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Generalforsamlingen den 22 februar 2017
Så er der igen gået et år og 2016 var et fint år for
Genbrugsbutikken Gelsted.
Rent omsætningsmæssigt lå vi i 2016 en lille smule over 2015 men jeg tror
vi har den omsætning vi kan forvente og som har ligget nogenlunde stabilt
de sidste 4 år. Vi kan i år udbetale ca. 142.000 kr. til 13 foreninger her i
nærområdet hvilket alle kan være stole over for når man tænker hvor mange personer det er der får glæde af disse penge så er det et godt resultat
så jeg håber generalforsamlingen vedtager vores regnskab og tilskuddet til
foreningerne
Det fortæller lidt om den indsats der er blevet gjort på trods af den større
nethandel samt at der bliver ved at skyde genbrugsbutikker op rundt
omkring os så det vi gør her er åbenbart godt nok til at der fortsat vil være
et behov for butikken.
Men tingene sker jo ikke af sig selv. Der ligger et kæmpe arbejde for de ca.
30 frivillige som gør en kæmpe indsats i det daglige med at sortere alle de
ting vi får ind. der skal både sorteres og vaskes tøj, alle de andre ting skal
sorteres og der er gang i opvaskemaskinen så tingene kan se pæne ud når
de kommer ind i butikken. Der skal fyldes op i butikken som i øvrigt ser godt
ud og der er mange der syntes at det ser pænt og ryddeligt ud.
Der hentes effekter rundt omkring møbler m.m. men her er vi blevet bedre
til at se på tingene inden vi afhenter. Vi har desværre alt for tit været ude
for at skulle være en form for skraldemænd uden der har været ret meget vi
har kunne bruge så derfor denne ordning.
Der har i året også sket en del oprydning. Vores værksted kan nu bruges til
små reperationer, vi har fået sat en knækstensmur op langs bygningen som
virkelig har sat prikken over i´et. Dette er blevet lavet ved hjælp af vores
altid hjælpsomme "tirsdagshold" ud over det alm. vedligeholdelse af bygningerne, - og mange tak for det.
Vores tiltag fra forrige år med at skifte al vores belysning ud til ledlys har i
2016 givet en besparelse på 30% hvilket også er med til at give et større
overskud men alt det med tal vil Ove tage sig af, de eneste tal jeg vil fortælle lidt om er at der blevet brugt 5679 frivillige timer i butikken i år.
Det svarer ca. til 3-4 fuldtidstillinger. Der har været ca.7500 kunder igennem kassen, det er trods alt en del kunder. De 2 varegrupper der er bedst
omsætning på er tøj og isenkram med en omsætning på ca. 200.000 kr.
Med fare for at skulle stå og sige de samme ting som de sidste år vil jeg nu
sige tak til alle de frivillige i butikken, der har udført et kæmpe arbejde samt
tak til bestyrelsen for de gode møder vi har haft der. En tak for det gode
samarbejde på Holmegårdens matrikel med seniorklubben, tirsdagsholdet,
borgerforeningen, den lille kunstnerskole , hobbyklubben, og zonen.
Uden dette samarbejde kunne det godt blive lidt anstrengende at være en
del af området.
En stor tak til personalet på genbrugspladsen for det meget gode samarbejde og hjælpsomhed vi har fra deres side.
Alt i alt kan vi klappe hinanden på skulderen og sige at vi klarede det flot i
2016 og give hinanden hånden på at det gode samarbejde skal fortsætte i
Formand Erik Larsen
2017.

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

Dansk Dæk Service

Malermester
Michael A. Taylor
Tlf. 20 22 80 62

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

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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Pressemeddelelse.

- Fiberbredbånd.

*Lunge, Gelsted og Lunghøj Antenneforening klar til aftale med EnergiFyn.
*EnergiFyn valgt som kommende udbyder på Ekstraordinær Generalforsamling, den 9.2.2017.
*Fibernet og WaooTV til området – større udvidelse af dækningsområde
Eventuelle spørgsmål kan rettes til formanden for Antenneforeningen, Erik Wunderlich på mobil
61685591.
På den ekstraordinære generalforsamling i Lunge, Gelsted og Lunghøj Antenneforening, var eneste punkt på
dagsordenen fremlæggelse af resultatet af bestyrelsens forhandlinger omkring ny udbyder.
Bestyrelsen har gennemgået de modtagne tilbud, og har valgt EnergiFyn som kommende udbyder i området,
blandt andet med baggrund i udvidelse af dækningsområdet, og det var det tilbud der blev forelagt medlemmerne
på den ekstraordinære generalforsamling.
På generalforsamlingen bød formanden, Erik Wunderlich, velkommen til Bredbåndsdirektør Carsten Nedergaard
Hansen og Key Account Manager Martin Riis Larsen, der var tilstede som repræsentanter for EnergiFyn.
Formanden kunne på bestyrelsens vegne konstatere, at det har været et spændende forløb, specielt dialogen
efter den ordinære generalforsamling, hvor det modtagne oplæg skulle ”finpudses”.
Fra foreningens side var det altovervejende ønske størst muligt dækningsområde, og sekundært tilslutningspriser
og mindre tilpasning af de øvrige vilkår.
Efter et møde, hvor begge sider af bordet fremlagde ønsker og testede smertegrænser, kom EnergiFyn tilbage
med et tilbud, der efter bestyrelsens opfattelse er ganske fornuftigt, og i meget stor grad tilgodeser foreningens
ønsker.
Udvidelsen af området omfatter blandt andet følgende områder:
*Dalbovej, Hønnerupvej til rundkørsel, Kirkebakken, Gelstedvej, Skaboes Gyde, Koldinghave, og Gelsted Mose.
*Agerstien, Dammen og Rødstensvej.		
(tilslutningskrav på 50%)
*Hylkedamvej, Ludvigsgaardevej og Hørkærvej
(tilslutningskrav på 50%)
*Taarup Udlod, Ørsbjerg Skov og dele af Grønnegade
(tilslutningskrav på 50%)
Tilslutningskravet på 50% er efter bestyrelsens opfattelse acceptabelt i de berørte områder, og der bør være en
stor mulighed for at det kan opnås. Samlet set repræsenterer disse områder 105 adresser ud af i alt ca. 1.057
adresser.
Herudover bliver erhvervsområdet omkring Odensevej/Tåruplundvej også dækket, ligesom erhverv i de øvrige
om-råder ligeledes kan få fiberløsning via EnergiFyn.
I bestående og nye områder vil det være muligt at tilslutte sig fiberbredbånd og WaooTV. For så vidt angår sidstnævnte, har Antenneforeningen indgået en foreningsaftale med favorable priser for TV - pakker.
Er man medlem af Antenneforeningen, vil tilslutning, gravning og installation af fibermodem være uden omkostninger for den enkelte. Ønsker man at blive medlem af foreningen og tilslutte sig (kræver TV-pakke fra Waoo), vil
der i etableringsperioden være en pris på kr. 995,00 for ovennævnte.
Normal etableringsomkostning er på kr. 2.995,00.
En enig generalforsamling stemte for bestyrelsens forslag. Der vil nu snarest blive underskrevet kontrakt med
EnergiFyn så gravearbejdet kan påbegyndes. Tidsplanen er, at signallevering vil være klar senest når Antenneforeningens kontrakt med nuværende udbyder udløber i oktober 2018.
9.2.2017/EW

Langelandsvej 6, 5500 Middelfart
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Årsberetning Gelsted lokaludvalg
2016
Lokaludvalget har i året der er gået, arbejdet med
mange forskellige ting. Det er nu 10 år siden at kommunalreformen blev gennemført, og behovet for et
lokaludvalg som samarbejdende organ mellem kommune, foreninger, erhvervsliv, grupperinger og andre
lokaludvalg bliver stadig større.
Her er nogle af de ting vi har arbejdet med i løbet af
året:
 Vi indgav høringssvar til linjeføringen for den vestfynske jernbane, da vi ligesom kommunen er af den
opfattelse at den nordlige linjeføring er den bedste for
kommunen.
 Rammevilkår for lokaludvalgene. Nedsættelse af
arbejdsgruppe der kommer med oplæg.
 For at bakke Danmarks Naturfredningsforenings
landsdækkende aktivitet op, arrangerede vi sammen
med Borgerforeningen en affaldsindsamlingsdag i Gelsted 17/4-2-2016
 Middelfart Kommune var igen i år til stede med en
bosætningsstand på Gelsted Markedet. Standen blev
bemandet af kommunen og Home i fællesskab, og tilgodeset af en flot indsats fra Børneuniverset og dets
forældrekreds.
 Som fast månedlig aktivitet, uddeling af velkomstpakker til nytilflyttere
 Fællesspisninger, som vi afholder på Holmegaarden i
samarbejde med Borgerforeningen.
 Multibanen på Gelsted Skole som efter planen har
indvielse i løbet af foråret.
 Udarbejdelse af ”velkommen til folder”, synliggørelse
af de ting der har betydning for tilflytning til et område.
 Foreningshuset Holmegaard, som element i udviklingsplanen.
 ERFA gruppe møder med bosætningskonsulenten i
Middelfart kommune.
 Fælles lokaludvalgsmøder med de andre lokaludvalg
i kommunen.
 Samarbejde med antenneforeningen og GHE, med
henblik på udbygning af internet i området.
 Børne- unge råd i Gelsted. Et projekt vi er startet
op på, og som vil fortsætte i samarbejde med Gelsted
Skole, og med afsæt i den nye skolereform og tanken
om ”den åbne skole”.
 Veje og arealer i og omkring Gelsted. Vi er lige nu i
dialog med kommunen og Bane Danmark om arealerne

Støt vore

annoncører,
- Handel lokalt !
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ved stationen. - Tak til Middelfart kommune og Gregers
Hovgaard for hjælp og velvillighed!
 Shelters. Også et igangværende projekt der skal
afsluttes i 2017
 Cykelstien gennem Kingstrup. Senest når det nye
byråd træder til i efteråret 2017, vil vi presse på for
at denne skændsel skrives ind i stiplanen, så der kan
afsættes midler til strækningen.
 Genbrugspladsstruktur. Lokaludvalget ønsker ikke
yderligere belastning af trafikken gennem Kingstrup.
Derfor ser vi cykelstien som forudsætning for nytænkning af genbrugsplads strukturen.
 Facebook. Lokaludvalget er i 2016 også kommet på
Facebook. Dermed kan vi lettere annoncere vore fællesspisninger, men vi vil også dele artikler og lejeboliger der kan have interesse for byens borgere.
 Lejeboliger i Gelsted. Vi kan mærke en stor efterspørgsel på lejeboliger, ikke mindst efter at Carl Hansen og søn nu måske er kommunens største private
arbejdsplads. Lokaludvalget er i dialog med Lillebælt
boligforening og håber derved på at kunne få bygget
nogen.
Til slut skal der lyde en stor tak for godt samarbejde
med Middelfart Kommune og de øvrige lokaludvalg i
kommunen. Og ikke mindst til Borgerforeningen, Gelsted Handel og Erhverv, LG&LA samt alle de øvrige foreninger og samarbejdspartnere.
Konstituering for lokaludvalget i 2017 :
Formand

Per Vismark Larsen

Gelsted Mose 37,

Næstformand Bent Clement Fredensgade 9,
Kasserer

Peter Olsen

Grønnegade 17,

Sekretær

Peer Østergaard

Fyrrevej 21,

Medlem

Gregers Hovgaard

Tornhøjvangen 9

1.Suppleant

Jens Wanell

2.Suppleant

Birgithe Vibe Larsen Gelsted Mose 37,

Kingstrupvej 108,

Alle med postnummer 5591 Gelsted.
Med venlig hilsen
Per Vismark Larsen
Gelsted lokaludvalg
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Her er lidt fra Gelsted Seniorklub
I Gelsted Seniorklub har vi afholdt vores årlige vinterfest, den 22. februar 2017.
76 glade medlemmer deltog, og de fik mad fra Gelsted
Kro og Hotel, som vi i seniorklubben havde valgt at
benytte som madleverandør denne gang.

Gelsted Seniorklub er meget mere end kortspil
og fester. Nogle af klubbens medlemmer mødes hver
onsdag efter kaffen til en snak om alt mellem himmel
og jord. Heraf opstår ideer til forskellige ture og
aktiviteter. Dette kan f.eks. være – ud at se forskellige
udstillinger og museer – gåture – minigolf – krolf mm.

I Gelsted Seniorklub vil vi også gerne benytte os af
lokale leverandører, og det fortrød vi ikke.
Der var rigtig god suppe, og oksekød med peberrodssovs samt kartofler og røde piger, og som toppen af
kransekagen ( i hvert fald for undertegnede ) var der
æbletærte med flødeskum eller creme fraiche, som
vores eget medlem Bent Clement havde lavet til os.

Vi har netop været på Hørvævsmuseet i Krengerup. Det
var en fantastisk spændende oplevelse. Her fik vi
hele museets historie og så de gamle vævemaskiner,
som stadig kan køre. Museets rundviser Bent Bille
var en rigtig god fortæller og han fortalte alt om hør
lige fra det blev høstet på marken og til det færdige
klæde.
Dagen sluttede med kaffe og boller i cafeen.

Vi havde valgt denne gang at gennemføre festen uden
underholdning, men så pludselig tog Tage over, og gav
et par numre, til stor jubel fra gæsterne.
Tusind tak til Tage for underholdningen, og dejligt at
man selv tør træde frem engang imellem.
I Gelsted kan vi noget, som de ikke kan andre steder,
og det er vi stolte af.
Vores næste arrangement var Påskefesten, den 5. april
2017, efterfulgt af en busudflugt den 17. maj 2017.
Her er lige et stemningsbillede fra festen
den 22. februar 2017
Med venlig hilsen
Steen Ole Sørensen
Toftevangen 21
5591 Gelsted

Husk Seniorklubben holder modeopvisning den 19.
april kl 14.00 på Holmegården
Tøjet er fra Seniorshoppen som sidste år.
Alle er velkommen.
Venlig hilsen
Bente Davidsen

SuperBrugsen

-

holder årsmøde

lørdag d. 22/4-2017 - Kl. 18.00-19.00
Med efterfølgende spisning
Pris pr. billet. 200,Billetter kan købes i butikken
Med venlig hilsen
Troels Ji Holmegaard - Uddeler
SuperBrugsen Gelsted
Gl. Odensevej 3
5591 Gelsted
Telefon 6449 1121

Alt i hjemmeslagtning,
pålægsfade og lækkert kød
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Historien om Tanderup Sognegård/ Tanderup Skole
Det, der i dag hedder Tanderup Sognegård, har kun fungeret som sognegård i kirkeligt regi siden 1986, altså i
godt 30 år. Før det fungerede bygningen som skole.
Skolens begyndelse
Der har været skole i Tanderup i flere hundrede år. Ud fra gamle skriftlige kilder ved man, at Tanderup Skole i
1572 blev betjent af en degn fra Assens Latinskole, en såkaldt løbedegn. Undervisningen foregik da i degneboligen i Håre. Først i 1740 fik Tanderup sogn et selvstændigt sognedegneembede, og i 1742 blev der bygget et rigtigt skolehus beliggende overfor kirken.
I 1814 kom en betydningsfuld skolelov i Danmark. Den betød at degnekaldene blev nedlagt, og der var mindre tilknytning til kirken. Der blev
ansat egentlige lærere samt, at der blev indført syv års skolepligt for alle
børn.
I 1827 blev det gamle skolehus revet ned, og der blev bygget nyt. Denne stråtækte skole fungerede indtil den nuværende grundmurede bygning, som vi kender den i dag, blev opført i 1900. Skolen indeholdt da
to klasseværelser og en lærerindelejlighed, da der på det tidspunkt også
blev ansat en lærerinde. Allerede i 1890 blev lærerboligen (Tanderupvej
67) opført for enden af legepladsen, der i dag er P-plads.
Næste ”revolution” kom
efter skoleloven i 1955,
Tanderup Skole 1954
hvor der kom nye fag til,
som krævede flere lokaler og flere lærere. Derfor blev 2. lærerboligen (Tanderupvej 63) opført i 1956. Allerede i 1942 blev Tanderup
Forsamlingshus bygget. Skolen havde således mulighed for at bruge gymnastiksalen i forsamlingshuset, og der blev også indrettet
sløjdsal og skolekøkken.
Skolesammenlægning med Husby
Tanderup skole 1967
Skolens udvikling fortsatte tillige med, at der blev leget kædetagfat og trillet med marmorkugler ude på skolepladsen, og de store
drenge rev pladsen hver lørdag efter skoletid. Midt i 1960’erne var et elevtal på 65 ikke nok at drive skole med,
så det blev aktuelt med en skolesammenlægning med Husby.
Først var der planer om at bygge en ny skole på Hovvej midt mellem Husby og Tanderup. De blev dog kasseret,
og man indgik den aftale, at skolen skulle ligge i Tanderup, mod at Husby Forsamlingshus skulle huse alle aktiviteter i det regi.
I de første 5-6 år efter skolesammenlægningen, foregik det således, at de små elever var i Husby og de store i Tanderup, mens
lærerne kørte i pendulfart mellem skolerne i frikvarterne.
Fra skole til sognegård
I 1972 blev den første pavillon indviet og hele skolen samlet i
Tanderup. Året efter stod den næste pavillon klar, og man forlod
den gamle skolebygning ved kirken for stedse.
Fra det tidspunkt og nogle år frem gik den gamle skole lidt i forfald. Menigheden havde overtaget bygningen, men først i 1986
Tanderup skole-sognegård 2017 var den færdigrenoveret, som vi kender den i dag. Den blev indrettet med lokaler til konfirmationsforberedelse, ungdomsklub, kontor og samlingslokale.
Med lukningen af Tanderup Skole i 2011 er nogle af aktiviteterne flyttet væk
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fra området, så huset lever nu et mere stille liv.
Sognegården fungerer dog stadig som graverkontor
og samlingssted for kirkekoret og sognets aktiviteter i
øvrigt.
Trine Bang Andersen

Bondegården på Dagplejedagen
d.10. Maj.
Hvert år fejrer kommunens dagpleje sig selv på den
årlige Dagplejedag. I år sker det onsdag den 10. maj,
og der bliver masser af aktivitet rundt omkring i hele
kommunen.
Temaet for dagen er Bondegården.
Dagplejerne er sammen i de distrikter de hører til.
Forældre & bedsteforældre er inviteret med til at deltage i den festlige dag.
Aktiviterne vil spænde vidt og være forskellige fra
distrikt til distrikt, Eks. vil der være Sansekasser, traktor, dyr, lege, sange & bondegårdsbesøg.

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.

HUSK !

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

Nem og lækker aftensmad - til en go´ pris
Wienersnitzel m. brasede kartofler,
skysovs, ærter. 125,-

Ejby/Gelsted dagplejerne er sammen hele dagen, og
tager på bondegårdsbesøg hos Niels Eriksen på Gelsted
Gård, sammen med de forældre & bedsteforældre, som
har lyst til at deltage i dagen.

Mørbradgryde m. ærter og
råstegte kartofler 135,Kroens hakkebøf m. pommes frites,

Inden vi går til Gelsted Gård, vil der være fælles formiddagmad i Gelsted hallen for alle forældre, bedsteforældre, børn & dagplejere.
Efter vi har set Bondegården er det tid til at vende hjem
igen, og spise vores medbragte madpakker.
Vi håber på godt vejr og højt festhumør !

mixed salat & dressing

Steak af oksehøjreb m.
grønsager, pommes frites &
whiskysovs 150,-

En kæmpe TAK skal lyde til Hansens Frugt & Grønt,
Gelsted Brugs, Rema, Ejby Brugs, Gelsted Gård samt
lån af Gelsted Hallen, som alle er med til at gøre det
muligt for dagplejen at kunne holde dette store arrangement.

Ekstra sovs 20,Ekstra kartofler 20,-

Vi ses på dagen :-)

Pommes frites 25,-

Hilsen fra Dagplejerne i Ejby/Gelsted distriktet.

100,-

Spareribs 105.-

Mad ud af huset – fra Gelsted

Kro og Hotel

Søndergade 1 - 5591 Gelsted
Tlf. 64 49 10 68 www.gelstedkro.dk

Charlotte Jørgensen

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

www.lebaek.dk
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Kirsten Thorup

Laurbær, DR Romanprisen og Det Danske Akademis
Store Pris m.fl.. Du er, om jeg har forstået det ret, i
I anledning af hendes 50 års forfatterjubilæum har
øjeblikket igen indstillet til DR Romanprisen og du er
Baby Film produceret en dokumentarfilm, der handler
nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris for romanen
om Kirsten Thorup. Om hendes forfatterskab, men også ”Erindring om Kærligheden”. Der kommer du i givet fald
om hendes liv fra hun voksede op i Gelsted, til hun som i fornemt selskab med Herbjørg Wassmo, Pia Tafdrup og
ung boede på Vesterbro og videre til i dag, hvor hun
Klaus Rifbjerg, bare for at nævne nogen. Det er altså
stadig bor i København og har en datter, fire børnebørn ubestrideligt, at du i dit forfatterskab har haft succes,
og et oldebarn. Filmen havde verdenspremiere i en fyldt og også har vundet. Så jeg vil begynde med sportssal på Gelsted Kro den 7.marts, dagen før jubilæumsjournalistens superintelligente startspørgsmål: Hvordan
dagen.
føles det at have vundet?
Jeg havde fået lov til at møde hende et par timer før filmens start for at lave et interview. Herunder bringer vi
Først vil jeg sige, de andre nævnte priser er rigtigt
resultatet:
nok, men at Nordisk Råds Litteraturpris for min nyeste
roman foreløbig kun er en nominering. Der er to nominerede navne fra hvert af de nordiske lande. Om jeg får
den afgøres først til november.
Jo, men det er jo rart med de priser. Men det er jo
sådan noget, man får oveni. Ikke noget man regner
med at få. Det er jo ikke derfor man skriver. Man skriver jo for at fortælle en historie. Jeg skriver jo for at
fortælle om nogle mennesker og nogle oplevelser. Om
ting jeg har oplevet og oplever.
Gelsted dukker meget ofte op i mine romaner. Ikke altid
genkendelig; men jeg tror kun, der er to romaner, der
ikke indeholder noget fra Gelsted. Også i den nyeste
roman er det første kapitel fra Gelsted. Jeg siger efter
hver ny bog til mig selv, at nu må jeg være færdig med
Gelsted. Men det er jeg så ikke. Det siger vel også sig
selv, at det sted man er født og opvokset, har været
med til at forme dig.

Jeg starter med at ønske dig tillykke med de 75 år forleden og med dit 50 års jubilæum som forfatter i år.
Ja, tak. Det er i morgen. Den ottende marts er selve
50 års jubilæumsdagen. Den fejres på Gyldendal med
fremvisning af den film, der har premiere i aften her på
Gelsted Kro.
Gelsted Bladets læsere vil givet være interesserede i at
høre om et bysbarn, der blev en kendis. Jeg håber, du
vil fortælle løs af egen drift, men har også formuleret
nogle enkelte konkrete spørgsmål, som jeg håber, du vil
svare på:
Dit forfatterskab har vundet dig mange priser. Jeg nævner i flæng: Otto Gelsted Prisen, Boghandlernes Gyldne

Ja, en del af dine bøger har en handling, der er inspireret fra Gelsted. ”Lille Jonna”,” Den lange Sommer”,”
Førkrigstid” og ”Erindring om Kærligheden”. Men også
andre bøger synes at være inspireret af ”eget levet liv”.
”Himmel og Helvede”, formoder jeg, af nogle ungdomsår i København. Og ”Den yderste Grænse” vel også. Er
det vigtigt for dig i dit forfatterskab med ”holdepunkter”
eksempelvis fra det levede liv?
Det er rigtigt, ”Himmel og Helvede” er netop en af de
bøger, der ikke indeholder noget Gelsted i. Der ville jeg
fortælle, om det sted jeg kom hen. Altså København,
Vesterbro. Forskellen mellem by og land. Jeg har også
brugt Vesterbro en del i mine romaner. Det var jo ligesom det sted, jeg flyttede hen som ung. Jeg ville netop
med ”Himmel og Helvede” efter ”Lille Jonna” og ”Den
lange Sommer” beskrive den forskel, der ligesom er

Vi reparerer også din bil

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

8

Husby Auto Storegade 23
5592 Ejby - Tlf. 64781446

www.gelstedbladet.dk
mellem by og land.
Meget af det, jeg har skrevet, er netop bygget op
omkring enten Gelsted eller Vesterbro, fordi det ligesom er de to steder, jeg gennem årene har lært noget
om mennesker og tilværelsen. Og den film, der skal
vises i aften, er netop også bygget op omkring de to
steder. Der er et par andre steder også, men det er de
to væsentligste. Men alle steder jeg har boet smitter
vel af i mine historier.
I ”Den yderste Grænse” skriver du i ”jeg-form” om en
lærer, enlig mor, der ankommer til Sdr. Højrup og flytter ind i en splinterny lejlighed i et nybygget højhus.
Hvor er det?
Det er ren fiktion. Og jeg mener, at jeg forestiller mig
en by på Vestsjælland eller sådan noget.
Men det er altså en by, der opstår i dit hoved? En by du
bygger af byggeklodser samlet op forskellige steder fra
i din tilværelse? Man kunne måske forestille sig Høje
Gladsaxe, som en model for det nybyggede højhuskvarter i Sdr. Højrup?
Ja, jeg kan faktisk ikke huske, hvordan Sdr. Højrup i
den roman er blevet til; men det er klart, der er nok
noget fra alle steder, jeg har boet. Jeg har faktisk boet
flere steder i København. Så der er nok lidt fra forskellige steder. Og jeg har jo aldrig været lærer.
Dit forfatterskab er omfattende. Romaner og digtsamlinger, ja sågar teaterstykker. Hvis vi siger, der ikke
overalt i dine prosaværker er anvendt samme skrivestil,
er det så rigtigt? Hvis ja, hvad afgør så dit valg af skrivestil ud over naturligvis genren.
Det er faktisk et godt spørgsmål. Mine bøger ser meget
forskellige ud. Forfattere arbejder jo forskelligt. For mig
er det stedet, handlingen og de personer, jeg beskriver,
der bestemmer stilen. Jeg skal ligesom finde formen,
der passer til dem og det jeg skriver om. Derfor bliver
”Lille Jonna” og ”Himmel og Helvede” så forskellige. Så
forskellige som by og land.
Jeg arbejder ikke kronologisk eller med et plot. Jeg
skriver mig frem til handlingsforløbet. Derfor kommer
temaerne eller emnerne til at bestemme stilen. Og derfor kommer bøgerne til at se meget forskellige ud. For
det gør de. Det er fuldstændig rigtigt.

Nu vil jeg provokere både dig og mine medborgere i
Gelsted. Som født og opvokset her, har jeg et indtryk
af en ægte ”Gelstedborger”. Det er en, der knap forstår,
hvordan nogen kan leve og ånde andre steder. Nogen
af os vil endda mene, at dem der kan det, er der nok
noget suspekt ved. Hvordan har du haft det med at tilbringe hele dit voksenliv ovre i alt københavneriet?
Det har jeg jo altid gerne villet. Jeg er ligesom kommet
derhen, hvor jeg gerne ville hen. Men det tror jeg ikke,
er noget specielt for Gelsted. Jeg tror, det er sådan for
den slags små samfund. Der er nogen, der ikke kunne
tænke sig at leve andre steder.
Jeg kan faktisk godt lide det der. Der er nogen, der bliver hjemme, og der er nogen, der rejser. Samfundet,
mener jeg, har brug for begge dele. Dem der bliver
hjemme giver stabilitet og kontinuitet, og dem som rejser ud giver dynamik. De to parametre, synes jeg, er
lige vigtige.
Jeg synes, det er interessant. For dem, der bliver hjemme, kan jo ikke forstå, hvorfor nogen har lyst til at flytte et andet sted hen. Og dem, der flytter ud, kan ikke
forstå, hvordan de, der bliver, kan holde ud at blive der.
Og nogen af dem, der bliver, opfatter måske næsten
det at flytte bort som et forræderi.
Det er da interessant, at vi kan være så forskellige. Og
det er svært at sige, hvorfor man er den ene eller den
anden type. Det er en gåde for mig, hvad det er, der
gør det. Jeg mener… jeg har altid vidst, at jeg ville ud
af Gelsted. Men det har nok bare ikke noget med Gelsted at gøre. Det hænger bare sammen med, at man
vil et andet sted hen.
For mig var det så storbyen. Og i Danmark er det jo
København, der er storbyen… eller metropolen om du
vil.
Måske kan man også sige, at jeg mentalt flyttede, allerede da jeg startede på gymnasiet i Fredericia. Når vi
tænker på, hvor få unge der dengang gik på gymnasiet, var det som om jeg allerede var flyttet fra byen,
da jeg begyndte på gymnasiet. Mentalt altså.
Men vi var jo også de første teenagere. Det var dengang, det begreb blev opfundet. Forældrene kunne ikke
lide det. Det var en ny ungdomskultur, som de følte lå
uden for deres kontrol. Min mor hadede det ord. For
det første kunne hun ikke udtale det, men hun følte
også at jeg fjernede mig fra dem. På den måde kan
man måske også sige, at man var flyttet. Mentalt altså.
Gelsted var, da du og jeg var teenagere, et sted, hvor
Fortsættes side 10

Psykolog Hanne Groth
Professionel psykologhjælp
Behandling af børn og voksne
Ingen
Psykolog
Hanneventetid
Groth
Psykolog Hanne Groth
Psykolog Hanne Groth

Tlf. 20 23 18 00 - www.hannegroth.dk
Assensvej 50 - 5591 Gelsted
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der blev lagt mærke til dem, der skilte sig ud.
Det gjorde du f. eks. ved at gå med en grøn strømpe
på det ene ben og en rød på det andet. Det gav anledning til stor ståhej. Hvad tænker du om det i dag, hvor
noget sådant nok vil have svært ved at trække overskrifter. Selv i en by som Gelsted. Jeg husker ikke,
hvor jeg har den her definition fra: Stationsbyen 1930
– 1960: en lille by, hvor man troede på roen. Hvor hver
havde sin mission og blev mindet om den, hvis han forglemte sig.
Jeg havde et par skrig-røde strømper og et par meget
grønne strømper, og jeg syntes bare, det kunne være
sjovt at tage en på af hver. Det gjorde jeg uden at vide,
hvor meget det kunne provokere folk. Det var ikke mit
formål med det. Altså at provokere. Men det, der i dag
forbavser mig mest er, hvorfor så mange stadig kan
huske det. Også af dem, der i sagens natur, ikke kan
have haft en chance for, reelt selv at have oplevet det.
Der blev da sagt, jeg var mærkelig. Selv mine forældre
mente da, jeg var mærkelig. Min mor sagde om mig,
at jeg nok var blevet en mærkelig pige, fordi de ikke
havde gået tur med mig om søndagen.
Måske ville ingen i dag kunne huske den røde og den
grønne strømpe, Kirsten, hvis ikke du i mellemtiden var
blevet en kendt person.
Tak for interviewet.
Karsten

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

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

Sognekongen skriver:
Nu får vi endelig chancen for at få fiberbredbånd i Gelsted og omegn. - Det har jeg drømt om i mange år.
Foruden at vi så kan få en rigtig god internet forbindelse, så får vi også valgmulighed for en masse TV-og
radio kanaler.
Hvis du senere har planer om at sælge dit hus, så er
det i følge ejendomsmæglerne, meget lettere at sælge
et hus med fibernet, end et hus uden, plus værdien stiger også en smule.
Jeg kan forstå at hvis man tilslutter sig nu, så får dem
der ikke er medlemmer, men melder sig til Gelsted
Antennelaug, tilslutning til kr. 995.- og det er dælme
billigt.
Jeg håber alle i yderområderne vil være med, der skal
mindst 50% af os tilmeldes for at det
bliver til noget, og med den værdi
den tilføjer din bolig er det alle pengene værd, - SÅ tænk fremad og støt
op om dette initiativ. Se side 3.
SA
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

Bedemand Brink
ved Peter Brink

Sønder ade 33

Alt indenfor bogføring til små og
mellemstore virksomheder

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

Valentino

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

Ole Sloth Nielsen

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

Søndergade 3 Gelsted
Tlf.: 64491333
Dagligt åbent 15-21
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Du finder vores annonce i Melfar Posten hver uge

GRATIS
FOR
MEDLEMMER

Læs mere på
superbrugsen.dk/baby

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

Til baby

- til mor

Der tages forbehold for evt. trykfejl !

Man-fredag 8-19.

Lør-Søndag 8-18
11
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MOTIONS CAFÈEN.

Stor succes med Motionscafèen
i Ejby – Gelsted hallerne.

I 2015 oprettedes MotionsCafèen af nogle frivillige i
samarbejde med sundhedsafdelingen i Middelfart Kommune. Formålet var at få ældre, der ikke får sig rørt så
meget, ud af huset og være sammen med andre og få
lidt motion. Cafeen har i dag omkring 70 medlemmer
og heraf mødes 50-60 hver mandag.
Motionscafèen drives i dag af en bestyrelse med Janne
Bay Ejby i spidsen, og nogle frivillige hjælpere. Motions-cafeen har åbent, hver mandag fra kl 10 til kl. 12
og foregår skiftevis i Ejby i ulige uger og i Gelsted lige
uger. Der er mulighed for at dyrke omkring 20 forskellige aktiviteter, så der er noget for enhver. Også det
sociale er der tænkt på, idet der kl. 11 er indlagt en
kaffepause i hallens cafeteria. Her går snakken lystigt,
men ind imellem bliver der også plads til en sang. Nogle mandage i løbet af sæsonen er der indlagt foredrag
om aktuelle emner, der vedrører seniorer som f. eks.
Sundhed og kost - KOL og diabetes – velfærdsteknologi
– arv og testamente
Ligeledes bliver der afholdt kursus i hjertelunge redning
og brug af hjertestarter.
Dagen starter med en let opvarmning på ca. 10 min.
hvorefter man vælger en aktivitet. Her er gymnastikken
i overvægt, hvor mange vælger specialtræning og styrketræning på måtterne.

er Bowls, som egentlig stammer fra det engelske
udendørs Bowls spil, men er ændret så det kan spilles
indendørs her i det kolde nord. Spillet er lidt i familie
med petanque. Dette spil har fanget manges interesse,
nok fordi det har en vis sværhedsgrad og kræver lidt
teknik. Bowls spillerne har været inviteret til stævne
hos de prof. Bowls foreninger på Fyn. Fra sidste stævne i Bellinge vendte holdet hjem med pokaler, som det
fremgår af billedet.

Der er stadig plads i hallerne om mandagen, så sidder
du og har lyst til at prøve at være sammen med andre,
er du meget velkommen. De første to gange er gratis,
så her kan du danne dig et indtryk af, om det er noget
for dig.
p.b.v.
Bent Jessen

Årsmøde i SuperBrugsen Gelsted
Lørdag d. 22. april kl. 18:00 i Gelsted Forsamlingshus, med efterfølgende spisning.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af ordstyrer og stemmetællere
Beretning om butikken v/formanden
Uddelerens beretning om butikkens drift
Indkomne forslag
Valg af butiksbestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes til butiksbestyrelsens formand senest 14 dage
før årsmødet.
Sidste nye aktivitet, man har taget på programmet,

Billetter á 200 kr. til spisning købes i butikken.

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
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Der kom en prærievogn til skoven
ved Gelsted.
Med vognen fulgte indianeren, der populært kaldes Shaman Søren og hele hans butik.
Shaman Søren har været aktiv i hele landet længe,
men er bosat her på Fyn, og nu bor han i Lunge Bjerge.
”Vi er jo vant til at være med til Gelsted Marked, så vi
kendte byen. Så vi var ikke længe om beslutningen, da
vi fandt det lille hus ved skoven,” siger han begejstret.
” Vi har længe ønsket mere plads til vores efterhånden
ret store butik”

Lige nu er butikken inde i stuen, men planen er at
udhuset i løbet af sommeren skal ombygges til fremtidens butik. Den hedder ShamanShoppen og findes
både rent fysisk og på Internettet (der hedder den shamanshoppen.com).
Der er store planer, der skal føres ud i livet på grunden.
Her står prærievognen, der bruges til Retreats, det
Shaman Søren kalder Skovhaveterapi. Her bor ”kunderne” i 24 timer og forvandler deres personlige kaos
til ny og hjertevarm udvikling. ” Det er jo sjældent at
bruge et helt døgn kun på sig selv og så kunne få hjælp
og støtte, nogen gange til et helt nyt liv. Oprindeligt
brugte jeg prærievognen til at rejse rundt i landet med,
med 3 heste foran. Jeg besøgte børnehaver, skoler og
bl.a. SFOen på Gelsted Skole.” Nu står prærievognen
stationært i haven i Lunge Bjerge. Prærievognen er nu

erstattet af en varevogn til at tage ud på besøg landet
over.
De store planer er, at der skal skabes et Medicinhjul i
haven, med 36 kraftsten. Det bruges til at kunne forstå
livet som indianerne har gjort i mange århundreder. En
metode, der er rigtig god at blive klog af i denne materialistiske og travle tid. Fra sommeren afholdes både
kurser, workshop og foredrag, både i haven men også
rundt om I landet.
Shaman Søren har også sin kommende kone med.
Hun arbejder med Astrologi og tolker horoskoper med
både kraftdyr og udviklingsveje. Dertil kommer, at hun
jo naturligvis er med i alt det shamanarbejde, der er.
Haven er et kapitel for sig. Der skal dyrkes lægeurter i
stor stil, da det er vigtige varer i butikken.
Der kommer mange og køber de tørrede urter, som har
været kendt fra gammel tid. De bruges blandt andet til
te, som der laves store mængder af. Det bruges også,
når Shaman Søren har ”kunder”.
”Men jeg vil gerne understrege, at jeg hjælper gerne
alle med både psykiske og almindelige lidelser, men
jeg er IKKE læge, så er det sådan henviser jeg altid til
lægehuset. Det er nu mest mennesker med kludder
i livet der kommer, ægteskabsproblemer, vrøvl med
børn/teenagers, arbejdsproblemer og især når der er
ønske om at komme ud af kaos. Det har jeg gjort i
mange år, og det er lidt sjovt at det i høj grad er andre
alternative behandlere, der kommer” siger Søren med
et lunt smil.
”Vi er blevet taget rigtig godt imod her i byen, og det
vil vi gerne takke for. Vi glæder os til at blive en del af
denne dejlige by. Vi ser frem til at kunne indvie vores
butik, men indtil da må det foregå i stuen”.
Faktaboks: Søren Schjerbeck er uddannet pædagog
og socialrådgiver fra RUC i 1982. Siden har han arbejdet med både børn og voksne og har bl.a. lavet tv for
både børn og voksne og meget andet. I 2006 var han i
Bolivia og Peru i 3 måneder, hvor han blev indviet som
shaman.

www.gelstedbladet.dk
Der finder du mange nyttige links !
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Konfirmation i Tanderup Kirke:
30. april, kl. 11.30:
Anna Joensen
Julia Christiansen
Markus Andreas Gade TanggaardJonkman
Sara Edelenbos Højlund

Konfirmation i Gelsted Kirke:
30. april, kl. 9.30
Cecilie Ellegård Fjordhauge
Gulbæk
Benjamin Rishøj Sylvestersen
Caroline Halle Vinther
Freja Halle Vinther
Kåre Marius Møller
Lykke Jennihfer Axelsen
Maria Spange Jørgensen

Konfirmation i Gelsted Kirke:
7. maj kl. 10.00
Andreas Drøge Hansen
Emil Scheel Nissen
Fie Bay Petersen

Josefine Scheel Nissen
Julijane Celine Haslev Rubin
Laura Roste’n Overgaard Sørensen
Lucas Samir Bjerrisgaard Zakaria

Mikkel Ingildsen
Nicklas Thorenfeldt Nielsen

Mike Milling Fischer

Niklas Gramm Fjordhauge

Nikolaj Olesen

Oliver Kjellstrøm Gade

Blev der samlet ind til Folkekirkens
Nødhjælp søndag d. 12 marts i år,
i hele Danmark.
Her i sognene blev indsamlerne
godt modtaget, så vi indsendte:
fra Tanderup: 2.794,- og
fra Gelsted : 1.935,17.
Beløbene er skæve, fordi der var
euro imellem, og beløbene er
større for sognene, fordi mange
benyttede mobilepay.
STOR TAK - til alle, der gav et
bidrag, og STOR TAK - til alle, der
brugte et par timer af søndagen!


Jannik Tietgen Zeberg

Melanie Hvistendal Fredensborg
Nissen

Niklas Sandgaard Andreasen

14.000.000,- Kr.

SOMMERSANG i
SOGNEHUSET
ved Gelsted Kirke:
Onsdag d. 10. maj kl.18.00.
CON BRIO koret, Gelsteds
HERREKOR og kirkens
UNGDOMSKOR har samlet
en række dejlige forårs og
sommersange, - aftenen bliver
fyldt med sang og musik.

Sara Marlene Jensen

Menighedsrådet serverer et let
traktement kl. 18.00.

Tina Martedal Kraaer

Alle er velkomne!

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

info@cakevision.dk www.cakevision.dk
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FRA KIRKEBØGERNE:
Døde i Gelsted Sogn:
26. januar – Erland Borregaard
Jensen, Tårupvej 12 K, 5591
Gelsted.
26. januar – Knud Arly Persson,
Ålsbovej 12, 5560 Årup.
31. januar – H. Kirstine Pedersen,
Gl. Odensevej 20 A, 5591 Gelsted.
25. februar – Grethe Jørgensen,
Tåruplundvej 45, 5591 Gelsted.
1. marts - Viola Marie Rasmussen,
Tårupvej 10 E, 5591 Gelsted.
9. marts – Mogens Georg Camillus
Sørensen, Søndergade 113, 5591
Gelsted.
Døbte i Gelsted Kirke:

12. marts: Nynne Vingum
Engholm, Gl. Odensevej 25 G,
5591 Gelsted.

Tak for samarbejde og sponsering
fra Michael Tayler og
Superbrugsen.

Viede i Gelsted Kirke:

Børne/familie teater i Gelsted
Kirke:

11. februar: Trine Viskum og
Jesper Bak Sørensen, Grønnegade
13, 5591 Gelsted.
4. marts: Anne Dorthe Nielsen og
Esben Lodberg Hedegaard
Mouritzen, Dyregårdsvej 21, 5591
Gelsted.
12. marts: Lene Vingum Andersen
og Jesper Nørregaard Engholm, Gl.
Odensevej 25 G, 5591 Gelsted.


Glimt Fastelavn i Gelsted:

29. januar: Mads Emil Rokkjær,
Grønnegade 19, 5591 Gelsted.

Fredag d. 19. maj, kl. 17.00:

”Den barmhjertige
samaritaner”
Lignelsen fremført, som den
næppe er set før!
- En forestilling fortalt med lune
og humor, der betager børn og
voksne,
- En forestilling, der vil
publikum noget, uanset alder.

4. februar: Magnus Liam Aagaard
Hansen, Hylkedamvej 39, 5591
Gelsted.
11. februar: Mille Bak Viskum,
Grønnegade 13, 5591 Gelsted.
19. februar: Anton Hansen,
Gelstedskovvej 5, 5591 Gelsted.
4. marts: Laura Mouritzen,
Dyregårdsvej 21, 5591 Gelsted.
5. marts: Sebastian Svit Nielsen,
Toftevej 18, 5591 Gelsted.

Efter kirken går vi i sognehuset og
spiser kødsovs og spaghetti.
Alle er velkomne.

Smede og Maskinarbejde - Alt i smedearbejde Twinheat stoker - Svejsning - Montage
- Rustfri pladearbejder til køkken og industri.
Carsten Larsen - Agerstien 21 - 5591 Gelsted
tlf. 61 38 44 89.

Gelsted VVS er nu Vestfyns VVS Service A/S
Vi går effektivt til enhver opgave i VVS-installationer
Telefon: 64 46 25 80 - mobil 40 14 25 80
Granlyvej 44 - 5592 Ejby. - www.vestfyns-vvs.dk
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GUDSTJENESTETIDER:
APRIL:
Søndag - 2.
Søndag - 9.
Torsdag - 13.
Fredag - 14.
Søndag - 16.
Mandag -17.
Søndag - 23.
Søndag - 30.
MAJ:
Søndag - 7.
Fredag - 12.
Søndag - 14.
Søndag – 21.
Torsdag –25.
Søndag – 28.
JUNI:
Søndag – 4.
Mandag – 5.
Søndag – 11.
Søndag – 18.

FRA KALENDEREN:

GELSTED

TANDERUP

Dagens navn:

13. april: Skærtorsdag i Tanderup kirke: Nadveren
består af pindemad og rødvin.

9.30
11.00
Ingen
14.00
9.30
9.00 - LAH
ingen
9.30

11.00
Ingen
19.00
Ingen
11.00
ingen
9.00 – MJ
11.30

Mariæ bebud.
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2.påskedag
1.s.e.påske
Konfirmation

18. april: Menighedsrådsmøde i Tanderup, kl. 17.

10.00
11.00
9.30
ingen
9.00 – JCR
11.00

ingen
ingen
11.00
9.00 - JCR
ingen
9.30

Konfirmation
St.Bededag
4.s.e.påske
5.s.e.påske
Kr. Himmelfart
6.s.e.påske

9.30
11.00
9.30
9.00 - JCR

11.00
ingen
11.00
ingen

Pinsedag
2.pinsedag
Trinitatis
1.s.e.trinitatis

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
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23. april: Koncert i Tanderup Kirke, kl. 16.00 med
obo, fløjte og orgel. Se næste side.
24. april, kl. 19.00: Silas Holst i Ejbyhallen, - ”Om
mobning”. Arr. samarbejdende sogne.
Alle er velkomne. Fri entre.
25. april: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15
30. april: Konfirmationer: I Gelsted Kirke kl. 9.30 og I
Tanderup Kirke kl. 11.30.
4. maj: Menighedsrådsmøde i Gelsted, kl. 18.
7. maj: Konfirmation i Gelsted Kirke kl. 10.00.
9. maj: Menighedsrådsmøde i Tanderup, kl. 17.
10. maj: Sommersang i sognehuset, kl. 18.00.
Korene: CON BRIO, Gelsteds Herrekor og kirkernes
ungdomskor har samlet en række dejlige
forårs/sommersange. Som start serverer
menighedsrådet et let traktement. Alle er velkomne!
19. maj: Teater: ”Den barmhjertige samaritaner” –
en forestilling i børnehøjde i Gelsted Kirke, kl. 17.00.
Bagefter går vi i sognehuset og spiser spaghetti og
kødsovs sammen. Alle er velkomne!
23. maj: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15.
5. juni: Pinsefrokost i Gelsted Sognehus efter
gudstjenesten, kl. 11.00
13. juni: Menighedsrådsmøde i Tanderup, kl. 17.
7. september: Sognecafe’ i Gelsted sognehus starter
efterårssæsonen, kl. 10.00 til 11.30.

www.gelstedbladet.dk

Silas Holst
I Ejbyhallen:
mandag d. 24. april, kl. 19.00.

Koncert i
Tanderup kirke
Søndag den 23. april 2017 kl 16.00

Merete Hoffmann, obo
Eva Østergaard, fløjte
Asger Troelsen orgel

Om mobning
”Fortidens tunge bagage”

Bag sin altid smilende og karismatiske
facade bærer Silas Holst på en fortid, en
barn- og ungdom præget af mobning og
dystre tanker – en bagage, som den
danske dansestjerne har gjort til fast
udgangs- og omdrejningspunkt i sine
foredrag og debatskabende oplæg.
Her rekapitulerer den kendte Vild med
Dans-profil, hvordan han fightede for at
komme igennem mange års mobning,
og hvordan han gradvis opbyggede et
selvværd, der gør, at han i dag tør tale
højt om og fokusere på mobning.
.Alle er velkomne, fri entre.
Arrangeret af Samarbejdende sogne.

Diderich Buxtehude (1637-1707):
Georg Phillip Telemann (1681-1767)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Indimellem synges Fællessalmer
Relateret til 500-året for Martin Luthers
oprør.
Alle er velkomne, fri entre.
----------------------------------------

SOGNECAFE’EN i Gelsted sognehus

sluttede forårssæsonen d. 6. april med et besøg på
Lokalhistorisk arkiv i Brenderup.
Efterårssæsonen starter torsdag d. 7. september
(10.00 til 11.30) og fortsætter i lige uger: 21/9, 5/10,
2/11, 16/11 og 30/11. Vi beslutter aktiviteterne f.eks.
udflugter, film, dåbsklude mv. - fra gang til gang.

17

www.gelstedbladet.dk

Søndag d. 26. marts blev der i Gymnastikafdeling afholdt forårsopvisning i Gelstedhallen.
Det blev en dejlig dag med 7 aktive hold på gulvet, som alle
gjorde en stor indsats.
Sofie Teut som har hjulpet til på Krudt og Kolbøtter samt
Minifræserne, blev kåret til årets GG&IF’er, og Jesper Navne

fra fodboldafdelingen blev kåret til årets Leder. - Stort tillykke
til dem begge.
Det var første år med det nye gymnastikudvalg, som består af
Ulla Pedersen 22628461, Trine Krohn 27202404, Thilde Hansen 20992303 og Inge-Lise Brink 29469497.
Vi vil i udvalget MEGET GERNE have flere med, så hvis nogen har tid og lyst, kan de kontakte et af medlemmerne.
Stor tak til ledere, gymnaster for en flot opvisning, og til publikum for at møde talstærkt op, til en festlig afslutning på sæsonen 16/17.
Thilde Hansen
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Tanderup

Vognmandsforretning I/S
Tanderupvej 60 - 5591 Gelsted

www.ingridmarie.dk

Tlf. 6478 1083

- altid åbent i webshoppen

Fax. 6478 1023

Åbningstider Ovnhusvej 3, Føns, 5580 Nr. Åby:

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

Tlf. 64 42 10 23 · E-mail ingrid@ingridmarie.dk
onsdag og torsdag kl. 13- 17. Fredag kl. 10-14.
1. lørdag i måneden kl. 10- 14, ellers efter aftale.

Nyfæste 11
5560 Aarup
Tlf.: 5121 0847
malerclausen@gmail.com
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Gelsted Jagtforening

Vinaften

Velkommen til Gelsted Jagtforening.
Gelsted Jagtforening blev dannet den 14. februar 1930.
Foreningen blev dannet med det formål at ophjælpe
den stærk formindskede vildtbestand.

Der var lagt op til en hyggelig og smagsfuld vinaften,
da vores SuperBrugs i Gelsted, holdt vinsmagning i
februar.

Foreningen består af aktive og passive medlemmer, i alt
ca. 110 personer.
Jagtforeningen er tilsluttet Dansk jæger forbund. (DJ)
Lerdueskydning
Mandag d. 8. maj kl. 18:30 starter vi på Eskelund
Foderfabrik. Herefter mandag d. 15. og 22. maj. Pokalog præmieskydning afholdes mandag d. 29. maj kl.
17:00 – 21:00, hvor der også grilles pølser.

Bukkepral
Vi mødes til morgenkaffe fra kl. 8:00 tirsdag d. 16. maj
i jagtstuen, Taarupgården, Dyregårdsvej 3, Gelsted.
Præmie til største buk (efter vægt), som er indleveret
inden kl. 10:00.
Mvh Formanden Gelstedjagtforening
Lars Mørk Hansen
www.123gelstedjagtforening.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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Uddeler Troels Ji Holmegaard, Jan salgsleder i Frugt og
Grønt, samt Slagtermester Kasper, stod for aftenens
smagning af ca. 20 forskellige vine, og lækkerier fra
slagteren.
Vi var ca. 30-40 gæster denne aften, og vi nød at smage den gode vin, som denne aften kunne købes med
15% rabat, og Kaspers lækkerier.

Stemningen var god og munter, og vor uddeler Troels
var glad for at kunne møde nogle af sine kunder på
denne måde.
Vi gæster takker og ser frem til næste arrangement
Troels og SuperBrugsen finder på.
SA
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Grisebesøg & Fastelavn i dagplejen.
D.19/1 havde dagplejen besøg af, Else-Marie og hendes
gris Gitte.
Til at starte med var både gris og børn, ikke helt trygge
ved situationen, men efter lidt tid begyndte Gitte gris
at gå rundt til børnene, som så også gerne ville snakke
med hende. (altså grisen) Børnene fik lov til at give
Gitte gris rugbrødsstykker, og hjælpe Else-Marie med
at give Gitte gris sutteflaske.

En KÆMPE stort TAK til Gelsted Brugs for at sponsere
lækkerier til dagen.
Hilsen fra alle dagplejerne.
Charlotte Jørgensen
Børnene hørte om hvordan grisen lever, og hvad den
ellers spiser. Den blev klappet, nusset og aet.
En rigtige hyggelige og sjov oplevelse for både børn og
voksne.
-----------------------------------------D.23/2 var det igen tid til at finde masker og superhelte tøjet frem, vi skulle nemlig holde fastelavn i Legestuen.
Alle kom og der var mange fine mariehøner, bier,
superhelte og osv.
Inden det store slag skulle stå, blev der serveret lækre
fastelavnsboller og andre lækkerier.
Med maverne fyldte kunne slaget stå. Der blev slået på
tønden og sunget fastelavnsange, så bunden faldt ud
og endnu flere lækkerier faldt ud på gulvet. Jublen var
stor, da de små så hvad det var de havde kæmpet for
at få ud.
Det hele blev nydt med velbehag.
En skøn og hyggelige formiddag i Legestuen for både
små og store.

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

Danske Seniorer Gelsted

Har tur til Bakken den 13.06, med afgang fra Gelsted
Brugs kl. 08.00. Vi skal besøge Korsbæk. kl. 11.30
med rundvisning i Korsbæk, og kl.12.30 er der frokost
på Postgården. Derefter er der tid på egen hånd inden
turen går hjem kl. 15.00.
Forventet hjemkomst til Gelsted kl. 17.45.
Pris for medlemmer 500,00 ikke medlemmer 600,00
Tilmelding til Anna Hansen Grønnegade 8,
5591 Gelsted Tlf. 22 56 90 70.

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

Tlf. 64 49 22 99
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Gelsted Dilettant Forening.
Weekenden i uge 6 spillede Gelsted dilettantforening stykket.

Pokkers til polterabend.

til dette arrangement. Kl. 15 skulle stykket så spilles
og der var 20 personer der sluttede sig til alle pensionisterne og så stykket.
Kl. 19 skulle stykket spilles sidste gang og der var fuldt
hus. - 140 personer havde bestilt billetter, og efter
stykket blev der serveret håndmadder.
Da folk havde spist blev der spillet op til dans af diskotek Hysteria. Aftenen sluttede kl. 01.
Vi havde en rigtig god weekend så tak til alle jer der
kom og så os spille stykket.
Vi spiller næste år den 9-10 februar 2018 uge 6 som vi
plejer, håber vi ses.
Formand for Gelsted dilettant forening.
Karsten Fischer

En lille notits fra Gelsted Krolf:
Et sikkert forårstegn er start på krolfspillet.
Vi starter spillet på Holmegårdens græsplæne
mandag 24. april kl. 14.00.
Vi spillede første gang om fredagen, hvor 57 personer
havde bestilt billet med spisning.
Vi serverede sammenkogt ret med ris og salat.
Vi startede spisningen kl 18 og spillede derefter stykket kl.19, - der kom 10 ekstra personer og så stykket
denne aften.

Bestyrelsen glæder sig til at se mange glade spillere
både på dagen og sommeren over.
Pbv.
Sten Blaakilde

Støt vore

Lørdag kl. 13 havde vi inviteret pensionistforeningen
og Gelsted seniorklub til kaffe med boller og lagkage.
Pensionistforeningen havde i år stået for lotteri som vi
også spiller inden stykket. Der var mødt 75 personer op

GENBRUGSBUTIKKEN

annoncører,
- Handel lokalt !

GELSTED

Telefon 64491999
Mobil
26219706
Mobil
60294439 ( efter kl. 17.00 )
Dødsboer .m.m modtages evt. afhentes

Åbningstider
Mandag
9,00 – 12,00
Tors – fredag 10,00 – 16,00
Lørdag 10,00 – 14,00
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www.home.dk
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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.

Gelsted Efterløn
og Pensionistforening

Fra september til maj har vi klubdag
på plejehjemmet tirsdag - i lige uger fra kl. 14.00 til kl. 16.30. Vel mødt.
www.wix.com/gelsted/pensionist

Gelsted Skytteforening

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

Ejby Skakklub – Plejecenter

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

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”

Foreningshuset Holmegaard

Gelsted Seniorklub

Støtte og udvikle idræts- fritidskultur- kreative- og folkeoplysende 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

VIL DU GERNE LÆRE
AT HÆKLE..... STRIKKE....
SY..... eller ???
Foreningshuset Kreative Design Forening
Formand: Conny KærhaveAndersen
Tlf. 2388 0413
E-mail connyka@ejbynet.dk

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.

Den Lille Kunstskole.

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

Ejby Kommunes Lokalhistoriske arkiv,
Stationsvej 25, 5464 Brenderup.
Modtager alle arkivalier (papirer, dokumenter, billeder mv.)
Tlf. 88 88 52 49
tirsdage 19.30 - 21.30
mailadr: lokalarkiv2000@yahoo.dk

SERVICESIDE:

Lægehuset:
Søndergade 31. Tlf. 64 49 10 27
www.gelstedlaegerne.dk
Lægernes tlf. tid: 8:00 - 09:00
Tidsbestilling:
9:00 - 12:30
Receptfornyelser: 9:00 - 12:30
Skoletandplejen
Ejby Skole.
Tlf. 88 88 55 17.
S.F.O.
Tlf. 88 88 55 50.
GelstedBladet :
post@gelstedbladet.dk
www.gelstedbladet.dk
Tlf. 6449 1005
Gelsted Fjernvarmecentral
Tlf. 64 49 18 60.
Varmemester: Bent Mouritzen.
Formand: Erik Hein.
Tlf. 64 49 14 14.
Gelsted Plejecenter
Tlf. 88 32 45 24
Ældreområdet øst:
Tlf. 88 32 45 45.

Gelsted og Tanderup Pastorat
Sognepræsten Tlf. 64 49 10 96.
Graver Tanderup: 2179 5325
Graver Gelsted: 2341 0335
Kirkekontor:
2146 8103.
Gelsted Børnehus
Koldinghave 3. Tlf. 88 88 54 55.

BRENDERUP DYREKLINIK
Stationsvej 60 - Brenderup.
Tlf. 64 44 10 29

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

Tlf. 70 10 20 30

Vagtlægen:

Tlf. 70 11 07 07

Politiet :
Alarm:

Tlf. 114
Tlf. 112.

Gelsted Taxi: Tlf. 64 41 40 55

Gelstedjagtforening

Formand: Lars Mørk Hansen
Mobil: 2163 8412
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Husk ! DEADLINE næste nummer - Mandag d. 22/5 kl. 18:00

GENERALFORSAMLING
Foreningen – Gelsted Bladet
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
I foreningen ”Gelsted Bladet”
Torsdag d. 27. April kl. 19.00
På Holmegården 1’sal
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen

Vær med til at forme dit eget blad!

Alle i Gelsted og Tanderup Sogne er velkomne
Murerfirmaet Rishøj A/S
Værkstedsvej 14 - DK-5591 Gelsted
Tlf.: 64 49 11 28
www.rishoejas.dk
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Der finder du mange nyttige links !
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Vi er
medlem af

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

Poul Jensen

40781100

Ejby Apotek

Algade 11, Ejby · Tlf. 63 46 51 00

Aarup Apotek

Per sonlig
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Nørre Åby Apoteksudsalg
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Bredgade 60, Aarup · Tlf. 63 46 51 05
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Vi bygger, renoverer og
bevarer Danmark

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

Vissenbjerg Apoteksudsalg

1205 S

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

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

Støt vore

annoncører,
- Handel lokalt !

Industrivej 6
5592 Ejby

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

Tømrer/ Snedkerfirma Henning Hansen
Hjortegyden 30 / 5591 Gelsted
Tlf. 64 78 10 48 / henning@hh-hansen.dk
www.hh-hansen.dk

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

