gelsted Seniorklub. De vil så blive anbragt i en reol, og 
medlemmerne kan så låne disse bøger. 
Der vil ikke være nogen krav om aflevering ej heller 
om lånetid. og så skal jeg lige huske at skrive, at det er 
gratis.

Der starter snart et nyt år op for os alle, og det gælder 
selvfølgelig også for seniorklubbens medlemmer.
Man skal have fornyet medlemskort, og dette koster kr. 
50,- pr. medlem.

For denne halvtresser får man muligheden for at kunne 
deltage i vores næsten ugentlige ( kun afbrudt af vinter 
og sommerferie ) arrangementer. 
Her spiller vejret nemlig ikke ind. Kaffe og rundstykker, 
" med eller uden ost og marmelade " til kun kr. 15,-. 
P.t. er vi ca. 60 til 70 personer hver onsdag som hygger 
sig med kortspil af forskellig slags, Bobspil,  petanque,  
nogle strikker, og så har vi også "snakkeklubben ", som 
faktisk ikke er nogen klub, men bare en betegnelse for 
de medlemmer, som udøver nogen aktiviteter af for-
skellig slags,. - Man skal således ikke være medlem af 
snakkeklubben, blot møde op, når der er arrangement, 
som man kan læse om på Gelsted Seniorklubs hjem-
meside. Er man medlem af seniorklubben, så er man 
automatisk også medlem af snakkeklubben med ret til 
at deltage i arrangementerne.  

Med dette julenummer af Gelsted Bladet, vil vi gerne fra 
Gelsted Seniorklubs bestyrelse ønske alle medlemmer, 
nye som gamle, rigtig glædelig Jul og Godt Nytår.  Tak 
for et fantastisk år, og på gensyn i 2017.

Mads Svendsen kendt fra de forrige to Gel-
sted blade, er her udvidet med en munter 

historie:
Karl Jern eller en af hans brødre besøgte jævnligt sog-
nerådsformand Mads Svendsen, for at hente løn til hans 
far, Kristian ”Tenor” Hansen, som var vejmand den-
gang.  
Drengene skal lære at have med penge at gøre, sagde 
Karls far. – Når pengene var udbetalt, skulle drengene 
så til købmand, bager og slagter, og betale det i bogen 
skyldige beløb. Når det var koldt sagde fru Svendsen, 
kom nu ind i køkkenet og få lidt varme. 

Lønudbetaling skete hos Mads Svendsen, eller lavede 
han rekvition, så kunne pengene hentes hos Arthur 
Kommunekasser, som havde kontor i et nu nedrevet 
hus, på vej op til daværende madrasfabrik.     
Karl ”Jern” mindes Sognerådsmanden og han kone, 
som værende nogle rigtig gode og rare mennesker.   
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Nem og lækker aftensmad - til en go´ pris 

Wienersnitzel m. brasede kartofler, 

skysovs, ærter .  125,- 

Mørbradgryde m. ærter og 
råstegte kartofler 135,- 

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

Steak af oksehøjreb m. 
grønsager, pommes frites & 

whiskysovs 150,- 

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

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

Tlf. 64 49 10 68    www.gelstedkro.dk 

Spareribs 105.-

Vi udfører alt i tømrer-
og snedkerarbejde

samt løser
specialopgaver

og totalentrepriser...

www.lebaek.dk

Vi holder juleferie fra den 23/12 
til og med den 2/1-2017. 

Gelsted kro ønsker alle en glædelig jul
 & godt nytår.

Lidt mere og andet fra Karl Jerns 
historiesnak var:

Tiderne dengang var så simple. – Der var ingen elek-
tricitet, og til madlavning og varme hentede drengene 
med skov -ejerens tilladelse nedfaldet træ. – 
Nogle gange blev de ”taget” af skovfogeden, for ”urent 
trav”. Han havde nemlig dårligt syn. – Når så han så at 
det var ”Tenor” drengene, kunne de bare tage det de 
ville.    
En dag hvor kålroe suppen skulle væk fra komfuret, 
fordi Karls mor skulle have plads til at stege flæsk, sat-
te hun gryden ned på gulvet, hvor der lå en del gran-
nåle fra træet hun fyrede med. – Pludselig hyler en af 
brødrene lige op i luften. – Det var jo halvmørkt, og så 
satte han et af sine ben op i suppen. – Moderen tog så 
sit stearinlys, og lyste på suppen, og fiskede de fleste 
grannåle op, og så blev kålroesuppen serveret.     
Ingen havde dengang regnet med at tiderne kunne 
blive så meget bedre på alle områder. 
– Karl som er 84  år, bor i Kræmmerled, og cykler ikke 
til indkøb, men kører i sin firehjulstrækker. og når han 
skal på Camping, eller langtur, er det hans behagelige 
Renault-bus der køres i, takket være hans fars lærdom 
med økonomi. 
                                                                          bn. 

JULEGAVEN, du ikke havde tænkt på at give.
Den lokalhistoriske årbog, Vends 16 er i handelen. Der 
er 8 spændende artikler om livet på Vestfyn i gamle 
dage. Der er krimien om branddramaet på Billeshave. 
De spændende forsøg med marsvin i Lillebælt forklares 
i næste artikel. Så følger Helge Iversens mesterværk 
Gymnastikforeningen Fjelsted Harndrup. En dygtig, 
men ukendt marinemaler, Lars Buus, tages under kær-
lig behandling. Vesterdal er ikke kun en efterskole, men 
også en familie, som satte flotte aftryk på Vestfyn. Så 
går der politik i den, når historien om hvordan Slenge-
rik kunne vælte Lohmann, bliver fortalt. Læs om hvor-
dan børn i Asperup så på 2. verdenskrig, for ikke at tale 
om en tid, rigtig mange af os husker, pigtrådstiden og 
ungdomsoprøret i de glade 60ere fortalt af Hans Jen-
sen, tidligere Gelsted.

Årbogen er på hele 96 sider og koster kun 135 kr. Kan 
købes i boghandelen, på lokalarkiver og i udvalgte 
supermarkeder herunder Superbrugsen i Gelsted.
    Hans Jensen

FÆLLESSPISNING I GELSTED
Gelsted Lokaludvalg og Borgerforeningen afholder 
fællesspisning for alle borgere i Gelsted og omegn.

Tag naboen, genboen eller familien med til en hyggelig 
aften.

Tirsdag den 31. Januar 2017
kl. 18.00 på Holmegaarden.

Søndergade 80, 5591 Gelsted



www.gelstedbladet.dk

8

Gelsted Foderstof
Værkstedsvej 5
5591 Gelsted

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

 
Vi reparerer også din bil 

 
Husby Auto Storegade 23 
5592 Ejby - Tlf. 64781446 

Foreningshuset Holmegaard på
 Gelsted marked i 2016

Foreningshuset Holmegaard var i 2016 for første gang 
en del af Gelsted marked. Vi havde igennem flere måne-
der været i dialog med Borgerforeningen om under 
hvilke vilkår vi kunne få et salgs sted , og dermed få 
muligheden for at skaffe midler til istandsættelsen af 
Foreningshuset.  
Weekenden før Gelsted marked underskrev jeg som 
formand endeligt en kontrakt med Borgerforeningen 
omkring vilkårene for salgsstedet. Vi havde indtil da 
mundtligt fået retningslinjer udstukket, og vi havde ud 
fra disse efter bedste evne forsøgt at planlægge hvor-
dan salgsstedet og Foreningshuset skulle tilføre Gelsted 
marked noget nyt så vi kunne skille os lidt ud på en 
positiv måde.
Som nyt salgssted er synlighed meget afgørende for at 
få succes. Da der ikke var nogen af vores arrangemen-
ter der blev nævnt i den folder som blev omdelt af Bor-
gerforeningen, ønskede vi at give den gas i forhold til 
at gøre os synlige. Vi besluttede at rejse et stillads ved 
Foreningshuset, og beklæde det med plastic bannere vi 
havde lavet. Det blev dog ikke vel modtaget, selv om 
reklame på egen matrikel var ok ifølge kontrakten. Vi 
var derfor nødt til at tage stilladset ned igen, og det er 
jo ærgerligt når vi havde brugt megen forberedelse på 
det.
Torsdag, efter mange og drøje forberedelser fordi alt jo 
var nyt og skulle aftales, startede Gelsted marked ende-
lig op. Foreningshuset Holmegaard havde sammen med 
Borgerforeningen og GG&IF arrangeret Gelsted marked 
løbet. Det var andet år løbet skulle afholdes, og vi aftal-
te at et eventuelt overskud skulle gå til renoveringen af 
Foreningshuset Holmegaard.
Hjælpere på standen ved Foreningshuset Holmegaard 
var alle under markedet iklædt grønne T-shirt som var 
sponsoreret af Ovethi dækcenter i Gelsted. Vi vil gerne 
sige 1000 tak for hjælpen, og håber at vi formår at give 
jer fuld valuta for pengene. Vi vil som Foreningshus ger-
ne bidrage til at skabe gode rammer for byens borgere, 
så Gelsted bliver et attraktivt sted at bo. Det kommer os 
alle til gode, og forhåbentlig kan erhvervsdrivende profi-
tere heraf.
Det var ikke uden en vis stolthed at jeg på vegne af 
arrangørerne kunne byde velkommen til Gelsted mar-
ked løbet 2016. Der var både øvede, amatører og kap-
gængere med i dette års løb.  Løbet gik rigtig godt, og 

der var præmier til hurtigste mand, kvinde, dreng og 
pige. Ann-Lene Nordbeck havde broderet på nogle flotte 
håndklæder så hver vinder fik en personlig gave. Andre 
sponsorer i forbindelse med løbet var GMF...............
fortsættes!
Tom fotomand kom og filmede markeds løbet, og der 
ligger en time lap optagelse inde på Foreningshuset 
Holmegaards Facebook side. Vi vil fra Foreningshusets 
side gerne takke Tom for det store og meget profes-
sionelle arbejde han gør. Det er fantastisk at have dig 
til samarbejdspartner. Der ligger i øvrigt også billeder af 
mange andre ting fra markedet, så prøv at checke den 
ud og like den gerne.  (facebook)
Fredag kom Jørgen Strøjer med en veteranbil som vi 
havde talt med ham om. Bilen skulle tjene som blik-
fang for vores salgssted ved Foreningshuset, og skulle 
samtidig reklamere for Jørgen Strøjers nye udstilling. Vi 
havde bedt Jørgen Strøjer køre en tur med formanden 
for Borgerforeningen, så at han kunne få taget nogle 
billeder til at avisen. Bagefter blev bilen sat på græsset 
foran Foreningshuset, og det kom der god snak ud af.
Foreningshuset havde af økonomiske årsager valgt, 
ikke at have live musik torsdag aften. Det vil vi dog nok 
ændre næste år. Vi håber dermed at endnu flere fra 
byen vil komme og heppe eller løbe til næste år, og der-
med tage del i den folkefest det kan blive inden mar-
kedet åbnes og festfyrværkeri sættes i gang. I stedet 
havde vi sat en jukeboks op, venligst udlånt af Kondal 
Trailercenter.

Fredag havde Foreningshuset Holmegaard live musik 
med bandet Fennec on Fire. Det var ærgerligt at der 
ikke var flere tilhørere til denne koncert som vi fra For-
eningshuset  havde set frem til. Koncerten blev også 
sponsoreret af Kondal trailercenter, og som jeg i denne 
forbindelse gerne vil takke for uundværlig hjælp og 
støtte i forbindelse med afholdelse af markedet, og det 
fremtidige samarbejde.
Lørdag havde vi live musik med Simon Schulz fra Årup. 
Simon er trods sin unge alder god til at improvisere, og 
da publikum kom med musikønsker var han ikke sen til 
at imødekomme det. Vi fik derfor virkelig en fantastisk 
koncert, og der var musik for alle aldersgrupper. Simon 
spillede også sange han selv havde skrevet, og det er 
helt sikkert ikke sidste gang at han får en kontrakt med 
Foreningshuset.
Når der ikke var koncert ved Foreningshuset havde 
besøgende også mulighed at få en snak med Middelfart 
kommunes bosætningskonsulent eller pr. medarbejder. 
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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.

Kommunen var sammen med Home i Ejby og Gelsted 
børneunivers en del af den bosætningsstand der hvert 
år plejer at stå i et telt på markedspladsen. Formålet 
med standen er at trække tilflyttere til byen, og der var 
mulighed for at vinde enten en marsvine- safari eller en 
helikoptertur over byen.
Lokaludvalget og Foreningshuset vil gerne takke jer der 
deltog på denne stand, og vi er kede af at der ikke kom 
flere forbi. Foreningshuset havde som gennemgående 
tema at det skulle være familievenligt. Vi havde derfor 
indrettet et puslerum i et værelse, hvor man i afstres-
sende omgivelser kunne amme eller skifte sit barn. Der 
var også mulighed for at varme medbragt mad da vi 
havde både elkedel og mikrobølgeovn sat op.
Sponsor på puslepladsen var Babysam der havde done-
ret puslepuder, vådservietter og bleer. Foreningshuset 
havde kort forinden afholdt loppemarked,  og derfor 
havde vi også fået nogle effekter som skråstol og potte 
hvis der blev brug for det. Det var et meget vellykket 
tiltag, men der var desværre mange der ikke kunne 
finde det. Vi håber derfor at markedsføre puslepladsen 
bedre næste år i samarbejde med Borgerforeningen. 
Vi vil gerne takke alle vores sponsorer som i år bidrog 
til at Foreningshuset Holmegaard kom igennem året på 
Gelsted marked med et lille overskud. Dette overskud 
skyldes alene de annonceindtægter der er kommet ind, 
og derfor skal der til vores sponsorer lyde en stor tak 
for jeres store velvilje. 
Sponsorer på dette års Gelsted marked for Forenings-
huset Holmegaard er:
Tom fotomand, Kondal Trailercenter,  Ovethi dækcenter, 
Gelsted fjernvarme, BDO revision, Babysam, Vestfyns 
betonboring, Middelfart kommune, Strøjer Samlin-
gen, Home Ejby, Superbrugsen Gelsted, Gelsted Kro 
og Hotel, Gelsted Børneunivers,  Totalbanken, Gelsted 
Motorkompagni, Rishøj murerfirma, 
+ de der har doneret præmier til løbet:
GMF
Afslutningsvis skal siges at al begyndelse er svær. 
Foreningshuset Holmegaard har nu prøvet at være på 
Gelsted Marked og vi regner med at komme stærkt 
igen næste år. Vi vil i den kommende tid sammen med 
Borgerforeningen indlede drøftelser omkring næste års 
Gelsted  marked. Vi har alle brug for bedre tid til for-
beredelse, og vi tror på at hvis vi i god tid får lavet en 
aftale der stiller alle tilfredse, så er der grobund for et 
fremtidigt og godt samarbejde.               Per Larsen

Døren stod åben
Den 27. juni  kom jeg cyklende gennem Kerte by. 

Udenfor kirken stod et skilt fra vor murermester Rishøj, 
og kirkedøren, som har været lukket siden november, 
stod åben.
Nysgerrigt gik jeg derfor ind for at se skaderne, der 
blev påført kirken ved en brand i november sidste år. 
Langt kom jeg nu ikke ind, idet hele kirkerummet var 
opfyldt af stilladser. Murere fra Rishøj var i færd med 
at afvaske alt murværket med en lille skuresvamp. Det 
kommer godt nok til at tage tid!    - Man er nu i færd 
med skuring nummer to, da en omgang efter National- 
museets afgørelse ikke var tilstrækkelig.
     De smukke lysekroner er taget ned og sendt til 
rensning hos en jysk gørtler. Orgelets piber er ligeledes 
udtaget af orgelfacaden og sendt til afrensning. Det 
samme gælder altertavlen som en privat konservator 
tager sig af. Kirkerummet har man måttet tømme for at 
slette følgerne af en brand.
    Branden blev påsat den 13. november sidste år. 
Et menneske søgte at antænde døren i flere omgange 
og har gennem fem huller hældt brændbar væske ind i 
våbenhuset. Her blev en gummimåtte antændt. 
Branden menes at have ulmet i et par timer og fyldte 
kirkerummet med røg, en røg som har afsat en ”film” 
på  alt inde i bygningen. Brandens voldsomhed har 
bevirket, at der gået skoller(?) af dørtrinets granitsten.
   Gerningsmandens motiv til denne meningsløse ilds-
påsættelse kendes ikke, da den er uopklaret, desværre,  
og det så meget mere som udgifterne er anslået til 
4 ( fire ) millioner kr.

Heldigvis er restaureringen nu så vidt, at kirken kan 
genindvies af biskop Tine Lindhardt  den 22. december                
ejp

Psykolog Hanne Groth

Tlf. 20 23 18 00 - www.hannegroth.dk
Assensvej 50 - 5591 Gelsted

Psykolog Hanne Groth

Psykolog Hanne Groth

Psykolog Hanne Groth

Professionel psykologhjælp
Behandling af børn og voksne
Ingen ventetid
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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

Skriv !
Jeg syntes det er dejligt med de borgere der skriver 
her, men der er plads til mange flere, så fat pennen, 
og skriv hvad du har på hjerte her.
                      Steen Asbjørn -  redaktør

Bedemand Brink
ved Peter Brink

Sønder ade 33

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

Hejsa ..  Jeg Tina Knudsen en af byens borgere skriver 
til jer fordi jeg hver dag har folk der kontakter mig på 
messenger ( Facebook ) for at høre hvor Læge Walter 
Ulrichsen er blevet af ...   En hel del personer , som jeg 
kender og ikke kender så godt igen .. har hørt i byen 
at jeg og min familie er flyttet med ham til Odense og i 
hans nye praksis ... 

Jeg er gammel taxachauffør i byen har kørt enormt 
mange patienter i lægehuset førhen og alle ved hvem 
jeg er, gennem børnehaven , skolen osv ... 
Jeg får bare så sindsygt mange henvendelser ( hvor er 
Walter nu) 

Og ja jeg ved det jo ..  Og fandt ham selv ved at opsø-
ge ham via internettet ( Facebook ) osv ...  Man kunne 
ikke se ham på borger før 4 maj ... Og der var han for 
længst flyttet fra huset ...

Jeg delte et opslag på min Fb side , og på Gelsteds 
hyggeside på Facebook og flere andre sider, og fik så 
mange beskeder fra mange af hans patienter,  1000 tak 
for info Tina , jeg fik hilsner osv til ham ... Nok 40 stk .. 

Men måtte slette mit indlæg derinde da nogen mente 
den ikke hørte hjemme på Facebook med hvem man 
har valgt som læge. ...Jeg slettede mit opslag igen da 
jeg ikke syntes det måtte skabe dårlig stemning ...  
Det var den eneste som havde negativt ..  Der var så 
mange positive ...

Vi selv stod pludselig uden vores læge Walter Ulrichsen 
og kunne på ingen måde få af vide hvad der var sket 
og hvor han var .- Så vi måtte selv finde frem til ham. 

Der er så mange dårlige rygter i byen omkring hans 
exit og hvorfor han rejste .. 
Rigtigt mange og jeg tænker det er fordi folk ikke har 
fået nogen særligt god information omkring det og i 
ordentlig tid ... Man hørte det først da han var væk og 
det har åbenbart ført det til så meget frustration ..

Jeg har adressen til hans nye praksis hvis i vil tænke 
man kunne dele det med folk i Gelsted og omegn ... 
Facebook var super godt og folk reagerede men den 
var kun på derinde få timer ..  Men der var virkelig 
gang i den .. 

Jeg har snakket med ham derude og nævnt at en del 
manglede ham og bare informationen om at nu var han 
der i stedet .. Og det blev han glad for .. Og han tog 
gerne imod hans gamle patienter derude ..

Ved ikke om det er noget i vil kunne bruge, men jeg 
som patient i lægehuset Gelsted, synes det havde 
været så godt hvis der havde været lidt information i 
sin tid ..

Folk stopper mig stadig ..  Tina vi har hørt du ved hvor 
ham er Walter ...  

Det opslag jeg har delt på Facebook er gemt i min tlf ...  
Så hvis i ønsker at se det må i gerne det 

Mvh Tina Knudsen Sivkærvej 14 

Gelsted Bladet har bedt lægehuset om en 
udtalese, og lægehuset oplyser:

Samarbejdet med læge Walter Ulrichen ophørte 1/4-
2016, grundet samarbejdsproblemer.

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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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 !
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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

Beton -Dag
Foreningshuset Holmegaards Kreative Design havde en 

fantastik BETONDAG  1. Okt 2016 i 
Foreninghuset Holmegaards have 

Der var mange der tilmeldte sig. Helene Bøllingtoft stod 
for arrangementet. Efterfølgende kom der mange pos-
sivtive reaktioner, hvor man takkede Helene for en god 
dag. 

Helene startede med kort at fortælle om beton og de 
muligheder, der er for at forme betonen til brugbare 
ting. 
Hun vejledte og rettede os igennem dagen, hvilket der 
kom mange flotte ting ud af. 

Vi hyggede os ogå med frokost, kaffe og kage. 
Vi sender en stor tak til vore sponsere: Gelsted  Tøm-
merhandel, der sponsorerde betonen, Claus fra Vest-
fyns Betonboring hjalp med borde og det praktiske og 
vi lånte betonblander ved Pyrosan Fyn.
STOR TAK
Conny Kærhave-Andersen

Renovering af gang.

Gelsted Forsamlingshus har været igennem endnu en 
stor renovering, denne gang var det alt gangareal der 
stod for skud. 
Det gamle gulv var i så dårlig stand at det var ved at 
brase sammen flere steder, og der var heller ingen der 
brugte den gamle telefonboks mere. 
Alt blev brækket ned, det eneste der var tilbage var 
trappen. Herunder kom det frem, at der i tidernes mor-
gen, har været toiletter hvor telefonbokse og kosteska-
bet var under trappen. 

Nu begyndte et større genopbygningsarbejde. 
Gulvet blev bygget op påny af nye bjælker, strøer, 
spånplader og vinylfliser danner gulvbelægningen. 
Trappen blev skjult bag gipsplader og et par nye vægge 
blev lavet. Loftet blev rettet op og beklædt med trol-
tex, nye Led-spot i loftet danner i dag den nye belys-
ning i gangen.



www.gelstedbladet.dk

13

Tag gode billeder
De fleste af os knipser billeder med mobilen og deler 
dem på online-tjenester som Instagram, Facebook 
eller Flickr. Det fungerer fint, fordi det er hurtigt, nemt 
og giver os næsten øjeblikkelig feedback. Også kaldet 
likes.

Men det er ikke nær så tilfredsstillende som at foto-
grafere med et ægte kamera. Det giver ikke kun bedre 
billedkvalitet, men også større kreativ kontrol. Man kan 
få fine billeder med telefonen, men den tekniske kvali-
tet er langt under selv de billigste kameraer.

De, der går op i den slags, har brug for et godt 
kamera. 
Allerhelst et, der passer til behovene og ønskerne om 
kvalitet og kontrol. 
Og glem i øvrigt ikke, at billederne fra et rigtig kamera 
også kan deles på nettet via trådløs forbindelse til 
mobilen.                                                       SA

Rumfordelingen er i dag meget anderledes end tidli-
gere. Den gamle garderobeafdeling, er i dag depotrum, 
med køleskabe og fryser og der vil med tiden, - når 
pengene er til det, blive sat skabe op til opbevaring. 
Rummet har døre ind til køkkenet og den nye gang. 
Den nye garderobe er nu under trappen. 
I skrevne stund er de blivende bøjlestænger ikke sat op 
endnu, men de kommer.  Den gamle kommode er ble-
vet malet sort og nyt spejl er sat op. 
Da fodtrinet er fjernet mellem lille og stor gang, og 
rummene har fået ens udseende, gør det det, at de 
rum hænger meget mere sammen som en helhed.

Vi vil gerne rette et stor tak til vores nye sponserer, 
Tommy Fjordhauge, XL Byg Gelsted, Gelsted Transport 
Aps, Tæppeladen Assens montering af Morten ”præst”, 
som har været med til at gøre denne renovering mulig. 

Tusind tak.   - I kan følge vores arbejde og gøremål i 
forsamlingshuset på vores Facebook side.

Undskyld vi roder.
Vi bygger fremtidens SuperBrugs.

Vi beklager at vi igennem de sidste uger har rodet i 
butikken og vores varer har været svære at finde. Vi 
ved godt at det giver visse irritationer, men vi håber på 
jeres alles forståelse for denne ombygning, og vi lover 
jer at resultatet bliver godt, og vi vil fejre det efter endt 
ombygning til fordel for alle jer trofaste kunder, der 
altid støtter den lokale brugs.. 

Kort om ombygningen.:
I forbindelse med fusionen af Gelsted og Middelfart 

brugsforening er det vedtaget at man laver en ombyg-
ning af SuperBrugsen Gelsted
Dette gøres for at sikre butikken for den nærmeste 
fremtid, og skabe en mere overskuelig butik, hvor sam-
menhængen mellem varer og placering bliver endnu 
bedre.
Vi har revet væggen ned til et gammelt baglokale hvor 
der tidligere var en fryser og depot til cigaretter, vi har 
her ønsket at skabe mere plads i butikken så vi frem-
over har endnu flere kvadratmeter at præsentere vores 
varer på.
I forbindelse med ombygning er det vedtaget at hele 
vores bake-off afdeling flyttes, ligeledes er der blevet 
lavet en aftale med Kvickly i Middelfart omkring leve-
ring af frisk brød hver dag, så vi fremadrettet skærer 
ned på bake-off, og i stedet har fokus på det friske 
brød.
Denne aftale med bageren i Kvickly Middelfart sikrer 
også at vi kan udvide vores sortiment med kager, samt 
at det bliver muligt at bestille kagemand m.m. til diver-
se fester og fødselsdage.

Vi glæder os til at kunne byde jer velkommen 

De bedste hilsner
Personalet i SuperBrugsen 
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Der var engang ….  Og      
glædelig Jul! 
 

 
 

Hvis man kommer til Godset 
Wedellsborg ad Tybrindvej, så 
modtages man af en portbygning, 
Adlerhus, som er bygget i 1689. 
Lige før man når der til så stor der 
på højre siden en mindesten. 

Vidste du, at her en gang lå et 
simpelt bindingsværkshus, hvor 
man vævede fint til den grevelige 
husholdning. 

Da man i 1868 manglede en 
væver gik stillingen til den 27-
årige ungkarl Lars Clausen. Han 
havde været med i den 
forfærdelige krig i 1864. Han var 
født i Sø Søby i Baag herred, hvor 
hans far og farfar havde ernæret 
sig som vævere. Han var dygtig 
og havde lært damaskvævning 
hos en væver i Hårby. Tre år 
senere giftede han sig med den 
23-årige Ane Cathrine, der var 
datter af en væver i Sønder Åby. 

De fik fire børn. Senere flyttede 
de til Emtekær. 

Det var en tid, hvor forskellen 
mellem høj og lav var enorm. Og 
nederst i samfundshierakiet, var 
de  mange og dagen og vejen var 
en indædt kamp for at få brød på 
bordet. Her nederst på 
samfundsstigen befandt Lars 
Clausen sig og mange steder i 
hans digtning kommer 
indignationen over det alt for 
skarpe skel mellem rig og fattig.  

”Man synger Fattigdommens Pris, 
det lyder kjønt, naturligvis! 
Men prøv den selv et Aar, min 
Ven! 
Saa kan vi tales ved igjen!” 

Væven har gået i det lille hus 
tidligt og silde. Mon ikke det er 
her ved væven, der er blevet tid 
til at gøre sig store tanker. Som 
han selv skriver et sted: ”Jeg bar 
på en åndelig virksomhedstræng, 
der op mod det høje min Evne 
tvang.”  Når man så tilmed væver 
ret så komplicerede damaskduge 
med livagtige motiver, så er der 
måske heller ikke så langt til 
digtekunsten. Lars Clausen var en 
rigtig dygtig væver, men det var 
som digter, at Lars Clausen er 
gået over i historien. At dykke ned 
i hans digtning er en berigelse: 
der er lune, humor, social 
indignation, empati, visdom, alvor 
og en stærk opbyggelig tro på 
Gud og så er det samtidig et 
stykke lokalhistorie. Derfor barsler 
vi i Tanderup menighedsråd med 
at afholde en sangaften i efteråret 
2017. En del af hans digte er der 
nemlig sat musik til. 

Med Lars Clausen digt 
” Mod Jul”  ønskes I 
alle en rigtig glædelig 
jul og et godt nytår.  

Mod Jul 

Nu er det Vinter i vort Nord,   
barsk stryger over nøgen Jord    
de fugtig-kolde Vinde,   og 
Blæsten tuder ved vor Dør-       
nu gælder det som aldrig før     
om der er Varme inde. 

Naar Dagen bliver kort og graa,  
da er det dig et Forbud paa,       
at Julen er i Vente,                     
da trylles frem for Sjælens Blik, 
med Mindet om den Tid, der gik, 
hver Fryd, som Barnet kendte. 

Har Livets Vinter dig omspændt, 
blev Barnets Leg til Alvor vendt  
og Dagens Bryder tunge –        
saa gælder det, som vi forstå     
at tage Livet som de smaa          
at blive evig unge! 

Den indsigt som Lars Clasen så fint 
digter om her er vel de ord Jesus 
siger et sted: ”Sandelig siger jeg 
jer: Hvis I ikke vender om og bliver 
som børn, kommer I slet ikke ind i 
Himmeriget.  

Og samme tematik finder vi i øvrigt 
hos H.C. Andersen, der lader sit 
eventyr Snedronningen. Kay og 
Gerda har været så grueligt meget 
igennem, og kærligheden har vist 
sig at kunne overvinde alt, så lyder 
slutningen af eventyret: 

Bedstemoder sad i Guds klare 
solskin og læste højt af Biblen:” 
Uden I bliver som børn, kommer I 
slet ikke ind i Guds rige!” Og Kay 
og Gerda så hinanden ind i øjnene, 
og de forstod på én gang den 
gamle salme: ”Roserne vokse i 
dale, der får vi barn Jesus i tale! 
Der sad de begge to: voksne og 
dog børn, børn i hjertet, og det var 
sommer, den varme velsignede 
sommer. 

Sognepræst Dorthe Stæhr Nielsen. 
 

- 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: 
Døde i Gelsted sogn: 

26. september - Kirsten 
Ingeborg Skovby, Hønnerupvej 
75, 5591 Gelsted. 

28. september - Oliver Kjær 
Laursen, Søndergade 153, 5591 
Gelsted. 

5. oktober – Bendix Kej, 
Tårupvej 10 E, 5591 Gelsted. 

5. oktober – Inge Sonja Jensen, 
Fredensgade 38, 5591 Gelsted. 

12. oktober - Sigurd Stahl 
Østergaard, Rydskovvej 14, 
5560 Aarup. 

14. oktober – Jonna Doris 
Jørgensen, Fredensgade 27 A, 
5591 Gelsted. 

27. oktober – Ole Jørgensen, Gl. 
Odensevej 20 E, 5591 Gelsted. 

4. november – Poul Helge 
Martinsen, Tårupvej 12 U, 5591 
Gelsted. 

15. november – Aase Müller 
Hansen, Tårupvej 12 F, 5591 
Gelsted. 

 

Døbte i Gelsted Kirke: 

11. september: Victor Pagh 
Vagtholm, Skolegade 1 A, 1.th. 
5560 Aarup. 

16. oktober: Isabella 
Westergaard Andersen, 
Enggårdsvej 20, Hjorte, 5591 
Gelsted. 

Viede i Gelsted Kirke: 

22. oktober: Dolly og Johnni 
Rosenlyst, Hønnerupvej 90, 
5591 Gelsted. 

 

 

Ved Allehelgensgudstjenesten 
d. 6. november blev der i 
kirkerne tændt lys for dem vi 
har mistet og savner. 

 

 

Netop nu er det en ekstra 
oplevelse at besøge 
kirkegårdene. Gravene er 
grandækkede utroligt fint og er 
klar til jul og vinter.                    
Og - kirkerne er åbne: 

Gelsted Kirke på hverdage fra 
kl. 8.00 til 17.00. 

Tanderup Kirke – når der er 
personale på kirkegården. 

JULEKONCERTER 
2016: 

“Vi synger julen ind” i 
Tanderup Kirke, 18/12  kl. 
16.00 

Og i Gelsted Kirke, 22/12  kl. 
19.00 

Kom og vær med, - når 
børne- og ungdomskorene 
ved kirkerne, sammen med 
voksenkoret “Con Brio” 
synger julen ind. Korene vil 
hver for sig og samlet 
synge kendte og ukendte 
julesange og salmer. 
Desuden medvirker 
trompetist Martin 
Knudsen, pianist Bjørn 
Elkjer og korleder Lars 
Reinholt.                          
Gratis adgang. 

Glemte sager: I Gelsted 
Sognehus har vi en lille samling 
glemte sager, bl.a. et herreur 
med sort rem, en sort 
drengejakke, en lyserød 
børnejakke. Den evt. ejermand 
kan henvende sig til 
graverpersonalet på hverdage 
inden kl. 15. Har vi det stadig 
efter nytår, går det til 
genbrugscenteret. 
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GUDSTJENESTETIDER: 
 GELSTED TANDERUP Noter: 
DECEMBER    
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 
JANUAR    
1. 19.00 ingen nytårsdag 
8. ingen 9.00 JCR 1.s.e.h3konger 
15. 9.30 11.00 2.s.e.h3konger 
22. 11.00 Ingen 3.s.e.h3konger 
29. 9.30 11.00 4.s.e.h3konger 
FEBRUAR    
5. 11.00 9.30 Sidste s.e.hek. 
12. ingen 11.00 MJ Septuagesima 
19. 11.00 Ingen Sekssagesima 
26. 14.00 ingen Fastelavn 
MARTS    
5. 9.30 11.00 1.s.i fasten 
12. 11.00 9.30 2.s.i fasten 
19. ingen 11.00 MJ 3.s.i fasten 
26. 11.00 ingen Midfaste. 

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: 
6. december: Spejdergudstjeneste kl. 19.00 i 
Tanderup Kirke. 

11. december: ”Messias”   i Husby kirke, kl. 15.00. 
Arr: Samarbejdende sogne. Entre 150,- Billetter Kan 
reserveres hos Lone: lone@4kirker.dk, eller tlf. 4032 
3736. 

18. december: Julekoncert i Tanderup kirke. Kl. 
16.00. 

22. december: Julekoncert i Gelsted Kirke. Kl. 19.00. 

24. december: Juleaftensgudstjeneste på 
Plejehjemmet, kl. 10.00. 

31. December: Godt nytår i kirkerne med kransekage 
og boblevand. 

18. januar: Filosof John Engelbrecht i Gelsted Kirke, 
kl. 19.00. HUMOR, LIVSMOD OG KRISTENDOM. 

26. marts: kl. 19.00 i Gelsted Kirke: Michael Bøss 
fortæller om sin bog: ”Det demente samfund”. Arr. 
Samarbejdende sogne. 

BABYSALMESANG: 

 
Arkivfoto. 

Der starter nyt hold babysalmesang i Gelsted 
Sognehus i uge 8. Endelig dato og tidspunkt 
fastlægges i det nye år, så vidt muligt tilpasset  
babyernes andre aktiviteter. 
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Händels storværk 

”Messias” 
Opføres d. 11. dec. 2016 kl. 
15.00 i Husby kirke.  

Af vokalensemble fra Aarhus. 

Entre: 150,-  I skrivende 
stund var der endnu få 
billetter til reservation på 
mail: lone@4kirker.dk                 
- eller tlf: 4032 3736. 

Arrangeret af Samarb sogne. 

Kirkehøjskolen: Lektion 3 - 
Litteratur og tro  

v/lektor på Aarhus Universitet, 
David Bugge.  

Kan troen flytte bjerge, hvis den 
bygger på en løgn? Det mener 
Pastor Kargo i Kaj Munks 
gribende og evigt aktuelle 
skuespil "Kærlighed" fra 1926. 
Skønt han ikke selv kan tro på 
Gud, tror han nemlig på 
gudstro. For han kan se, at i 
troens verden springer livets 
kilde.   

Lørdag 14. januar 2017 kl. 9.00-
12.00. 

Brenderup Forsamlingshus, 
Brenderupvej 22, 5464 
Brenderup. 

Nyt menighedsråd i 
Tanderup Sogn: 

Efter fredsvalget d. 20. 
september er der sket 
udskiftning i Tanderup Sogns 
Menighedsråd. Formanden 
Inger Jørgensen og 
næstformanden Helle 
Jørgensen er udgået af rådet og 
i stedet er Aksel Vinter og Anne 
Slettemose tiltrådt. 
Menighedsrådet består herefter 
af Berner Nielsen, Gerda 
Christensen, Georgina Bodo, 
Aksel Vinter og Anne 
Slettemose 

Det nye Menighedsråd i 
Gelsted sogn har følgende 
medlemmer : 

Peter Brink, Lars O. Sørensen, 
Kim Lund, Erna Kjær Torbensen, 
Hanne Buskbjerg Andersen, Per 
Buskbjerg Andersen og Grete 
Hansen. 

Suppleanter er: Eva Hviid og 
Michael Tayler. 

De nye menighedsråd træder i 
funktion d. 1. søndag i advent, 
når det nye kirkeår begynder.   
Konstitueringerne har fundet 
sted efter bladets deadline, 
derfor bringes de i næste 
nummer af kirkebladet. 

Menighedsrådene siger stor tak 
til de afgående medlemmer for 
aktiv indsats og godt samvær! 

Onsdag d. 18. januar kl. 
19.00 i Gelsted Kirke –  

Kom og hør Filosof John 
Engelbrecht om: 

HUMOR, LIVSMOD OG 
KRISTENDOM 
 
Om humor som åndens solskin og 
kristendommen som 
redningsbæltet, der giver opdrift 
på livets hav. Om humor som en 
elastik af solidaritet og tilgivelse. 
Selvom livet ikke er lutter lagkage, 
så er livsglæden sorgløs klar. Sigtet 
med foredraget er at vise de rige 
muligheder, der med 
udgangspunkt i positiv tænkning 
og evangeliets glædesbudskab kan 
ændre mismod til livsmod. 
Poesiens og troens billedsprog kan 
være med til at skabe en ny 
fordybelseskultur, så vi opdager 
håbet og visdommen i hverdagen. 
Langsomhed kan modvirke stress 
og overfladiskhed. 
Om livsglædens nødvendighed, om 
livsmod og langsomhed. Kom og få 
fornyet og forynget dit livssyn. 
Kom og få ideer til et mere kreativt 
og farverigt liv. Om fordybelsens 
nødvendighed og poetiske ord om 
sorg og smerte, om smil og lykke. 

 

Alle er velkomne til en munter og 
tankevækkende aften!  Fri entre. 
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Lidt nyt fra fodboldafdelingen
Efterårs fodbold sæsonen blev flot afsluttet i november måned.
Herre senior endte som nr.4, hvilket betyder, at vi spiller i Serie 3 i foråret 2017.
Veteranerne blev nr. 3.  U16 drenge Ejby/Gelsted blev vinder af puljen. Tillykke
U16 piger EGB (Ejby/Gelsted/Brenderup) blev nr. 2. U15 drenge Gelsted/Ejby blev nr. 4. 
U13A drenge EGB blev nr. 2 og U13B drenge EGB blev nr. 7 og U12 drenge EGB blev nr. 4
U13M piger EGB blev vinder af rækken. Tillykke
U9 og U8 drenge/piger 5mands og U7 og U6 drenge/piger 3 mands deltog i flere stævner.

Enkelte hold fortsætter med at træne udendørs, så længe vejret tillader det, mød op hvis du vil være med:
U12-13 piger EGB træner mandag kl. 17:30 -19.00 i Ejby
U12-13 drenge EGB træner mandag kl. 18:00 - 19:30 i Ejby
U16 piger EGB træner mandag kl. 18:00 – 20:00 i Brenderup
U16 drenge Ejby/Gelsted træner onsdag kl. 19:00 – 20:30 i Gelsted 
Herre Senior /Veteraner træner onsdag kl. 19.00 – 20:30 i Gelsted

Indendørs træner følgende hold:
U12-13 piger EGB træner torsdag kl. 18:30 – 20.00 i Gelsted hallen 
U12-13 drenge EGB træner fredag kl. 18:30 – 20:00 i Brenderup fritidscenter
U15 drenge Gelsted/Ejby træner fredag kl. 16:00 – 17:30 i Gelsted hallen
U16 piger EGB træner torsdag kl. 18.30 – 19:30 i Brenderup fritidscenter 
U16 drenge Ejby/Gelsted træner fredag kl. 17.30 -20:00 i Gelsted hallen
Herre Senior træner fredag kl.17:30 -20:00 i Gelsted hallen 
U5-6-7-8-9 drenge og piger træner ikke indendørs i år. (de fleste går til gymnastik, håndbold og spejder i vinter-
halvåret)

Der er i løbet af efteråret opsat en del bandereklamer på stadion, hvilket ser rigtig godt ud. 
Vi håber der kommer endnu flere op i løbet af foråret 2017. Tak til alle sponsorerne.

Vi havde en rigtig god fodbold dag i september, hvor mange hold spillede. Der var fodbold hele dagen. Der var 
udendørs servering af grillede pølser og drikkelse. Der var dejligt liv i klubben og flere dommere roste os flere 
uger efter, for vores gode måde at tage imod dommere og gæstehold på. Stor tak til alle spillere, trænere, dom-
mere og hjælpere i fodboldafdelingen, for en god sæson.

En del af byens børn, unge og ældre spiller bold på fodboldbanerne i weekenderne, det er rigtig fint at de benyt-
ter banerne. Det er også fint at de ikke cykler rundt på banerne, men husker at stille cyklerne ved klubhuset og 
rydder pænt op efter sig. Det er godt de passer fint på både banerne, fodboldmålene og klubhuset, det er jo alle 
medlemmernes ejendom. Det vil sige, hvis du er medlem af Gelsted gymnastik og Idrætsforening, uanset hvilken 
sportsgren du går til – så er det jo også dit klubhus og dine fodboldbaner og alle vil jo gerne have, at vi passer 
godt på vores fælles ting. 

Til foråret vil vi gerne have gang i unge spillere fra 4 års alderen både piger og drenge, et damehold, fodboldfit-
ness, et oldboys eller et 7 mands veteranhold. Vi vil også gerne have nogle flere trænere og holdledere samt et 
par udvalgsmedlemmer. 
Multibanen er vi, sammen med skolen, i gang med og den bliver klar til brug i løbet af foråret.

Fodboldafdelingen og udvalget (Marianne Engstrøm, Jesper Navne, Søren Jepsen, Britta Jensen), ønsker jer alle 
en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Holdbillede - Opvisningskamp 11-11-2016 - Badminton
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www.ingridmarie.dk
- altid åbent i webshoppen

Tlf. 64 42 10 23  · E-mail ingrid@ingridmarie.dk

Åbningstider Ovnhusvej 3, Føns, 5580 Nr. Åby: 

onsdag og torsdag  kl.  13- 17.  Fredag kl. 10-14.
1. lørdag i måneden kl. 10- 14, ellers efter aftale.

Tanderup
Vognmandsforretning I/S

Tanderupvej 60 - 5591 Gelsted

Tlf. 6478 1083

Fax. 6478 1023

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

Nyfæste 11
5560 Aarup

Tlf.: 5121 0847
malerclausen@gmail.com

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

Badminton arrangement på Gelsted skole.
Torsdag d. 17/11 var DGI på besøg på Gelsted skole. 
De havde sammen med FGH Badminton arrangeret en 
træning for 1. og 2. klasse i Gelsted hallen, så børnene 
kunne få en sjov introduktion til badminton. Alle havde 
nogle gode timer med træningen. 

I forlængelse af dette arrangement, blev børnene og 
deres forældre tilbudt at komme i Gelsted hallen den 
efterfølgende søndag for at opleve, hvad FGH kunne 
tilbyde af træning og øvrige aktiviteter. Da det ikke var 
nødvendigt at tilmelde sig, var vi i FGH meget spændte 
på om der var nogen der tog imod tilbuddet. Vi må sige 
at vi blev meget positivt overrasket. Da klokken var 10 
var hallen fyldt med nye børn, deres forældre og nogle 
af FGH’s nuværende spillere, i alt var vi 30.
11 potentielt nye spillere gik til den, sammen med for-
ældre og FGH spillere. Der blev varmet op, leget nav-
neleg, løbet på forhindringsbane og spillet badminton. 
Efter en time var det tid til at fylde lidt energi på, så 
der var kage og saft til børnene og kaffe til de voksne. 
Depoterne var hurtigt fyldt op, og så var der igen gang 
i hallen. Efter at alle havde leget Piratskib, var der frit 
spil i hallen, og det var næsten ikke til at stoppe bør-
nene. Planen var at vi skulle stoppe kl. 12, men de ville 
bare blive ved, så vi tog lige 20 min mere. Det bliver 
herligt at se de nye ansigter til træningen mandag. 
Både børn og forældre havde en herlig formiddag, og 
var meget begejstret for arrangementet.
Lars Jensen

Fint besøg hos FGH badminton.

Fredag d. 11/11 havde FGH besøg af 2 badmintonspil-
lere fra den absolutte top. Hans Kristian Vittinghus og 
Rasmus Fladberg skulle spille opvisningskamp i Ejby 
hallen. Desværre måtte Vittinghus pga. af en skade 
trække sig fra at spille og havde i stedet fundet en rig-
tig god afløser i Steffen Rasmussen fra OBK. Steffen 
spiller til dagligt første single på OBK’s ligahold. Selv 
om Vittinghus ikke kunne spille, mødte han op for at 
fortælle om livet som topspiller og specielt om det at 
være en del af det herrelandshold, der i foråret for før-
ste gang nogen sinde vandt VM for hold.
Når nu ikke Vittinghus kunne spille, så fik han i stedet 
jobbet som kommentator under kampen mellem Ras-
mus og Steffen. Det var ganske underholdende og pub-
likum fik en masse sjov og god badminton med hjem. 
Kampen gjaldt titlen som ”Master of Westfyn”, en titel 
der blev spillet om første gang sidste år, og som Hans 
Kristian Vittinghus vandt. I år skulle den så have en ny 
ejer og efter to meget spændende og underholdende 
sæt, hvor Steffen og Rasmus vandt et hver, skulle det 
hele afgøres i et sidste kort sæt til 7. Her var Steffen 
skarpest, og vandt 7-5. Dermed blev titlen på Fyn og 
det var en meget glad Steffen der modtog mesterskabs 
bæltet efter kampen.
Inden hovedkampen blev spillet, havde alle de frem-
mødte ungdomsspillere en træningstime med 4 spillere 
/ trænere fra OBK. Her fik de et indtryk af hvordan træ-
ningen foregår i en elite klub som OBK. Efter træningen 
for børnene, skulle publikum varmes op, og det skete 
med en kamp mellem 2 af FGH’s seniorspillere og et 
par fra OBK. Her kunne vores spillere så mærke at der 
er et stykke op fra Serie 1 til badmintonligaen.
Både spillere og publikum havde en rigtig god aften og 
alle roste det set up vi havde lavet. Desværre var der 
færre med end sidste år, så FGH vil gerne have ideer til 
at få flere til at deltage næste år.
Til sidst skal der lyde en stor tak til vores sponsorer, 
Skoda Ejby, Home Ejby, Fjelsted Skov Kro, Hem Poka-
ler, Fynske bank, RSL og et par private sponsorer. Uden 
deres bidrag kunne vi ikke gennemføre et sådan arran-
gement.                                     Lars Jensen, FGH
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Foreningshuset Holmegaard
Med henvisning til artiklen ”Har Gelsted et luksuspro-
blem” er Foreningshuset ikke etableret for at tilføre 
mere luksus til aktive Gelsted, men for at sikre aktivitet 
og at denne luksus fremover kunne og kan bevares.

Foreningshuset Holmegaard tog sin start som følge af 
en avisartikel med tidligere formand for Gelsted Borger-
forening Arne Rasmussen, bragt i Fyens Stiftstidende i 
august 2014, hvoraf fremgik:

”Efter flere års forgæves forhandlinger om et salg af 
Holmegården til borgerforeningen valgte kommunen i 
juni at sende ejendommen i udbud. Og det sætter hele 
markedets fremtid i fare. Hvis ejendommen bliver solgt, 
vil markedet nemlig blive underlagt helt andre krav i 
forhold til blandt andet støjgener”

Da jeg godt kunne følge Arne Rasmussens frygt for Gel-
sted Markeds fremtid og deraf bortfald af godt økono-
misk tilskud til de mange foreninger der deltager aktivt 
i at holde Gelsted Marked kørende, tog jeg telefonisk 
kontakt til Arne Rasmussen, der bekræftede den barske 
realitet og vi enes om at jeg skulle tage kontakt til Mid-
delfart Kommune med henblik på at afværge faren eller 
få en ny dialog i gang.

Derfor blev der fredag den 29/8 2014 kl. 16.00 afholdt 
møde på Holmegaard i Gelsted, på mødet deltog Middel-
fart Kommune ved Kommunaldirektør Steen Vinderslev 
samt repræsentanter fra foreningerne GG&IF, Gelsted 
Seniorklub, Gelsted Borgerforening, Gelsted Lokaludvalg 
og Gelsted Handel & Erhverv ved følgende:
Kim Lund, Bent Nielsen, Ronald Matthiasen, Benny Møl-
ler, Jan Nielsen, Arne Rasmussen, Per Larsen, Trine Jør-
gensen og Tom Petterson.

Mødet var indkaldt af foreningerne. Formålet med 
mødet var at sikre at Middelfart Kommune ikke solgte 
stuehuset på Holmegaard til private formål samt at 
sikre huset til foreningsformål til gavn for foreningerne, 
foreningsaktiviteten og kulturelle formål i Gelsted og 
Omegn.

Der har i ca. 3 år været en dialog imellem Gelsted Bor-
gerforening og Middelfart Kommune om Gelsted Borger-
forenings køb af stuehuset på Holmegaard uden der er 
opnået enighed herom og stuehuset er derfor af Middel-
fart Kommune blevet udbudt til salg. 

På mødet var der en god dialog og der blev drøftet for-
skellige løsningsmuligheder.  Kommunaldirektør Steen 
Vinderslev fremlagde forskellige ideer og finansierings-
forslag til hvorledes en forening kunne erhverve ejen-
dommen.

På baggrund af de af Middelfart Kommune fremlagte 
finansieringsmuligheder og Gelsted Borgerforeningens 
købstilbud på stuehuset på Holmegaard på kr. 300.000, 

blev det besluttet at stifte foreningen ”Foreningshu-
set Holmegaard” med henblik på køb af stuehuset på 
Holmegaard.

På den baggrund blev der indkaldt til stiftende general-
forsamling af ”Foreningshuset Holmegaard” den 17/9 
2014 kl. 19.00 på Holmegaarden, således at en evt. ny 
foreningen kunne nå at afgive bud på køb af stuehuset 
på Holmegaard og modvirke de skader en privat ejer af 
ejendommen kun medføre for foreningerne i Gelsted og 
Gelsted Marked.

Ca. 60 personer fra forskellige foreninger mødte op og 
i referat fra den stiftende generalforsamling står føl-
gende:
”Tankerne bag foreningen blev gennemgået af Tom Pet-
terson. Det primære formål med foreningen er at blive 
i stand til at købe Holmegaardens stuehus, som er sat 
til salg af Middelfart Kommune, og gøre det til Gelsteds 
foreningshus/kulturhus til gavn for områdets foreninger, 
klubber og beboere. Borgerforeningen har reserveret 
kr. 300.000 til foreningens finansiering af købet. Der er 
endvidere tilsagn fra kommunen om lån eller lånegaran-
ti til anskaffelsen. Arne Rasmussen præciserede, at Bor-
gerforeningens tilsagn dog kræver formel godkendelse 
på en generalforsamling i foreningen”

Foreningshuset Holmegaards formålsparagraf §2, lyder 
således:
Foreningens formål er primært at udleje og bruge ejen-
dommen til at fremme, støtte og udvikle idræts- fritids- 
kultur- kreative- og folkeoplysende aktiviteter samt at 
øge aktivitetsmulighederne for børn og unge i Gelsted 
og omegn.

Til Foreningshuset Holmegaards første bestyrelse blev 
valgt, Arne Rasmussen, Morten Thomsen, Per Vismark 
Larsen, Anne Friis og Tom Petterson.

Det lykkedes for Gelsted at købe ejendommen via For-
eningshuset Holmegaard i anden buds runde. Finan-
sieringen til køb af huset kom på plads med en kom-
munegaranti fra Middelfart Kommune for et lån hos 
Kommunekredit på kr. 600.000. I baghånden til reno-
vering for fondssøgninger havde foreningen så de kr. 
300.000 som Gelsted Borgerforening havde reserveret 
til formålet.

Usikkerhed omkring fremtiden for Gelsted Marked og de 
økonomiske bidrag til de lokale foreninger blev ryddet 
af vejen.
Hele tanken bag Foreningshuset Holmegaard var at 
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skabe ro omkring Holmegaarden og de aktiviteter der 
foregår på ejendommen i samarbejde med Gelsted Bor-
gerforening, der bidrog med 2 mand i bestyrelsen.

Istandsættelsen af stuehuset er sat i gang, endnu mest 
nedrivning fordi det ikke er så omkostningstungt. Gen-
opbygningen lader vente lidt på sig, idet det tager lang 
tid at skaffe den nødvendige midler igennem fondsan-
søgninger, Middelfart Kommune og Folkeaktier. 

Næsten alle fonde stiller krav om en vis egen finansie-
ring og her var tanken at bruge de kr. 300.000 som Gel-
sted Borgerforening havde reserveret til projektet. Men 
det ønsker Gelsted Borgerforening i dag ikke at bidrage 
med, så det trækker genopbygningen lidt længer ud. 

Foreningshuset Holmegaard må derfor stole lidt mere 
på lokalsamfundets opbakning i form af støtte via Folke-
aktier som tilbydes til alle og så de aktiviteter som kan 
skabes uden at komme i konkurrence med andre lokal-
foreninger, men gerne i samarbejde med disse.

Medlemsparagraffen §3 lyder således:

• Som almindeligt medlem kan optages foreninger 
i Gelsted og omegn, og eller foreninger og organisatio-
ner med særlig interesse for og i foreningens virke og 
formål.
• Foreningen kan optage støttemedlemmer der 
ikke nødvendigvis er en forening eller en organisation, 
men omfatter virksomheder, privat personer, institutio-
ner m.fl. 

Hertil skal bemærkes kun foreningen o.l. har stemmeret 
på generalforsamlingen, det har støttemedlemmer ikke.
” En forening/medlem har en stemme på generalfor-
samlingen. Bestyrelsen må komme med deres anbefa-
linger til afstemninger, men har ikke stemmeret. ”

Der er allerede en god aktivitet i Foreningshuset 
Holmegaard hvor følgende foreninger gør brug af ejen-
dommen:
Gelsted Krolf, Holmegaardens Kreative Design Forening 
og Gelsted Herreklub.

Foreningen har været aktiv med Gospel koncert i Gel-
sted Kirke, været arrangør af Gelsted Løbet 2016, 
afholdt harmonikatræf med 140 deltagere, lagde lokaler 
til puslerum på Gelsted Marked og bidrog med arran-
gementer i haven, har netop stået bag afviklingen af 
Forum for rollespilsarrangører med 200 deltagere fra 
hele landet.

Holmegaarden har sit egen lokalplan i lokalplanen for 
Middelfart Kommune og i samarbejde med bl.a. Middel-
fart Kommune, LAG Middelfart m.fl. er der udarbejdet 
en Udviklingsplan for Gelsted ”Gelsted et godt sted at 
bo og gro” og bl.a. på side 10 fremhæves stuehuset på 
Holmegaard som er central brik i udviklingen af Gelsted.

Etablering af Gelsted Naturunivers fremgår på side 14, 
hvor der er ideer til naturlegeplads også med udgangs-
punkt i Holmegaard, dette er nogen af de ting som For-
eningshuset Holmegaard gerne vil bidrage til.

Foreningshuet Holmegaards formål er ikke at være 
i konkurrence med andre lokalforeninger eller andre 
lokaler i Gelsted & Omegn, men at bidrag til samarbejde 
og samvær til glæde og gavn for alle, især for borgene i 
Gelsted & Omegn.

Følg Foreningshuset Holmegaard på www.gelsted.dk/
foreningshuset-holmegaard eller på Facebook - For-
eningshuset Holmegaard.

Med venlig hilsen
Tom Petterson

Luksusproblemet
Til Tom ! det ligger åbenbart ikke inde i din horisont, at 
der kunne være et problem med de mange mødeste-
der/forsamlingshuse i Gelsted sogn og omegn. 
Det fremgår tydeligt af din beretning om ”Foreningshu-
set Holmegård”. 
Det skal ikke beklages, for sagen er nu,  som Tom for-
klarer det,  at  FH ser det som sin opgave både at sikre 
Gelsted Marked og områdets kulturelle aktiviteter, her-
under idræts-, fritids-, kultur-, kreative-, folkeoplysende 
initiativer. Det er glimrende, at der nu i FH er folk, 
der som et enzym vil samle interessen for de mange, 
nævnte foreliggende opgaver, og herunder må vel også 
ligge en interesse for at have øje for og respektere de 
forskelige huses  økonomi, således at man deles om til-
skud fra sponsorer og kommune ! 
Og her er det godt, at det understreges af Tom, at FH 
ikke vil konkurrere med andre om økonomi; man vil 
netop samarbejde og ikke konkurrere. Det er godt, fordi 
det stadig er et luksusproblem, at der er mange møde-
steder, som alle skal klare deres udgifter, og det skal vel 
stort set ske gennem indtægter fra udlejning; men som 
Tom skriver, er man sig dette forhold helt bevidst. 
Det er et godt signal for sammenhold gennem det nu 
etablerede samarbejde gennem FH.  
        ejp – som har købt en folkeaktie i FH
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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 !

Alternativ behandler med passion 
for sund og lækker mad

Når du kører igennem Kingstrup, vil du se et nyt skilt 
ved vejen ned til Kingstrup Mosevej. Det fortæller dig, 
at du lidt længere nede ad vejen i nr. 4, kan få behand-
ling og kostvejledning.
Det er hos Lone Jørgensen, og hun driver klinikken 
ZoneLone.com, hvor du kan bestille tid til zoneterapi, 
massage eller akupunktur. Eller måske få kigget på din 
kost.  

Den 15. november havde klinikken 20 års fødselsdag. 

”Jeg åbnede klinikken i 1996, kort tid efter at jeg var 
færdig med uddannelsen til zoneterapeut, og siden har 
det været en lang og spændende rejse som behandler.
Efter zoneterapien, blev jeg uddannet Shiatzu-massør, 
en speciel japansk massageform, og nogle år senere 
tog jeg uddannelsen til akupunktør. I 2009 afsluttede 
jeg en 2 årig uddannelse til kostvejleder fra Kostaka-
demiet, Hover Sundhedshøjskole. En uddannelse, hvor 
der lægges vægt på viden og indsigt i kostens betyd-
ning for vores helbred. 
Så jeg sammensætter alle mine behandlinger ud fra de 
værktøjer og den erfaring jeg har samlet sammen igen-
nem årene”, fortæller Lone

Og hun fortsætter ”Jeg tror aldrig jeg bliver færdig med 
at ville lære nyt. Der bliver hele tiden forsket i de alter-
native måder at behandle kroppen på, og jeg kan lide 
den holistiske måde at kigge på det hele menneske på. 
Hvis du har ondt et sted i kroppen, kan det være opstå-
et et andet sted, så derfor hjælper det ikke altid kun at 
behandle symptomet, men også årsagen”

Lone afholder også kurser og workshops. ”Det kan 
være en sjov og anderledes måde at være sammen på. 
Det kan være et forløb over flere gange, en hel dag, 
eller en weekend, hvor I udover en masse viden om 
kostens betydning for vores krop, også lærer at lave 
lækker nem mad, som også kan spises af familien der-
hjemme.
Jeg underviser i den teoretiske del og bagefter går vi i 
køkkenet, hvor I får fingrene i ingredienserne, og I vil 
blive præsenteret for både nye og kendte råvarer.
Workshoppen er for alle, unge som ældre, og er du 
frisk på en sjov og inspirerende workshop, så saml hele 
familien, kollegaerne, veninderne, kortklubben eller 
gutterne fra klubben.

Jeg har også erfaring i undervisning af mennesker med 

specielle behov, unge mennesker med misbrug, stress, 
angst, depression og hjerneskadede.

Hvis du er blevet nysgerrig og gerne vil vide mere om 
de forskellige behandlingsformer og hvad en kostvej-
ledning kan gøre for dig og dit helbred, så kig ind på 
min hjemmeside www.ZoneLone.com.  Du kan også 
finde mig på Facebook, ZoneLone.com. hvor der løben-
de kommer der nyheder, opskrifter m.m. 

Du er også altid velkommen til at ringe og få en ufor-
pligtigende snak på tlf. 2361 1034. 
Jeg vil glæde mig til at byde dig velkommen i klinikken

Tak Kirsten og Arne
Den øvrige bestyrelse for Gelsted Bladet takker Kirsten 
og Arne for en rigtig dejlig julefrokost i forbindelse med 
bestyrelsesmødet.
Som altid rigtigt god mad og dejlig stemning.

Glædelig Jul og Godt nytår til alle                         SA
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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.

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

Foreningshuset Holmegaard 
Støtte og udvikle idræts- fritids- 
kultur- kreative- og folkeoply-
sende aktiviteter. 

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 : 42 92 47 11 .

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.

Se nyheder på 

www.gelsted.dk

og

www.gelstedbladet.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 *

Husk ! DEADLINE næste nummer - Mandag d. 23/1- 2017 -  Kl. 18:00
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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 !

Orientering til Gelsted Bladets læsere!
Gelsted sogn interesserede der bor uden for Gelsted sogn og ikke mod-
tager Gelsted Bladet, men gerne vil læse  bladet, har siden oktober 2015 
haft muligheden, ved selv at hente bladet i Gelsted nabokirkers våben-
huse, biblioteket, Super Brugsen og klubber m. flere steder. 
Antal efter behov.                                                                      
I tilfælde hvor der ønskes ændret antal, kontakt da venligst Gelsted Bla-
det på tlf. 64 49 10 05.     
Ca. 2000 Gelsted blade leveres i de to sogne af FK omdelere, og ca. 450 
bringes af bestyrelse m. fl. til sundhedshuse – bibliotek - plejecentre – 
foreninger – skolen – motorvejs service centre m. flere 

”Kirkeblade” kan hentes hos: Ejby – Balslev – Husby – Ørslev - Fjelsted 
- Harndrup - Rørup - Kerte, og selvfølgelig Gelsted og Tanderup, hvor 
Gelsted Bladet præsenterer de to Kirkesognes nyheder.   

Tryk og FK omdeling betales af bladets annoncører. 
Redaktion og opsamling og uddeling er frivillig. 
Gelsted Bladet udkommer 6 gange årligt, og kan også læses på 
www.gelstedbladet.dk                    
                                                                                        bn.


