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Information om optagelse af artikler
og billeder i GELSTED BLADET
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.
Bladets deadline skal overholdes
Deadline står altid på denne side. Alle
artikler, meddelelser, m.m. bedes om
muligt sendt som elektronisk fil, evt.
som e-mail, eller word dokument, til:
post@gelstedbladet.dk
Evt. papir billedmateriale sendes til:
Deslers Grafisk Hus, Vagtelvænet 10, 5610
Assens.
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.
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 virksomheder der annoncerer i dette blad !
Vi bringer ikke anonyme henvendelser,
og bringer heller ikke personlige angreb
på andre navngivne personer.
Venlig hilsen
Redaktionen

Til foreninger, klubber, firmaer med mere...
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 et nyt firma, lavet noget
nyt i det gamle? Send din historie til os det er gratis reklame. Skriv og send inden
det er for sent. Du kan se deadline på:
www.gelstedbladet.dk.

Massørerne i Gelsted

Malermester
Michael A. Taylor
Tlf. 20 22 80 62

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

Dansk Dæk Service
-DÆK TIL ALLE FORMÅLOdensevej 35 · Gelsted · Tlf. 64 49 10 63
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Ændringer til bestyrelsen af
GELSTED BLADET
Lager/butik Jernbanevej 29 5592 Ejby

Formand Steen Asbjørn er pr. 19. august
2017 udtrådt af bestyrelsen for GELSTED
BLADET.
Næstformand Birgitte Sørensen er derfor
konstitueret formand pr. samme dato.
Suppleant Rune Schmidt er indtrådt som
menigt medlem af bestyrelsen.
Se side 2 med den nuværende bestyrelse.

GELSTED BLADET vil ved denne lejlighed gerne sige Steen Asbjørn mange tak
for den store indsats, han har ydet igennem
årene som medlem og formand for bestyrelsen.
Bestyrelsen for GELSTED BLADET

Tlf. 64 46 25 10 Mobil 28 11 70 71
Åbningstider:

Altid åbent efter aftale.

Egen import
og design
af pokaler.
Gravering i

En formand og redaktør siger farvel
Det er med stor beklagelse og fortrydelse, at
jeg ikke mere kan lave GELSTED BLADET.
Det var ikke med i mine planer, men begivenheder jeg ikke var herre over, gjorde at
jeg ikke måtte fortsætte.
Bladet var i en god udvikling, der kom flere annoncører til, der kom flere læsere, og
at bladet kunne læses over hele verden på
www.gelstedbladet.dk, gjorde også Gelsted åben for det ganske land.
Bladet er også blevet større, nu er det oppe
på 28 sider, alle i farve.
Jeg vil gerne takke alle GELSTED BLADET’s annoncører og den store læserskare
for det gode samarbejde, vi har haft i de
ca. 9 år, jeg har lavet GELSTED BLADET.
Det har været sjovt og givet mange nye

Kør langs jernbanen. Og så er du der.

kontakter og venner. - Uden jer ville der
ikke være noget blad.
Nu vil jeg passe min lille forretning, Billedværkstedet, hvor jeg stadig vil fotografere for alle mine kunder fra bl.a. Gelsted
og de nye, der vil komme til. – Samtidig
skal jeg hjælpe min kone Dorte med en serie på 4 nye kogebøger, som vi udgiver på
eget forlag.
Jeg vil til slut ønske GELSTED BLADET
fortsat god vind i sejlet, og glæder mig til
at se de kommende numre.
Venlig hilsen
Steen Asbjørn,
Tidligere Formand for Gelsted Bladet
og redaktør.

• 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

Andersen/Garrett Vestfyn A/S
Tårupvej 45
5591Gelsted
Tlf. 21698784
andersenmaler@gmail.com

KLIP UD OG GEM
Manglende blad?

Hvis du ikke har modtaget
Gelsted Bladet, skal du ringe på
Tlf. 70 10 40 00

Glæd dig! - Ny mobilvenlig
hjemmeside til GELSTED BLADET
Som den opmærksomme læser nok kan
se, har GELSTED BLADET fået nyt
layout. I den forbindelse får vi også lavet en forbedret og mere brugervenlig
hjemmeside.
Det betyder, at du i fremtiden også vil
kunne læse de mest relevante oplysninger fra lokalområdet på din smartphone.
Designet bliver nemlig tilpasset, så det
fungerer optimalt både til computer, tablets og smartphones.
Vi glæder os rigtig meget til at hjemmesiden går i luften og I alle kan få glæde af de
nye forbedringer.

Vidste du..

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

Annoncer i
GELSTED BLADET

Fra kun kr. 600,- kan du have en
annonce med i GELSTED BLADET
for et helt år.

GELSTED BLADET
online

det.dk
www.gelstedbla

mange
Her kan du finde
tidligere
nyttige links, alle
Bladet
udgaver af Gelsted
info.
og andet relevant

Du kan finde alle de tidligere
udgaver af GELSTED BLADET på
www.gelstedbladet.dk
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Skiftedag i Gelsted Børnehus
Lisbeth Ringblom har valgt at gå på efterløn og havde sidste dag på arbejdet d. 31.
august. Det var afslutningen på et langt
arbejdsliv, hvor de sidste 24 år har været
som institutionsleder her i Gelsted. I første omgang af Hvepsebo, og siden hen
blev Lisbeth også leder af Kridthuset og
Børnehuset i Tanderup. De sidste 4 år
har Lisbeth været daglig leder af Gelsted
Børnehus og SFO, som er en del af Gelsted
Børneunivers.
Lisbeth har i mange år været en stor del
af lokalområdet i Gelsted. Udover at arbejde her, har hun også boet her, og hendes
sønner har gået på Gelsted Skole. Der skal
lyde en kæmpe tak for hendes store indsats
igennem årene og held og lykke fremover.

Det betyder samtidig et velkommen til den
nye daglige leder af Børnehuset og SFO’en,
Lene Welander, som er tiltrådt 1. september. Lene kommer fra en stilling som pædagogisk teamleder af Thurø Børnehus og
har tidligere bl.a. været ansat som dagplejeleder i Fåborg-Midtfyn Kommune. Lene
har stor pædagogisk indsigt og viden om
aldersgruppen, mange års erfaring som
leder samt relevant lederuddannelse. Der
er ingen tvivl om, at Lene vil blive en stor
kapacitet for vores Børneunivers.
Anders Fæster Nielsen
Skoleleder og leder af Børneuniverset
Velkommen til Lene Welander

Besøg fra Canada
Gelsted Bladet var med til at familie fra
Canada, fandt sine udvandredes bedsteforældres fødehjem.
Poul Hansens gode historie, hvor Gelsted
Bladet for år tilbage var indblandet, og en
gåde blev løst:
For to år siden så jeg i Gelsted Bladet, at
der var en, som hed Barry fra Canada der
søgte pårørende her i Danmark til hans
bedsteforældre. Det viste sig så, at det også
var mine. - Hans bedsteforældre rejste til
Canada for mange siden, så jeg tog kontakt
med Barry, og det blev så til, at han kom
for at se sin bedstefars fødehjem. Vi mødtes i Kingstrup mose, hvor min far, Helge
Hansen stadig bor. Vi var samlet så mange
af vores familie her, så vi kunne få hans
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historie, og han fik vores historie, med
hvordan vi har klaret os her, og vi gik så en
tur rundt så han kunne se hvor, og hvordan
vi her har levet tidligere. Barry fortalte så
hvordan det er gået dem der ovre. – Bedstefaren havde haft et stort gartneri som

gik rigtigt godt i mange år, men så blev der
også krise der, og i dag er alt væk. Barry
har et godt job ved Canada Air Lines, en
kone og fire børn og børnebørn.

Billedet viser fra venstre familien, uden
Helge Hansen, som stadig bor hvor bedsteforældrene boede i Kingstrup mose.:
1. Lise Egelund Jensen - Pouls søster
2. Poul Hansen - Kontakt skaberen
3. Barry - Fra Canada
4. Anders Egelund Jensen - Lises mand      
5. Helene Egelund Jensen - Datter af 1 og 4.

www.gelstedbladet.dk

Borgmesterkontoret flytter ud
Middelfart Byråd har, som bekendt, valgt
Johannes Lundsfryd Jensen som ny borgmester.

delse gerne mødes med lokaludvalget og
gå en tur, hvor I kan udpege områder, I er
særligt stolte af.

både borgere og andre byrådsmedlemmer
er velkomne til at møde op og gå med.

For at komme godt ind i arbejdet tager han
i den kommende tid rundt og besøger de
kommunale institutioner, virksomheder og
lokaludvalg.

Han er også interesseret i at høre om fokuspunkter, udvikling og/eller andet, som
I gerne vil fremhæve ved jeres lokalsamfund.

Lokaludvalget har planlagt en vandring
fra Gelsted Torv klokken 16.30 til Gelsted
Fjernvarme, hvor borgmesteren vil få mulighed for at høre om de initiativer lokaludvalget arbejder med.

Torsdag den 26. oktober 2017 er Johannes i
Gelstedområdet og vil derfor i den forbin-

Der er afsat cirka tre kvarter til gåturen og
meningen er, at det er en uformel tur, hvor

Alle er velkomne til at gå med.
Gelsted lokaludvalg

Alt i hjemmeslagtning,
pålægsfade og lækkert kød
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Stor musikalsk begivenhed i lille Husby,
en onsdag formiddag midt i august!
Kæmpe fremmøde til Carpark North-koncert på et autoværksted i Husby. – Måske
600 lyttede. Jeg havde aldrig forestillet
mig, der ville komme så mange, sagde indehaveren af værkstedet.

Det hele er del af et fremstød fra bandet og
Royal Beer, der ifølge en pressemeddelelse
skal ”bringe rock til rockløse steder”. – Og
det må vi vel nok sige Husby er, og vi ku
li deres Beer.

Carpark North spillede denne onsdag otte
koncerter i hele landet på 24 timer. Husby
Auto var nummer fire på touren. Koncerterne var gratis, og lige så mange, der var
plads mødte op.

Da Carpark North havde spillet, gik bandet
Nord Nord Nord på.
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Rockbandet Carpark North var på sin korteste turné nogensinde. Otte forskellige

steder i landet skulle bandet spille i løbet
af 24 timer, og lige her, blandt en forsamling huse med cirka hundrede indbyggere
er den fjerde koncert i gang. – Det var god
rock, og noget højt for mig og alt imens jeg
stod og stoppede vat i ørerne, kom en far
baren, med rigtige ørepropper til mig.
Det var alle tiders byfest, hvor masser af
biler og cyklister fandt vej til Husby auto.
Foto Michael Lauritsen. - bn

www.gelstedbladet.dk

Vi reparerer også din bil
Vi reparerer også din bil

Husby Auto Storegade 23
5592 Ejby - Tlf. 64781446
Husby Auto Storegade 23
5592 Ejby - Tlf. 64781446

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

www.lebaek.dk
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Ejby Natløb
Ejby Natløb blev torsdag den 7. september
afviklet for 14. gang - og det var i år med
et super flot fremmøde. Verdens ”måske”
hyggeligste natløb havde i år lokket mere
end 1100 deltagere til start, som alle begav
sig ud på de flotte 5 km. Fakler lyste store
dele af ruten op og guidede dermed deltagerne rundt på ruten.

Gelsted Foderstof
Værkstedsvej 5
5591 Gelsted
Tlf. 64 49 12 23
Email: gelsted@hojlund.dk
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Efter løbet fik alle deltagere et stykke pizza og en kop sodavand.
Vinderen blev i år hos kvinderne Sofie
Dideriksen, som løb de 5 km på flotte
19:01. Hos herrerne vandt Peter Glans ganske suverænt i tiden 16:29.

Natløbet arrangeres af Ejby Spejderne, og
de mange spejdere og deres forældre knoklede næsten hele dagen for at gøre løbet
klar til de mange deltagere. Et stort og flot
stykke arbejde.
Julian Martinsen

www.gelstedbladet.dk

Multibanen en stor succes for mange
Multibanen ved skolen blev indviet kort
før skolernes sommerferie, og nu er den
taget i brug af mange af byens borgere.
Det er en stor fornøjelse at se, at drømmene om multibanen er gået i opfyldelse, og
især er det dejligt at se, at den bliver brugt
fra tidligt mandag morgen, hvor de første
børn i SFO'en klatrer rundt på parkour anlægget og styrker deres motorik og får
brændt noget krudt af, til sent fredag aften,
hvor byens unge har fundet et godt værested ved multibanen, hvor de både kan
være aktive og hygge sig på samme tid.
I weekenden er der også tit aktivitet på
området. Der er både aktive fodboldspillere, men også nogle der måske ikke så ofte
dyrker sport, så det er dejligt at se at anlægget bruges af mange forskellige. Det er
lige det vi har drømt om fra starten af.
Nu er næste element kommet på multibanen, for der er sat en tribune op på den ene
langside. Fodboldspillere vil måske undre
sig over, at tribunen er en integreret del af
banen, i stedet for at stille tribunen udenfor
banen. Årsagen til at tribunen er integreret
er, at det skal være muligt at deltage i multibanens aktiviteter på mange måder. Det har
været et af kravene for at få tilskud fra Lo-

kale - Anlægsfonden, som vi er glade
for at kunne opfylde. Der er også nyt for
byens skatere, for vi har valgt en lidt utraditionel løsning, hvor tribunen er bygget
sammen med et skateranlæg, så der også er
nye aktiviteter for de mange der gerne vil
skate. Vi håber, at vi med tiden kan udvide
skaterdelen af anlægget, for vi har hørt, at
det er et stort ønske blandt mange.
Hvis byens borgere ellers har andre ønsker
eller ideer til hvordan anlægget kan udvides,
eller hvordan vi generelt kan forbedre faciliteterne omkring skolen, hallen og fodboldbanerne, så er I velkomne til at kontakte mig.
Jeg tør ikke love at der sker mere lige foreløbig, men hvis der engang skal laves mere,
så vil det være godt at høre, hvad I kunne
tænke jer, så vi kan lave en " idébank ".
Idébanken kan der så arbejdes videre med
af de mange gode kræfter der arbejder på
at forbedre vores fælles faciliteter til gavn
for os alle.   
Med venlig hilsen
På multibaneudvalgets vegne
Jesper Navne
42 20 83 66

En mindesten
Efter en mislykket våbennedkastning ved
Fønsskov natten mellem 9. og 10. februar
1945, under Anden Verdenskrig, flygtede
frihedskæmperne. Efterfølgende kom det
til en ildkamp med tyske soldater ved Udby.
Det lykkedes danskerne at undkomme, men
deres lastbil blev ramt, så den efterlod sig
oliespor. På grund af disse, og et forhør i
Odense, foretog tyskerne den 20. februar
1945 en razzia mod det daværende Gelsted
Ungdomshjem og dets forstander Christian
Steffensen Hansen; han forsøgte at flygte,
men blev skudt ned bag ungdomshjemmet.
Han blev kun 43 år (1902 – 1945). Efter krigen rejstes denne mindesten. I tidens løb
satte årene sine spor, så indskriften blev
ret ulæselig. Nu har vicecenterleder Helle
Friedrichsen, Center for Senhjerneskadede,
ladet stenen restaurere, så indskriften, som
det ses, er klar og tydelig. Stenen har nu fået
en fin placering lige ved indkørslen til det,
som jo før hed Gelsted Ungdomshjem. Centret fortjener tak for denne indsats. Forstan

der Christian Steffensen Hansen´ s fredede
gravsted ligger på Gelsted kirkegård. Hans
enke døde først i år 2000.
En skæbne
I forbindelse med ovenstående er det naturligt at mindes Peder Pryds Nielsen, som ligger begravet i familiegravstedet på Gelsted
Kirkegård. Peder (1918 -1944) hvis far var
cykelhandler i Gelsted, blev som baneassistent dræbt den 24. august 1944, da allierede jagere angreb hans tog ved Hvidbjerg
station. De allierede jagere foretog ret ofte
såkaldte” intruder-angreb” mod tyske troppebevægelser, flyvepladser m.v. Det lykkedes dem ikke altid at skelne mellem danske
civile og tyske militære bevægelser. Peder
blev offer for et sådant forkert jager-angreb,
da hans tog blev beskudt.
Om Peder kan fortælles, at han den 9. april
1940 som værnepligtig deltog i kampen ved
Bjergskov lige nord for Søgård-lejren. Her
udviste han som menig 304 Nielsen stort

mod. I voldsom ild kravler han og sergenten
op af deres dækning i grøften og springer
op på landevejen kun 100 meter fra ildgivende kampvogn og trækker den sårede i
sikkerhed; hans ene ben var blevet knust, da
hans motorcykel blev skudt i brand og væltede ned over ham. Peders mod skal ikke
glemmes. ejp
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Dans dig glad
Efteråret er så småt på vej, og mange foreninger starter atter deres aktiviteter op,
efter sommerens farvel. Således gælder det
også for Gelsted Folkedansere, som er en
kreds af danseglade folk.Foreningen startede tilbage i januar 1986 med en række
dansere, og med Ellen Margrethe og Kjeld
Kristensen som henholdsvis leder og spillemand.
De har nu trukket sig tilbage, efter at have
fungeret som en stor drivkraft igennem 30 år.
Vi har således fået nye folk på posterne,
med Marianne Stigmo (Gelsted) som danseinstruktør, samt Anita og Cay (udefra)
som spillemænd.
Vi mødes på Gelsted skole hver onsdag
aften kl 19.15 i vinterhalvåret, for at øve
de gamle danse og hygge os. Vi danser i
2 ½ times tid, inklusiv kaffepausen, hvor
vi også synger et par sange af folkedansersangbogen. I løbet af sæsonen holder vi 3
fester i Gelsted forsamlingshus. 1 høstfest,
samt jule- og sæsonafslutning.
Folkedansen er bestående af en lang række gamle kvadrille, kæde og rækkedanse,
hvor man kommer ud for mange konstellationer, hvilket er både udfordrende og
spændende, og dog ikke sværere end at
alle kan være med. Man kan så at sige at

folkedansen er både sjov og sund, for vi får
både megen latter og motion. Det sociale
aspekt fylder faktisk meget i Gelsted folkedansere. Derfor mødes vi også 3 gange
hen over sommeren, til forskellige arrangementer. Vi holder gerne 2 sommertræf,
hvor vi mødes hjemme hos de medlemmer,
der har valgt at lægge hus/telt i haven eller
lignende til, med vores medbragte mad og
drikke. Der bliver også sunget lidt af folkedansersangbogen, som regel akkompagneret af et par spillemænd.
Desuden har værtsfolkene gerne bestemt,
at vi skal gå en tur i sommerlandskabet,
eller vi danser lidt. Der ud over har vi en
heldagsudflugt rundt omkring i landet.

Rent personligt har jeg været med i Gelsted folkedansere de sidste 6 år, og kan
kun varmt anbefale andre, inklusiv jer læsere at prøve det. Vi gør en aktiv indsats
for at hjælpe nye dansere godt på vej. Desuden har vi en prøvetid, hvor de første 3
gange er gratis.
Så jeg kan kun sige:
Kom til folkedans, og dans dig glad!
Gelsted folkedansere. Jens Peter.
Kontakt til foreningens formand:
Ole Larsen tlf. 21 75 12 44
Hjemmesideadresse:
www.gelstedfolkedansere.dk

Efterårsprogram for Hobby-klubben
En kreativ klub for børn og unge
Foreløbigt program, ændringer kan forekomme.
Mødedag: Mandage fra kl. 15.30 – 17.30
Uge 43: Halloween Tema. Vi laver bl.a.
græskar og uhyggeligt pynt til værelset.
Uge 45: Leg med farver. Vi prøver forskellige teknikker af, bla. arbejder vi med

Bedemand Brink
ved Peter Brink

Sønder ade 33

voksmaling og akvarelfarve. Vi laver billeder eller kort ud af vores motiver
Uge 47: Glaskunst. Her arbejder vi med
koldglas. Vi skærer og farver glas, som efterfølgende brændes ved 800 grader.
Uge 49: Står i Julens tegn. Vi laver julepynt
i karton, anderledes julepynt, til og fra kort
og meget meget andet...

Vi mødes første gang mandag den 23. oktober – på Gelsted Skole. Endeligt besked
om lokaler gives ved tilmelding.
Uge 47: Glaskunst foregår på Koldinghave
14, 5591 Gelsted
Yderligere information samt tilmelding:
Ann-Britt Larsen – telefon 27 15 61 25

Alt indenfor bogføring til små og
mellemstore virksomheder

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

Pizzaria

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

Søndergade 3
Gelsted
Tlf.: 64491333
Dagligt åbent 15-21
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Referat fra Generalforsamlingen
Onsdag, den 13. september 2017
i Gelsted Seniorklub.
Efter velkomsten ved formanden Steen Ole
Sørensen, skulle der vælges en dirigent, og
bestyrelsen foreslog Bent Jessen (BJ), som
blev valgt uden modkandidat.
BJ konstaterede, at generalforsamlingen
var lovlig indvarslet, og dermed beslutningsdygtig, og der var ingen modstand
herimod.
Der blev herefter valgt stemmetællere, og
Poul Christensen og Bente Davidsen blev
foreslået og valgt. (dirigenten gjorde en
anmærkning om, at det nok i fremtiden
var klogest, om man valgte stemmetællerne inden dirigenten blev valgt, hvilket vi i
bestyrelsen vil tage til efterretning.)
Formandens beretning blev enstemmigt
godkendt, det var en forkortet udgave, da
den store og fyldestgørende beretning var
sendt ud til de af medlemmerne, som har
e-mailadresse, og det er ca. 90 %.
Dernæst blev det kassererens tur til at
fremlægge regnskabet, og regnskabet blev
godkendt. Der var en enkelt kommentar
om, at man gerne så tallene fra forrige år
under beholdningerne (kontantbeholdning
- og bankkonto.) ligesom tallene var angivet fra sidste år i regnskabet.
formanden undskyldte, da han havde

renskrevet regnskabet for Jytte Andersen
(kasserer). Regnskabet blev herefter godkendt uden anmærkninger.
Indkomne forslag
Her var indkommet et forslag fra Steen Ole
Sørensen, og forslaget gik ud på at ændre
vedtægternes § 6, således at der fremadrettet står, at regnskabsåret går fra den 1.
august til den 31. juli, i stedet for fra generalforsamling til generalforsamling.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og
vedtægtsændringerne vil nu blive tilrettet
på klubbens hjemmeside. (Gelstedseniorklub.dk)
Valg til bestyrelsen
På valg var Britta Hansen, Ronald Mathiassen og Jytte Andersen (sidstnævnte ønskede ikke genvalg.) Britta Hansen og Ronald Mathiassen blev genvalgt, og nyvalgt
blev bestyrelsens forslag: Peter Svensson.
(bestyrelsen konstituerer sig fredag, den
15. sept. 2017)
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Der var genvalg til 1. suppleant: Inger Steiner og 2. suppleant Agnete Lysholt.
Valg af revisor
Der var genvalg til Otto Egedal og som
suppleant genvalgtes Poul Christensen.
Herefter var der kun tilbage punktet eventuelt.
Under eventuelt, blev der sagt tak til Jytte

Andersen for 5 års arbejde i bestyrelsen,
og formanden forespurgte om behovet for
teleslynge anlæg i salen.
Der blev gjort opmærksom på, at et teleslyngeanlæg kun virker på de høreapparater, hvortil det kan kobles op. Ved håndsoprækning blev det konstateret at ca. 10% af
de fremmødte (91) i alt, havde mulighed for
at kunne gøre brug af et teleslynge anlæg.
Der har været indhentet et tilbud på et sådant anlæg, og det løber op i 12.500,- +
moms. Der blev endvidere foreslået, at
man kunne søge kommunen om tilskud på
et sådant anlæg. Dette vil blive bragt op i
bestyrelsen, men jeg kan allerede nu oplyse, at man ikke agter at søge tilskud, da
vi har en formue på godt 175.000,- og kan
vi gavne og støtte nogle medlemmer med
et sådant anlæg, så vil vi bruge af denne
formue til investering af anlægget.
Herefter afsluttede dirigenten generalforsamling og takkede for god ro og orden,
Gelsted, den 13. september 20017
Formand:
Steen Ole Sørensen
Dirigent:
Bent Jessen

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
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Formandens beretning for året 2016/ 2017
Jeg vil gerne have lov til at starte min beretning med at mindes 4 medlemmer, som
desværre ikke er her mere. Det drejer sig
om: Kirstine Pedersen, Inge Margrethe
Jensen, Grete Jørgensen, og Jørgen Christensen. Æret være deres minde.
Onsdag den 14. august blev jeg valgt ind i
bestyrelsen sammen med Bente Davidsen.
Vi sagde dengang farvel til et par legender Bent Nielsen og Bent Hensen. Senere
under konstitueringen, blev jeg valgt som
formand - hvilken post jeg har bestredet
lige siden. Dette er derfor min første beretning som formand for Gelsted Seniorklub, og klubbens 21. beretning i alt.
Da den nye bestyrelse tiltrådte var vi 194
på medlemslisten, hvoraf 12 ikke havde
betalt kontingent, Disse 12 blev så annulleret, så medlemstallet kom ned på 182.
Jeg kunne så stadig ikke få kontingentindbetalingen til at passe med medlemsantallet, og det var til at få grå hår i hovedet af.
Men så er det godt at have en god og dygtig
kasserer, som gjorde mig opmærksom på,
at medlemmer på 90+ ikke betaler kontingent. De er såkaldte æresmedlemmer, og
derfor kontingent frie, og dem er der nogle
stykker af. Lige for tiden er 8 af os æresmedlemmer.
I dag er vi 215 medlemmer, altså en fremgang på hele 33 medlemmer i det forgangne regnskabsår. Det er enormt flot, og det
fortæller mig, at der er noget, vi gør rigtigt,
når så mange støtter op omkring os. Det er da
faktisk godt, at de ikke møder op alle sammen
hver onsdag, for hvor skulle vi så være.
Vi er dog godt klar over, at vi er en klub,
hvor medlemstallet hurtigt kan falde - derfor forsøger vi at afholde så mange arrangementer og aktiviteter som muligt.
Vi startede således med en løvfaldsfest i
oktober sidste år, Vi var 77 deltagere til
arrangementet, som var bestyrelsens første prøve. Vi bestod med et overskud på
godt 1800,- kr., ikke mindst fordi vi for første gang i lang tid, fik udsolgt af lotterisedler.
Så kom busturen til Krusmølle - som med
kun 35 deltage gav et underskud på kr. 4.762,Vi skulle så se, om vi kunne rejse os op
igen, og det må man sige, at det lykkedes.
Et brag af en julefest løb af stabelen den
14. december. Vi havde allieret os med
Troels Trier (alias Palle Andersen), og
sammen med 84 deltagere lykkedes det af
vende bøtten. (fuldt hus for øvrigt.)
Vinterfesten med 76 deltagere og med

Tage som lokal underholder. Suppe og
oksekød med peberrodssovs og æbletærte
bagt af Bent Clement. En god fest med lokalt islæt.
Den 5. april var det så Påskefesten, vi skulle i gang med. Her deltog 72 medlemmer,
som hyggede sig sammen med Kondal
duoen, og maden var denne gang fra Super
brugsen.
Den 17. maj var 39 på bustur til Silkeborg
med middag på Gl. Ry kro og sejltur til
Himmelbjerget, at der desværre kun var 39
med, skyldes til dels, at genbrugsbutikken
havde en tilsvarende tur i dagene efter, hvilket vi intet vidste om, da vi lavede aftalen.
Det kommer ikke til at gentage sig, for eftertiden vil der blive koordineret med genbrugsbutikken, ligesom vi gør det med Danske
Seniorer, så vi ikke modarbejder hinanden.
21. juni var vi så 82 til grillfest med god
underholdning af Anne-Grethe og Jørn
Erik Pedersen, som også stod for svineriet.
Vi har således været 80 personer i snit til
vores fester, det skal I have tak for. Det er
for Jer vi holder arrangementerne, så det er
dejligt, at I møder talrigt op. Busturene er
så en anden snak, her kunne vi godt tænke
os en lidt større tilslutning. Vi kører med
en 50 personers bus hver gang, og vi har 10
til 15 tomme pladser. Det er ikke godt nok.
Der er to alternativer:
Vi kunne vælge en 30 personers bus, så
ville der være fuldt hus, men det vil skabe
en venteliste, eller vi kan helt stoppe busturene.
Det med at stoppe busturene er vi ikke helt
vilde med i bestyrelsen, for de af Jer, som
er med på turene, kommer med nogle dejlig gode tilbagemeldinger, om hvor dejligt
og hyggeligt, det har været. Så en lille opfordring her, for at støtte op omkring busturene fremover. Fra de ” aktive ” dem vi
tidligere kaldte for snakkeklubben, har jeg
lovet at meddele følgende:
De aktive har besøgt Johs. Larsen museet
i Kerteminde, med rundvisning og smagsprøver, en stor succes for de som deltog,
(der er plads til flere, skulle jeg hilse og
sige, og de voksne drenge er mere end velkomne.)
Man har ydermere været på dukkehusmuseum, Trapholt - psykiatrisk samling,
hvoraf jeg for øvrigt kan oplyse, at alle
kom hjem igen i god behold.
På Hørvævsmuseet - Koldinghus. Ja og
så har man afholdt modeopvisning med

lokale catwalk folk. Skoven er også blevet
besigtiget nogle gange, når vejret har tilladt det.
På EDB siden har vi i året sagt farvel til
vores edb-instruktør Aage Scheel Hansen,
og goddag til Ivan Sørensen, som har lovet
at køre edb videre i det kommende år, tillige med, at han også er webmaster på vores
hjemmeside.
Inden jeg nu stopper min beretning for
året, er der lige nogle, som jeg gerne vil
sige tak til.
Allerførst tak til Jer alle sammen, for at
I støtter op omkring Gelsted Seniorklub,
uden Jer var der ingen klub.
dernæst en stor tak til vores mandagshold. De gamle drenge, som arbejder for
vores husleje til borgerforeningen. Tak til
tirsdagsholdet som yder en indsats, der
belønnes med kontanter til klubben. Tak
til personerne fra genbrugsbutikken, og
genbrugscentret, som ligeledes har gjort et
stykke arbejde for klubben.
Tak til Aage Scheel Hansen og Ivan Sørensen for Jeres utrættelige arbejde med os
umulige edb-elever og hjemmeside.
Tak til vores gode ambassadør Bent Nielsen, som bidrager i ny og næ på mail, og i
Gelsted Bladet, og som også har varetaget
vores aktive badmintonspillere.
Tak til alle kagekonerne, til vores nyligt
afholdte Gelsted Marked. Superflotte kager, og flot tilslutning, vi fik udsolgt, og
der var stor ros fra kunderne, som jeg herved giver videre.
Tak til Anne-Grethe for musikken om
onsdagen, det er dejligt, når der kommer
nogle musikalske toner frem. Tak til de af
Jer, som har hjulpet med arrangementerne, både til fester og ikke mindst Gelsted
Markedet.
Tak til Genbrugsbutikken og Gelsted Borgerforening for samarbejdet, Tak til de af
Jer, som har bidraget med bøger til bogreolen og som har leveret onsdagspiller til mig.
En helt personlig tak til mine rengørings
piger, uden Jer sad jeg ikke i bestyrelsen.
Det var nemlig aftalen, at jeg ikke både
ville være i bestyrelsen, og samtidig være
forpligtiget til at være på rengøringsholdet.
Og sidst men ikke mindst tak til min bestyrelse for samarbejdet og kampen i det
forgangne år.
Tak.
Steen Ole Sørensen
formand for Gelsted Seniorklub
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Minikonfirmand – Hvad er det?

GOSPEL i Tanderup Kirke

Et tilbud til børn i 3. klasse.
Minikonfirmandundervisning, eller den indledende
konfirmand, er et kirkeligt tiltag inden for dåbsoplæring,
som blev skudt i gang i starten af 90’erne.

29. oktober kl. 16.00:

Indførelsen af minikonfirmandundervisning har været
en kolossal succes på landsplan. Det har det også været
i Gelsted/ Tanderup pastorat, hvor langt de fleste børn
har meldt sig til undervisningen i årenes løb.
Når det er en succes, skyldes det formentlig at børn
netop på dette alderstrin i særlig grad er optaget af
livets store spørgsmål. Spørgsmål om Gud, døden og
hvordan liv i det hele taget er opstået melder sig til
stadighed for dem. De fortjener at blive taget alvorligt
og få nogle seriøse og grundige svar.
I undervisningen lægges der vægt på at skabe et trygt
og tillidsfuldt rum, hvor der kan tales om alt mellem
himmel og jord.

Ringe Kirkes Gospelkor, et kor med 90 medlemmer,
sætter rammerne for en festlig musikalsk oplevelse.
Gospel er de afroamerikanske kirkers livsglade sang og
musik med rødder i slavernes frihedssang, og længsel
efter en værdig tilværelse. Gospel er et vidnesbyrd om,
hvordan sorg vendes til glæde.
Repertoiret spænder lige fra groovy moderne R & BGospel til gode gamle spirituals og intense ballader.
Koret ledes af Anders Gustavsen Sprotte , en
entusiastisk og energifyldt dirigent, som formår at
skabe en fest og en harmoni blandt kor og
koncertgæster hver gang. Koret akkompagneres af Lars
Bruno på klaver.

Kristendommen har ikke færdigsyede svar på
tilværelsens allerstørste spørgsmål. I kristendommen
besvares spørgsmålene først og fremmest i fortællinger
– og netop denne form for svar har børnene stor sans
for.
Børnene lærer den kristne tradition, de står i, at kende.
Centrale emner som dåb, nadver, vielse, begravelse,
påske, pinse og jul bliver behandlet, - de mange
spændende historier fra biblen drages frem. De skal
lære Fadervor, og der synges fra den danske salmebog.
Endelig vil den lokale sognekirke blive brugt og kendt i
undervisningen.
Der tages udgangspunkt i børnenes erfaringsverden, undervisningen består i: leg, fortælling, sang, tegning,
maling, drama og ikke mindst samtale.

Fri entre! – Alle er velkomne!

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

info@cakevision.dk www.cakevision.dk

14

www.gelstedbladet.dk

GELSTED - TANDERUP PASTORAT
www.gelstedkirke.dk - www.tanderupkirke.dk

Kirkehøjskolen: Program 2017

Besøg af salmedigter i Luther-året 2017:
Torsdag d. 26. oktober i Ejby Kirke.

Lektion 1:

Iben Krogsdal har i mange år skrevet

Hvad udfordrer troen?
Udfordring til troen

v/ tidl. biskop Kjeld Holm Kjeld Holm vil søge at
beskrive de udfordringer til troen, som ikke
mindst blev toneangivende i det 20. århundrede.
Det kom til udtryk hos nogle af forrige
århundredes mest markante teologer, ikke
mindst hos Rudolf Bultmann og Paul Tillich, men
også herhjemme fik trosudfordringen reaktioner
hos K. E. Løgstrup og Johannes Sløk.
I den senmoderne tid har den amerikanske
teolog John Shelby Spong og danske Peter Kemp
forholdt sig til problemet ved først og fremmest
at se troen som engagement.
Kjeld Holm vil berøre de nævnte holdninger men
også selv give et bud på vilkåret.
Harndrup Forsamlingshus, Rugårdsvej 73,
5463 Harndrup,
lørdag 28. oktober 2017 kl. 9.00-12.00.

egne salmer, og er rigt repræsenteret i det
nye salmebogstillæg: ”100 Salmer”.
Iben siger selv: ”Jeg har intet ønske om at
opdrage nogen til at tro på en særlig måde.
Salmerne er for mig snarere fortættede
erfaringer, mennesker kan træde ind i og få
stemme og sprog fra, når de synger eller
læser salmerne”.
Alle er velkomne! Arr. Samarbejdende sogne.

Teater i Tanderup Kirke:
Fredag d. 24. november, kl. 17.00 kommer:

Lektion 2:
Når verden flytter sig
v/generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp,
Andreas Kamm, og sognepræst Jens Backer
Mogensen, Middelfart
”Når verden flytter sig. Flugt og migration –
løsninger under pres.” Andreas Kamms
præsentation vil tage udgangspunkt i den
aktuelle flygtninge- og migrationskrise og sætte
fokus på de rettighedsmæssige konsekvenser af
fordrivelse, herunder også diskussionen af
konventionerne, indsatsen i nærområderne,
Europas rolle, indsatsen i Danmark og de mulige
fremtidige løsninger.
Jens Backer Mogensen er præst og desuden
medlem af kommunalbestyrelsen i Middelfart,
hvor han sidder i Beskæftigelses- og
Arbejdsmarkedsudvalget. I sit indlæg vil han
følge op på Andreas Kamms indlæg med den
lokale vinkel på flygtningesituationen.
Sognegården, Algade 7, 5500 Middelfart,
lørdag 18. november 2017 kl. 9.00-12.00.

og optræder med julefortællinger, for alle
aldre. Efter forestillingen er der spaghetti
med kødsovs i sognegården.
Alle er velkomne!

KFUM spejderne Husby Tanderup
Gelsted holder åben julegudstjeneste:
Tirsdag den 5.dec. kl.18.30 i Tanderup kirke.
Alle er meget velkomne til at synge julen ind
sammen med bæverne, ulvene og alle de
store spejdere!
Vel mødt. Hilsen Grupperådet.

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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FRA KIRKEBØGERNE:

Døbte i Gelsted Kirke:

Døde i Tanderup Sogn:

6. august: Johan Krainer Junker,
Aulbjergvej 7, 5591 Gelsted.

3. september – Aksel Verner
Wernskjold, Hovvej 1, 5591
Gelsted.
Viede i Tanderup Kirke:
5. august: Christina Rosenlund og
Sten Sørensen, Emtekær Gade 8,
5592 Ejby.

Døde i Gelsted Sogn:
23. juli – Preben Tage Andersen,
Birkelunden 197, 5592 Ejby.
24. juli - Dora Margrethe Saaby,
Tårupvej 12 Q, 5591 Gelsted.
22. august – Jørgen Christensen,
Søndergade 22, 5591 Gelsted.
31. august – Lis Grønnegaard
Andersen, 5591 Gelsted.
11. september – Edith Marie
Rasmussen, Tårupvej 10 C, 5591
Gelsted.
12. september – Willy Fjeldsøe
Nielsen, Dyregårdsvej 25, Tårup,
5591 Gelsted.
13. september – Karen Elise
Madsen, Tårupvej 12 D, 5591
Gelsted.
13. september – Sigrid Ulrikka
Nielsen, Fredensgade 36, 5591
Gelsted.
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Sognecafe i
Gelsted Sognehus:

2. september: Mille Fischer
Uldberg Poulsen, Gelstedskovvej
17, 5591 Gelsted.
10. september: Ella Kieler, Gelsted
Byvej 21, 5591 Gelsted.
Viede i Gelsted Kirke:
5. august: Rikke Wie Johansen og
Rene’ Hougard Madsen,
Søndergade 156, 5591 Gelsted.
31. august: Bodil Sørensen og
Søren Arne Schjerbeck, Lunge
Bjerge, Hylkedamvej 83, 5591
Gelsted.

Efterårssæsonens sidste datoer er
torsdage i lige uger:
2/11, 16/11 og 30/11.
D. 16/11 får vi besøg af Hans
Jensen, som vil fortælle bl.a. om
kirkenerne og områderne
omkring.

16. september: Julie GorstRasmussen og Ulrik Schjødtz,
Skolevej 37, 5683 Haarby.

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

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

BABYSALMESANG:
Starter igen i 2018, i uge 8, i
Gelsted sognehus. Sig gerne til,
hvis I ved en ugedag der ikke er
egnet pga. andre aktiviteter for de
små. Skriv det på grha@km.dk
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FRA KALENDEREN:

GUDSTJENESTETIDER:
OKTOBER:
Sønd. d. 8.
Sønd. d. 15.
Sønd. d. 22.
Sønd. d. 29.
NOVEMBER
Sønd. d. 5.
Sønd. d. 12.
Sønd. d. 19.
Sønd. d. 26.
DECEMBER
Sønd. d. 3.
Sønd.d. 10.
Sønd. d. 17.
Sønd. d. 24.
Mand. d. 25.
Tirsd. d. 26.
Sønd. d. 31.

GELSTED

TANDERUP

Bemærkninger:

24. oktober: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15.

9.00

ingen

ingen
11.00
9.30 dåbs
gudstj.ste

9.00: JCR
ingen
11.00

Susanne
Andersen
18.s.e.trinitatis
19.s.e.trinitatis
20.s.e.trinitatis

26. oktober l. 19.00 i Ejby Kirke: introduktion til
salmebogstillægget: ”100 salmer” med Iben Krogsdal.
Arr. samarbejdende sogne.

16.00
11.00
ingen
9.30

19.00
Ingen
9.00 - JCR
11.00

11.00
14.00

9. 30
ingen

ingen
13.00
14.30
9.30
9.00 -MJ
16.30

9.00 - JCR
16.00
11.00
ingen
15.00

Alle Helgen
22.s.e.trinitatis
23.s.e.trinitatis
Sidste søndag i
kirkeåret.
1.s.i advent
Minikonfirmati
on. 2.s.advent
3.s.i advent
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag og
nytårsaften.

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

Kontaktoplysninger ved kirkerne:
Sognepræst: Dorthe Stæhr Nielsen, Gelstedvej 58,
5591 Gelsted, tlf. 6449 1096. Mail: DSN@km.dk
Organist: Lars Reinholt, tlf. 2380 3938.
Mail: larsreinholt@mail.dk
Graver, Tanderup: Jørgen Henriksen, tlf. 2179 5325
Mail: tanderupkirke@hotmail.dk
Graver, Gelsted: Jørgen Henriksen,tlf.23410335.
Mail: gelstedkirke@gmail.com
Kirkekontor: 2146 8103, mail: grha@km.dk

29. oktober: Gospelkoncert i Tanderup Kirke, kl.
16.00. Se omtalen her i bladet.
2. november: Sognecafe i Gelsted sognehus, kl. 10.00
5. november: Allehelgensgudstjeneste i kirkerne,
hvor vi mindes, og tænder lys for de, der er døde i
sognene i årets løb. Helene Blum medvirker.
8. november: Sogneaften om Hongkongturen v/
provstiets præster, kl. 19.00 i Ejby sognegård.
16. november: Sognecafe i Gelsted sognehus, kl.
10.00: Hans Jensen fortæller bl.a. om kirkerne.
21. november: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15.
24. november: kl. 17.00: Teater i Tanderup Kirke,
derefter spaghetti og kødsovs i sognegården.
30. november: Sognecafe i Gelsted sognehus, kl.
10.00 – 11.30.
3. december: Musikgudstjeneste i Tanderup kirke, kl.
9.30, - og i Gelsted kirke, kl. 11.00.
5. december: Juleafslutning for spejderne i Tanderup
kirke, kl. 18.30.
10. december: Minikonfirmation i Gelsted kirke.
17. december: Julekoncert i Gelsted kirke, kl. 16.00.
19. december: Julekoncert, Tanderup Kirke, kl. 19.00.
24. December: Plejehjemsjulegudstjeneste kl. 10.00.
31. december: Efter gudstjenesten: kransekage og
bobler i våbenhusene, vi ønsker alle: GODT NYTÅR!
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Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening
Gymnastik - Badminton - Håndbold - Foldbold - Banko
Fodbold

Kom og se kampe
på Gelsted Stadion
Søndag den 8. oktober
kl. 10.00 - 12.50
U10 Drenge 5-mands stævne
med Gelsted G&IF, FBH, Båring,
SSV Højfyn, Asssens og OB
Søndag den 8. oktober
kl. 13.00 - 14.15
U14 Piger Liga 3
11-mands EGB mod Grauerslund IF
Søndag den 8. oktober
kl. 14.00 - 15.05
U14 Drenge 8-mands EGB mod KFUM BK

Ny Gelsted G&IF klubdragt

Der er tilbud til alle Gelsted G&IF’er på en
Sort Adidas klubdragt. Har du ikke allerede fået en seddel fra dit udvalg eller din
træner, så kontakt dem. Dette tilbud er til
alle, uanset om du går til gymnastik, badminton eller fodbold.

Ny kridtmester søges

Holger Nielsen, som er nuværende kridtmester, vil gerne have en afløser fra foråret 2018. Der bliver kridtet fodboldbaner
1 til 2 gange om ugen. Holger vil meget
gerne hjælpe den nye medarbejder i
gang og vil også være afløser, hvis der er
behov for det. Vil du vide mere så kontakt
Holger eller fodboldudvalget.

Vi spiller udendørs fodboldkampe
indtil sidste weekend i oktober.
Indefodbold opstart i uge 43.
Se træningstider på opslag i klubhuset
og hjemmesiden: www.ggif-fyn.dk
Vi ønsker alle en god sæson
Med venlig hilsen
Gelsted G&IF, Fodboldafdelingen
Marianne, Jesper, Søren og Britta

Søndag den 15. oktober
kl. 11.00 – 12.35
Herre Serie 3
Gelsted G&IF mod Ubberud IF

Støt din klub med Ok Benzin og få medlemsbonus
Brug OK app´en:
Du aktiverer dit OK-kort i OK app´en, du
støtter den lokale sport, og du får medlemsbonus. Få klik så er det gjort.

Gå ind under: Indstillinger.
Gå ind under: Støt Sporten.
Vælg nu den klub,
du gerne vil støtte.

Husk at aktivere hvilken klub/klubber,
du ønsker at støtte.

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
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Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening
Gymnastik - Badminton - Håndbold - Foldbold - Banko
Badminton
16.00

Mandag

Torsdag

Fredag

Turbospring og
Rytme:
Alder:
2.-5.kl.
FGH’s ungdom er kommet godt i gang
Den
3. november vil FGH igen afvikle
Instr.: Peter
med badmintonsæsonen.
hvor der spilles om
Info: en
64 opvisningskamp,
49 22 48
Sted:æren
Hallen
Der har været fint fremmøde til FGH’s
som Master of Vestfyn. De 2 delStart: Uge 36

God sæsonstrat for FGH

16.15
16.30

Opvisningskamp

ungdomstræninger mandag i Gelsted og tagere bliver sidste års vinder Steffen
Bemærk:

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

Minifræserne:
Krudt
og Kolbøtter
fredag i Ejby. Blandt
de yngre
årgange er
Rasmussen
fra OBK og vinderen fra 2015
Træningen
foregår
Alder: 3-6 år
Alder: 0 - 2.kl.
i
Gelsted
Hallen
kommet flereInstr.:
nye spillere
Hans Kristian Vittinghus som sidste år var
Instr.:der
Stine
Bettina til og det
Info: 22
26 69
Info:og
28hans
10 12
65
har44
givet
træner Kurt
hjælpetræen del af det Danske landshold for herrer
Sted: Gymnastiksal
Sted: Gymnastiksal
nere
en
del
at
se
til.
Dog
ikke
mere
end
der vandt verdensmesterskabet for hold.
Start: Uge 36
Start: Uge 36

17.30
17.45
18.00 Junior ROS + DANCE
Instr.: Peter Brink,
Magnus, Cecilia og
18.15 Celina
Info: 64 49 22 48
18.30 Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 36

NYT NYT
Se beskrivelse
Hans Kristian NYT
Vittinghus
18.45
19.00

Onsdag

Tirsdag

der sagtens kan blive plads til flere. FGH Arrangementet bliver afholdt i Ejby halvil i år have 4 hold med i holdturneringen
len, hvor der bliver mulighed for træning
Udvidet spring
for ungdom, og senere på året sikkert
og spil for alle børnene med de 2 stjerner
Alder: 4.-9.kl.
også et par hold i begynderholdturneogPeter
spillere fra OBK, desuden bliver der
Instr.:
Info: 64 49 22 48
ringen. Selv om vi er tidligt på sæsonen,
arrangeret
spisning for forældre og børn.
Sted: Hallen
så har de første spillere allerede været til
For
information
og tilmelding til arrangeStart:
Uge
36
stævne i Nr. Lyndelse, og det blev til en mentet, se opslag i Gelsted og Ejby halflot andenplads til Katrine Skovgaard. Bemærk:
lerne.
Træningen foregår
FGH’s Senior Serie 1 hold har også fået en
i Gelsted Hallen
god start på sæsonen med en 7 – 4 sejr Lars Jensen, FGH
over Ringe, og Louise Hinze fik fidus bamsen for sit flotte spil.

Yoga
Instr.: Birgithe
Booking af badmintonbaner for
til træningshold
Info og tilmelding:
19.15
21 45 28 31
skal ske
på FGHFYN.DK. Nye spillere er velkommen til at komme og prøve at spilSted: Gymnastiksal
le en mandag aften. Øvrige oplysninger og evt. hjælp til booking af baner kan fås
Start: Uge 36
19.30
Tid: kl 19.10
hos Erling 20670200
Micks Herremotion
Instr.: Michael Taylor
hele
sæsonen
og tilmelding
Sted:
Gymnastiksal
Start: Uge 36

Tilmelding
nødvendig
Max. 15 deltager

19.45

Kære unge mennesker
20.00 Motionsmix M/K
Instr.: Peter Brink
Info: 64 49 22 48
20.15 Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 36

GELSTED BLADET vil rigtig gerne høre fra jer. Send jeres gode
20.30
billeder og historier til os. Vi kan alle lærer af at høre, hvad I unge
går og tænker
og laver i jeres hverdag.
20.45
GELSTED BLADET er for alle i lokalområdet og vi glæder os
rigtig meget
21.00til at høre jeres historier.
Gymnastikudvalg:

Ulla: 22 62 84 61;

Send din historie
eller billeder til
post@gelstedbladet.dk

Trine: 27 20 24 04;

www.gelsted-gymnastik.dk
Inge-Lise: 29 46 94 97;

Thilde: 20 99 23 03

Tanderup

Vognmandsforretning I/S
Tanderupvej 60 - 5591 Gelsted

www.ingridmarie.dk
www.ingridmarie.dk

Tlf. 6478 1083

- altid- altid
åbent
i webshoppen
åbent
i webshoppen

Fax. 6478 1023

Åbningstider
Ovnhusvej
3, Føns,
5580 5580
Nr. Åby:
Åbningstider
Ovnhusvej
3, Føns,
Nr. Åby:
onsdag
og torsdag
kl. 13-kl.
17.13Fredag
kl. 10-14.
onsdag
og torsdag
17. Fredag
kl. 10-14.
1. lørdag
i måneden
kl. 10-kl.
14,10ellers
efter efter
aftale.aftale.
1. lørdag
i måneden
14, ellers

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

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

Nyfæste
Nyfæste
1111
5560
Aarup
5560
Aarup
Tlf.:
5121
0847
Tlf.:
5121
0847
malerclausen@gmail.com
malerclausen@gmail.com

Annoncer.indd 1
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Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening
Gymnastik - Badminton - Håndbold - Foldbold - Banko
Motionscenter

Så ser det endeligt ud til, at vi får et motionscenter i Gelsted
Den 25. september var Kent Steffensen
fra EIK, Lokaludvalget, Gelsted Hallens
venner og jeg selv fra G.G.I.F. samlet på
Gelsted Skole for at få brikkerne på plads
til at få startet motionscentret i Gelsted
Hallen.
Det vil være klar ca. den 1. januar 2018, da
der skal bygges om nede i hallen og købes nogle motionsmaskiner.

For at det kan komme i gang, har vi behov
for nogle lokale instruktører, som har lyst
til at få et kursus som instruktør.
Derfor indbydes der til infomøde i Gelsted Hallens cafeteria den 23. oktober kl.
19.00, hvor Kent vil fortælle meget mere
om det. Hvis der er yderlige spørgsmål
kan jeg kontaktes på 24 25 16 82.
Vel mødt
Formand G.G.I.F. Kim Lund

Gelsted Stavgang

Gelsted Stavgængere er nu igen i gang
- Hver mandag fra kl. 10.00, med start på Holmegård
Før sommerferien var der et lille træf,
hvor lederen Karin Scheel Hansen, sagde tak for opbakning til de mange gode
sæsonturer hun har ledet stavgængerne
gennem årene.
Karin serverede ved denne lejlighed alt
hvad der kunne være på tallerknerne,
nemlig en brød- og pålægsmand skåret
ud i portioner, og med væske til alle de
fremmødte. Udvalgs fdm. fra GG&IF, Ulla
M. Pedersen kom med gave og blomster
til Karin, som tak.
bn
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Holdet, som alle sikkert glæder sig til at komme i gang igen efter ferien.
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Gelsted marked for 30. gang
Gelsted marked 2017 blev lidt af en
udfordring vejret taget i betragtning.
Med alt det vand vi har fået igennem sommeren var veje og stadepladser blevet bløde.
Marked startede godt vejrmæssigt torsdag
og fredag holdt det nogen lunde tørvejr og
der kom rigtig mange besøgende. Lørdag
kom der en rigtig kraftig byge som gjorde
at vi måtte til at køre nøde sten på kræmmervejene, det samme var også tilfældet
om søndagen. Parkeringen havde også store problemer med at få biler ud heldigvis
kom der et par traktorer til hjælp. Søndag
fik vi hyret dansk autohjælp ind til gratis
at hjælpe med at få kræmmerne trukket fri
af pladserne.
Generelt gik marked som det plejer stadepladserne var næsten udsolgte og kræmmerne gav udtryk for at de havde et godt
marked trods vejret.
Marked foregik i en god ro og orden.
I år havde vi lige som sidste år besøg af
børneuniverset og skolen som sang morgensang nede ved smugkroen fredag mor-

gen kl.10.00. Det var en stor succes.
Stor tak til skolen håber vi ses næste år. En
stor tak også til de frivillige hænder som
gør sådan et stort marked muligt ude i Gelsted. Også en stor tak til alle de erhvervsdrivende som sponserer fyrværkeriet som
også i år var utroligt flot.
Tak til alle de erhvervsdrivende som vi
handler med og er meget behjælpelig under marked.
Lidt om Markeds forløb
Torsdag kl. 18.00 var der fællesspisning i
det store telt for byen det var krolfklubben
der havde lavet maden til ca. 300 noget
som helt sikkert skal gentages i 18.Efter følgende var der fyldt op i laden hvor
GGIF havde banko torsdag sluttede med at
Borgmester Steen Dahlstrøm åbnede Marked derefter det store fyrværkeri.
Fredag kom børneuniverset forbi og sang
morgensang ellers kørte fredag som den
plejer med musik de forskellige salgssteder.

hvor der skulle sælges brugt lejetøj. Vi
havde også en tryllekunstner på besøg som
tryllede i det storetelt inden GGIF havde
gymnastikopvisning.
Som noget nyt havde vi flyttet Qvindefrokosten til et rigtig hyggeligt telt ved
Cowhouse vi kunne godt ønske os der kom
nogle flere med, men dem der deltog havde
det rigtigt sjovt.
Lørdag aften kl.19.00 oksespisning med
kød fra egne økologiske højlandskvæg
ca.500 havde købt spisebillet.
Søndag kom Kandis på besøg og underholdt i det store telt rigtig mange var mødt
op så de trækker mange mennesker selv
om det ikke er til dans.
Marked lukkede kl. 17.00 med at der blev
sendt balloner op.
Tusind tak for i år håber vi ses i 18.
Gelsted borgerforening.

Lørdag var der børnemarked på Søndergade der var virkelig fyldt op med boder

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

Tlf. 64 49 22 99
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Dagplejen på Gelsted Marked
Ja, ja, vi var også på marked i år.
Det er altid en sjov og hyggelig tilbagevendende tradition. Det kan godt være, at de
fleste af dagplejerne er de samme år efter
år. Men der er altid kommet nye børn til,
som ikke tidligere har oplevet den festlige
dag.
Vi er meget taknemlige for, at vi altid er så
velkomne på markedet. Borgerforeningen
står klar i laden med formiddagsmad og
super god stemning.

Når vi har fået fyldt maverne, står tivolifolkene klar til at give børnene en karusseltur; det er noget, børnene altid synes er
sjovt.
Gåturen gik videre rundt på markedspladsen, hvor vi kiggede på alle de søde dyr,
som var rundt hos alle kræmmerne. Inden
vi skulle nyde de medbragte madpakker
var vi forbi smugkroens telt, hvor der altid er god musik og sang, vi kan danse og
synge til.

Endnu en fantastisk dag på markedet lakkede mod enden. Børnene var fyldt med
skønne og gode sanselige indtryk fra en
festlig dag, og trængte helt sikkert til en
velfortjent middagslur.
Vi ses til næste år.
Dagplejerne i Gelsted
Charlotte Jørgensen

Trofaste unge kræmmere stillede endnu engang op med mange spændende bidrag til Børnemarkedet

Bestil online
via Super Brugsen Gelsted

Langelandsvej 6, 5500 Middelfart
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Vil du købe en vare i Coops netbutik?
Så kan du i stedet bare sige det nede i
Super Brugsen. Hvis du får Brugsen til at
bestille varen hjem til dig, er du med til
at støtte Super Brugsen i Gelsted.
Gelsted Lokaludvalg

www.gelstedbladet.dk

Traditionen tro fik Gelsted Marked besøg af mange glade børn fra Gelsted Skole

”Uden drikke - dur helten ikke...”

Festlig fødselsdag i Laden

Cowboyfest eller ej...kjolen skal bruges

”” Jeg vil bo på Vesterbro....”

Steen Dalstrøm på visit

God stemning til Quindefrokosten
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www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

GENBRUGSBUTIKKEN GELSTED
Telefon 64491999
Mobil
26219706
Mobil
60294439 (efter kl. 17.00)

Åbningstider
Mandag
9,00 - 12,00
Tors - fredag 10,00 - 16,00
Lørdag
10,00 - 14,00

Dødsboer m.m. modtages evt. afhentes
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Tryllestøv og kaniner i Rock Teltet

Maden gøres klar til spisning i Teltet

Indianerstemning på Gelsted Marked

På Gelsted Marked kan du købe alt hvad du overhovedet kan forestille dig

Julestemning på Gelsted Marked

Kandis spillede op til god stemning og dans

Lækre æbler til efterårsstemningen

Tak til alle kræmmere, frivillige og
besøgende til Gelsted Marked 2017.
Vi glæder os til at se jer alle igen i 2018

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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Mortens aften fredag 10. november 2017
Restauranten tilbyder:
Andesteg med hvide og brune kartofler, andesovs,
rødkål,
chips
og hjemmesyltede asier
Årstidens
menu
i restauranten
Forret:

Ris á la mande med lun kirsebærsovs

Koldrøget Laks på grov vinter salat m. pesto og hjemmebagt brød
Sprøde Crostini m.Samlet
tomat, parmasinke
gedeost og grillet
peberfrugt.
kr. 250,00
pr. person

Hovedret:
Beuf Bearnaise, steak afTag
oksehøjreb
serveretmed
m. pommes
frites,
anden
hjem:
bernaise sauce & årstidens friske grønsager.
GrilletAndested,
svinemørbrad m. hvide
vinterrødder
persille, kartofler, rødkål,
og& brune
dertil rosmarin
kartoffelbåde &og
rødvinssauce.
andesovs
hjemmesyltede asier

Dessert:

Bestil
din and
i god tid

Kr. 145,00 pr. person

Hjemme bagt chokoladekage m. vanilje is & syltede valnødder.
3 lækre oste, serveret med sprødt rugbrød & syltning fra kælderen.

Ris á la mande

2 retter 160,Kr. 45,00
per person
3 retter 185,-

Spil

r
e
n
o
r
t
a
p
e
v
r
Fa
Bøger

Legetøj
Læder varer
Lotteri
...så hvorfor køre til
storbyen, når du kan
købe det lokalt.
Kærlig hilsen
Sine & Maibritt.

SCHREINERS
Aarup
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Wienervals fra Sdr. Åby
Wienervals fra Sdr. Åby lyder lidt specielt
ikke sandt? Ikke desto mindre er det titlen
på et stykke musik, som en spillemand,
der af Carl Nielsen blev kaldt ”Spillemændenes Konge” havde komponeret og som
ofte blev spillet i Radiofonien. Han hed
Thyge Knudsen, var født i 1844, søn af
strandtoldbetjent Hans Knudsen og hustru
Ane Lindenpalm og boede i Sdr. Åby, hvor
Lene og Flemming Carlsen bor nu. Thyge
skulle være håndværker og kom i lære som
træskomager, ”men det var ikke sagen;
musikken tog magten”.
Allerede i konfirmationsalderen var Thyge
en søgt dansemusiker, og han blev kendt
langt ud over sognets grænser som en spillemand af de sjældne og en dygtig komponist, hvis dansestykker blev meget populære. Desværre er de gået i graven med
ham; han havde så let ved at skabe nye, så
”hvorfor nedskrive de gamle”. I samleværket "Folkedansen i Danmark" har Svend
Jørgensen skildret en eftermiddag, han
tilbragte hos Thyge, hvor de spillede "alle
de vildeste af de gamle fynske danse, jeg
kunne huske, og Thyge strøg den fineste
second til ". - Det interesserede og morede den 90-årige musikant, at alt det gamle, han havde spillet som dreng, nu skulle
komme til live igen gennem Foreningen til
Folkedansens Fremme.
Sv. Jørgensen slutter: "Han tog afsked med
mig stående i aftensolen uden for sit hus,
en spinkel mand af middelhøjde, hans

ansigt var smalt og fint, kunne i nogen grad
minde om eventyrdigteren H.C. Andersen,
hans hænder var slanke og fine. Man følte,
at her stod en personlighed, en mand, der
gennem snart et århundrede havde taget
vel ved lære af, hvad livet så end bød på.
Mit udtalte ønske om at måtte fotografere ham således, som han stod der med sin
sølvbeslåede merskumspibe i hånden, blev
på det bestemteste afslået; han havde aldrig været "taget af" - så heller ikke nu".
Ældre borgere i Sdr. Åby kan stadig huske
Thyge, enten ved at have mødt ham, eller
ved overleveringer fra familien. Jeg besøgte
Tove Finn Larsen, hvis forældre havde Lindegården, nabo til Thyge. Hun er født i 1931
og kunne sagtens huske, at Thyge havde en
foxterrier og kom hver dag til køkkenvinduet og fik stukken en lille pande med et
spejlæg og sin aftensmad ud gennem vinduet. Hun husker ham som høj og markeret.
Toves bedstefar var hos ham, da han døde,
og hun husker at hendes mor fik et chatol
og nogle sølvskeer efter Thyge. Toves moster Hansine var også meget musikalsk.
Hun spillede orgel, og spillede af og til i
kirken sammen med Thyge.
På sin 90-års et par måneder efter ovenstående besøg, holdt Thyge åbent hus for
"bysens folk", og hvem der ellers ville se
til ham, og sammen med et par venner underholdt han gæsterne med musik.
Thyge Knudsen, der var ungkarl, døde d.
9. april 1937. Sit hus - hans fødehjem - te-

stamenterede han til kommunen, og hans
ejendele blev givet til naboer i Sdr. Åby.
Tove fik hans violin, som hun senere gav
videre til en bekendt, der også spillede violin. Det har ikke været muligt at finde ud
af, om violinen stadig eksisterer. Thyge
spillede også nogle gange på Wedellsborg.
Der skal til sidst lyde en opfordring til at
ransage hukommelsen for ting, du har hørt
om Thyge. Lokalhistorisk arkiv har intet
på nuværende tidspunkt. Der er sikkert
stadig små historier derude...
Denne historie blev til med hjælp fra:
Flemming Carlsen, Tove Finn Larsen,
Carl Jørgen Madsen, Niels Holger Henriksen, Gerda Christensen og Frands
Johan Ring (gamle Fynske spillemænd).
Mvh. Ole V Larsen.

NR. 4

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.
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Aktiviteter i Gelsted

Serviceside

Bankospil
Hver torsdag kl. 19.00 i
Gelsted forsamlingshus. G.G.&.I.F

Gelsted Jagtforening
Formand: Lars Mørk Hansen
Mobil. 21 63 84 12

Lægehuset:
Søndergade 31
Tlf. 64 49 10 27
www.gelstedlaegerne.dk

Den Lille Kunstskole
For børn i alderen 8-18 år
Ved Lone Thorup. Tlf. 31 60 09 75

Gelsted Krolforening
Sten Blaakilde
Vi spiller hver mandag kl. 14.00 ved
Holmegården fra midt i April
Tlf. 28 94 96 36.

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
mail: lokalarkiv2000@yahoo.dk
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”
Foreningshuset Holmegaard
Støtte og udvikle idræts- fritids- kulturkreative- og folkeoplysende aktiviteter.
Frimærkeklubben i Gelsted
2 månedlige aftenmøder i vinterhalvåret
i håndgerningslokalet på Gelsted skole.
Frimærkets venner, Tlf. 64 49 18 34
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.
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 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

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 og kig eller ring
på tlf. 42 92 47 11, hvis du har spørgsmål.
www.gelstedseniorklub
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
tlf. 64 49 14 06
HobbyKlubben
For friske drenge og piger fra 8 til 18 år.
Vi er på Holmegården
Kontakt: Kirsten Hansen Tlf. 30 35 29 95

Lægernes tlf. tid:
Tidsbestilling:
Receptfornyelser:

8:00 - 09:00
9:00 - 12:30
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
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
Tlf. 21 79 53 25
Graver Gelsted
Tlf. 23 41 03 35
Kirkekontor
Tlf. 21 46 81 03

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 hver onsdag i gymnastiksalen. Alle er velkomne.

Gelsted Børnehus
Koldinghave 3
Tlf. 88 88 54 55

Vestfyns folkemusiklaug
Spiller og synger hver torsdag
kl. 19.30 i aulaen på Gelsted skole.
Sæson start 3. Torsdag i September.

Gelsted Skole
Gelstedvej 29

Tlf. 88 88 55 40.

TAXA Fyn

Tlf. 64 41 40 55

Vil du gerne lære at hæke.....
strikke....sy..... eller ???
Foreningshuset Kreative Design Forening
Formand: Conny Kærhave-Andersen
Tlf. 23 88 04 13
E-mail connyka@ejbynet.dk

Falck:
Vagtlægen:
Politiet:
Alarm:

Tlf. 70 10 20 30
Tlf. 70 11 07 07
Tlf. 114
Tlf. 112

Brenderup Dyreklinik
Stationsvej 60 - Brenderup.
Tlf. 64 44 10 29
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www.gelstedbladet.dk

STØT VORES ANNONCØRER
Vi kan takke vores annoncører
for at holde gang i lokalområdet.
Uden dem ville GELSTED BLADET
ikke kunne udgives.
En stor tak og opfordring
til alle om at handle lokalt
Før den kærlige hånd

Efter den kærlige hånd

”DYT, DYT SKA` VI BYT”
Småbørnene på Børneuniverset på
Koldinghave 3 i Gelsted blev noget kede
af det da deres gamle bus blev afhentet fra
stoppestedet.

Ejby Apotek

Algade 11, Ejby · Tlf. 63 46 51 00

Aarup Apotek

Forskellen på før og nu kan sagtens ses på
billederne, så nu ”kører” bussen igen til
børnenes store glæde. - BÅT BÅT.

Men, men – lige så glade blev de da
Johnny Larsen og mandskab fra Gelsted
Tømrer Snedker kom med den igen, og helt
nyrenoveret.

Bredgade 60, Aarup · Tlf. 63 46 51 05

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

Vissenbjerg Apoteksudsalg
Østervang 10 G, Vissenbjerg · Tlf. 63 46 51 09
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Danmark mest populære hus og
have trailer
Indv. mål 203x116x35 cm.
Totalvægt 500/750 kg

www.fhbyg-gelsted.dk

Vi er
medlem af

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

Poul Jensen

40781100

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
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