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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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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.

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

Valg til region og kommune i Gelsted
På absolutte sidste dag for indlæg til GELSTED BLADET, har vi lige kunnet nå at få
et billede med af de valgtilforordnede, der

sidder på Gelsted Skole og sikrer, at alt går
efter bogen ved valget.
Redaktionen for GELSTED BLADET

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

Glæd dig

DILETTANT 2018

”Blomsterbørn....
Stamtræer er ikke,
hvad de var...”
HUSK!
Dilettant spilles fredag d. 9/2-2018 kl. 18:00 og lørdag
d. 10/2-2018 kl. 15:00 og kl. 19:00 i Gelsted
Forsamlingshus.
Forestillingen dette år hedder ”Blomsterbørn… –
stamtræer er ikke, hvad de var…”
Hold øje med folderen. Vi håber at vi ses!
Mvh. Gelsted Dilettant Forening

Manglende blad?
Hvis du ikke har modtaget
GELSTED BLADET, kan du sende en
mail til: post@gelstedbladet.dk eller
ringe til Peder Wendelboe Jensen
på tlf. 30 12 63 30

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
Du kan finde alle de tidligere
udgaver af GELSTED BLADET på
www.gelstedbladet.dk
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Et år på den anden side af Jorden
Hej, jeg hedder Rasmus og er 16 år gammel. Som nogle måske allerede ved, er jeg
her fra Gelsted. Jeg er opvokset i et hus på
Toftevangen, og fra mit røde murstenshus
har jeg blandt andet muligheden for at se
den dejlige skov og de åbne marker med
flere forskellige dyr gående.
Selvom man måske ikke altid sætter pris
på den friske og rene luft eller den flotte
natur, man har omkring sig, så kan det lige
pludselig godt gå op for en, at stedet man
kommer fra er en god kombination af by
og natur. Hvis du spørger mig, er det noget, som mange andre byer over hele verden mangler.
Tilbage i 2016 - faktisk torsdag den 13.
oktober - fik jeg afleveret en 18-sider lang
ansøgning med ønske om at komme på
udveksling. Jeg har altid været vild med at
rejse, men min planlægning har, ligesom
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mange andre teenagere, aldrig været den
stærke side - dog havde jeg aldrig regnet
med, at jeg lige pludselig ville have det næste år planlagt og taget ud af min kalender.
Jeg sidder lige nu i Chile, og jeg vidste,
allerede før jeg tog afsted, at jeg ville få
et fantastisk år som udvekslingsstudent i
Rotary.
Dagen kom
Eksamenerne blev afsluttet, og sommerferien blev en realitet. Jeg vidste på daværende tidspunkt, at Chile blev landet,
jeg skulle til, og jeg havde da også set et
gammelt Facebook billede af familien, jeg
skulle bo hos, men ikke engang det gjorde
det en realitet for mig. Jeg kunne ikke forestille mig, at jeg skulle være væk fra alt og
alle i et års tid.
Pludselig stod jeg i lufthavnen, og det var
der, det skete. Jeg skulle sige “Vi ses” til

alle dem derhjemme, og 30 timer senere
stod jeg med en flok personer, jeg overhovedet ikke kendte, men vidste at jeg skulle
tilbringe et år med. Det var lidt en skræmmende følelse, men samtidig var det også
meget fascinerende og spændende at gå
ind til.
Livet som udvekslingsstudent
Flere gange har jeg hørt fra andre, at jeg
skulle på ”ferie”. Hvis man tror, det er ferie
at være udvekslingsstudent, så tager man
helt fejl. Som udvekslingsstudent skal du
være frisk på at prøve noget nyt, i stand
til at tilpasse dig og lære en anden kultur,
du skal have ja-hatten på og tage med til
arrangementer, selvom du måske ikke lige
har lyst eller er træt, og du skal lære et helt
nyt fremmedsprog - hurtigt! Jo hurtigere
du lærer det, jo nemmere bliver det fremadrettet.
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Faktisk er noget af det, der har været hårdest indtil videre at skulle sige ja til “det
hele”. Også alle de ”kedelige” arrangementer. Det har så rent faktisk vist sig de
fleste gange at være gode oplevelser for
mig; og til de arrangementer har jeg mødt
en masse fantastiske mennesker, som har
inviteret mig med til en masse sjove ting
bagefter.
Alt i alt er livet som udvekslingsstudent et
spændende liv. Den ene dag lever du den
”normale” hverdag, og den anden sidder
du på den anden side af Jorden og snakker på et fremmed sprog med fremmede
personer. Når man først bryder den barriere, der siger, at det er pinligt at lave alle
de sprogfejl, og du gemmer genertheden
væk, er det at være udvekslingsstudent ingen sag, samtidig kommer det til at gå stærkt
med udviklingen, både personligt og fagligt.
Nye venner
Som udvekslingsstudent kommer du til at

lære en helt masse nye mennesker at kende. Du kommer til at møde rigtig mange
personer, og hvis du ikke er utrolig god til
navne, vil du kun huske 1/5 af navnene. Til
gengæld kan du være sikker på, at næsten
alle på skolen vil kende dit navn, og vide
hvem du er. Du behøver ikke engang at
have mødt dem før. Hvis du selv går ind
til det med åbent sind, vil du helt sikkert
kunne få en masse nye venner, og jeg tror
da også, at jeg allerede nu kan sige, at jeg
har fået venner for livet.
Et nyt sprog og land
De første uger i Chile var både ekstra
spændende uger, men også meget svære
uger, for uden at kunne spansk - familien
kunne ikke engelsk - blev tegnsprog og
visuel tale en nødvendighed. Der har også
været punkter, hvor de andre har syntes,
det har set lidt sjovt ud eller lydt lidt dumt,
det jeg sagde, men 3 måneder efter er jeg
med på den spanske bølge.

Tricket til hurtigt at falde til er at være
åben, imødekommende og villig til at tage
imod deres kultur og skikke. Det er lettere
sagt end gjort, men det er samtidig en rigtig vigtig ting, man skal kunne/lære som
udvekslingsstudent.
Chile har smuk natur, flotte bjerge og en
dejlig flot himmel. De har om vinteren i
mit område 10 grader og om sommeren
nogle dage 40 grader. De 40 grader bliver
også noget, at jeg lige skal vænne mig til,
men med pool i baghaven bliver det ingen
sag. Håber jeg.
Rasmus Tjørnehøj Kraaer

Alt i hjemmeslagtning,
pålægsfade og lækkert kød
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”Projekt Fibernet” i Gelsted og omegn
bliver nu gennemført 100 %
Lunge, Gelsted og Lunghøj Antenneforening har den 20. november 2017 modtaget
mail fra EnergiFyn, med bekræftelse på, at
projektet nu kan gennemføres i sin helhed.
Der har været stor opbakning til projektet
i de områder, hvor der blev stillet krav om
50 % tilslutning.
I alle områder er tilslutningen nu over de
krævede 50 % - ikke mindst takket være
”ildsjæle” i de enkelte områder, der har
været ude og stemme dørklokker for at
opnå den nødvendige tilslutning. Der har
været udført et stort og rigtigt godt arbejde
med tilslutning.

EnergiFyn har oplyst, at områderne med
Kielshøjvej, Grønnegade, Kræmmerled og
Dyregårdsvej tages med i projektet.
Der er enkelte steder, der ikke er med i det
oprindelige projekt, men som har anmodet
om at komme med i projektet, blandt andet
Lungeskovvej. EnergiFyn er orienteret om
forespørgslerne, og har lovet at vende tilbage, når de har set på mulighederne.
At det samlede projekt kan gennemføres,
ses som et stort løft til vores område, der
nu vil få et moderne og fremtidssikret
fibernet, hvilket efter al sandsynlighed
også vil kunne ses afspejlet i huspriser og

omsættelighed af ejendomme i vores område, udtaler Erik Wunderlich, formand
for Lunge, Gelsted og Lunghøj Antenneforening.
Næste runde vil blive gennemførelse af
orienteringsaftener i nærmeste fremtid.
Selve gravearbejdet vil blive påbegyndt i
januar 2018, og skal være færdig senest 1.
oktober 2018. Der vil formentlig blive mulighed for løbende tilslutning til Fibernettet i takt med gravearbejdets fremskridt.
Erik Wunderlich

Det projekterede dækningsområde, hvor
de røde områder nu er blevet til blå og
100% med i det projekt som Gelsted, Lunge og Lunghøj Antenneforening har skrevet kontrakt med EnergiFyn om. Vi er i Antenneforeningens bestyrelse utroligt glade
for, at der har været så stor opbakning til
sagen, og ser meget frem til kommende
orienteringsmøder og start på gravearbejdet primo januar 2018.
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For de, der vil læse lidt Gelsted historie
Da jeg i 1957 valgte at bo i Gelsted, vidste jeg ikke, at det senere blev udkantsby/
-område, som nogen kalder det i dag.
Det har vi jo igennem mange år nu vænnet os til at være, for i år 1970 blev 10 små
sogne og kommuner til Ejby storkommune, hvor Ejby voksede med nyt rådhus og
mere.
I år 2007 blev det til Middelfart Kommune, som nu er blevet en stor og tiltrækkende by og område.
Gelsted var for mig et sted, hvor vi kunne
høre toget nede i Sletterød nr. 8, der hvor
jeg havde mine drenge- og læretids år; og
vi vidste ikke hvor Gelsted egentlig var.
Det er lige bestemt 60 år siden, rådhuset
i Ejby blev færdigt, og jeg blev solgt til et
lignende smedejob ved bygning af Gelsted
skole, som blev færdig, og åbnede i 1958.
Sammenlægning af 10 små kommuner,
blev til den nye fælles Ejby storkommune,
og bevirkede, at det ret hurtigt blev Ejby
by og industriområde, hvor vi her ude
fra skulle placeres, hvis man ville bygge
værksted eller fabrikker, selv om vi havde mulighed for at blive i vor ”lille gamle
kommune”, og nær ved vore boliger.
Ejby blev en center by, og flere lidt større
butikker og virksomheder kom; rådhuset
måtte udvides, mens vi andre her ude måtte se mange butikker lukke, og blev henvist til specialforretningerne ovre i Ejby.
Vi har da heldigvis store og små fabriksog servicevirksomheder - Gelsted station Gelsted kirke - Gelsted kro – Aulbjerghus
- GG&IF og Hallen - SuperBrugsen – Gelstedslagteren – Tømmerhandlen XL BYG
- Gelsted foderstof - Mobil tele installation
- Sundheds og læge -husene, frisører, revisorer og gode håndværkere – flere gange
autoservice samt autohandel og vask, forsamlingshus og aktivitetscentret
Vi reparerer også din bil

Holmegård, og alle vore lokale foreninger
- Genbrugsbutikken og Genbrugspladsen,
samt Gelsted bladet + dem der lige i farten
er glemt – og hvis andet, så må vi bare køre
udenbys.
Altså måtte alle vi 10 små sogne/kommuner finde os i at være blevet henvist til at
flytte mange af vore daglige vaner til vores
ny center by, og sætte almindelige vinduer
i butikkerne her i Gelsted, som så blev til
boliger. Flere og flere familier med børn,
eller børn på vej, er i de seneste år flyttet
her til, med nye jobmuligheder og skoleforhold. Vi har jo her i Gelsted, en fuldstændig ny-renoveret skole og nyt børneunivers, men desværre, har vores gamle
center by Ejby også taget vore største børn
over til deres skole, som så er årsag til, at
vore store børns sport og fritid mere og
mere sker derovre, og vi mangler så de
unge her. Trafikken mellem de to skoler
er blevet opgraderet med biler og cykler
adskilt, dog mangler Kingstrup by endnu,
men er på vej.
Men – men, Gelsted ligger ikke stille hen,
for tillige med at vi i 1958 fik vores nye
skole, blomstrede det med nye boligområder på begge sider af jernbanen, idet nogle
større virksomheder dengang valgte Gelsted, og trak mere end 400 mennesker til
de nye job, som der kom, og alt det har vi
gavn af i dag. – I 1995 kom omfartsvejen,
og erhvervsarealerne, som desværre ikke
er bebygget endnu.
Vi oplevede for nogle år siden desværre en
udflytning, af vores største virksomhed,
men til vores store held er en ny møbelfabrik nu kommet, og vokser sig heldigvis
større og større.
Der er så sket det, at nu hedder vi bare ikke
længere Ejby Kommune, men Middelfart
Kommune, og ellers, den samme rummel

igen. – Middelfart er nu vores nye center
by, og det flotte nye rådhus er blevet bygget, og måske i Middelfart, for at få lagt
Fredericia og måske også Kolding ind under Middelfart.
For mig og flere burde et sådant lokalt
kommunalt servicecenter havde ligget
ved Nørre Aaby, mellem motorvej og hovedvej, således at alle borgerne havde lige
langt - ja kortere for os her ude, og rart at
kunne blive sat af ved indgangen til ankomsthallens dør.
Men - Vi har det slet ikke så ringe endda! Det kræver tilvænning med teletaxi og
mangel på busafgange mellem os og rådhuset. Der er for resten masser af busser
her omkring, som bare kører rundt her på
vore små veje.
Men – en gang til, - vi har det slet ikke
så ringe endda, og må så hjælpes med at
bevare vores egn, og benytte de lokale indkøbs-muligheder mest muligt; for ellers
går det ad åre helt galt for os.
Bent Nielsen

Gelsted Station / Arkiv.dk

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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Hobbyklubben - en stor succes
Der er efter et par år uden den store tilslutning igen kommet liv i Gelsted Hobbyklub.
Vi er flyttet fra lokalerne på Holmegården,
som skulle bruges til andre formål, og er
nu at finde på Gelsted Skole.
Vi har i efteråret 2017 udbudt et forløb på
4 mandage – hvor temaerne blandt andet
har været Halloween, leg med farver og
naturligvis skal vi også have en dag med
julehygge. Vi synes, det er dejligt, at børnene får lov til at prøve kræfter med mange forskellige kreative aktiviteter.
Tilslutningen har været stor, ja faktisk så
stor, at vi har måttet skrive nogle på venteliste – dog ikke nok til at vi har kunnet
oprette to hold, men det er planen, at vi efter nytår starter op på en ny omgang, og at
børnene her opdeles efter alder - så kan vi
få plads til lidt flere kreative børn.

Læs mere:

gelstedbladet.dk
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Nye hold annonceres i slutningen af december – og ligesom sidst kommer der
opslag på Gelsted Skoles Intranet samt på
Facebook.
Som noget nyt har vi i Hobbyklubben også
tilbudt kurser i glaskunst til voksne, – dette har også været en stor succes. Mange
har prøvet kunsten af, og det virker til, at
alle synes, det er en rigtig hyggeligt.
Man er meget velkommen til at kontakte
os, såfremt man kunne tænke sig at komme på et hold – normalt annonceres disse aftener på de sociale medier, men der
kunne jo være nogle som ikke er at finde
der. Vi er fra foreningens side meget glade
for den store opbakning vi har fået, både
til vores klub for børn og til de aftenhold,
som tilbydes.

Så skulle der være nogen, som har ideer til
hold/aktiviteter, vi kunne forsøge at afholde, hører vi meget gerne fra jer.
Hobbyklubbens bestyrelse,
Ann-Britt Larsen

www.gelstedbladet.dk

Skal man have hat på
når man skal klippes?
Lidt om Jane Stimose
Jane blev uddannet i Elida salonen i Middelfart i 1995. Hun var i Odense i 2 1/2 år
inden hun blev ansat hos salon Lena i Gelsted, hvor hun var i 8 år. Derefter gik hun
ind i sin mands firma og blev maler, da det
passede bedre ind i hverdagen. Nu er hunflyttet i nye fine lokaler i Gelsted og glæder
sig til at byde velkommen i sin nye salon.

TLF. 4156 2674

KLIPPEHULEN
HERRE & DAMEKLIP

Jeg er flyttet i fine, nye lokaler på
Gelsted Bygade 2, 5591 Gelsted.
Kig ind og se min nye salon!

Åbningstider
Man & ons:
Tirs & fre:
Tors & lør:

Jane Lindholm

9:00 - 20:00
9:00 - 16:00
lukket

V/ Jane Lindholm
Gelsted Bygade 2
5591 Gelsted

Find mig også på facebook!

VI FLYTTER TIL NYE LOKALER

og skifter navn til Højlund Mølle afd. Aarup

Fra d. 27. december flytter Gelsted Foderstof
i nye lækre lokaler på adressen

HOLMELUND 32, 5560 AARUP

Samtidig skifter den navn til Højlund Mølle
afd. Aarup. Butikken vil fortsat bestå af det
samme varesortiment og den gode service
vil fortsat ydes af Vagn Aage, bare i nye
omgivelser.

APS

Vi ses på adressen
Holmelund 32, 5560 Aarup fra d. 27/12!

Sidste
åbningsda
g
i Gelsted
er 23/12 o
g
FØRSTE
ÅBNINGSD
AG
I AARUP
ER 27/12

Tlf. 62 25 11 36 - hojlund.dk
Hverdage 10-17 . Lørdage 9-12

Værkstedsvej 5, 5591 Gelsted
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Borgmesterkontoret flyttede ud
Torsdag den 26. oktober kl. 16.30 skete det
i Gelsted, hvor Lokaludvalget dagen før –
via Facebook - inviterede alle til mødestedet på Gelsted Torv foran SuperBrugsen.
Fra Middelfart Kommune mødte borgmester Johannes Lundsfryd Jensen samt
Regitze Tilma og Kim Lund. Fra Gelsted
deltog: lokaludvalgsformand Per Vismark
Larsen og næstformand Bent Clement,
SuperBrugsens formand Finn Harmsen,
som også repræsenterede bestyrelsen for
Gelsted Fjernvarmeværk, formanden for
Gelsted- Lunghøj Antenneforening, Erik
Wunderlich, og undertegnede, der som
den eneste almindelige borger kom og repræsenterede Gelsteds ældre. - Der manglede flere foreningsledere.

Bedemand Brink
ved Peter Brink

Sønder ade 33

Vi vandrede i samlet flok op til Gelsted
Fjernvarmes kontor, og blev budt velkommen af varmemesteren.
På et stort Gelsted bykort viste Finn Harmsen m.fl. fremtidige mulige udvidelser for
fjernvarmen og muligheder for, hvor vores
varme skal komme fra.
Endvidere blev der talt om, hvad der ellers
foregår i Gelsted, og hvad man ønsker at
få gang i.

er i gang, iflg. Erik Wunderlich, som aflagde en god beretning om fibernet-forløbet.
Det var en stor mundfuld at få med hjem
til borgmesterkontoret, men vores nye
borgmester var positiv overfor det, han fik
kendskab til på mødet.
Det var en rigtig god ide at vise Gelsted by
frem på en hel væg for at forklare, hvad der
sker rundt omkring i byen.
Bent Nielsen

Nu hvor der heldigvis er kommet gang i
virksomhederne igen, ønskes flere byggegrunde til nye boliger, varmeplaner, vand,
internet Tv/ radio-transmission. – Sidstnævnte er der helt styr på, og kabellægning

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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Stemningsbillede fra Løvfaldsfesten, oktober 2017

Hårby-Musikanterne spillede op

Indlæg fra formanden - Gelsted Seniorklub
Nu er der ikke længe til jul, der bliver åbnet kalenderlåger hver dag, og tallene bliver højere og højere hver dag.
Det gør de også i Gelsted Seniorklub. I dag
er vi 217 medlemmer, og til vores ugentlige onsdagsarrangementer, har vi været
helt oppe på 79 deltagere.
Den 13. december afholder vi vores julefrokost- arrangement med underholdning
af Kirsten og Poul, og til dette arrangement er der allerede tilmeldt 91 deltager,
så vi har fuldstændig udsolgt, og der er oprettet en venteliste.
Julearrangementet danner samtidig rammen om årets afslutning, så vi vil fra Gelsted Seniorklubs bestyrelse benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig glædelig jul
samt et godt og lykkebringende nytår.
Vi glæder os, til vi starter op igen onsdag
den 10. januar, og badmintonspillerne har
opstart fredag den 12. januar.
I Gelsted Seniorklub får man også julegave, og i år har vi valgt at fortælle, hvad

gaven er, da mange af vore medlemmer,
muligvis vil købe en lommekalender for
året 2018. Dette kan jeg så oplyse om, at
det behøver man ikke, da man får en sådan kalender udleveret til vores julearrangement den 13. december, og således kan
man spare denne udgift.
Den sparede udgift kan i stedet for bruges
til betaling af medlemskontingentet på kr.
50,-, som man kan indbetale til foreningens konto med navns nævnelse, eller betale i seniorklubben ved årets sæsonstart,
den 10. januar.
Til de festglade medlemmer, kan jeg oplyse, at vores vinterfest bliver afholdt onsdag, den 7. februar 2018, så I må gerne
reservere denne dag til endnu en fornøjelig eftermiddag i hyggelige og fornøjelige
omgivelser.
Lørdag, den 10. februar 2018 er der også
dilettant i Gelsted Forsamlingshus, som
også kan blive noteret i kalendersystemet.
Gelsted Seniorklub har også en ønskesed

del, som julemanden gerne må bidrage
med at få opfyldt. Det drejer sig nemlig
om et teleslyngeanlæg. På opfordring af
vores mange medlemmer, har vi besluttet
i bestyrelsen at bevilge penge til et sådant
anlæg, vi mangler bare lige de tekniske
detaljer, og når de er på plads, så bliver
anlægget installeret på 1. salen på Holmegården.
De vedhæftede billeder er fra seniorklubbens løvfaldsfest i oktober, 85 medlemmer
deltog, og som det fremgår af billederne,
var der en rigtig god stemning, med musikalsk underholdning af ” Hårby musikanterne ”. Dem skal vi nok få at høre en
anden gang, det var rigtig godt.
Med disse ord, vil vi gerne i Gelsted Seniorklubs bestyrelse ønske Jer alle en rigtig god jul og et godt og lykkebringende
nytår.
Steen Ole Sørensen
Formand for Gelsted Seniorklub

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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Aktiviteter i Gelsted Seniorklub

Tur til Forsorgsmuseet Svendborg
Den 27. september var vi på besøg på Forsorgsmuseet i Svendborg. - Vi tog 12 personer (heraf 4 mænd) af sted fra Holmegården kl. 10.00 i private biler. Vi havde
bestilt rundvisning på museet kl. 12.00, så
vi kunne spise vores medbragte mad inden
rundvisningen.
Det var en meget spændende rundvisning
inkl. fortælling om hjemmets historie fra
start i 1872 til lukning i 1974.
Vi fik fortalt, hvordan de indlagte blev
opdelt i værdigt og uværdigt trængende.
Værdigt trængende var man, hvis f.eks.

Tur til Nyborg Whiskey Destilleri
Den 1. november var vi på Nyborg Whisky
Destilleri. Vi tog af sted fra Holmegården
kl. 12.00 og havde bestilt rundvisning til
kl. 13.30. Turen foregik som sædvanlig i
private biler, og vi var 8 personer af sted.
Produktionen foregår i et gammelt togværksted ved Nyborg Havn. Det er Ørbæk
Bryggeri, der har købt stedet og startet en
på nuværende tidspunkt lille produktion
op.. Men der er planer om en stor udvidelse
inden for de næste år.

sygdom eller nedslidning var årsagen til,
at man ikke kunne forsørge sin familie.
Uværdigt trængende var de, der bare var
”dovne”. Hvis man var uværdigt trængende blev man ”skilt” fra sin ægtefælle,
indtil man ved udskrivning igen kunne
forsørge sig selv og sin familie. Børnene
blev fjernet fra familien og blev anbragt
enten i familiepleje eller på børnehjem.
Alle kom som det første i badekarret (se
billede) med tøj på. Dette fordi de flestes
tøj var fastgroet til kroppen på grund
af gammelt skidt. Derefter skulle såvel
patienten og tøjet afluses.

En meget barsk og tankevækkende fortælling af en meget engageret rundviser. Der
kunne skrives meget mere om hendes beretning, og jeg vil opfordre jer til at besøge
stedet selv.
Herefter kørte vi til Svanninge Bakker,
hvor vi drak vores medbragte kaffe med
småkager. Hvorefter turen gik hjem i regnvejr. - En dejlig dag i hyggeligt selskab.
Bente Davidsen

Der produceres whisky, rom og gin på stedet.
Det var en meget spændende rundvisning,
hvor vi så alt, hvad der foregår lige fra malten ligger i sække på lageret til whiskyen
ligger på fade. Her skal den ligge i 3 år, indtil den er klar til at blive tappet på flasker.

Efter rundvisningen var det tid til smagningen. Vi var 6, der smagte whisky – 1
smagte rom og en smagte gin. Vi kunne jo
godt smage, at det ikke var en whisky, som
den vi kan købe i Brugsen til ca. 100 kr.
Som en ekstra service fik vi en dejlig ostekage på husets regning.

Den proces, der foregår, er meget afhængig af den rigtige temperatur under hele
forløbet. Der bliver ca. 300 liter færdig
whisky ud af 5000 liter.

Igen en rigtig dejlig tur i hyggeligt selskab.
Bente Davidsen
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Fredag d. 2. februar kl. 19.00 i Ejbyhallen:

Mød Hella Joof
- der er en humørbombe af liv og sprudlende energi.
Med et fantastisk lune og mange års TV-erfaring, er
Hella en yderst fantastisk historiefortæller, der med
spændende og skæve betragtninger forstår at vikle sit
publikum ind i en skøn stemning, der giver stof til
eftertanke, men også et smil på læben.
Hella Joof er en stærk person på den danske
underholdningsscene og har både som skuespiller,
instruktør og komiker bevist, hvilket publikumstække
og forståelse for folk, hun i virkeligheden ligger inde
med.

Kom og hør Hella Joofs udlægning af:

Årets julekoncerter:
Kom og vær med – til at synge julen ind sammen med
kirkernes børnekor og ungdomskoret. På dagen bliver
de akkompagneret af pianisten Bjørn Elkjer og
trompetisten Martin Knudsen.
Det festlige program er sammensat af organist Lars
Reinholt, og der indgår både kendte og nye sange og
salmer.
Gelsted Kirke: 17. december kl. 16.00, og
Tanderup Kirke: 19. december kl. 19.00.
Der er fri entre.

Vil du gerne synge?
- så øver børnekoret i Gelsted Sognehus
om torsdagen fra skole til kl. 15.30.

”DE TI BUD”

Ungdomskoret øver også om torsdagen fra kl. 17.00
til 18.45.
Torsdag aften øver Con

Brio koret

udenfor kirkeligt regi – i Gelsted sognehus, et blandet
repertoire.
Der er altid plads til nye medlemmer, specielt
herrestemmer er velkomne.
Kontakt: Lars Reinholt, tlf. 2380 3938.
__________________________________________

De to store gamle træer Ved bagindkørslen til
Gelsted Kirke er ved gå til af råd og ælde. Derfor er det
valgt at de tages ned under kontrol nu i vinterperioden.

Fredag d. 2. februar 2018, kl. 19.00 i Ejby Hallen.
Fri entre. Arrangeret af Samarbejdende Sogne.

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

info@cakevision.dk www.cakevision.dk
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Kirkehøjskolen:

Lektion 3
Livet er et mirakel
v/astrofysiker Anja Cetti Andersen.
Anja Cetti Andersen er astrofysiker ved Niels
Bohr Instituttet. Hun er forsker i stjernestøv og
arbejder med at kortlægge, hvordan støv
dannes i universet, og hvilken indflydelse det
har for planetdannelse, stjerneudvikling samt for
observationer af det tidlige univers.
Anja Cetti Andersen har modtaget adskillige
priser for sin forskningsformidling, bl.a.
Rosenkjærprisen,
Danmarks Forskningskommunikationspris og
EU’s Descartes-pris og har udgivet en del bøger
om astronomi for børn og voksne. Hun har tre
biologiske børn og to bonusbørn i alderen 14-23.
Gelsted Sognegård, Kirkebakken 12, 5591
Gelsted,
lørdag 20. januar 2018 kl. 9.00-12.00.

Op til adventstiden har der været stor
aktivitet på kirkegårdene, der er blevet lavet
grandækning, og der er utrolig fine
udførelser, tilpasset de enkelte gravsteder:

Lektion 4
Gud hvor mystisk!
”Hvis ikke verden er mystisk, så forstår jeg den
slet ikke”. Sådan udtaler forfatteren og
musikeren Kristian Leth sig i digtsamlingen ”Før
og efter videnskaben”. Den har bragt os så
utroligt mange velsignelser. Men videnskaben
må melde pas over for enhver forståelse af det
skabelsesunder, at verden er til, og at vi er til i
den.
Indslev Forsamlingshus, Æblegyden 19,
5592 Ejby,
lørdag 24. februar 2018 kl. 9.00-12.00.

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.

     
GLÆDELIG JUL TIL ALLE!

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:
Døbt i Tanderup Kirke:

26. november: Alma Melchior
Rønnow, Nymarksvej 12, 5591
Gelsted.
Velsignede i Tanderup Kirke:

25. november: Annelise Hein
Vinther og Aksel Stokholm
Vinther, Wedelsborgvej 5, 5592
Ejby.

28. oktober: Micklas Julius
Holmann Jørgensen, Rolundvej 25,
5591 Gelsted.
28. oktober: Elea Møller Hansen,
Tårupvej 25, 5591 Gelsted.
28. oktober: Oskar KirkeløkkeHovgaard, Tornhøjvangen 9, 5591
Gelsted.
28. oktober: Thor Stovgaard,
Søndergade 103, 5591 Gelsted.

Døde i Gelsted Sogn:

28. oktober: Nezza-Sophia
Bartholdy Ingildsen, Rolundvej 15,
5591 Gelsted.

6. oktober – Horst Friedrich
Andresen, Kirkebakken 4, 5591
Gelsted.

29. oktober: Lukah Malik Bugge
Jacobsen, Tårup Udlod 30, 5591
Gelsted.

13. oktober – Karen Marie Elvira
Hansen, Tårupvej 12 I, 5591
Gelsted.

29. oktober: Sif Bang Gregersen,
Søndergade 172, 5591 Gelsted.

19. oktober – Ivar Jacob
Corneliussen, Tåruplundvej 11,
5591 Gelsted.

Gangbesværede
er velkomne til at køre helt til
kirkedøren ved Gelsted Kirke. Man
skal blot køre venstre om
graverhuset og bagom op til
kirken. Der er P plads bag
våbenhuset.

Samtale?
Ønsker du en samtale med
præsten om dette eller hint i livet,
er du velkommen til at kontakte
Dorthe Stæhr Nielsen på tlf. 6449
1096, og for at aftale en tid.

BABYSALMESANG:
Starter igen i 2018, i uge 8, i
Gelsted sognehus.

LØRDAGSDÅB:

19. oktober - Søren Laurits
Thorkild Larsen, Fænøsundvænget
228, 5500 Middelfart.
20. oktober - Birtha Marie Høst,
Tårupvej 10 C, 5591 Gelsted.
2. november – Uffe Jensen,
Hylkedamvej 50, 5591 Gelsted.
Døbte i Gelsted Kirke:
1. oktober: Ida Torp Hansen,
Lungeskovvej 46, 5591 Gelsted.
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Sognecafeen i Gelsted Sognehus:
Ved ønske om barnedåb, kan
der vælges mellem søndagenes
gudstjenester og udvalgte
lørdage det næste halve år:
13. januar, 3. marts og 12. maj.
Aftal med sognepræst Dorthe
Stæhr Nielsen, 6449 1096.

Hvor vi hygger og snakker, - og har
et selvvalgt emne hver gang. Vi
fortsætter til foråret, første gang
er torsdag d. 18. januar kl. 10.00 til
11.30. I næste nummer af bladet
har vi de næste datoer klar.
Kontakt: Hanne : 2184 8659.
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FRA KALENDEREN:

GUDSTJENESTETIDER:
DECEMBER
Sønd. d. 3.
Sønd.d. 10.
Sønd. d. 17.
Sønd. d. 24.
Mand. d. 25.
Tirsd. d. 26.
Sønd. d. 31.
JANUAR
2018
Sønd. d. 7.
Sønd. d. 14.
Sønd. d. 21.
Sønd. d. 28.
FEBRUAR
Sønd. d. 4.
Sønd. d. 11.
Sønd. d. 18.
Sønd. d. 25.

GELSTED

TANDERUP

Bemærkninger:

11.00
14.00

9. 30
ingen

ingen
13.00
14.30
9.30
9.00 -MJ
16.30

9.00 - JCR
16.00

1.s.i advent
Minikonfirmati
on. 2.s.advent
3.s.i advent
Juleaften

11.00
ingen
15.00

Juledag
2. juledag
Julesøndag og
nytårsaften.

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.

14.00 LAH
ingen
11.00

ingen
11.00
ingen

19. december: Julekoncert, Tanderup Kirke, kl. 19.00.

11.00

1.s.e.h3Konger
2.s.e.h3Konger
Sidste
s.e.h3Konger
septuagesima

9.30
11.00
14.00
ingen
11.00

9.30
ingen
14.00 MIJU
9.30

seksagesima
fastelavn
1.s.i fasten
2.s.i fasten

31. december: Efter gudstjenesten er der kransekage
og bobler i våbenhusene, vi ønsker alle:

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: larsreinholtmadsen@gmail.com
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

21. december: Børnehuset holder julegudstjeneste
i Gelsted Kirke kl. 9.30
24. December: Plejehjemsjulegudstjeneste kl. 10.00.

GODT NYTÅR!
20. januar: Kirkehøjskole i Gelsted sognehus
2. februar: Hella Joof i Ejbyhallen kl. 19.00 med sin
udlægning af ”De 10 bud”. Konfirmanderne med
deres familier er specielt velkomne. Fri entre.
Arrangeret af Samarbejdende sogne.
11. februar: kl. 14.00 - Fastelavnsgudstjeneste i
Gelsted Kirke, derefter slår vi katten af tønden på
Holmegården, og spiser fastelavnsboller.
24. februar: Kirkehøjskole i Ejby sognehus.
11. marts: Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
17. marts: Kirkehøjskole i Tanderup Sognegaard.
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Motionscenter i Gelsted-Hallen
Se mere på: www.eikmotion.dk

EIK Motion

Endelig sker det! EIK motion Gelsted åbner 1. januar 2018
Det nyindrettede motionscenter i Gelsted
Hallen står klar til dig fra 1. januar 2018.
Maskinerne er købt og står klar til levering lige inden nytår.
Vores nye lokale i Gelsted Hallen er klar til
indflytning, Vi har fundet et team af lokale folk, der vil blive tilknyttet som frivillige
eller instruktører i det nye motionscenter.
Alt i alt er det hele faldet på plads, og vi
glæder os til at åbne dørene til det nye
motionscenter i et lækkert lokale med alt,
hvad der skal til for at holde formen i top.

Vi håber, I vil tage godt imod det nye tilbud, som gerne skulle danne rammerne
for en øget aktivitet i Gelsted Hallen samt
give mulighed for at udvide de eksisterende rammer hurtigt. Vi vil rigtig gerne
gøre det attraktivt, men fundamentet
skal være der først. Det betyder, at der er
en god lokal opbakning, så
vi kan fortsætte med at tilbyde de bedste
faciliteter og rammer. Ligeledes håber vi,
at Gelsteds erhvervsliv vil bakke op, så
vi kan danne rammerne til øget aktivitet
og udstyr. Jo større opbakning, jo bedre
faciliteter.

Tilmelding
Du kan melde dig ind i Ejby Hallens cafeteria eller fra 1. januar i Motionscentret i
Gelsted Hallen.
Se mere på: www.eikmotion.dk
E-mail: kontakt@eikmotion.dk
EIK Motion
Formand
Kent Steffensen tlf. 29 69 06 03

De nye instruktører skal på kursus i starten af det nye år, og derefter er der
udsigt til, at de vil starte forskellige
aktiviteter op i løbet af ugen.
Vi håber på at kunne tilbyde diverse
former for holdtræning, faktisk allerede nu snakker vi om at få cirkeltræning eller lign. i gang i Gelsted Hallen.

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
18
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Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening
Gymnastik - Badminton - Håndbold - Foldbold - Banko
Fodbold
16.00

Mandag

Onsdag

Tirsdag

Torsdag

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

U10 drenge
Stævne
i Gelsted
16.15
I oktober
afholdt vi igen U10 drenge
16.30
5-mands stævne i Gelsted G&IF.
16.45 Haletudserne
Minifræserne:
Alder: 3-6 år
Alder: 0-3 år
Der blev spilletInstr.:
en masse
gode kampe, og
Instr.: Stine
Bettina
17.00 Info: 28 10 12 65
Info: 22 44 26 69
vi fik byttet lidt
rundt på kampbanerne
Sted: Gymnastiksal
Sted: Gymnastiksal
på grund af det
våde vejr i dagene op Start:
til
Uge 36
17.15 Start: Uge 36

stævnet. Heldigvis havde vi tre nogenlunde brugbare
17.30 baner på dagen og alle kom
i brug. Solen var fremme på selve stæv17.45
nedagen
og vi havde besøg af 4 fynske
klubber, Båring, Assens, SSV Højfyn og
18.00
Junior
ROSrigtig
+ DANCE
OB. Der
blev spillet
nogle
gode og
Instr.: Peter Brink,
spændende kampe,
hvorCecilia
alle slog
Magnus,
og alle.

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

Fredag

Bemærk:

Træningen foregår
i Gelsted Hallen

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

18.15 Celina
Info: 64 49 22 48
Vi havde
arrangeret medaljer til alle spil18.30 Sted: Gymnastiksal
Start:
36
lerne på de fem
holdUge
og selvom
U10 ”nor-

Bemærk:

Træningen foregår
i Gelsted Hallen

NYT NYT
malt” ikke
får medajler
fra DBU-stævner18.45
Seglade
beskrivelse
NYT
ne, var det en flok
meget
drenge og
Micks Herremotion
19.00
piger, der
modtog medaljerne.

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

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

19.15
Gelsteds
hold består af både U9 og U10
spillere og trænes af Simon F. og Britta. 19.30
Til dette stævne deltog, som I kan se på
billedet:19.45
Victor, Magnus, William, Hjalte,
Mikkel, Rasmus og Max.

Tilmelding
nødvendig
Max. 15 deltager

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

Britta Jensen

20.30
20.45
21.00

www.gelsted-gymnastik.dk
Gymnastikudvalg:

Ulla: 22 62 84 61;

Trine: 27 20 24 04;

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
Fodbold

U14 piger EGB
Nye spilledragter og holdtøj
U1

Sponsor: NB Beton

Sponsor: GG&IF

Sponsor: Hesseldal Production, HTO-Byg og Mountainbike Harzen

Vi vil gerne takke sponsorerne:
• NB Beton for det super flotte hjemmebanesæt
i Gelsted-farverne hvid og sort
• GG&IF for et udebanesæt i neon grøn og sort
• Hesseldal Production, HTO-Byg og Mountainbike Harzen
for de super flotte grå joggingdragter.
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Holdet består af:
Sofia Juul Nielsen, Lise Esmann Høj, Malou Haugaard Desler, Maria Bøgh Møllebjerg, Karoline F. Traugott-Olsen, Josefine Møllegaard, Ida Hesseldal Hansen. Cecilie Kaan, Celina Holmegaard
Hansen, Martha Eg Ormstrup Sørensen, Cecilie Flethøj Sørensen, Kathrine Lind Clement, Sofie Stendal Jessen, Cecilie Høyer
Lundgaard. Annitta Sørensen

www.gelstedbladet.dk

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

U14 piger EGB
Ejby/Gelsted/Brenderup
U14 piger EGB er et forholdsvis nyt sammensat hold af piger i årgang 2003-2004
og 2005.
Holdet har det sidste halve år fået tilgang
af flere dygtige spillere, som er faldet
godt til, og som sammen med resten af
holdet har klaret overgangen fra 8-mands
til 11-mands hold helt utroligt flot.
Holdet har i efterårssæsonen spillet U14
piger Liga 3, den jysk/fynske række. Det
er gået helt utroligt flot, holdet har kun
tabt en enkelt kamp, resten er blevet til
flotte sejre, så 1. pladsen er vundet suverænt, og holdet rykker i forårssæsonen op
i Liga 2. - Stort tillykke til pigerne
Grundet alle de nye spillere blev sponsorjagten sat i gang allerede før sommerferien, så holdet kunne få nyt spillertøj og
dragter. Holdet trænes af Troels Clement.
Holdleder er Annitta Sørensen. Holdet
har også fået en træner mere, da vi er så
heldige at Christian Høj er kommet til; det
er vi meget glade for.
Forældreopbakningen omkring holdet
er helt utrolig god, hvilket betyder rigtig meget for pigernes fodbold og for os
trænere, så en stor tak til forældrene fra
trænerteamet.

Hver torsdag kl. 9:00 til 10:00 i Ejbyhallen
Du møder bare op. Mere info. 20670200

Holdleder U14 pige EGB

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

Tlf. 64 49 22 99
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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

Der er gang i MOTIONSCAFÉEN
Måske kender du MOTIONSCAFÉEN;
her mødes 40-50 friske seniorer hver mandag fra klokken 10 til 12, skiftevis i Ejby
Hallen og Gelsted Hallen.

Medlemmerne kommer fra Gelsted, Ejby,
Vejrup, Indslev, Føns, Brenderup, Fjelsted,
Ørslev, Balslev, Husby, Tanderup, Håre
m.fl. lokaliteter.

Har du spørgsmål, så kontakt en fra bestyrelsen, eller en du kender, som allerede er
med i MOTIONSCAFÉEN.

Vi mødes og varmer op under vejledning
af en instruktør, hvorefter nogle laver
gymnastik, nogle spiller petanque, curling, bowling, bordtennis, dart - alt efter
egne valg og ønsker.

Én gang om måneden er der fællesspisning i Ejby Hallerne, og tre gange årligt
bydes en gæst velkommen, der fortæller
om emner som f. eks. kommunale tiltag på
ældreområdet, økonomi, testamenter eller
kørselsmuligheder.

Tlf. 22 66 64 46

Andre styrketræner under kyndig vejledning af fysioterapeut Boe Trøigaard, Middelfart Kommune, mens andre træner på
MOTIONSCAFÉENS romaskiner, cykler,
eller arbejder ved ribberne, - alle er i gang
med en aktivitet, og alle hygger sig.
Klokken 11 er der fælles kaffe og te, hvor
snakken går livligt i cafeteriet, inden de
mange forskellige aktiviteter genoptages.

Har du lyst til at lege med os, så mød op
mandag klokken 10-12. - I lige uger i Gelsted Hallen og i ulige uger i Ejby Hallen.
Ønsker du at være medlem af MOTIONSCAFÉEN, koster det 200 kr. for et halvår/
eller 350 kr. for hele året inkl. en motions-T-shirt.

Bestyrelsen
Janne Bay (formand)
Connie Christoffersen
(kasserer) 
Anne-Grethe Clement 
Karl Johan Sørensen 
Bent Jessen 

Tlf. 22 18 35 98
Tlf. 22 36 05 58
Tlf. 51 75 89 07
Tlf. 40 19 15 24

Motionscaféen er et åbent tilbud til alle,
der har tid og lyst, så jo før du kommer
med, jo flere sjove timer får du i dit seniorliv. Velkommen i flokken. Der er altid
plads til en mere!
Connie Christoffersen

Er du frisk med kost og spand?

STØT
VORES
ANNONCØRER

Gelsted G&IF søger rengøringshjælp til klubhuset
I vinter perioden er det ca. 3 gange om ugen. Forår, sommer og efterår
er det ca. 5 gange om ugen. Det svinger fra 3 – 15 timer om ugen.

Vi kan takke vores annoncører
for at holde gang i lokalområdet.
Uden dem ville GELSTED BLADET
ikke kunne udgives.

Den nuværende rengøringsdame er i lykkelige omstændigheder og må
desværre opgive sit job omgående. Vi har pt. en afløser for november måned.
Vi søger en ny stabil rengøringshjælp til vores flotte klubhus. Der vil være
information m.m., inden du selv står for rengøringen. Arbejdstiden, som kan
være fra tidlig morgen eller om dagen, kan du selv være med til at planlægge.

En stor tak
og opfordring
til alle om
at handle lokalt.

Er du frisk med kost og spand og kunne det være noget for dig?
Kontakt bestyrelsesmedlem Karina Fjordhauge tlf. 23 34 54 90
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EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

GENBRUGSBUTIKKEN GELSTED
Åbningstider
Mandag	
Tors - fredag
Lørdag	

Telefon
9.00 - 12.00
10.00 - 16.00
10.00 - 14.00

64 49 19 99
Tlf. vedr. afhentning

20 78 21 10
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Det er sjovt at lege på de store bakker ved Lillebælt

Grønne Spirer & naturdagplejere
Tirsdag, den 26. september var hold 3 fra
de Grønne Spirer i Grimmermosehuset i
Middelfart.
Fra morgenstunden var dagplejere fra Nr.
Aaby, Gelsted og Harndrup samlet i Grimmermosehuset. Der var lys i de små ruder,
så børn og forældre kunne finde vejen hen
til det hyggelige hus, som ligger lige ud til
strandkanten med udsigt til både den gamle og nye Lillebæltsbro.
Da alle børn var kommet, var det tid til
formiddagsmad, inden vi skulle hoppe i
regnbukserne og gummistøvler, så vi kunne komme ned til strandkanten og mærke
vandet og finde skaller, tang og søstjerner
- og sten, vi kan slå smut med.
Vandet var lidt koldt for fingrene, men meget spændende at røre ved, det var sjovt at

høre, hvordan sten sagde ”blop”, når de
blev kastet i vandet.
Der blev leget med masser af vådt sand,
samt fanget små dyr og små sten med fiskenet.
Mens vi stod i vandkanten, kom lederen
af dagplejen, Mette Riis, forbi for at overrække de nye certifikater fra Friluftsrådet
til alle de dagplejere, der havde søgt om at
blive Grøn Spire-dagpleje.
Efter vi havde haft besøg og leget ved
vandet, gik vi en tur op i skoven, hvor der
var en hul træstamme som børnene kunne
kravle igennem; men den var også hjem for
små dyr i skoven.
Grene og stammer skulle udforskes, så der
blev kravlet op og ned; både grovmotorikken og finmotorikken var i brug.

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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Ned igen af de stejle skovbakker! Så vi
kunne komme til at løbe stærkt på græsset,
og de lidt mindre børn kunne kravle rundt
i det høje græs.
Tiden går så stærkt, når vi kan få lov til
at være så tæt på alle naturens skønne og
hyggelige elementer. Formiddagen lakkede mod enden - vi måtte trække indenfor
igen i det hyggelige Grimmermosehus, da
vejret ikke var helt varmt nok til, at vi kunne spise udenfor.
Det tog ikke lang tid at få spist madpakkerne, sulten var stor efter alt den friske
luft, og trætheden meldte sig hos alle de
dejlige dagplejebørn, som også var fyldt
godt op af de mange sanseindtryk.
Grøn Spire naturdagplejer
Charlotte Jørgensen

www.gelstedbladet.dk

Spil
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Bøger
Sandet bliver nøje undersøgt...

”Tiden går så stærkt,
når vi kan få lov til at være så
tæt på alle naturens skønne
og hyggelige elementer.”

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

SCHREINERS
Der leges i vandkanten

Aarup
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Ny(e) beboer(e)
i Gelsted
For ca. 1½ år siden slog en dobbeltsidet abe
sig ned ved Gelsted Kro.
Ingen kan rigtig vide, om der er en abe eller to aber. Men den er tung som et ondt
år og gør en yderst særpræget figur. Der
vil sikkert sagtens kunne opstå en debat
om, hvorvidt den er smuk eller særlig eller begge dele. Og det er sådan kunst skal
være. Kunst skal skabe debat og skal lægges mærke til.
Pernille og Thomas valgte, at den skal stå
der, for som kromanden sagde: ”Jeg var
ellers kørt forbi en gang, men næste gang
kunne jeg s’gu ikke lade være med at købe
den.” - Abens mor er en kunstner, der hedder Karen Rosendahl. Og den blev fundet
på Svendborg Auktioner.
Parret bag kroen tog sig på den tid også
kærligt af kroens indre omgivelser. Salen blev flot renoveret. På væggene i både
restaurant og sal pynter nu et antal flotte
store fotos. I restauranten er det fotos fra
omegnen af Gelsted.
I salen blev der opsat en række fotos, der
var fundet på lokalarkivet. Selvfølgelig fotos med rod i Gelsted Kro og dens mangeårige historie. Men desuden også et kæmpestort, flot billede på endevæggen fra
fisketrappen ved Brænde Mølle.

Turen kom derefter til renovering og forandring af pejsestuen. Arbejdet er for længst
tilendebragt og i dag er ”pejsestuen” blevet
til ”jagtstuen”.

Karsten Laursen

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
Kreative aktiviteter for
både børn og voksne.
Kontakt: Ann-Britt Larsen tlf. 27 15 61 25
Husby-Tanderup-Gelsted spejderne
Præstegaardsvej 17
5591 Gelsted. Tlf. 60 65 12 33
Møde hver tirsdag kl. 18.30 - 20.00
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.
Vestfyns folkemusiklaug
Spiller og synger hver torsdag
kl. 19.30 i aulaen på Gelsted skole.
Sæson start 3. Torsdag i September.

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
Gelsted Børnehus
Koldinghave 3
Tlf. 88 88 54 55
Brenderup Dyreklinik
Stationsvej 60 - Brenderup.
Tlf. 64 44 10 29
Gelsted Skole
Gelstedvej 29

Tlf. 88 88 55 40.

TAXA Fyn

Tlf. 64 41 40 55

Falck:
Vagtlægen:
Politiet:
Alarm:

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

Vil du gerne lære at hækle.....
strikke....sy..... eller ???
Foreningshuset Kreative Design Forening
Formand: Conny Kærhave-Andersen
Tlf. 23 88 04 13. E-mail connyka@ejbynet.dk
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Årets julegave
til historieinteresserede
Den lokalhistoriske årbog, Vends 17, er nu
i handelen. Det er årbog nr. 26 fra Vends
Herreds Udgiverselskab. 7 forfattere er
sluppet igennem nåleøjet til den 84 sider
store årbog. Læseren bliver traditionen tro
guidet rundt til spændende begivenheder i
hele Middelfart Kommune.
Læs om et bryllup i pomp og pragt på Hindsgavl efterfulgt af historien om en ganske
almindelig bondefamilies liv i Viby midt
i 1900-tallet. Glarmester- og bogbinderfamilien Møller i Middelfart, Nørre Aaby
og Fredericia er vidnet om stærke familiebånd. Så følger en dramatisk fortælling om
slaget mellem grundtviganerne og indre
mission i Vejlby. Optanten fra Sønderjylland, der fravalgte tysk krigstjeneste og




giftede sig til hæder og ære i Blanke, er en
solstrålehistorie. Ellegård på Fønsskov
har en meget lang og vældig interessant
historie at fortælle. Bogen slutter med
en øjenvidneberetning om Bakkehusets
100-årige liv som rigmandsvilla og senere
J.A.K. Bank.














WƌŝƐ͗Ŭƌ͘ϭϯϱ͘ϬϬ
<ĂŶŬƆďĞƐŝďŽŐŚĂŶĚĞůĞŶ͕ŝĚŝƚůŽŬĂůĞƐƵƉĞƌŵĂƌŬĞĚŽŐŝĚŝƚůŽŬĂůĞĂƌŬŝǀ͘

Bogen kan købes i boghandelen, lokalarki- VENDS17 er sammenslutningen af lokalŶŽƉůĂŐƚũƵůĞŐĂǀĞ͕ŚǀŝƐŵĂŶĚĂŬĂŶǀĞŶƚĞƐĊůčŶŐĞ͘
verne og i udvalgte supermarkeder i kom- historiske foreninger i hele Middelfart

munen. Pris 135 kr.
Kommune, som står bag bogen. Det er et
nonprofit-foretagende, vi skal blot have
økonomien til at balancere hvert år. Det
kræver et salg på godt 550 eksemplarer. Så
vi har brug for al den opbakning, vi kan få.
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Ejby Apotek

Algade 11, Ejby · Tlf. 63 46 51 00

Aarup Apotek

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

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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