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Gelsted Bladet
Bladet er trykt i 2500 eksemplarer 
og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, 
Tanderup en del af  Ejby, m.fl.

Layout
Billedværkstedet Gelsted

Artikler til bladet 
 

    Alle artikler, meddelelser, m.m. bedes 
sendt til  E-mail : post@gelstedbladet.dk

Bestyrelsen:
Steen Asbjørn       Redaktør/Formand         Tlf. 6449 1005
Lone Warren         Sekretær                  Tlf. 6116 1115
Gunvor Schmidt   Kasserer                         Tlf. 6449 1851
Birgitte Sørensen  Næstformand              Tlf. 4189 0084
Peder Wendelboe Jensen  Bestyrelsmed.     Tlf. 3012 6330
Kirsten Hansen     Suppleant                Tlf. 3035 2995
Rune Schmidt       Suppleant                 Tlf. 6449 1851

Deadline næste nummer:
Mandag  25 - 9 - 2017

Forbehold for trykfejl.

Gelsted Bladet udkommer 6 gange om året, primo :
Februar, April, Juni, August, Oktober og December.

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

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

Vidste du
At du kan hente ekstra numre af Gelsted Bladet 
i vore kirker og på biblioteket i Ejby

Vigtigt: Klip denne ud og gem.
Hvis du ikke har modtaget 

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

Gelsted som attraktivt bosætningsområde
Vi har hørt det sagt mange gange. Gelsted fremhæves som attraktivt bosætningsområde og det lyder jo fanta-
stisk. Der er også mange ting der taler for at bosætte sig i området. 
Vi har en af kommunens mest moderne skoler, børnepasning, indkøbsmuligheder, rigt foreningsliv, erhverv, billige 
huse, skøn natur og tæt på både skov og strand.

Jo, der er nok at være stolt af i Gelsted. Byen ligger godt placeret tæt ved den vestfynske motorvej og med egen 
jernbanestation. Der er lavet aftale med Energi Fyn så der kommer Fibernet til området i 2018. 
Borgerforeningen afholder hvert år Gelsted Marked med stor hjælp fra alle de foreninger der er i området. 
Vi har netop fået en multibane i byen, og der arbejdes også ihærdigt på at skabe liv i Gelsted Hallen. 
Rigtig mange ting går i den rigtige retning. Samarbejdet er vejen frem.

Som appelsinen i turbanen kom Carl Hansen og Søn til Gelsted. Og her skal lyde en stor tak til ikke mindst Frank 
Pedersen som med opkøbet af det hedengangne GB skabte muligheden for byen da han købte bygningerne af 
Velux koncernen. Rygtet skal vide at Velux netop ønskede at sælge til en lokal, og dermed ville give give noget til-
bage til byen. Jeg ved ikke om det er rigtigt, men det er en flot og positiv historie.

Nu står Carl Hansen i den situation at de mangler arbejdskraft. 
Da det drejer sig om en meget specialiseret produktion, er man i stor udstrækning nødt til at ansætte medarbej-
dere der ikke bor i Gelsted. Der er med andre ord tale om pendlere der skal komme fra en motorvej hvor den tra-
fikale belastning er høj. Det kan medføre større udskiftning i personalet, og er ikke det bedste udgangspunkt for 
en virksomhed.

Når Middelfart Kommunes måske største private arbejdsplads, sammen med byens øvrige, tiltrækker pendlere 
langvejs fra, skal vi selvfølgelig tilbyde dem en mulighed for at bosætte sig her i vores fantastiske by. 
Vi skal gribe denne mulighed for at understøtte skole, handelsliv, foreningsliv, togstation med mere. 
Dette er Gelsteds mulighed, og dermed Middelfart Kommunes mulighed for at kunne leve op til de flotte ord.

Gelsted mangler lejeboliger. Lejeboliger er ofte indgangen til boligmarkedet så folk kan prøve at bo her i en perio-
de før de køber bolig her. 
Gelsted mangler også større byggegrunde. Lokaludvalget har derfor også fremsendt et høringssvar til kommu-
neplanen hvor der peges på et attraktivt område til dem. Og sidst men ikke mindst, så skal det sikres at Gelsted 
erhvervspark skal kunne udvides så den fremtidige udvikling af arbejdspladser kan sikres.

Derfor skal der lyde denne opfordring til politikerne i Middelfart Kommune. Der er en fantastisk mulighed for at 
beskytte den investering der er foretaget i skole og børnehus, ved at sørge for at denne positive udvikling gavner 
Middelfart Kommune, og skabe bosætning indenfor kommunen. Vi er jo også det område der kommer til at ligge 
tættest på det nye super sygehus i Odense. 
Gelsted er en by i fremdrift, og den udvikling ønsker vi skal fortsætte.
Per Vismark Larsen
Formand Gelsted lokaludvalg
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Støt vore 

annoncører, 
-  Handel lokalt !

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

Cykelsmeden Aarup i nye lokaler
Cykelsmeden Aarup er en moderne cykelsmed med 
værksted i butikken, og med personale der med jævne 
mellemrum er på kursus for at blive opdateret på de 
nye ting der sker i cykelbranchen.

Vi har alle slags cykler fra den lille børnecykel /løbe-
cykel til den voksende-cykel, med og uden el, samt 
mountainbikes, racercykler, og handi-cykler med 3 hjul 
eller støttehjul.
Vi har også hjælpemidler i form af kørestole og rollato-
rer samt el-crossere m.m.

Udover at være i butikken kører vi også ud for at lave 
kørestole eller hente kørestole til reparation.
Vi startede i 2015 men er i april 2017 flyttet i nye loka-
ler, som samtidig er mere synlig i gadebilledet og med 
bedre adgangsvej, da der er ind - og udlevering af cyk-
ler via bagdøren ud til pakeringspladserne bag bygnin-
gerne.

I forretningen er Conny (ejer) og Claus (mekaniker)  til 
at betjene kunderne.

Vi har åben mandag- fredag 12:00 – 17:30 og lørdag 
9:30 – 13:00
 (lørdage foreløbig i sommerperioden 1. marts- 1. okto-
ber) i vinterhalvåret kun første lørdag mdr.

Velkommen i butikken, 
Cykelsmeden Aarup Bredgade 24 th. Aarup

Gelsted Seniorklub
Sommeren er over os, midsommervisen er sunget, og 
Gelsted Seniorklub har afholdt sin årlige grillfest.  Det 
skete den 21. juni med deltagelse af hele 82 medlem-
mer.

Jørn Erik grillede hele formiddagen, ja faktisk lige så 
han fik fremmedlegemer på panden, py-ha, om det 
var grisen eller Jørn Erik der svedte mest, er svært at 
sige, men færdig blev svineriet, og man kunne sætte 
tænderne i det dejligste stykke køb med frisk salat og 
dressing til. 
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Har du set   GelstedBladets hjemmeside, 

med mange gode links.

www.gelstedbladet.dk

Alt i hjemmeslagtning, 
pålægsfade og lækkert kød

Forbruger nr. 400
Gelsted Fjernvarme har i april måned tilsluttet for-
bruger nummer 400, dette blev markeret med en lille 
opmærksomhed til forbrugerne.

På billedet ses bestyrelsesformanden Erik Hein over-
række den lille opmærksomhed til forbrugerne Diana og 
Jens Wænnerstrøm Larsen, Birkehøjvej 5.  

Mvh

Gelsted Fjernvarme a.m.b.a.
Bent Mouritzen
Tømmervej 3
5591 Gelsted
Tlf.: 64491860
E-mail.: gelstedfjernvarme@mail.dk
www.gelstedfjernvarme.dk

Den " røde " mælk blev heller ikke undladt, så man var 
godt i stødet, da Jørn Erik og Anne Grethe som planlagt 
fremlagde nogle gamle revynumre fra midtfirserne. 2 af 
disse numre kan forøvrigt ses på seniorklubbens hjem-
meside: www.gelstedseniorklub.dk.  Her har Ivan, som 
er vores webmaster lagt to numre ind, et om Glistrup`s 
Horserød, og et om forsamlingshuset.

Efter kaffen var der så tid til lidt fællessang, inden vi fik 
trukket nogle numre af Ronalds berømte lotteri. En rig-
tig god dag var nu til ende, og vi kunne sige god som-
merferie, og på gensyn den 30. august, hvor vi igen er 
aktive i Gelsted Seniorklub.

Men så er det jo lige, at vi har et Gelsted Marked på 
trapperne.

Fredag, den 18. august har vi åbent i teltet: Gelsted 
Seniorklub, Her har nogle af vores medlemmer bagt 
kager til os, og vi serverer kaffe, kage, ostemadder, og 
naturligvis øl og vand, og måske lidt " rød " mælk.

Vi håber, at så mange som muligt vil besøge vores telt, 
og få en snak over en kop kaffe, eller hvad det nu kan 
være. Man behøver ikke være medlem af seniorklubben 
for at kikke ind, men er man interesseret i et medlems-
skab, så kan man blive medlem, dersom man er fyldt 
60 år, og har tilknytning til Gelsted og omegn.

 Et medlemsskab koster på markedet kun 25,- pr. næse 
for resten af året.
Med disse ord vil jeg gerne ønske alle en rigtig god 
sommer, samt et godt Gelsted Marked, håber vi ses.
Steen Ole Sørensen
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Ældrerådsvalget 
I løbet af efteråret er der i de fleste kommuner, 

herunder Middelfart, valg til ældrerådet. 

Hvad er nu det for noget?

Det er gennem lovgivning bestemt, at der skal være et 
folkevalgt ældreråd i alle kommuner. Tilsvarende er der 
et ungdomsråd og et handicapråd.

For ældrerådets vedkommende vælges medlemmerne 
af og blandt kommunens +60årige. Det er altså alene 
alder og bopælskommune, der er afgørende for, om 
man er valgbar og har stemmeret, og ikke om man 
f. eks. er medlem et eller andet sted. 
Ældrerådene har således ingen støttemedlemmer, som 
betaler kontingent. Blandt andet derved adskiller ældre-
rådene sig fra forskellige interesseorganisationer.

Alle kommunens +60årige vil i løbet af efteråret mod-
tage valgmateriale som elektronisk post eller for nogles 
vedkommende som papirpost. 
Selve valget bliver elektronisk med valgdag den 24. 
oktober – man kan stemme fra egen computer, tablet 
el. lign. eller man kan gøre det fra biblioteket. 
Det er også muligt at få en ud fra kommunen for at få 
hjælp til afstemningen, som afvikles i et meget simpelt 
og let overskueligt program.

Forud for valget bliver der afholdt tre orienterende 
møder rundt om i kommunen – annonceres i avisen 
under kommunal orientering. Det bliver ikke vælgermø-
der i gængs forstand, men alene møder af oplysende 
art.
Alle valgbare kan stille op til valget. Der anvendes ikke 
stillere, og der opstilles ikke på lister, som vi kender det 
fra f. eks. kommunevalget. 
Kandidater kan melde deres kandidatur ved henvendel-
se til Staben på Rådhuset. Man får mulighed for en kort 
præsentation af sig selv. Liste over de opstillede kandi-
dater udsendes med det øvrige valgmateriale. 
I Middelfart skal der vælges 9 medlemmer til rådet + 
suppleanter.

Ældrerådenes kerneopgave er at være rådgivere over 
for kommunalbestyrelsen – i praksis overfor politikere 
og embedsværk på alle niveauer i sager, der omhand-
ler ældrepolitiske spørgsmål. Og det er ganske mange 
emner, hvoraf her skal nævnes som eksempler: trafik – 
sundhed – miljø m.m.
At være rådgivende betyder i denne sammenhæng, 
at vi skal høres, men der er ikke pligt til at følge vores 

rådgivning. Skåret ud i pap så bestemmer vi ikke noget 
– men vores rådgivning indgår i de folkevalgte politike-
res beslutningsgrundlag.

Ældrerådet behandler ikke enkeltsager, og det fungerer 
kun, når det er i møde, og det er det typisk 12 – 15 
gange om året. I gennemsnit afgiver vi et par hørings-
svar om måneden. 
Dette er et billede på den typiske rådgivningsproces, 
men dertil kommer en hel del udvalgsarbejde. 
Når vi på den måde har valgt at stille os til rådighed 
udover, hvad lovgivninger direkte lægger op til, så er 
det for ”at være med hele vejen” og ikke kun udtale 
os til færdigpakkede forslag. Efter vores opfattelse har 
dette givet god indflydelse, om end dette ikke er direk-
te målbart.
Ældrerådene skal fremme det gode samarbejde i kom-
munen og tale de ældres sag. En måde at gøre dette på 
har været afvikling af aktivitetsmesser o. a. rundt om i 
kommunen. Disse arrangementer har været rigtig fint 
besøgt og har nydt støtte fra kommunen og erhvervsli-
vet.

Ældrerådene er selvstændige forvaltningsenheder - i 
rådgivningen er vi således uafhængige. 
Ældrerådsmøderne er ikke offentlige, men beslutnings-
referaterne fra møderne lægges på vores hjemmeside.

Ældrerådene er i deres struktur/ konstruktion eksem-
plariske eksempler på, hvad demokrati er i rendyrket 
form. Interesserede borgere stiller op til valg hvert 4. år 
– en nærmere beskrevet aldersgruppe har stemmeret. 
Partidiciplin og lignende er ikke en del af arbejdet i et 
ældreråd, hvis man vil holde rådgivningsfanen højt. 

Modellen med ældreråd er unik også set i et større per-
spektiv. Dette blev i 2015 anerkendt af FN, som tildelte 
vores paraplyorganisation, Danske Ældreråd, årets 
demokratipris.
Vi synes faktisk, at det forpligter, blandt andet ved at 
vælgerne bruger deres demokratiske stemmeret. 
Ved sidste valg blev stemmeprocenten ca. 20 – 
beskæmmende lavt! Især vores aldersgrupper bør vise 
andre grupper i samfundet, at i Danmark bruger man 
sin ret – ( og pligt? ) til at stemme, når man får lejlig-
hed til det – og det gør man til ældrerådsvalget den 24. 
oktober.

På ældrerådets vegne
Flemming Enevoldsen
Formand Middelfart Ældreråd
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Vi udfører alt i tømrer-
og snedkerarbejde

samt løser
specialopgaver

og totalentrepriser...

www.lebaek.dk

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

Vigtigt: Klip denne ud og gem.
Hvis du ikke har modtaget 

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

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Gelsted Seniorklub

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 
i Gelsted Seniorklub, onsdag den  13. september kl. 
09.30 i klublokalet  på 1. sal på Holmegården.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.  
2. Formandens beretning.
3. Regnskab for året 2016/2017 ( siden sidste general-
forsamling )
4. Indkomne forslag ( forslag skal være indleveret til 
bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.
5. Valg af bestyrelses medlemmer:  
   på valg er:  Britta Hansen, Ronald Mathiassen, og 
Jytte Andersen.
   Jytte Andersen ønsker ikke genvalg.
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
   på valg er:  Inger Steiner og Agnete Lysholt.
7. Valg af revisor:  
   på valg er Otto Egedal.
8. Valg af revisorsuppleant: 
   på valg er: Poul Christensen.
9. Eventuelt.

Lidt historie, med billede fra Arkiv.dk 

I Lunge Bjerge hentede DSB grus til jernbanen hen 
over Fyn. Strækningen gik fra omlæsningen ved Gel-
sted, og næsten ud til Hylkedam. Disse banearbej-
dere blev kaldt for "banebisser", da nogle af dem gik 
lidt hårdt til flasken, hvorved der nogle gange opstod 
slagsmål. Her, for ca. 105 år siden, var disse 54 "grave-

maskiner" i gang, som både gav sved og tårer. Her blev 
man hurtigt slidt op, men togene har kørt siden, dog 
med forsinkelser, og gruset som de gravede op, blev 
årsag til færdiggørelse af jernbanespor nr. 2 hen over 
Fyn. 
– Tak for I kæmpede så bravt den gang. 
                                                                      BN

 Wedellsborgløbet 2017
Søndag d. 27. august 2017

Tilmeld dig online på : http://app.lap.io/event/2017-
wedellsborgloebet/register

Husby-Tanderup ungdoms- og gymnastikforening 
(HTUG) arrangerer i samarbejde med Wedellsborg gods 
Danmarks smukkeste Motionsløb.

Rutebeskrivelse

Ruten er på 5 km og fører gennem Wedellsborgs smuk-
ke skove med de kæmpe egetræer, inden man når ud 
til stejlkysten omkring Wedellsborghoved, hvor man 
kan nyde den fantastiske udsigt over Lillebælt til Brand-
sø, Baagø og fastlandet.

Det sidste stykke inden målområdet løbes der gennem 
skoven igen. Underlaget består af skovstier, grusveje og 
græs.

Ruten er afmærket med skilte for hver km. 10 km løbet 
er to omgange på ruten.



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 

Gelsted Seniorklub.  - dejlige tur til 
Johs. Larsen Museet i Kerteminde. 
Vi har siden sidst haft endnu en dejlig tur til Johs. Lar-
sen Museet i Kerteminde.
Her startede vi med madpakkespisning inden vi skulle 
have rundvisning. 
Rundvisningen var som altid vellykket. Vi fik noget at 
vide om Johs. Larsens og museets historie.
Vi afsluttede dagen med smagsprøver fra museets 
have.
Se på vedlagte billede at der også er adgang for ”her-
rer” i ”damernes klub”. Man behøver dog ikke at klædes 
ud men det skader jo ikke.

I det år der er gået har vi oplevet flg. Dukkehusmuse-
um – Trapholt – Psykiatrisk Samling – Hørvævsmuseet 
- Koldinghus – Johs. Larsen Museet.

Og så har vi afholdt modeopvisning og haft et par gåtu-
re i skoven.

Så har du en ide til noget du gerne vil opleve sammen 
med andre, så mød op om onsdagen, så vi evt. sam-
men kan arrangere en tur.
Har du bare lyst til en snak om løst og fast er du også 
meget velkommen. 
Er du ikke medlem af Seniorklubben endnu kan du bare 
møde op på Holmegården. Vi starter vores møder igen 
den 30. august. Kl 9.00
Eneste betingelse er at du er fyldt 60 år og har eller har 
haft tilknytning til Gelsted og omegn 

Bente Davidsen

Sanse motorik i Dagplejen.
Sommeren er godt i gang, ikke at vi har alt den sol og 
varme vi kunne tænke os. Men vi nyder de dage og 
timer solen kommer og varmer.

Torsdag d.22/6 havde dagplejen Midsommerfest i Lege-
stuen i Gelsted.
Alle var mødt op, og var meget spændte på hvad fre-
dagsgruppen havde fundet på vi skulle lave.
Dagen startede med et dejligt formiddags dækket bord, 
og der blev gået til "godterne". 
Herefter skulle vi en tur ud på legepladsen, hvor der 
var sat sansekasser op, som alle børne kunne røre ved 
med bare tæer. Vejret var desværre ikke helt på vores 
side i formiddagstimerne. Derfor blev det til bare tæer 
og regnjakker. 
Ikke at det betød noget for hverken børn eller voksne, 
alle var helt med på ide`en, de små fik lov at gå om 
"bord" i sansekasserne.
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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

Der blev trampet med fødderne og klappet med hæn-
der i de forskelige ting, så som havregrød, vådt sand, 
kogler, kogt spaghetti samt sæbevand osv. 

En super hyggelig og sjov oplevelse for både børn og 
dagplejere.
Efter lidt stikken, prikken og klister på fødder og fingre, 
var det tid til at blive vasket med rent vand.
Efter en lidt våd formiddag på legepladsen, var det 
dejligt at komme indenfor, her var der dejligt varmt for 
fødder og fingre. 
En skøn duft af hjemmebagt pizza ramte vores næse-
bor så maverne begyndte at knurrer.
Alle var også blevet godt sultne og trætte efter de 
mange sjove, samt spændende sanseindtryk. 
Efter at have spist dejlig pizza, var de små klar til at 
puttes i banevognene, godt trætte.
En super duper morgen og formiddag lakker mod 
enden, en eftermiddag venter med friske, frække og 
skønne dagplejebørn, på at tage sin begyndelse efter 

middagsluren, og her viste solen og varmen sig fra sin 
bedste side.

Tak, for en dejlig dag til børn og kollegaer.

Charlotte jørgensen 



www.gelstedbladet.dk

10

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

Bedemand Brink
ved Peter Brink

Sønder ade 33

Junior- og storspejdere fra KFUM-
spejderne Husby-Tanderup-Gelsted 

gruppe sparer CO2 og cykler til 
SL2017

KFUM-spejderne Husby-Tanderup-Gelsted gruppe sen-
der 12 spejdere og 1 leder af sted på cykel til Sønder-
borg, når der bliver afholdt danmarkshistoriens største 
spejderlejr, SL2017.  Turen foregår ad de små veje, 
hvor naturen er vigtigere end vejens beskaffenhed. 

Hver mand bidrager med kr.100 som skal række til mad 
og snolder under hele turen. Det er spejderne selv, der 
vælger fordelingen af den samlede sum penge. Formå-
let med at tage cyklen frem for bus, er muligheden for 
at spare på CO2-udslippet. 

Rejsen starter fredag d.21/7 kl.9 fra spejderhytten 
beliggende i Tanderup, og går mod Bøjden, hvorefter 
de tager færgen over til Fynshav og overnatter i bivuak 
ved spejderhytten Naldmosehus. Dagen efter går turen 
direkte mod Sønderborg og SL2017. Udover at mind-
ske CO2-udslippet ved at cykle, opnås også et mærke, 
Super Zero Hero, som kan sættes på uniformen.

Emma Joensen og Anne Marie Knudsen, begge 19 år, 
er de to unge ledere, som tager på SL2017 med i alt 25 
juniorer og storspejdere i alderen 10-17 år. 
Planlægningen af lejren har stået på de sidste 6 måne-
der. Under planlægningen opstod ideen om at cykle og 
dermed forlænge oplevelsen. Opbygningen af program-
met tager hensyn til at nå mest muligt, dog således at 

spejderne selv har mulighed for at vælge egne aktivite-
ter eller blot at opdage nye ting på lejren. 
De to ledere glæder sig meget til at tage ansvaret og 
sørge for, at alle opnår den bedst mulige lejr. 
Hver enkel får lov til at bidrage med ideer og forslag, 
og på den måde opnå udvikling i sig selv og hinanden. 

Det er derfor med stor glæde at kunne konstatere, at 
halvdelen har haft mulighed for at deltage i cykelturen 
og dermed italesætte dette verdensomspændende pro-
blem, CO2.

Spejdergruppen planlægger desuden også at flest 
mulige fra gruppen kan deltage i Verdens-Jamboreen i 
USA i 2019. De søger konstant sponsorer, og ydermere 
er der et projekt i gang med at finde et sponsorat per 
kilometer til hver spejder der cyklet til lejren. 
Skulle dette have interesse kan de kontaktes på: 
emma.joensen97@gmail.com eller 
amlundskovknudsen@gmail.com 

Mange Spejderhilsner 
Anne Marie Knudsen
KFUM-spejderne Husby-Tanderup-Gelsted Gruppe

Shelter hytterne er på vej. 
– I sidste blad blev man ikke meget klogere. – 
Der blev blot vist nogle fundamenter, som Borgerfor-
eningen støbte til formålet, tillige med at der blev lagt 
en privat doneret vandledning
Vi læste også i sidste Gelsted blad, om manglende 
arbejdskraft til hytternes skabelse, som så er blevet 
til, at i Borgerforeningens værksted er der to rigtige 
tømmermænd fra Seniorklubben ”sat af”, til at fuldføre 
sagen om byggeriet. -  Hvis de holder til det, vil resul-
tatet, på 2 stk  shelter hytter blive, som billede viser.  
bn
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Man-fredag 8-19.    Lør-Søndag 8-18 

Du finder vores annonce i Melfar Posten 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

Har du set   GelstedBladets hjemmeside, 

med mange gode links.

www.gelstedbladet.dk

Velkommen til Gelsted Marked
 for 30 gang.
Gelsted Marked startede i 1988 på Grønnegade på en 
mark. Markedet varede kun en dag. Årene efter lejede 
man sig ind i bygningerne på Søndergade 80 hvor Hol-
megården stod tom. Det var Ejby Kommune der ejede 
bygningerne.
Markerne omkring lejede man også af en lokal land-
mand det kunne godt være lidt problematisk for de 
skulle lige høstes først.
Med tiden fik man både købt jorden og bygningerne og 
fik dem renoveret, så de i dag står som et stort kom-
plex hvor der i dag er udlejningslokaler, mange toiletter, 
velfungerende køkken -grillhus og lader, hvor alle mate-
rialer står klar til næste marked.

På markene omkring Holmegården går der højlands 
kvæg hvor nogle bliver slagtet op til markedet.
Alle kræmmerveje er blevet sikret og der er kommet 
vand, strøm og kloak over alt på markerne. Parkerings-
forholdene er rigtig gode og tæt på markedspladsen. 
Gelsted Marked er i dag et stort marked som altid er i 
uge 33 torsdag til søndag.

Der kommer ca. 400 kræmmere og op til 60000 besø-
gene.
Ca. 300 frivillige hjælpere gør det muligt at afvikle så 
stort et marked med stor støtte og sponsor fra byens 
handlende. 
Stort set alle foreninger i Gelsted og omegn hjælper til, 
enten med et salgssted eller toiletrengøring, oprydning, 
eller på parkering, det betyder rigtig meget for økono-
mien i foreningerne.
Der har i gennem årene været mange forskellige tiltag 
som helikopterflyvning, faldskærmsudspring, motions-
løb mv.
Af solist optræden kan nævnes Birthe Kjær, Peter Belli, 
Fede Finn og Funny Boyz, Sussi og Leo, Kandis og man-
ge flere.
Gelsted Marked har altid haft ry for at være et kræm-
mermarked med højt humør, god ro og orden og hvor 
man kan gøre en god handel.

Gelsted Marked starter altid med et kæmpe festfyrvær-
keri torsdag aften.

Velkommen til Gelsted Marked og et rigtig godt marked 
2017.

Gelsted borgerforening.

Program for Gelsted Marked 2017 
 
Torsdag 17. august 2017 
Kl. 17.00-21.00 Det Muntre Køkken har åbent  
Kl. 18.00-20.00 Gratis spisning for byen i Rock Teltet med Hans Henrik Musik 
                              (billetter købes i Brugsen)
Kl. 19.00-22.30 Stort Markedsbanko i Laden v. GG&IF  
Kl. 19.00-23.30      Bendt Aaen spiller i Musikcafeen   

 

Kl. 19.00-24.00 Herning Tivolipark har åbent  
Kl. ca.     22.15 Markedsåbning v. Borgmester Steen Dahlstrøm  
Kl. ca.     22.30 KÆMPE festfyrværkeri.   
Fredag 18. august 2017 
Kl. 07.30-09.00  Gratis morgenkaffe for kræmmere 
Kl. 08.00  Markedspladsen åbner  
kl. 10.00 Gelsted Børneunivers underholder ved Smugkroen 
Kl. 11.00-17.00      Hans Henrik Musik spiller i Smugkroen   
Kl. 17.00-23.00 Bodega Duoen spiller i Smugkroen    
Kl. 18.00 Deadline for køb af billetter til Quindefrokost 
Kl. 18.00-01.00  SINKEN & CO. DUO spiller i Musikcafeen 
Kl. 19.00-02.00      Bendt Aaen og Diskotek Night-Event spiller til bal i Laden   
Kl. 19.00-01.00  Diskotek TRENDY i Rock Teltet    
Kl.          -01.00  Herning Tivolipark er på pladsen  
 
Lørdag 19. august 2017 
Kl. 07.00  Hestemarked åbner  
Kl. 07.30-09.00  Gratis morgenkaffe for kræmmere og hestehandlere 
Kl. 08.00  Markedspladsen åbner   
Kl. 08.00-12.00      Børnemarked på asfaltvejen   
Kl. 11.15-12.15  Tryllestøv på asfaltvejen - laver ballondyr for børn. 
Kl. 10.00-16.00      Hans Henrik Musik spiller i Smugkroen    
Kl. 11.00-16.00  Quindefrokost med Diskotek Hysteria ved Cowhouse   
Kl. 12.00-13.00  Gratis sildebord i Laden for kræmmere og hestehandlere  
Kl. 12.30-13.00      TRYLLESTØV Danmarks mester i Børnetrylleri i Rock Teltet 
Kl. 13.00-16.00      Underholdning og Aktivitet ved GGIF i Rock Teltet 
Kl. 14.00  Kl. 14.00 præcis er der salg af resterende spisebilletter  
        til markedsspisning kl. 19.00 
Kl. 17.00-23.00  Bendt Aaen spiller i Smugkroen    
Kl. 19.00-01.00 Kondal-Duo spiller i Musikcafeen 
Kl. 19.00  Markedsspisning i Laden. Senest afhentning af mad kl. 19.30 
Kl. 19.30-02.00      BACONS og Diskotek Night-Event spiller til markedsbal i Laden   
Kl. 20.00-01.00  Diskotek TRENDY i Rock Teltet    
Kl.          -01.00  Herning Tivolipark er på pladsen  

 
Søndag 20. august 2017 
Kl. 07.30-09.00  Gratis morgenkaffe for kræmmere 
Kl. 08.00  Markedet åbner  
Kl. 11.00-17.00 Bendt Aaen spiller i Smugkroen 
Kl. 13.00-14.15      KANDIS underholdning i Rock Teltet 
Kl.          -17.00  Herning Tivolipark er på pladsen  
Kl. 17.00  Markedet slutter på festlig vis.  
 
 
 
 

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

Gelsted Stationsskole Sønder-
gade nr 17 og 18, og Kirkeskolen 
Kingstrupvej, 152   - fungerede indtil 1958, 
hvor en stor ny kommune skole blev bygget på Gel-
stedvej.- Tiden derefter til i dag, er som herunder for-
talt, - måske med datofejl.

Kommunen beholdt Kirkeskolen til brug for andet for-
skellig undervisningsbrug og børnehave. 

Stationsskolen sælges til Johanne og Chr. Hansen ca. 
i 1958?? - efter skolens ophør, de lejer butikken ud til 
en cyklesmed, men navn?? - som ophører efter en tid. 
- Senere laver de en slags Tatol og ”Calypso” tøjbutik i 
skolelokalet. 

Chr. Hansen sælger jord fra til Gelsted Fjernvarme, som 
bygger nyt varmeværk i 1960. Chr. Hansen sælger ca. 
1963 huset m. butik og beboelse, og flytter ind i nyt 
hus i Grønnegade. 

Vita og Gerhard Kirkeman køber ca. 1963 Johanne og 
Christian Hansens Søndergade 17, og starter ny sko-
tøjsforretning der.

Kirkemans bygger nyt hus på Fredensgade, og sælger 
Centrum sko, i 1968 til Bodil og Erling Jørgensen, og 
måske i 1974 køber Gerda og Ove Thomsen Centrum 
sko, som udvidede sortimentet indtil måske 1992 – 
93?? og der sælger de til en der hed Buhl, men efter 
kort tid forlod Buhl stedet. 

Den 8. november 1993, køber Gerda og Kaj Wosniak 
den gamle skole, som så har været brugt til opmagasi-
nering af diverse + Autogårdens reservedele. 

I efteråret 2016 slutter den gamle skoles historie, da 
den og Autogården er købt af Frank Pedersen GMF, som 
har fjernet skolen, og lørdag d. 8. juli 2017 åbnedes en 
ny Autogården + Autohjørne og autovask. – Udvendig 
plads er nu asfalteret eller stenbelagt. – En slidt skole-
bygning er blevet en ny vaskehal.

Kommunen beholdt Stationsskolens ”nye store ” gym-
nastiksal, som blev lejet ud til en skofabrikant som hed 
Rønne. -  Deraf  ”Rønne sko”. – Der blev installeret 
mange specialmaskiner og samlebånd, og fabrikken gik 
i gang, og det duftede dejligt af læder, men desværre 
svarede indtægterne ikke til udgifterne, og alt blev ryd-
det, og i 1959 kom ovenlys vindues fabrikken Velux og 
lejede lokalerne, og med vore lokale kræfter fra træ
brancen, blev dette forløberen til Velux byggeriet, som 
blev til Gelsted Bygningsindustri, som startede i 1960 
ude i Lungebjerge marken. Efter dette vellykkede for-
søg flyttedes maskiner og mandskab så ud i de nye 
fabrikshaller. 

Herefter menes at kommunen sælger gymnastiksalen 
og miniskolen til en fabrikant, som bygger nyt værk-
sted ved siden af gymnastiksalen, og på pladsen foran 
laver benzinanlæg med hvad der til hører. Desværre 
kom projektet ikke til at vare ret længe, og den 1. maj 
1969 sælges den krakkede virksomhed til Kaj Wosniak, 
som døber stedet Autogården, og servicerer store last-
biler og busser lige til salget til Frank Pedersen, GMF i 
efteråret 2016, og Kaj har tilladelse til at låne ”gymna-
stiksalen” lidt endnu, idet han jo ”kun” har serviceret 
og repareret de store biler i Autogården i 47 år. – Frank 
Pedersen bruger øvrige bygninger og udv. plads til køb/
salg af alle størrelser biler.                             bn
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Kirkegårdenes udvikling:  

Ved Tanderup Kirke: 
Ved Tanderup Kirke blev der for ca. 8 år siden foretaget 
en stor renovering af kirkegården, så der er 
forandringerne ikke så omfattende for tiden. 

Ved Gelsted Kirke: 
Tidligere var traditionen at man blev begravet i et 
gravsted, og ofte var det i et større gravsted afhængig 
af familiens størrelse. I dag er det tit sådan, at når der er 
en begravelse i et stort gravsted, synes familien, at 
gravstedet er for stort, og vi tager en gravplads eller to 
af. I Gelsted sogn er der flest bisættelser, og mange 
vælger et gravsted med en plade i plænen, og nogle 
vælger et anonymt sted i plænen uden plade. Andre 
vælger et almindeligt urnegravsted, hvor der kan sættes 
en sten på, og der kan også sættes lidt planter.  

Samtidig er der hvert år en del gravsteder, som ikke 
bliver fornyet, og som enhver kan se, når man besøger 
kirkegården, har vi mange tomme gravpladser. 

 

Derfor har menighedsrådet og personalet besluttet at 
nedlægge en del tomme gravsteder i afd. ”Kingstrup” 
og så græs i stedet for. Det samme sker i de 4 rækker i 
det lave område mod vejen til Kingstrup. Efterhånden 

som gravstederne i de områder ikke bliver fornyet, vil 
de blive sløjfet og erstattet med græs.  

Der er dog ingen, som skal føle sig presset til at 
nedlægge et gravsted i de nævnte områder. Man er 
meget velkommen til at forny sit gravsted, så længe 
man vil. Der vil dog ikke blive solgt nye gravsteder der. 

 

 

 

Gravsteder vil i fremtiden blive solgt nær ved kirken og 
på det lave område langs med vejen op til kirken.  

Der vil naturligvis blive udskiftet baghække og 
sidehække på de gravsteder, som kommer til at stå 
tilbage, så de stadigvæk ser pæne ud. 

Hvad skal der så ske med de områder, som bliver 
nedlagt? Det er der endnu ikke taget beslutning om, 
men der vil måske blive plantet træer og buske, som 
kan blive nogle spændende ”rum” at være i. Der 
arbejdes også med at lave andre former for gravsteder 
som f.eks. skovkirkegård, begravelse/bisættelse rundt 
om en snoet beplantning, hvor man også kan have 
gravsten og lidt blomster på.  

Der er også mange ledige gravsteder på andre steder af 
kirkegården, og der vil vi plante stauder på nogle af 
dem, efterhånden som tiden og økonomien tillader det.  

 

- 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

Når vi nedlægger gravsteder, bliver vi samtidig presset 
på vores Lapidarium (det sted hvor gamle gravsten 
placeres).  

 

Derfor skal vi også have det udvidet, så der bliver plads 
til gravstenene fra de nedlagte gravsteder. Det arbejde 
går vi i gang med, så snart vi har tid til det. Man kan 
måske spørge, hvad det skal gøre godt for at gemme 
gamle gravsten. Os der går på kirkegården til hverdag, 
kan se og høre, at mange har glæde af at komme forbi 
lapidariet og se på gravstenene. De genkender navnene 
og minderne kommer frem om personerne. Om 
sommeren kan vi tit fornemme, at nogle er vendt 
tilbage til barndommens Gelsted, som de tidligt rejste 
fra.  

Når man besøger kirkegården, er man meget 
velkommen til tage en snak med personalet, som gerne 
svarer på spørgsmål og modtager gode ideer. 

For gangbesværede: I er velkomne til at køre i bil bag 
om graverhuset og helt op til kirkedøren, der er en lille 
P-plads ved siden af våbenhuset. 

Med venlig hilsen. 

Tanderup og Gelsted Menighedsråd og personalet på 
kirkegården. 

De samarbejdende sogne arrangerer : 

GOSPEL –VÆRKSTED i EJBY KIRKE: 
 
Søndag d. 1. oktober afholdes GOSPEL-VÆRKSTED i EJBY 
KIRKE. 
Det hedder egentlig WORKSHOP, fordi GOSPEL synges 
bedst på engelsk. 
Det er nemt at synge med på GOSPEL sange – selvom 
de er på engelsk og når man er mange. 
Så: Kom og vær med til GOSPEL-WORKSHOP i EJBY 
KIRKE SØNDAG D. 1. OKTOBER. 
 
Instruktør og kor-leder er Julie Ben Semmane Boutrup. 
Julie er konservatorieuddannet fra Jysk 
Musikkonservatorium i Århus og arbejder med kor og 
kirkesang. Alle der deltog da samarbejdende sogne 
holdt Gospel-Workshop i Husby Kirke 28. februar 2016 
vil kunne huske en dag med masser af sang og energi. 
 
Praktisk: 
Der er 60 pladser til kor-deltagere.  
Der er en deltagerafgift på 100,- kr. som dækker 
undervisning og delvis forplejning 
(kaffe/rundstykke/kage), mens man selv må medbringe 
frokostpakken. 
Tilmelding til Anna Marie Gren fra Ejby Mennighedsråd 
på mail: am@gren.dk inden 15. september  2017. 
Deltagerbetaling på stedet (evt. mobilepay). 
Konfirmandstuen v. Ejby Præstegård er 
”base”/hjemsted for kor-sisterne – og fra kl. 9 er der 
kaffe/rundstykke, og kl. 10 skal alle være klar til GOSPEL 
i kirken. 
 
Dagen sluttes af med en GOSPEL-KONCERT KL. 16.30 
hvor alle er velkomne til at komme til kirken og swinge 
med på de gode rytmer. I løbet af dagen suppleres 
koret med et lille band: Keyboard, trommer og bas. 
 
KOM OG VÆR MED! - Tilmelding er først-til-mølle! 
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FRA KIRKEBØGERNE: 
Døde i Gelsted Sogn: 

1. juni – Leo Michael Hansen, 
Fredensgade 23 B, 5591 Gelsted. 

4. juni – Astrid Viola Jespersen, 
Fredensgade 10, 5591 Gelsted. 

10. juni – Edel Eline Kjær Hansen, 
Tårupvej 12 C, 5591 Gelsted. 

22. juni – Niels Christoph 
Pedersen, Tåruplundvej 19, 5591 
Gelsted. 

27. juni - Ingelise Hansen, 
Fredensgade 43 D, 5591 Gelsted. 

Døbte i Gelsted Kirke: 

10. juni: Felix Nymark Madsen, 
Hønnerupvej 17, 5591 Gelsted. 

10. juni: Hailey Sofia Juul 
Glintborg, Skydebanegade 23 
st,th, København. 

25. juni: Mikkel Rughave Nørholt, 
Gl. Odensevej 21, 5591 Gelsted. 

 

Hjemmebesøg og rund fødselsdag 

Ønsker du en snak om stort 
og/eller småt med præsten, så 
ring og få en aftale: 6449 1096 

Jeg kommer gerne på besøg og 
nyder den kontakt, det giver mig i 
sognene. 

I forbindelse med runde 
fødselsdage tager jeg ud og 
lykønsker, hvis jeg bliver indbudt, 

enten af fødselaren selv eller 
måske en nabo, familiemedlem 
eller ven af fødselaren. 

Hilsen Sognepræst                   
Dorthe Stæhr Nielsen 

Sognecafe i     
Gelsted Sognehus: 

 
Efterårssæsonen starter torsdag d. 
7. september, fra 10.00 til 11.30. 

De næste datoer er, i lige uger: 
21/9, 5/10, 2/11, 16/11 og 30/11. 

Ud over at hygge og drikke en kop 
kaffe sammen, har vi hver gang et 
emne, som kan være en film, en 
udflugt, strikke dåbsklude, kig på 
gamle billeder, musik eller andre 

gode ideer.  

Deltagerne bestemmer fra gang til 
gang, hvad det næste emne er. 

 

Kontakt: Hanne, tlf. 2184 8659 – 
for evt. samkørsel. 

Med  Luther  i  Østen: 
To sogneaftener om kristendom i 
Hong Kong anno 2017  
v. provstiets præster. 
 

I oktober 2017 drager Middelfarts 
provstis præster på studietur til 
Hong Kong. Målet er at blive 
klogere på, hvordan 
kristendommen og de lutherske 
kirker lever og vokser på den 
anden side af jordkloden netop 
nu, samt at undersøge hvilke 
former kirken og kristendommen 
antager i mødet med 
østlig/kinesisk religion og på 
multikulturelle vilkår.  
Sogneaftenerne vil byde på 
fortællinger og erfaringer fra 
studieturen krydret med billeder 
undervejs.  

8. november kl. 19.00 i Ejby 
sognegård 
9. november kl 19.00 i Middelfart 
sognegård 

Alle er velkomne! 

(NB Det er det samme program, 
der afvikles begge aftener) 
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GUDSTJENESTETIDER: 
 GELSTED TANDERUP Bemærkninger: 
 
AUGUST: 

   

Sønd. d. 6. 9.00. JCR ingen 8.s.e.trinitatis 
Sønd. d. 13. ingen 9.00. JCR 9.s.e.trinitatis 
Sønd. d. 20. 11.00 Ingen 10.s.e.trinitatis 
Sønd. d. 27. ingen 11.00 11.s.e.trinitatis 
 
SEPTEMBER: 

   

Sønd. d. 3. 9.30 11.00 12.s.e.trinitatis 
Sønd. d. 10. 11.00 ingen 13.s.e.trinitatis 
Sønd. d. 17. 16.00 11.00 Høstgudstjen. 
Sønd. d. 24. 11.00:LAH ingen 15.s.e.trinitatis 
 
OKTOBER: 

   

Sønd. d. 1. 11.00 9.30 16.s.e.trinitatis 
Sønd. d. 8. 9.00 ingen Susanne 

Andersen 
Sønd. d. 15. ingen 9.00: JCR 18.s.e.trinitatis 
Sønd. d. 22. 11.00 ingen 19.s.e.trinitatis 
Sønd. d. 29. 9.30 11.00 20.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  

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

2. september: kl. 10.00: Kirke og Kino:                  
”Larger than bombs”  - i Bio Nørre Aaby. Sognepræst 
Jens Rothmann fortæller om filmen, der er vinder af 
Gabrielprisen sidste år.  Arrangeret af Samarbejdende 
Sogne. Fri entre. 

7. september: Sognecafe’ i Gelsted sognehus starter 
efterårssæsonen, kl. 10.00 til 11.30. 

8.-9. september: Kirkens døgn i anledning af Luther 
og Reformationen. I Middelfart provsti er der  
arrangeret salmehær og salmestomp, med 
gudstjenestesekvenser rundt i 8 af provstiets kirker:                         
- Lørdag d. 9. kl. 12.00 sker det i Gelsted Kirke.  

– kl. 15.30 samles alle på Nytorv i Middelfart, og den 
syngende skare går fælles til Middelfart Kirke. 
Oplysninger/tilmelding kan ske på jlaut@mail.dk 
(Jane Laut). 

17. september: Efter høstgudstjenesten i Tanderup 
Kirke, kl. 11.00 – indbydes til 50 + frokost i 
Sognegården. 

17. september: Efter børne og høstgudstjenesten kl. 
16.00 i Gelsted Kirke, spiser vi spaghetti og kødsovs i 
Sognehuset.  

19. september: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15. 

26. september kl. 19.00:  Indskrivning til 
konfirmandundervisning i Gelsted Sognehus. 

Uge 37: starter minikonfirmandundervisningen i 
Gelsted Sognehus for alle 3. klasser. Nærmere info 
følger! 

Samarbejdende sogne har i efteråret: 

1. oktober: Gospel-værksted i Ejby,  
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Mandag Tirsdag Onsdag Fredag

Ungdom 15:10 - 17:10 17:45 - 19:00

Senior 1 18:50 - 20:30

Senior 2 18:50 - 20:30

Motionist baner 17:10 - 18:50  
20:30 - 22:10 19:00 - 21:00 17:10 - 18:50

+60 Ældrebadminton 

Mandag Tirsdag Onsdag Fredag

Ungdom 16:00 - 18:00

Senior 18:00 - 20:00

Motionist baner 18:00 - 21:20

Badminton i FGH sæson 2017/18
Gelstedhallen

Ejbyhallen
Ikke fastlagt endnu, vi venter på skoletider

Booking af badminton baner for hele sæsonen
og tilmelding til træningshold skal ske på

FGHFYN.DK
Sæsonen starter mandag den 14. august

Nye spillere er velkommen til at komme og prøve at spille en mandag aften.
Øvrige oplysninger og evt. hjælp til booking af baner kan fås hos Erling 20670200

Cykelsmeden Aarup 
Mandag - fredag kl 1200 – 1730

Lørdag kl. 9.30 – 13.00

Søn.- helligdage lukket

Vi sælger og reparer alle Cykler, 

kørestole, rollator samt el-crosser

Bredgade 24 th.- Aarup - tlf. 91552019

FGH gør klar til en ny badmintonsæson, med ny 
ungdomstræner.

Mandag d. 14/8 er første dag med ungdomstræning i 
Gelstedhallen. De mindste, U9 og U11 starter kl. 15.10 
og de øvrige aldersgrupper kl. 16.10. Vores nye træner 
Kurt Andersen vil tage imod og med hjælp fra vores 
hjælpetrænere, bliver der lagt et spændende program, 
så det bliver både udviklende og sjove træningstimer.
FGH har også træning i Ejbyhallen fredag og her starter 
vi d. 18/8 kl. 16.00 for U9 og U11 og kl. 17.00 for de 
øvrige aldersgrupper. Man må gerne spille begge dage 

så længe der er plads. Hvis der er fyldt op, er 
pladserne i Gelsted forbeholdt de børn der bor i 
Gelsted, og lige så har Ejby børnene fortrinsret i 
Ejby.
Mød op og se om det er noget for dig. De første 3 
gange er gratis, så man kan finde ud af om bad-
minton er noget en.

Ud over træningen tilbyder FGH også flere tur-
neringer for både begyndere og øvede, og delta-
gelse på badminton hold på forskellige niveauer. 
Desuden vil der være forskellige arrangementer 
hen over sæsonen.
Spørgsmål vedr. ungdomstræning kan ske til Lars 
Jensen, tlf: 20284612

Lars Jensen, Ungdomsleder FGH

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 !

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

www.gelsted.dk
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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

Tirsdag Torsdag Fredag
16.00

16.15

16.30

16.45

17.00

17.15

17.30

17.45

18.00

18.15

18.30

18.45

19.00

19.15

19.30

19.45

20.00

20.15

20.30

20.45

21.00
Gymnastikudvalg:   Ulla: 22 62 84 61;   Trine: 27 20 24 04;   Inge-Lise: 29 46 94 97;   Thilde: 20 99 23 03

Turbospring og 
Rytme:
Alder: 2.-5.kl.
Instr.: Peter
Info: 64 49 22 48 
Sted: Hallen
Start: Uge 36 
Bemærk:
Træningen foregår
i Gelsted Hallen

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

Bemærk:
Træningen foregår
i Gelsted Hallen

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

Minifræserne:
Alder: 3-6 år
Instr.: Stine
Info: 22 44 26 69
Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 36

Haletudserne
Alder: 0-3 år
Instr.: Bettina
Info: 28 10 12 65
Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 36

Mandag Onsdag

Junior ROS + DANCE
Instr.: Peter Brink, 
Magnus, Cecilia og 
Celina
Info: 64 49 22 48
Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 36        

NYT NYT 
NYT Se beskrivelse

Micks Herremotion          
Instr.: Michael Taylor           
Sted: Gymnastiksal                        
Start: Uge 36

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

www.gelsted-gymnastik.dk

Yoga
Instr.: Birgithe
Info og tilmelding:
21 45 28 31 
Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 36            
Tid: kl 19.10

Tilmelding 
nødvendig
Max. 15 deltager
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HUSK !   - Du kan altid 
finde sidste nyt og mange informationer på :  

www.gelsted.dk

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

Alt klappede til Gelsted klovneløb 
den 17. juni:

Elizabeth er klar til næste års klovneløb, efter den store 
succes det har været med det nu overståede og vel-
lykkede arrangement, hvor alle aldre og hunde i snor 
kunne være med, og selv bestemme farten.

Når man nåede tilbage til målstregen blev der udleve-
ret medaljer i rødhvide bånd, som vi syntes var flot at 
modtage sådant.
Os der deltog, er helt sikre på, at næste gang bliver vi 
nok dobbelt så mange, eller måske 200, hvilket er rig-
tig godt, da 48 af de 60 kr, går direkte til sygehusklov-
nene, som så underholder børnene på sygehusene med 
deres klovnerier. 
Ligeledes flot at SuperBrugsen lagde en del af parke-
ringspladsen til klovneløbets rådighed, hvor nogle bor-
de og bænke så var stillet op. - SuperBrugsen sørgede 
også for gratis forfriskninger til løberne. 
Alt i alt et vellykket arrangement,  så bare pån` igen 
Elizabeth, og med tak for nu.                             bn

Bagagerumsmarked
Hanne Østergaard takker på fb. efter en god dag med 
bagagerumsmarkedet, som her videregives:

Jeg vil også have lov og sige tusind tak for den flotte 
opbakning der var til Bagagerums markedet, torvet d. 
1/7..Det var så dejligt at mærke og høre at det virke-
ligt er noget vores lille by bakker op om. 
Tak til Super Brugsen for snacks, frugt og vand 
Tak til Cake Vision for lån af toilet.
Vi er blevet spurgt af mange, om vi vil gentage det og 
JA selvfølgelig vil vi det 

Vi er stadig meget lydhøre og åbne for udvikling og 
gode ideer så hvis I har noget på hjerte, så kom med 
det 
Sommer hilsner fra Hanne Østergaard
                                                                      bn

Gelsted frisør, på torvet er ophørt, 
og Abeer skriver tak til alle sine dejlige kunder, for tiden 
som er gået. Denne tak er så hermed viderebragt til 
hendes kunder. 
Jeg ønskede at vide hvorfor hun flyttede fra Gelsted. 
– Svaret var, at en lignende forretning i Odense var ble-
vet ledig, og til omgående overtagelse.
I samråd med hendes mand, blev beslutningen meget 
hurtigt taget. Hendes ny adresse betyder ingen lang 
daglig kørsel, som måske ellers var blevet en vane, og 
så her med mange gode hilsner til jer alle fra Abeer.   
bn
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GAS • VAND • VARME • SANITET
Kløvervænget  2, 5591 Gelsted
www.rosenkjaer-vvs.dk

Tlf. 64 49 22 99

Ny belægning på bro
Man har i dele af Gelsted i den senere tid kunne høre 
en mægtig larm fra Årupsiden.
Larmen kommer fra den ene af de 2 broer der går over 
banen på Tårup Udlod. Her er man ved at udskifte den 
gamle brobelægning, og det at fjerne den gamle giver 
en hulens masse støj.

Man kan kun arbejde i tørvejr siger arbejderne, da der 
åbenbart bruges materiale der kun kan lægges i tør-
vejr.

Det er lidt usikkert hvornår arbejdet er færdigt, det 
bestemmer vejret, men mon ikke det er færdigt ved 
bladets udgivelse. 
Husk broen er spærret.                                    SA

Krolf
Krolfforeningens midsommerfest blev holdt på Krolfba-
nen og i foreningshuset Holmegården, mandag 17. juli.

Eftermiddagen startede med en omgang krolf, inden vi 
gik til kaffebordet med hjemmebag.
Efter kaffen gik vi igen på banen og dagen sluttede 
med fællesspisning og samvær, hvor også sangstem-

merne blev afprøvet.
Det er glædeligt, at medlemstallet er stigende, det 
motiverer bestyrelsen til at yde lidt ekstra. 
Efter en hyggelig eftermiddag brød vi op hen under 
aften.
Pbv.
Sten

www.gelstedbladet.dk
Der finder du mange nyttige links !
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                 Sæt X i kalenderen Lørdag d. 2 september 
    HTUG & HTB inviterer til Sensommerfest i Husbyforsamlingshus,                                                               

Vi har i år valgt at slå sommer & høstfesten sammen. En datokabale, der ikke ville gå op, har fået os                        
til at blande kortene og tænke nyt.                                                                                          

Så kom og vær med til en sjov og hyggelig dag sammen med naboerne. 

   VI glæder os til at se jer til en dejlig sensommerfest  

HTUG & HTB 

       SENSOMMERFEST 
                 Kl. 18.30 Starter Fællesspisningen i forsamlingshuset                                   

Der serveres helstegt pattegris med lækkert tilbehør. Efterfølgende spilles der op 
til dans og en festlig aften, i baren vil der være mulighed for at købe forskellige 
drikkevarer. 

Pris pr. voksen 150 kr. Barn under 12 år 75 kr. 
Køb spisebilletter på www.husby-tanderup.dk senest d. 26.08.17  

 

                 FODBOLDTURNERING 

    Kl. 13.00 Starter fodboldturneringen  
Der spilles på den store bane med hold af 5 spillere, kampe af ca. 10 min varighed 

Så få samlet kollegaerne, naboerne eller familien til en sjov eftermiddag. 
 

Tilmelding til Katrine på kmk@husby-tanderup.dk eller 25394027 senest 26.08.17 
Pris pr. hold er 150 kr. i tilmeldingen er inkl. en øl/vand billet til alle spillere. 

SENSOMMERFEST  

   BØRNETIME  
Kl. 13.00 ved forsamlingshuset 

Forældre og børn - helt fra 2 års alderen inviteres til en sanselig fortælling med 
den enestående historiefortæller og børneunderholder, Flemming Carlsen fra    

Sdr. Åby. Oplev den magi der opstår når vi flytter historien fra sofaen ud i naturen.           
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GENBRUGSBUTIKKEN      GELSTED                                                                              
                                                                                         Åbningstider   
Telefon  64491999                                                                  Mandag      9,00 – 12,00
Mobil       26219706                                                             Tors – fredag   10,00 – 16,00 
Mobil       60294439 ( efter kl. 17.00 )                                            Lørdag   10,00 – 14,00
                       Dødsboer .m.m modtages evt. afhentes

www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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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.

Gelsted Bladet lever af vore annoncører, uden dem
intet blad, så vi bringer ikke kritiske indlæg om virk-
somheder der annoncerer i dette blad !

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

Sådan er det at være nabo  - 
til det nyeste af børneuniverset på Koldinghave nr. 3. – 
Simpelt hen herligt at opleve de næsten 120 glade børn 
i mange størrelser, som bliver kørt til og fra hver dag.- 

Er der så en særlig festlig dag, ja, så dejligt at se alle 
bedsteforældrene komme. 
Men lige så trist er det, når alle udelamperne slukker 
allerede kl 22. – Jeg ville godt give en femmer hvis de 
lyste ind til der, hvor folk går hjem fra besøg.
Lige så herligt at se byens hjemmedagplejere med 
deres store barnevogne, og med tre, fire småbørn, 
spadsere nok så flot der omkring vognen, når de er på 
ude tur, måske bondegårdstur til kostaldsbesøgene. 
Hvad der også er skønt at se på cykleture i lokalom-
rådet, er at tilflyttere har sat storke med røde og blå 
bleer ude i deres indkørsler hvilket vel betyder, at der 
kommer flere ny til vores børneuniverser og butikker.   

En  båltale   - af Erik Jakob Petersen

Kære medborgere !
Lad os bruge denne bål-aften til at smide alle dårlige 
tanker, alle de forbandede eder og forbandelser, som 
vi bruger at for meget - lad os kaste det vraggods på 
bålet   -ud med alt det svovleri , op på bålet  med det 
dårlige sprog . Lad os brænde alle unyttige ord og halve 
sandheder. Lad dem flyve ad  Bloksbjerg til eller endnu 
tydeligere med kirkens sprog :  lad dem gå ned i  hel-
vede .
    Og så til alt det gode. Her i sognet har vi mange 
gode foreninger. Mange gør et godt stykke arbejde. 
Vi skylder TAK  til alle frivillige – alle frivillige som får 
foreningerne til at fungere. Uden frivillig indsats vil 
der  intet liv være . Det gælder lige fra Markedet til den 
ydmyge skakklub. Vi kan ofte synes, at det er Torden-
skjolds soldater der tropper op i alle sammenhænge. 
Det er ofte for få, der ofrer tid og kræfter, for at andre  
kan nyde !
Derfor skal der i aften opfordres til at flere melder  sig 
under fanerne. Der skal indsats til. Det ved alle jo i 
forvejen. Men det gælder om,  at flere kommer ud af 
dagligstuen og kommer med. Stor opgave : at få  de 
mange forsamlingshuse fyldt med liv. Forsamlingshuse 
skal ikke konkurrere. Et spørgsmål til alle : er det kun 
underholdning vi vil ? Der skal indhold til. Hvordan får 
vi det ?  mit forslag : begynd med at anskaffe højsko-
lesangbogen ! Så er der sang om det fælles i sognet. Vi 
vil da ikke bare bo i en soveby !
En sidste ting ! Vi har gode virksomheder her hos os, 
og de gør sognet værd ar bo i.  Før var der flere små 
foretagender. Nu har vi færre, men de er levedygtige. 
Hvorfor skulle vi ikke støtte dem ? derfor må der  ikke 
spredes rygter eller halve sandheder om dem. Der er  
ikke nogen grund til,  at vi ikke støtter det gode arbej-
de, som vore medborgere  skal leve af. Således må alt, 
hvad der skrives om os,  bygge på fakta , det vil sige at 
en sag skal belyses fra begge sider, ellers bliver der tale 
om et overfald ,  som vil nedsætte troværdighed.  Der 
må ikke kastes uberettiget skygge over nogen af os. Til 
slut: lad os opmuntre hinanden til godt medborgerskab. 
Vedhæng ét: foreningerne efterlyser klaver spillende 
medlemmer ! 
Vedhæng 2 : den norske forfatter Tomas Espedal siger 
med snertende ironi, at vi i dag ikke bevæger os, selv-
om vi flytter os meget, men vi flytter kun rundt med 
vores dagligstue i form af campingvogn, sejlbåde, som-
merhus. Vi  er på den måde i  alt for megen tid bare os 
selv nok, så vi kan slappe af. Konklusion :  kom op af 
stolene !

Bent Nielsen
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Mandag: 

 
 Haletudserne kl. 16:45 – 17:30 (0 – 3 år) - Mødested: Gymnastiksalen – Instr. Bettina  

Så er Haletudserne igen klar til sjov og spændende gymnastik. 
Vi skal tælle til 4 og så ud at løbe med fart på og få sved på panden. 
Tag mor og far i hånden og bliv udfordret på redskabsbanen sammen; HVIS I TØR!!!!! Forældre er obligatoriske på dette hold, og vi forventer I 
deltager aktivt med Jeres barn. 
 

 Junior R.O.S. + DANCE kl. 18:00 – 20:00 (5. – 9. kl.)- Mødested: Gymnastiksalen – Instr. Peter  
Holdet er for gymnaster der er klar på sjov og udvikling i enten spring eller dans. Holdet er for alle i alderen 5.-10. klasse - også for dig, der aldrig 
har lavet gymnastik før.   Du har mulighed for at vælge at være springgymnast eller danser. Springdelen tager Magnus og Peter Brik sig af. De står 
klar til at hjælpe dig rundt i nye og udfordrende spring. Vælger du dans, vil Celina og Cecilia Hein lære dig de fedeste dansetrin. Sidst på sæsonen 
tager vi ud og viser hvad vi har øvet gennem vinteren. Vi håber og glæder os til at dig på holdet. 
 

 Motionsmix MK kl. 20:00 – 22:00 - Mødested Gymnastiksalen – Instr. Peter 
Dette er holdet for alle som vil holde sig i gang. Vi laver grundgymnastik, styrketræning, prøver nye træningsformer som Crossfit osv. Vi har også 
kaffe-aftener med fællessang. Der er garanti for at du føler dig gennemtrænet på den gode måde efter hver træning. Vel mødt.  

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

Holdet er for drenge og piger som gerne vil lave gymnastik på redskabsbaner, løbe hurtigt, synge, høre musik, lege og bruge små 
redskaber. Man får sved på panden og har det super sjovt hyggeligt med andre. Inden sæsonstart tages der 3 kurser så der vil være  
nye spændende ideer der skal afprøves. Håber at se en masse friske og glade unger. Efter 3. gang er træningen uden forældre. Vel 
mødt Stine og hjælpetrænere. 

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

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

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

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

Torsdag: 
 Turbospring og Rytme kl. 16.00 – 17:30 (2. – 4. kl) - Mødested: Hallen – Instr. Peter  

Spring for alle drenge og piger. Alle kan være med, også selvom du ikke har prøvet at springe før. Vi har fart på, så alle vil blive udfordret og vi 
garanterer for glade og trætte børn når de kommer hjem. Al indlæring sker gennem leg og spring, og vi har store ambitioner for børnenes 
udvikling. Alle vil med garanti udvikle sig inden for grundspringene salto, vejrmøller, kraftspring og flikflak. Håber og glæder os til at se dig. 
 

 Udvidet spring kl. 17:30 – 19:30 - Mødested: Hallen – Instr. Peter  
Kun for gymnaster på springholdene! Mangler du tid til at springe på dit gymnastikhold, står vi klar til at springe en gang ekstra sammen 
med de børn og unge, som gerne vil dygtiggøre sig indenfor springgymnastikken! 
 

 Yoga kl. 19:10 – 20:45 - Mødested: Gymnastiksalen – Instr. Birgithe 
Yoga for alle 
På dette hold vil vi arbejde os igennem basisstillinger i yoga. Og JA, holdet er for alle; mænd, kvinder, unge og gamle. Det er en misforståelse, at du 
skal være smidig for at dyrke yoga – smidighed kan være godt, men er ikke et mål i sig selv. Du skal derimod være indstillet på, at der er lige dele 
styrke, smidighed og afspænding i løbet af den 1½ time vi har sammen. Fokus vil være på at arbejde med hver vores sunde kropsholdning og vores 
generelle kropsbevidsthed.  Vi bruger udstyr til at støtte ind i stillingerne, så alle kan være med, og vi arbejder blidt, men grundigt med hver stilling.  
Vi slutter med afspænding. Har du spørgsmål eller er du i tvivl om, om det er noget for dig, så ring gerne.  Forhåndstilmelding, da der er max. 15 
pladser.  Ring til Birgithe Vibe Larsen 21 45 28 31.  
 
 
Priser:  Børnehold + Forældre/børnehold 450 kr. 
  Ekstra barn Forældre/børnehold 300 kr. 
  Udvidet spring  300 kr. 

Voksenhold  550 kr. 
   

Bemærk: 
For deltagelse på ”Udvidet spring” 
SKAL man være tilmeldt et springhold 
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Om Autogården i Gelsted:
Og billeder fra åbningsdagen

Den 1. oktober 2016 købte GMF Holding ApS Sønder-
gade 17+17A af Kaj Wosniak.
Planen med købet var, at der fra værkstedet skulle sæl-
ge nogle nyere biler, og at jeg selv skulle gå at restau-
rere nogle af de ældre biler, som jeg har.
Bygningen "den gl. skole" har det lige fra starten været 
planen, at den skulle rives ned, da den ikke var noget 
kønt syn længere.

Da jeg vidste, at der tidligere havde været en vaskehal 
i Gelsted, tænkte jeg, at det kunne være en god ide at 
bygge en sådan igen, og det gik jeg så i gang med.
Det var dog en lidt længere proces end jeg havde for-
ventet, der var en stor olietank på 50.000 ltr., (Gelsted 
Fjernvarme) som skulle fjernes først, men det fik vi 
gjort og arbejdet kunne gå i gang, og nu har vi fået 
bygget en af de mest moderne vaskehaller, som er i 
Danmark.

Vaskehallen er biodynamisk, den genbruger og renser 
vandet. Den ene tank som renser vandet indeholder 
svampe der er fyldt med bakterier, som optager alle 
urenheder som er i det brugte vand. Der bliver kun 
brugt nedbrydelige produkter i vaskeanlægget. Derud-
over har anlægget specielle softbørster, som ikke ridser 
lakken på bilen. Så I kan trygt vaske bilen i den nye 
vaskehal.
Husk ved køb af vaskekort kan man spare op til 25%. 
Den 1. juli holdt vi officiel indvielse af vaskehallen, og 
hvor var det dejligt at så mange mennesker havde lyst 
til at kikke forbi, og prøve den nye vaskehal.
Tak til alle.                                     Margit og Frank

Ja der var mange besøgende til indvielsen af Gelsteds 
nye vaskehal, og det lækre arrangement med mad og 
drikke blev også nydt fuldt ud.

Alle fotos: Peder Wendelboe Jensen

Karin stopper
Karin har valgt at stoppe i GGIF gymnastik afd. 

Karin har stået for stavgangs holdet i flere år , vi tak-
ker Karin for det fine arbejde hun har gjort for forenin-
gen . 

Jeg var forbi Karin med en gave og blomster som tak 
fra foreningen . 

Ulla Marie Pedersen udvalgsformand gymnastik afd. 
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EGB - Fodboldsamarbejde, der styrker klubberne 
“Der var en, der var to, der var tre…” 
 
Ejby IK, Gelsted G&IF og Brenderup IF - I årgangene 2004 og 2005 på drengesiden har vi 
lavet et samarbejde mellem de tre klubber, for at alle vores spillere kan blive ved med at 
spille fodbold og blive udfordret og derved blive bedre fodboldspillere. 
 
Vi startede allerede, da de spillede 3- og 5-mands med at lave et par fællestræninger om 
året, hvor de lærte hinanden at kende og samtidig blev niveaumæssigt udfordret, så alle fik 
en god træning, når vi var samlet.  
For at kunne fastholde spillerne, ligegyldigt hvilket niveau de befandt sig på, var det 
nødvendigt at have minimum 2 hold, så da vi skulle spille 8-mands, var det en nødvendighed 
at lave et samarbejde mellem klubberne for at have spillere nok!  
Dette resulterede i at vi for et år siden fik Brenderup med i samarbejdet og i forårssæsonen 
havde vi 37 spillere(!) at arbejde med og tre 8-mands hold tilmeldt turneringen! 
 
Som afslutning på forårssæsonen deltog vi i Kibæk Cup med 2 hold og 30 spillere fra fredag 
til søndag.  
Dette var samtidig opstart på efterårssæsonen, hvor U14 spillerne skal op og spille 11-
mands, så det blev prøvet af med stor succes. 
 
Til efteråret har vi stadig tre tilmeldte hold: et U14 11-mands, et U14 8-mand og et U13 8-
mands, hvilket aldrig havde været muligt uden dette holdsamarbejde. 
 
For at styrke det allerede 
fantastiske sammenhold, der 
allerede er i truppen, har vi lavet et 
træningssæt til spillerne. Det var 
dog aldrig blevet til uden 
sponsorstøtten fra MH totalbyg, 
Superbrugsen Ejby, Flemmings 
Auto og MMAutos, så en kæmpe 
tak for støtten! 
 
At det har været muligt at fastholde 
så mange spillere - ja, der kommer 
faktisk stadig nye til! - har det 
selvfølgelig også været pga 
velviljen fra alle forældrene der 
kører til træning, for vi træner i alle 
tre klubber, så man har en træning “på eget græs” og 1-2 træninger i samarbejdsklubberne: 
Mandag i Brenderup, tirsdag i Gelsted og torsdag i Ejby, som fællestræningen for alle tre 
klubber. 
 
For at fastholde ungdomsfodbolden hele vejen op til seniorfodbolden er det en 
nødvendighed at have spillere nok og uden samarbejder mellem klubberne bliver det 
vanskelig, når der skal min 14 mand til et hold… 
 
Den største tak skal dog lyde til alle vores fantastiske knægte, der elsker fodbold og møder 
talstærkt op til hver eneste træning! 

- Philip Kruse, Michael Thomsen og Lennart Matthiesen 
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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.

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.

VIL DU GERNE LÆRE 
AT HÆKLE..... STRIKKE.... 

SY..... eller ???  

Foreningshuset Krea-
tive Design Forening 

Formand: Conny Kærhave-
Andersen

Tlf.   2388 0413
E-mail connyka@ejbynet.dk

Gelstedjagtforening
Formand:  Lars Mørk Hansen
Mobil: 2163 8412
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www.fhbyg-gelsted.dk
poul@fhbyg-gelsted.dk
Tlf: +45 6449 1530
Kingstrupvej 140
5591 Gelsted

Poul Jensen
40781100

Vi er
medlem af

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

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

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

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

bevarer Danmark

Tømrer/ Snedkerfirma Henning Hansen
Hjortegyden 30 / 5591 Gelsted

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

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

Industrivej 6
5592 Ejby

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

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

Støt vore 
annoncører, 
-  Handel lokalt !

Husk ! DEADLINE næste nummer - Mandag d. 25/9  kl. 18:00

Multibanen endelig indviet

Tirsdag d. 20. juni fejrede Gelsted indvielsen af byens nye multibane. 
Der blev holdt fine taler af Borgmester Sten Dahlstrøm, Skoleleder Anders 
Fæster Nielsen, Formand for GGIF Kim Lund og Kim Johansen fra DBU Fyn, 
og alle havde mange roser til det gode samarbejde mellem Lokaludvalget, 
Børneuniverset og idrætsforeningen for at gøre det muligt. 

foto: Peder Wendelboe Jensen


