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

Se meget mere: www.gelstedbladet.dk

GELSTED BLADET kan ikke holdes 
ansvarlig for indhold, trykt i bladet,  
der er indsendt af brugerne af bladet.  
Forbehold for trykfejl.

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 borge-
re, 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 dår-
lige 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 om-
egn, eller vil du dele en god eller dårlig 
oplevelse med andre.
Vil du kommentere på en artikel fra bla-
det, 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 virksom-
heder 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 aktivi-
tetsprogram 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.

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

Massørerne i Gelsted
sundhedsklinikken

Bettina & Kaj Mariager

Grønnegade 2 / 5591 Gelsted 
 Tlf. 2421 0888

Malermester
Michael A. Taylor
Tlf. 20 22 80 62
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Send din historie  
eller billeder til  

post@gelstedbladet.dk

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

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

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

Andersen/Garrett Vestfyn A/S

Tårupvej 45
5591Gelsted

Tlf. 21698784 
 andersenmaler@gmail.com

Lager/butik Jernbanevej 29 5592 Ejby

Kør langs jernbanen. Og så er du der.

Tlf. 64 46 25 10 Mobil 28 11 70 71

Åbningstider:
            Altid åbent efter aftale.  

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

GELSTED BLADET vil rigtig gerne høre 
fra jer. Send jeres gode billeder og historier 
til os. Vi kan alle lærer af at høre, hvad I 
unge går og tænker og laver i jeres hver-
dag. 
GELSTED BLADET er for alle i lokal-
området og vi glæder os rigtig meget til at 
høre jeres historier.

Kære unge mennesker

Nyt på GELSTED BLADETs  
hjemmeside
Annoncepriser
Ved gennemsyn af vores hjemmeside har 
vi set på vores annoncepriser for 2018. I 
den anledning har vi regnet lidt på det og 
finder at den store (og dyreste) annonce 
kan nedsættes i pris fra Kr. 2.400 til Kr. 
1.800. De øvrige annoncepriser forbliver 
uændret. Vi håber med dette initiativ, at 
nogle kunne fristes til at overveje den store 
annoncestørrelse.

Deadline-/udgivelsesdato
Vores distributør af bladet, FK Distributi-
on, har fra 2018 ændret indleveringsfrister 
fra trykkeriets side, så vi fremover skal 
være færdige med bladet lidt før end tid-
ligere. Vi har derfor opdateret vores hjem-
meside med sidste indleveringsdato og nu 
også oplyst udgivelsesdato.

Bestyrelsen for GELSTED BLADET

Generalforsamling 
GELSTED BLADET
Der indkaldes til ordinær generalforsam-
ling i Foreningen Gelsted Bladet
Torsdag, den 19. april 2018 
kl. 19.00 på Holmegården 

Dagsorden iflg. vedtægter som fremgår  
af vores hjemmeside.

Vi gør opmærksom på, at forslag som 
ønskes behandlet på generalforsamlin-
gen skal være bestyrelsen i hænde senest 
5 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

APRIL

19.
GENERALFORSAMLING
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Gelsted Handel & Erhverv afholdt traditionen tro
juletræsfest i Gelsted Hallen
Traditionen tro afholdt Gelsted Handel 
& Erhverv igen i år juletræsfest i Gelsted 
Hallen, og omkring 250 børn og voksne 
havde en dejlig eftermiddag.

Børn og unge havde en aktiv dag, hvor der 
blev gjort heftigt brug af luftpuder til leg 
og tumling. Der var hyggelig julemusik 
leveret af Kondal Duo (fra Ejby) og un-
derholdning af Nissebanden fra GG&IF 
gymnastik. Julemanden mødte op til glæ-
de for store og især små, og der var dans 
om juletræet.

På programmet var også offentliggørel-
se af årets sognekonge. Sognekonge er et 
folkeligt ord for en (jf. -høvding, -pave og 
I. Konge 3.1) ledende, førende mand i et 
sogn. PLaurids.S.V.43. BiogrL.2XII.542.

Sognekongen blev Kim Lund, som er pe-
del på Gelsted Skole, men nok mest kendt 
for sit store engagement i adskillige for-
eninger. Han er formand i GG&IF og 
Menighedsrådet, i bestyrelsen for Gelsted 
Fjernvarme, Gelsted Vand og Ejby Hallen 
samt medlem af Middelfart Byråd hvor 

han sidder i Børn-, Kultur- & Fritidsud-
valget, Social- & Sundhedsvalget, Folke-
oplysningsudvalget (suppleant) og Fælles-
køkkenet Elbo I/S i bestyrelsen.

Tom O. Petterson

Festlig julemusik, underholdning og besøg af julemanden Gelsteds nye Sognekonge
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Alt i hjemmeslagtning, 
pålægsfade og lækkert kød

Indbetal blot kr. 25,- for enlige  
eller kr. 50,- pr. hustand på: 

homebanking konto nr. 6880 - 28253553
 eller til et af bestyrelsesmedlemmerne. 

Husk at opgive navn og adresse.
Ved fælles hjælp 

kan vi styrke lokalsamfundet. 
Formand Torben Pløger

Tlf. 24 59 75 79

Blive medlem af
Gelsted Borgerforening

Orienteringsmøde med EnergiFyn den 13. december 2017
I samarbejde med Lunge, Gelsted og 
Lunghøj Antenneforening afholdt Energi-
Fyn orienteringsmøde på Gelsted Kro den 
13. december 2017. 

Det var et meget velbesøgt møde med over 
200 deltagere, der kunne lytte til en god og 
grundig gennemgang af historikken om-
kring aftalen med Antenneforeningen, og 
ikke mindst orientering omkring det gra-
vearbejde, der primo januar er påbegyndt 
i Gelsted.

Herudover blev der fortalt om de mange 
muligheder, både for gamle og nye med-
lemmer af Antenneforeningen samt tilslut-
ningsmuligheder for dem, der alene ønsker 
internet via fiber.

Selve gravearbejdet er opdelt i zoner, og i 
zone 1 er gravearbejdet i skrivende stund 
godt i gang, og EnergiFyn forventer, at 
tidsplanen kommer til at holde. De øvrige 
zoner (2,3 og 4) vil blive igangsat straks 
efter færdiggørelsen af zone 1, som er den 
zone, hvor antenneforeningens bestående 
ledningsnet ligger.

På EnergiFyn’s hjemmeside kan man få et 
overblik over tidsplan mm i zone 1, og her 
kan man også bestille etablering af fiber-
net og TV-pakker:

www.energifyn.dk/privat/fibernet/bestil-fi-
bernet/etableringssites/gelsted?alias=Gelsted 

Hvis man bor i zone 1 og tilmelder sig se-
nest den 28. februar 2018 kan man sikre 
sig fibernet inden 1. oktober 2018. En sene-
re tilmelding vil sandsynligvis betyde, at  

opkobling først er mulig efter den 1. okto-
ber. Hertil bemærkes, at Antenneforenin-
gens nuværende ledningsnet lukker pr. 1. 
oktober 2018 og derfor ikke kan bruges 
mere.

For dem, der ikke nåede at komme forbi til 
orienteringsaftenen, er der stadig mulig-
hed, da der er planlagt yderligere oriente-
ringsmøder på Gelsted Kro, henholdsvis:

Den 31. januar 2018, kl. 17.00 - 20.00
Den 17. februar 2018, kl. 9.00 - 12.00
Den 11. april 2018, kl. 17.00 - 20.00

Der vil også blive lagt nyheder og opdate-
ring ind på Antenneforeningens hjemme-
side: www.lgla.dk 

Fra Antenneforeningens side følges pro-
jekt og gravearbejde med stor interesse, og 
vi er meget tilfredse med EnergiFyn’s ef-
fektivitet og service overfor bestående og 
kommende kunder.

Lunge, Gelsted og Lunghøj 
Antenneforening
Erik Wunderlich
Formand

Over 200 deltagere valgte at møde op til orienteringsmødet
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BRÆNDSEL . STRØELSE . DYREFODER . HUS & HAVE

Holmelund 32, Aarup
Tlf. 64 49 12 23 - hojlund.dk

Reception Gelsted Motorkompagni
Torsdag den 21. december 2017 blev dagen, 
hvor Ole BP, Ole Q8, Ole Pedersen og Ole 
automester trådte ind i de ekstra voksnes 
rækker som ”etterlønner”. Kært barn har 
mange navne, og efter 36 år som selvstæn-
dig har der været lidt forskellige ”titler”.  

Der har været en spændende udvikling på 
adressen Gl. Odensevej 12 henover årene.
 
Ole startede med at overtage værksted og 
benzinstation tilbage i de tider, hvor tankning 
af bilen var en service, der blev forventet. 

Herefter blev det til Q8, hvor det så blev lidt 
mere almindeligt at tanke selv, og Helle fik 
endnu flere spændende sager på hylderne. 

Efter mange år som Q8 valgte Ole og Pe-
der at lave virksomheden om til Autome-
ster og kun koncentrere sig om biler. Selv 
om de da af og til har savnet ”livet” på 
benzinstationen, har det nu alligevel været 
den rigtige beslutning for alle. 

Ole har glædet sig til at lægge skruenøgler-
ne på hylden, men mon ikke det alligevel 
bliver lidt mærkeligt ikke at skulle møde 
ind, når den første feriefølelse har lagt sig. 

Det var en overvældet, rørt og ikke mindst 
overrasket ”ETTERLØNNER”, vi så her 
efter receptionen; han havde på ingen 
måde forventet den store opmærksomhed 
på sin ”sidste arbejdsdag”.

En stor TAK til alle jer, der kom, skal lyde 
herfra værkstedet samt fra Ole og hans fa-
milie. 

Nu må vi se om det er middagsluren, bad-
minton, havearbejde eller noget helt andet, 
der skal komme til at fange mekanikerens 
opmærksomhed, men vi håber da stadig at 
han vil lægge vejen forbi engang imellem. 

Peder Munk
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Vi udfører alt i tømrer-
og snedkerarbejde

samt løser
specialopgaver

og totalentrepriser...

www.lebaek.dk

 
Vi reparerer også din bil 

 
Husby Auto Storegade 23 
5592 Ejby - Tlf. 64781446 

 
Vi reparerer også din bil 

 
Husby Auto Storegade 23 
5592 Ejby - Tlf. 64781446 

Og vinderen
 blev...

Vinderen af Gelsted Motorkompagni ś 
”hjulekonkurrence”  blev 

Liselotte Wendelboe Jensen.
Her ønskes hun 

stort tillykke af Peder.

Med Venlig Hilsen
Peder Munk

Gelsted Motorkompagni
64491340 / 22153996



Et halvt år som hestepige i Sydafrika
’’Du skriver bare under her og så booker 
du din billet til Sydafrika’’- sådan lød det i 
maj måned 2017, da min vejleder overrak-
te en elevkontrakt til mig. Noget som jeg 
ikke lige havde troet ville ske for mig, på 
bare 17 år.
Hej, jeg hedder Anna og er lige fyldt 18 år. 
Og som nogle allerede ved kommer jeg fra 
Gelsted, hvor jeg både er født og vokset op. 
Da jeg var færdig med folkeskolen i Ejby, 
skulle jeg videre på uddannelse, og som næ-
sten alle andre unge var jeg meget i tvivl om 
hvad jeg skulle. Jeg endte med at tage valget 
om at flytte til Kolding for at studere Heste-
manager EUX, også kendt som den gamle 
dyrepasser med speciale i hest. 

Flyttede til Kolding
Jeg flyttede fra Gelsted i august 2016, for 
at søge nye udfordringer. Jeg fik et værelse 
og en værelseskammerat i Kolding på sko-
lehjemmet, som er meget ligesom at gå på 
efterskole. Skolen kom i gang og jeg kom i 
den mest fantastiske klasse, hvor alle hav-
de interesse for dyr, og alle havde de sam-
me ambitioner. Imens jeg havde fag som 
dyrehold og anatomi, så havde jeg også 
mine gymnasiale fag, der skulle bestås, 
fordi jeg tager en EUX. Flere og flere lek-
tier trængte sig på med tiden og lidt lange 
dage, men udover skolen skulle der også 
være tid til venner, heste og fester.

Jagten på en elevplads gik i gang
Selvom jeg havde det super godt i Kolding 
og på min skole, skulle jeg til at søge elev-
plads eller arbejde som hestemanager for 
at komme videre på min uddannelse. For-
året gik med at søge jobs og tage til samta-
ler bl.a. i England og på Rømø. Jeg husker 
stadig den dag, vi hørte rygter på skolen 

om, at der var et sted i Sydafrika, som 
søgte nogle elever. Min veninde og jeg fik 
snakket med vores vejleder om Sydafrika 
og vi fik strikket en individuel ansøgning 
sammen, og sendt den afsted. Der gik ikke 
længe, før vi fik svar, faktisk kun 2 dage, 
og der stod jeg en mandag efter skole med 
svar på min ansøgning. Min veninde og 
jeg sad i samme rum og åbnede vores svar 
sammen, et meget nervepirrende øjeblik 
med adrenalinen kørende rundt i kroppen. 
Vi fik begge et JA, og dermed stod vi der 
og var helt tomme for ord. Vi havde ikke 
i vores fantasi troet, vi ville få elevplads i 
Sydafrika, vi var 2 meget unge piger uden 
særlig meget erfaring, som blev kastet ud i 
dette eventyr.

Presset med tiden
Vi fik vores kontrakt den 30. maj, den var 
underskrevet af vores kommende chef 
og nu skulle vi selv skrive under. Noget, 
der var mere end surrealistisk, især for 2 
17-årige piger. Vi skulle vaccineres for di-
verse ting, have styr på en masse papirer 
i forhold til skole, besøge ambassaden i 
København og booke billetter. Og det er 
ikke lige sådan at komme til Sydafrika 
som 17-årig, både at skulle rejse uden for-
ældre, men også at skulle arbejde derne-
de. En masse papirarbejde og 3 gange på 
ambassaden tog en masse tid fra os i ek-
samensperioden. Vi kom igennem det, og 
stod med vores visa i hånden den 22. juni, 
kun få dage inden afgang den 1.  juli.

Et halvt år som afrikaner
Vi afsluttede vores grundforløb, og skul-
le flytte fra skolen den 28. juni. Jeg nåede 
knap nok at komme hjem, inden jeg skulle 
pakke alle mine ting til Sydafrika. 
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Læs mere: 
gelstedbladet.dk
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Climate Partner
Certified

Kontakt Hauge Energi for
et uforpligtende tilbud på
tlf.: 6596 7715

Afd. Odense
Bladstrupvej 9 B
5270 Odense N

Afd. Vestfyn
Hygindvej 15
5592 Ejby

Hauge Energi og Bosch
gaskedler – Et sikkert valg!

www.Haugeenergi.dk

9 gode grunde til at du
skal vælge en Bosch kedel
fra Hauge Energi
– Markedets laveste gasforbrug
– Markedets laveste elforbrug
– Lavt støjniveau
– 108% nyttevirkning
– Altid god rådgivning
– Konkurrencedygtige priser
– 5 års fabriksgaranti
– 15 års garanti v. tegning af abonnement
– Døgnvagt 24/7/365
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Climate Partner
Certified

Kontakt Hauge Energi for
et uforpligtende tilbud på
tlf.: 6596 7715

Afd. Odense
Bladstrupvej 9 B
5270 Odense N

Afd. Vestfyn
Hygindvej 15
5592 Ejby

9 gode grunde til at du
skal vælge en Bosch kedel
fra Hauge Installation
– Markedets laveste gasforbrug
– Markedets laveste elforbrug
– Lavt støjniveau 
– 108% nyttevirkning
– Altid god rådgivning
– Konkurrencedygtige priser
– 5 års fabriksgaranti
– 15 års garanti v. tegning af abonnement
– Døgnvagt 24/7/365

Kontakt Hauge Installation for
et uforpligtende tilbud på
tlf.: 66 18 96 00

www.haugegruppen.dk

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

Det blev den 1. juli kl. 4:00, og vi sagde 
hermed farvel til vores forældre i Billund 
lufthavn, et farvel der indebar tårer, tårer 
af bare glæde, men også tårer for det savn, 
jeg ville føle, mens jeg var væk. Efter en 
16 timers lang rejse, stod Laura og jeg i Jo-
hannesburg med alt vores bagage. Vi kom 
sikkert hjem til vores nye hus, som vi skul-
le bo i det næste år.

Ugerne gled fremad, vi havde fået en rig-
tig god start og vi levede med nogle rigtig 
søde drenge. I starten da vi arbejdede for 
Capital Stud, så arbejdede vi som rytte-
re, så vi red omkring 10 heste om dagen, 
noget som godt kunne mærkes i benene.  
Efter noget tid fik Laura og jeg en anden 
stilling, jeg skulle være stablemanager og 
Laura skulle være studmanager-assistent. 
Så overordnet set skulle vi stå for behand-
linger af hestene, og holde chefen opdate-
ret med alt, der skete med hestene. Laura 
hjalp med at vaccinere alle hestene, og jeg 
stod for 43 af ridehestene.

Auktionen kom nærmere
Måneder gik, og lige pludselig var det no-
vember måned og auktionen var lige oppe  
over. Vores chef Henning Pretorius havde 

planlagt denne auktion i et år, og nu skulle 
det endelig ske. Auktionen går ud på, at vi 
sælger omkring 40 rideheste og 10 avls-
hopper, de bliver solgt som på en rigtig 
auktion med hammerslag. Der var en mas-
se arbejde i forbindelse med auktionen, der 
skulle være styr på en masse vedrørende 
hestene da vi fik kunder fra hele verden, 
som ville købe en hest eller to. Auktionen 
foregår over en fredag aften, hvor der er 
løsspring og lørdag, hvor alle hestene bli-
ver præsenteret, og de bliver solgt. Aukti-
onen var en superfed oplevelse; at gå rundt 
i vores uniform og vise at vi arbejder for 
Capital Stud, det er en oplevelse, jeg aldrig 
glemmer. Vores teamwork blev i den grad 
også testet den weekend. 

Auktionen var ovre og alle heste var hentet 
i slutningen af november, og der faldt jule-
roen over Capital Stud. Det hele blev me-
get mere afslappet, der var nye heste, der 
skulle tilrides og gøres klar til næste års 
auktion, men der var ingen stress omkring 
det overhovedet. 

Så gik turen hjem til Danmark
Men nu når auktionen var ovre, og vi var 
nået til december, så havde vi kun 20 dage 

tilbage i Sydafrika. Vi nyd vores sidste tid 
i Afrika, og vi nåede også at få en uges fe-
rie, inden vores fly hjemad. Vi nyd den sid-
ste tid i vores dejlige hus, hvor vi nu var 7 
ansatte boende. Vi var et team af 7, der var 
mellem 17-27år, en enkelt fra England, 3 
danske og resten fra Sydafrika. Os 3 dan-
ske piger nåede på museum, få en tatove-
ring og måske spise lidt for meget brunch.
Den 20. december stod vi i lufthavnen og 
skulle sige farvel til vores ’’familie’’, som 
vi ville efterlade i Sydafrika. Det var ikke 
et farvel, men et på gensyn.

Jeg vil takke mine forældre og alle mine 
venner i at støtte mig i denne beslutning, 
også selvom det var et ret vildt eventyr, så 
vil jeg 100 % ikke have været det foruden. 
TAK

Anna Wendelboe Jensen
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Alt indenfor bogføring til små og 
mellemstore virksomheder 

Bogføringsassistance 
• Fakturering       • Kirkeregnskaber 
• Løn        • Navision 
• Moms        • Ø90 online 
• Debitor/kreditorstyring  • Dataløn internet 
• Budgetter        • Word og Excel 
• Månedsregnskab/Årsregnskab   • Homebanking 

Ole Sloth Nielsen 
Tellerupvej 15, 5591 Gelsted Telefon 64 49 12 49 

Ole@stenagergaard,net 

Bedemand Brink
ved Peter Brink

Sønder ade 33

Pizzaria 
Valentino

Søndergade 3 
Gelsted

Tlf.: 64491333
Dagligt åbent 15-21

Vinterløb i Gelsted
For 5.år i træk, den 28. december 2017, af-
holdt LHK (Løbe-Halløj-Klubben) vinter-
løb i Gelsted.

Gelsted Forsamlingshus lagde hus til, og 
det var her både start og mål foregik. Igen i 
år var der løbere fra forskellige byer, blandt 
andet fra Assens, Nørre Åby, Ejby; ja selv 
en københavner havde sneget sig med.

Jeg planlægger altid to ruter; én mellem 
10-15 km og én mellem 5-9 km - i år blev 
de 7 og 12 km. 

På grund af de mange nye ansigter kan jeg 
desværre ikke huske navne på vinderne; 
dog Tobias Østergaard, som vandt 12 km 
for mænd (48min!!), Charlotte Thomhav 
for kvinderne også på 12’eren.(Nørre Åby).

 
Cake Vision havde igen sponsoreret to 
flotte kransekage- ure som 1.præmier til 
12 km-ruten.

Fjordhauge ś Arkitekt & Ingeniørfirma 
kom med to herlige gavekort til Marcussen 
Sport i Aarup til vinderne af 7km-ruten: 
Marianne Larsen (LHK) og en mandlig lø-
ber: Mikkel? (Ejby).

Peder ”Q8” havde sørget for, at løberne fik 
slukket tørsten, når de kom i mål. Hansens 
Frugt og Grønt sørgede for ”desserten”.

Gelsted Slagteren havde lavet dejlige pøl-
ser...( spiselige:), som div. fighter-præmier, 
Rishøj gav nogle go’e flasker rødvin og 
Brugsen sørgede for lækkerier til kaffen.

Og Johnny Larsen mente at der skulle et 
par kasser sodavand til og en kasse øl til 
arrangementet.

Ejby Bageri, havde lavet nogle dejlige 
sandwich. I alt 35 løbere mødte op på årets 
sidste solskinsdag, heldigvis var vejret 
med os.

Der løbes fra Gelsted hallen kl. 07.30  
enten lørdag eller søndag - 10 km, men 
med mulighed for at dreje af.

Hvis der er interesse så find Løbe-Hal-
løj-Klubben på Facebook.

Vi ses på asfalten.
Morten Christensen (Præzi).

Uden mad og drikke duer 
”løbehelten” ikke. 

Et dejligt arrangement hjulpet 
godt på vej af det lokale erhvervsliv.
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FLERE VARIANTER FLERE VARIANTER 

Åbningstider butik 
Man-Fre 8-19 
Lør-Søn 8-18 

5-pak 

Tilbuddene gælder frem til næste udgivelse af Gelsted bladet 
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Lidt nyheder fra Borgerforeningen siden Gelsted Marked
Medarbejderfest
Kort efter markedet havde vi en meget vel-
lykket medhjælperfest, ca.200 personer - en 
rigtig god feststemning fra de fremmødte. 

Musikken blev leveret af Diskotek Kent og 
den levende musik af Bent Åen. Stegnin-
gen af kødet stod John Pearson for; meget 
vellykket.  I køkkenet stod Lisbet Schødts 
for at lede slagets gang med salatskæring - 
mange frivillige hjalp til; stor tak for det. 
Rigtig dejligt at så mange medhjælpere 
bakker op om medhjælperfesten.

Arbejdsdag på Holmegården
I oktober måned havde vi arbejdsdag på 
Holmegården. - Vi startede fredag efter-
middag og sluttede først sent søndag aften, 
hvor der blev støbt gulv i det nye mødelo-
kale. Rigtig meget blev lavet, især opryd-
ning i alle vores lokaler. Der blev også la-
vet reoler til smedeværksted, superdejligt 
med alt det, der blev lavet.

Vildtaften
I november havde Borgerforeningen invi-
teret til vildtaften. Rigtig mange tilmeld-
te, så vi måtte lukke for tilmeldingen 14 
dage før spisningen og derefter sætte nye 
tilmeldte på venteliste.  Superlækker mad 
lavet af kokken Steen og køkkenhjælperne 
Conny, Gerda, Anni, Lisbeth, Helle, Niels, 
Svend - uden dem kunne sådan en spisning 
ikke lade sig gøre. Vildtet var dåvildt fra 
Wedellsborg.  - En rigtig hyggelig aften, 
som nok bliver gentaget i november 2018.

Borgerforeningen 2018
Markedet for 2018 er vi allerede i fuld 
gang med at planlægge. Der er bestilt tel-
te hos Ørbæk Teltudlejning, tilmelding til 
stadepladser er så småt startet, musikken 
er næsten på plads. Vi fra bestyrelsen har 
fast kontortid på Holmegården torsdag fra 
kl. 19.00 til 21.30 samt arbejdsaften. Man 
er altid velkommen til komme og hjælpe 
eller besøge os på kontoret. 

Mandagsholdet
Mandagsholdet, som er en flok seniorer 
fra seniorklubben, er i fuld gang på Hol-
megården hver mandag fra 9.00-12.00. De 
laver alt forefaldet arbejde; der er også et 
par tømrere i gang med at lave shelters i 
skoven; det kan anbefales at gå en tur i 
skoven for at se, hvor langt de er nået.

Generalforsamling
Generalforsamling har vi mandag  
19. februar 2018 kl.19.30, hvor borger-
foreningen er vært ved et pålægsbord. Vi 
håber på stort fremmøde, så vi kan styrke 
Borgerforeningens arbejde. 
NB! Husk medlemskort for 2017.

Godt nytår
Gelsted Borgerforening.

Der blev arbejdet og lagt kræfter i til arbejdesdagen på Holmegård - både for mand og maskiner
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KLIPPEHULEN
TLF. 4156 2674

HERRE & DAMEKLIP

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

 

 

Jane Lind ho lm

Åbningstider
Man & ons:       9:00 - 20:00
Tirs & fre:         9:00 - 16:00
Tors & lør:       lukket

 
 

V/ Jane Lindholm
Gelsted Bygade 2

5591 Gelsted
Find mig også på facebook!

Gelsted 
Borgerforening
Den 19. februar 2018 kl. 19.30 
ifølge vedtægterne.

Borgerforeningen er vært ved pølsebord, 
kaffe, øl/vand efter generalforsamlingen.

Vel mødt! Bestyrelsen

NB. – Husk medlemsbevis for 2017

FEB.

19.
GENERALFORSAMLING

Borgerforeningens Vildtaften november 2017
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Borgmesterkontoret flytter ud

Natløb i Ejby

Carpark North i Husby

MØD OS PÅ www.totalbanken.dk - Tlf. 6345 7000

30 år med liv og glade dage  

på Gelsted Marked

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



Tirsdag d. 20. marts,  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: 

”DE TI BUD” 

 
Tirsdag d. 20 marts, 2018, kl. 19.00 i Ejby Hallen. 

Fri entre. Arrangeret af Samarbejdende Sogne. 

 

Arrangeret af Samarbejdende Sogne 

– står der ofte i kalenderen. Hvad betyder det? 

Det er et fællesskab mellem 12 sogne: 

                        EJBY     INDSLEV 

                BALSLEV        BRENDERUP 

            UDBY                     HARNDRUP 

            FØNS                         FJELSTED 

                ØRSLEV              GELSTED 

                     HUSBY   TANDERUP 

For at give bedre og mere nuancerede muligheder for at 
lave tiltag for alle, er formålet: 

- at styrke samarbejdet og det kirkelige fællesskab på 
tværs af sognegrænser. 

- at muliggøre arrangementer, som er for smalle, for 
omfattende eller for dyre for det enkelte sogn. 

Hvert sogn bidrager med et mindre kontingent, som 
sammenlagt giver større muligheder for arrangementer, 
der ellers ikke ville kunne gennemføres.  

 

Når der derfor er tilbud i nabosognene, skal man tænke: 
det er også mit tilbud. 

14

www.gelstedbladet.dk

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

 

- Cakevision - 
Det søde køkken 

 

Chokolade-, dessert- og kagekurser 
info@cakevision.dk   www.cakevision.dk  



Tirsdag d. 20. marts,  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: 

”DE TI BUD” 

 
Tirsdag d. 20 marts, 2018, kl. 19.00 i Ejby Hallen. 

Fri entre. Arrangeret af Samarbejdende Sogne. 

 

Arrangeret af Samarbejdende Sogne 

– står der ofte i kalenderen. Hvad betyder det? 

Det er et fællesskab mellem 12 sogne: 

                        EJBY     INDSLEV 

                BALSLEV        BRENDERUP 

            UDBY                     HARNDRUP 

            FØNS                         FJELSTED 

                ØRSLEV              GELSTED 

                     HUSBY   TANDERUP 

For at give bedre og mere nuancerede muligheder for at 
lave tiltag for alle, er formålet: 

- at styrke samarbejdet og det kirkelige fællesskab på 
tværs af sognegrænser. 

- at muliggøre arrangementer, som er for smalle, for 
omfattende eller for dyre for det enkelte sogn. 

Hvert sogn bidrager med et mindre kontingent, som 
sammenlagt giver større muligheder for arrangementer, 
der ellers ikke ville kunne gennemføres.  

 

Når der derfor er tilbud i nabosognene, skal man tænke: 
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Kirkehøjskolen: 
 

 
 
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. 
 

 
 
Lektion 5 
Med udsigt til begge sider 
v/ sygehuspræst Preben Kok 
Et gammelt visdomsord siger: ”Hvor der er helhed, er 
der altid mindst to sandheder, der er sande på samme 
tid.” I de sidste 40 år har vi i mange af livets 
væsentlige forhold glemt den ene af de to sandheder. 
F. eks. at man skal afblomstre for at kunne sætte 
frugt. Det er der nu ved at blive rettet op på. Hvordan? 
I den forbindelse spiller tro og kirke en særlig rolle. 
Hvilken? 
 
Tanderup Sognehus, Tanderupvej 73, 5591 
Gelsted, 
lørdag 17. marts 2018 kl. 9.00-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

I år er der indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 
søndag d. 11. marts. I Gelsted og Tanderup sogne 
er det  konfirmanderne og spejderne der er 
indsamlere. 

Indsamlingskampagnen hedder i år: 

Vi samler håb ind 
Igen i år kan man anvende mobilepay.  

Tag godt imod indsamlerne. 

 

Kirkernes  hjemmeside er ny: 
Fremover vil vi bruge hjemmesiden som 
informationsplatform. 

Konfirmander og deres forældre kan på 
hjemmesiden læse om undervisningen og følge 
med i diverse arrangementer, - som man gør på 
skolernes intra. 

Minikonfirmander, babysalmesang og kirkekor og 
alle andre vil ligeledes kunne følge med i aktuelle 
nyheder. 

MVh  -  Gelsted og Tanderup kirker, klik ind på: 

www.gelstedkirke.dk, eller 
www.tanderupkirke.dk. 
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Gelsted VVS er nu Vestfyns VVS Service A/S
Vi går effektivt til enhver opgave i VVS-installationer

Telefon: 64 46 25 80 - mobil 40 14 25 80
Granlyvej 44 - 5592 Ejby - www.vestfyns-vvs.dk
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FRA KIRKEBØGERNE: 
Døde i Tanderup Sogn: 

17. december - Ellen Marie 
Rasmussen, Birkelunden 185, 5592 
Ejby. 

Døde i Gelsted Sogn: 

14. december – John Rask 
Poulsen, Gelstedskovvej 1, 5591 
Gelsted. 

17. december - Villy Frederiksen, 
Kingstrupvej 120, 5591 Gelsted. 

1. januar – Erik Jensen, 
(Lungeskov), Kastanievænget 5, 
5592 Ejby. 

Døbte i Gelsted Kirke: 

30. december: Theo Simenta Lahn 
Rishøj, Næsbyhovedvej 41.2, 5270 
Odense V. 

 

LØRDAGSDÅB: 

Ved ønske om barnedåb, kan 
der vælges mellem søndagenes 
gudstjenester og udvalgte 
lørdage det næste halve år: 

3. marts og 12. maj. 

Aftal med sognepræst Dorthe 
Stæhr Nielsen, 6449 1096. 

Hjemmebesøg og rund 
fødselsdag 

Ønsker du en snak om stort 
og/eller småt med sognepræsten, 
så ring og få en aftale på tlf: 
64491096. 

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. 

Venlig hilsen 

Sognepræst Dorthe Stæhr Nielsen. 

BABYSALMESANG: 
Starter foråret 2018:  

onsdag d. 21. februar kl. 10.30 i 
Gelsted sognehus. Alle nyfødte 
børn frem til ca. 1 år med deres 
forældre er velkomne. 

Vi synger, hører musik, leger, 
hygger og får en kop te/kaffe. 

 

Har du spørgsmål?  - Kontakt:    
Lars Reinholt, på tlf. 2380 3938. 

Fra sidste års fastelavn:  

 

SOGNECAFE’EN:  

I Gelsted Sognehus:     
Vi mødes til fællesskab hvor vi 
hygger, snakker, nørkler, har 

besøg, tager på en lille udflugt   
eller har andre gode ideer.   

Forårssæsonen starter torsdag d. 
18. januar kl. 10.00 til 11.30.  

Frem til påske er datoerne: 

1. februar                                         
15. februar                                         
1. marts                                            
15. marts. 

Er der spørgsmål, evt. om 
muligheder for samkørsel, så 
kontakt Hanne: 2184 8659. 
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BABYSALMESANG: 
Starter foråret 2018:  

onsdag d. 21. februar kl. 10.30 i 
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GUDSTJENESTETIDER: 
2018 GELSTED TANDERUP Bemærkninger: 
FEBRUAR    
Sønd. d. 4. 11.00 9.30 seksagesima 
Sønd. d. 11. 14.00 ingen fastelavn 
Sønd. d. 18. ingen 14.00 MIJU 1.s.i fasten 
Sønd. d. 25. 11.00 9.30 2.s.i fasten 
MARTS:    
Sønd. d. 4. 9.30 11.00 3.s.i fasten 
Sønd. d. 11. 11.00 9.30 Midfaste 

indsamling 
Sønd. d. 18. 14.00 LAH ingen Mariæ bebud. 
Sønd. d. 25. 9.30 11.00 Palmesøndag 
Torsd.d. 29. 14.00 19.00 Skærtorsdag 
Fred. d. 30. 11.00 ingen Langfredag 
APRIL    
Sønd. d. 1. 11.00 9.30 Påskedag 
Mand.d. 2. 9.00 - JCR ingen 2.påskedag 
Sønd. d. 8. 9.30 11.00 1.s.e.påske 
Sønd. d. 15. 9.00 - LAH Ingen 2.s.e.påske 
Sønd. d. 22. 9.30 11.00 3.s.e.påske 
Fred. d. 27. ingen 9.00 - JCR Bededag 
Sønd. d. 29. 9.30, 

11.30 
ingen Konfirmation 

 

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                                 

 FRA KALENDEREN: 
11. februar: kl. 14.00 - Fastelavnsgudstjeneste i 
Gelsted Kirke, derefter slår vi katten af tønden på 
Holmegården, og spiser fastelavnsboller. Udklædning 
er velkommen både i kirken og på Holmegården. 

15. februar: Sognecafe i Gelsted sognehus, kl. 10.00. 

21. februar: Babysalmesang starter i Gelsted 
Sognehus kl. 10.30. 

24. februar: Kirkehøjskole i Ejby sognehus. 

1. marts: Sognecafe i Gelsted Sognehus, kl. 10.00. 

11. marts: Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Se 
omtale andet sted i bladet. 

13. marts: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15. 

15. marts: Sognecafe i Gelsted Sognehus. 

17. marts: Kirkehøjskole i Tanderup Sognegaard. 

20. marts: i Ejbyhallen kl. 19.00: Hella Joof giver sin 
udlægning af ”De 10 bud”. Konfirmanderne med 
deres familier er specielt velkomne.                             
Fri entre.                                                                
Arrangeret af Samarbejdende sogne. 

17. april: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15. 

25. april: i Brenderup Kirke, kl. 19.00:  Mød 
forfatteren  Charlotte Rørth, der har skrevet bogen: 
”Vi har mødt Jesus, - og hvad kommer det andre 
ved?”  Entre: 50 Kr,- betales ved indgang.                              
Alle er velkomne.                                                  
Arrangeret af Samarbejdende Sogne. 

29. april: Konfirmation i Gelsted Kirke: kl. 9.30           
og kl. 11.30. 

6. maj: Konfirmation i Tanderup Kirke kl. 10.00. 
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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

www.gelstedbladet.dk

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

Fodbold

Indefodbold
Der spilles indefodbold torsdag og fre-
dag i Gelsted-hallen. Vil du gerne være 
med, så kig ind i hallen og hør, hvornår dit 
hold træner. Alle hold deltager i stævner 
og turneringer.

Udendørs fodbold
Udendørs fodbold for herre/senior starter 
primo februar. Derefter trænes der man-
dag og torsdag kl. 19:00 samt lørdag kl. 
13.00. Herre serie 3-1 pulje 1 foråret 2018 
består af følgende hold: Allesø, B1909, 
B1913, Bogense, Chang, DSIO, Gelsted 
G&IF, Lumby, Skjoldsparken, Stige, Ta-
rup-Pårup og Veflinge. 

Ungdomsholdene, fra U10 til U18, fort-
sætter det gode samarbejde med Ejby 
IK og Brenderup IF. Vi hedder EGB som 
står for Ejby/Gelsted/Brenderup.  Følg alle 
hold på www.dbufyn.dk

Se hvornår alle hold starter udendørsfod-
bold på hjemmesiden: www. ggif-fyn.dk

Udvalgsvalg
Der afholdes udvalgsvalg tirsdag den  
20. februar kl. 19.00 i klubhuset.

Gelsted G&IF klubdragt
Det er stadigvæk muligt at købe en Gel-
sted G&IF  sort Adidas klubdragt. Har du 
ikke allerede fået en seddel fra din træ-
ner, så kontakt dem. Der er flere sedler i 
klubhus-cafeteriet. Dette tilbud er til alle, 
uanset om du går til gymnastik, spinning, 
badminton eller fodbold. 

Frisk hjælper til bane- 
opkridtning søges 
Vi søger en frisk hjælper til at kridte fod-
boldbanerne 1 til 2 gange om ugen. - Den 
nuværende kridtmester vil meget gerne 
hjælpe den nye kollega i gang og vil også 
gerne være afløser, hvis der er behov for 
det. Opstart ultimo februar med træ-
ningsbanerne. Kampbanerne kridtes op i 
marts. Fodboldturneringen starter i april 
måned.

Er du frisk på en tur med kridtmaskinen 
rundt på fodboldbanerne? - Vil du være 
vores nye hjælper og høre mere om job-
bet, så kontakt Holger tlf.nr. 61617924 el-
ler Britta tlf.nr. 20319308

Vi ønsker alle en god sæson
Med venlig hilsen
Gelsted G&IF, Fodboldafdelingen
Andrea, Marianne, Jesper, Søren og Britta

U10 drenge til Fynske Bankcup i Assens den 
13. januar 2018. Der blev kæmpet flot, man-
ge gode redninger, flotte mål og godt sam-
spil på banen. Drengene fik en masse gode 
spurtpræmier. På billedet ses stående Mag-
nus, Max og Simon C og siddende Malthe, 
Hjalte og Simon N.

GGI&F
Afholdning af ordinær generalforsamling
Onsdag den 14. marts kl. 19.30 i klubhuset på Sportsvej 5, 5591 Gelsted 
Sanne Enggaard Pedersen 
Næstformand GGI&F 

MARTS

14.
GENERALFORSAMLING
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www.ingridmarie.dk
- altid åbent i webshoppen

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

Åbningstider Ovnhusvej 3, Føns, 5580 Nr. Åby: 

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

www.gelstedbladet.dk
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www.ingridmarie.dk
- altid åbent i webshoppen

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

Åbningstider Ovnhusvej 3, Føns, 5580 Nr. Åby: 

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

Tanderup
Vognmandsforretning I/S

Tanderupvej 60 - 5591 Gelsted

Tlf. 6478 1083

Fax. 6478 1023

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

Nyfæste 11
5560 Aarup

Tlf.: 5121 0847
malerclausen@gmail.com

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

Tirsdag Torsdag Fredag
16.00

16.15

16.30

16.45

17.00

17.15

17.30

17.45

18.00

18.15

18.30

18.45

19.00

19.15

19.30

19.45

20.00

20.15

20.30

20.45

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

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

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

Bemærk:
Træningen foregår
i Gelsted Hallen

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

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

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

Mandag Onsdag

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

NYT NYT 
NYT Se beskrivelse

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

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

www.gelsted-gymnastik.dk

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

Tilmelding 
nødvendig
Max. 15 deltager

Nyfæste 11
5560 Aarup

Tlf.: 5121 0847
malerclausen@gmail.com

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

www.gelstedbladet.dk

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

Badminton

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

Forårsopvisning
Der afholdes forårsopvisning
i Gelsted Hallen
søndag den 25. marts kl. 10.00
Gratis adgang

På foreningens vegne
Sanne Pedersen
Næstformand

Gymnastik

Majfest/sportsdagen 
genopstår i Gelsted 
den 25. og 26. maj 2018
GG&IF påtænker at genoplive Majfesten, 
så afsæt dagene i maj.
Programmet er ikke fastlagt, 
så vi er åbne for input og forslag.
 
Koordinator er Søren Jepsen
Mobil : 29 66 36 65
Mail: jepsen.soren@live.dk
 
Med venlig 
hilsen
GG&IF
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www.gelstedbladet.dk

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

Positiv udvikling for FGH’s ungdom

Efter nogle år hvor det har været svært at 
få de yngste børn til at spille badminton, 
har FGH i år fået stor tilgang af spillere i 
gruppen U9 og U11. 

Det har betydet, at vi ud over et U11 D 
hold også har kunnet tilmelde et U11 be-
gynderhold til den turnering, der er star-
tet efter jul. 

Det er også positivt at se, hvordan spiller-
ne udvikler sig fra kamp til kamp. - F.eks. 
skulle U11 holdet møde Dalum Hjallese i 
både 1. og 2. runde. I første kamp tabte de 
stort, men allerede en måned efter spil-

lede de 2 samme hold en helt lige kamp. 
Synd, de ikke skal mødes en gang til, så 
ville vi nok vinde. 

Også vores U13 D hold klarer sig rigtig 
flot. De fleste kampe er blevet vundet, og 
her er det godt at se vores piger kæmpe 
flot i alle kampene og vinde de fleste, selv 
om de ofte spiller mod drenge.

De to U15 hold har det lidt sværere, men 
kæmper flot og specielt det hold, der be-
står næsten kun af piger, har haft nogle 
gode kampe.

Den 3. december afholdt FGH i samarbej-
de med DGI et begynderstævne med del-
tagere fra hele Vestfyn. De 28 deltagere 
spillede i flere aldersgrupper, hvor turne-
ringen gik ud på, at spillerne skulle have 
så lige kampe som muligt, og derfor var 
der ikke en vinder; men 28, som alle fik en 
præmie med hjem. 

Når en af de yngste spillere, der havde 
tabt alle sine kampe, kommer hen og si-
ger, at det bare var et rigtig godt stævne, 
så kan det jo ikke være helt skidt.

Efter stævnet var der velfortjente æble-
skiver til alle børnene.

Næste opgave for FGH’s ungdomsspillere 
er kommunemesterskaberne i Nørre Åby 
den 3. februar 2018, hvor vi har tradition 
for at hente mange titler hjem. 

Lars Jensen, FGH

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

Tlf. 64 49 22 99

Motionscenter i Gelsted-Hallen 
Se mere på: www.eikmotion.dk EIK Motion

Åbent Hus i EIK Motion 1. januar 2018
www.gelstedbladet.dk
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Langelandsvej 6, 5500 Middelfart

Bestil online 
via Super Brugsen Gelsted

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

Hvad laver de i Gelsted Lokaludvalg?
Det spørgsmål er der nok mange, som af 
og til stiller sig selv i Gelsted.

Det ultrakorte svar er, at et lokaludvalg 
er den lige kontakt eller bindeled mellem 
kommune og borger, og i Gelsteds tilfælde 
er det Middelfart Kommune vi samarbej-
der med.

Hvad har Gelsted Lokaludvalg så arbejdet 
med de sidste par år? Rigtig meget; og me-
get har båret frugt i form af konkrete afta-
ler og synlige resultater.

En af de ting, som vi har brugt en del tid 
på i samarbejde med antenneforeningen, er 
fx fibernet, som nu bliver rullet ud i Gelsted 
og omegn i 2018. Det er en stor og vigtig ting 
for byen, som vi glæder os til kommer i gang.

En anden ting, vi har arbejdet med, er at få 
de ødelagte ruder ved gangstien under ba-
nen skiftet, samt få de andre vasket og få 
fjernet vild bevoksning foran ruderne. Det 
så ikke for pænt ud. Dette viste sig ikke 
at være så nemt, som man skulle tro. Vi 
kontaktede kommunen, som kunne fortæl-
le os, at de ejede området op til glasruder-
ne, og de nok skulle fjerne buske og holde 
græsset, så det ville se pænt ud. 

Men de store glaspartier var Bane Dan-
marks område, og her løb vi alle panden 
mod muren! Vi var alle ved at opgive ef-
ter næsten et års arbejde, men med lidt god 
vilje og gåpåmod lykkedes det os at finde 
den person, som stod for dette ved Bane 
Danmark. I løbet af kort tid var det bragt i 
orden. Så stor tak til Lars, vejformand ved 
Middelfart Kommune samt Bane Danmark.

 
Det er også lykkedes os at få afsat midler 
til at få rettet fortovet op fra Gelsted Kro 
og helt ned til stationen. Det er ikke sik-
kert at færdes på, og vi glæder os til, at det 
kommer i stand her i starten af 2018.

En af de andre ting, som vi har arbejdet 
med er vores veje. Her er der fx kommet 
nyt slidlag på Søndergade ned til Hylke-
damvej, samt hele Hylkedamvej. Gelsted 
Mose har også fået et nyt slidlag, som 
skulle kunne klare de tunge skolebusser.

Hele området ved stationen og ned til Gel-
sted Kro har fået ny slidlag samt nye stri-
ber. Her skal lyde en tak til Klaus Henrik-
sen fra Middelfart Kommune. 

Nede ved Gelsted Hallen er der også kom-
met nyt slidlag på samt ny opmærkning til 
parkering, så der er klar til alle dem, som 
vi håber, vil bruge det nye motionscenter, 
der åbner i januar 2018. Dette har lokalud-
valget også været inde over, som bindeled 
mellem Hallens venner, GGIF og EIK mo-
tion i Ejby. Fra Lokaludvalget skal der lyde 
en stor tak for samarbejdet, og vi ønsker, 
at det kommer rigtig godt fra start, og at 
samarbejdet omkring aktiviteter i Gelsted 
Hallen fortsætter den gode udvikling.

Vi har også arbejdet for, at vores Brugs 
kunne få et skilt ud at stå ved omfartsvejen 
på den trekant, der er ved Smutvejen. Det-
te er lykkedes, og vi glæder os til at om-
rådet bliver ryddet for træer, og der bliver 
sået græs på området. Det kommer til at 
åbne op, så man igen kan se, der ligger en 
by inde bag ved. Stor tak til Kirsten Ras-
mussen fra Middelfart Kommune for hjæl-
pen til dette.

Vi arbejder også på at få byen til at se pæn 
ud for alle de, som dagligt kører igennem 
vores by via omfartsvejen. Her har vi fået 
ryddet de buske, som står i rundkørslen ved 
Hylkedamvej, så man kan se, at der ligger 
en by på den anden side. Der vil blive sået 
græs inde mellem de træer, som står der, og 
det vil bliver klippet af kommunen, når tid 
er. Det samme gælder for det område, som 
er på begge sider af Smutvejen, her vil der 
også blive åbnet op. Her skal lyde en tak til 
Dan Jensen fra Middelfart Kommune.

Vi arbejder også på at få nogle flere leje-
boliger til byen. Dette tager tid, men vi er 
sikre på, at det nok skal bære frugt på et 
tidspunkt.

Som I kan se, er der masser af ting at tage 
fat på og se til som medlem af et lokalud-
valg, og det kræver også noget tid, men det 
er også virkelig givtigt og spændende at 
være med til. 

Til generalforsamlingen den 20. februar er 
der gode folk der takker af i lokaludvalget, 
og det giver plads til nye kræfter. Så hvis 
du har lyst til at være med til lave forbed-
ringer samt nye tiltag i byen, så er du mere 
end velkommen til at være med. Vi ved 
f.eks., at der er flere, der ønsker en lege-
plads i den sydlige ende af byen, det synes 
lokaludvalget også er en god idé, men vi 
har desværre ikke kræfter til at løse alle 
opgaver. Derfor håber vi på, at flere gerne 
vil være med.   
Har du interesse, spørgsmål 
eller kommentarer send en mail til 
gelsted.lokaludvalg@gmail.com

Gelsted Lokaludvalg
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www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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GENBRUGSBUTIKKEN GELSTED
Telefon
64 49 19 99
Tlf. vedr. afhentning
20 78 21 10

Åbningstider
Mandag  9.00 - 12.00
Tors - fredag 10.00 - 16.00
Lørdag  10.00 - 14.00

www.gelstedbladet.dk

Gelsted Lokaludvalg
Afholdning af ordinær generalforsamling
Tirsdag den 20. februar 2018 klokken 19.00 på Holmegården, 
Søndergade 80, 5591 Gelsted - efter fællesspisningen

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
1. Valg af dirigent 
2. Udvalgets årsberetning og drøftelse af foreningens forhold
3. Behandling af regnskab  
4. Behandling af indkomne forslag 
    • Udvalget foreslår en opdatering af vedtægter for Gelsted lokaludvalg
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 
På valg er: 
1) Per Vismark Larsen, modtager ikke genvalg som formand
2) Peter Olsen, modtager ikke genvalg 
3) Bent Clement, modtager ikke genvalg
Valg af suppleanter:
På valg er:
1) Jens Wanell
2) Birgithe Vibe Larsen
6. Konstitueringen med posterne: for-
mand, næstformand, kasserer, 2 x med-
lem, 2 x suppleanter sker på et efterføl-
gende konstitueringsmøde, der evt. kan 
afholdes i forbindelse med førstkom-
mende lokaludvalgsmøde. 
7. Eventuelt 

Generalforsamlingen afholdes efter 
fællesspisningen, og det er vores håb, 
at der er mange, der har lyst til at bli-
ve og høre mere om lokaludvalgets 
arbejde i det forløbne år. Deltagelse i 
generalforsamlingen er åben for alle 
og er ikke betinget af deltagelse i 
fællesspisningen. 

Med venlig hilsen 
Gelsted Lokaludvalg

De ødelagte ruder ved banen

Gelsted Hallen

Skilt til Gelsted Bytorv

Rundkørsel ved Hylkedamvej

FEB.

20.
GENERALFORSAMLING

 

 FÆLLESSPISNING I GELSTED 
 Gelsted Lokaludvalg og Borgerforeningen afholder 

fællesspisning for alle borgere i Gelsted og omegn. 
Tag naboen, genboen eller familien med til en hyggelig aften. 

 
 

Tirsdag den 20. Februar 2018 
kl. 18.00 på Holmegaarden.       Søndergade 80, 5591 Gelsted 

 
Menu:   Flæskesteg med rødkål, chips, sovs og kartofler. 
    

       
Kaffe og småkager til dessert              

 
           Menuen leveres af:  Menuen er hjemmelavet  

Der er mulighed for køb af drikkevarer til ”købmandspriser”. Vi laver rød saftevand til 
børnene.  Pris:      

kr. 65,- pr. voksen kr. 35,- pr. barn op til 12 år. 
 
           Tilmelding senest Søndag den 18. Februar kl. 22.00  

   gelsted.lokaludvalg@gmail.com eller på sms 42 50 76 30 
 

     
  Husk at     medbringe  Bestik og Tallerken 
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Psykolog Hanne Groth

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

Psykolog Hanne Groth

Psykolog Hanne Groth

Psykolog Hanne Groth

Professionel psykologhjælp
Behandling af børn og voksne
Ingen ventetid

www.gelstedbladet.dk

Året 2017 er historie, året 2018 er aktuel
Julenisserne er rejst hjem igen, og fasten 
står for døren

Gelsted Seniorklub ønsker alle et godt og 
lykkebringende nytår

I seniorklubben er de ugentlige aktiviteter 
allerede godt i gang igen efter en velover-
stået juleferie.

Allerede lørdag eftermiddag, den 10. fe-
bruar skal vi til dilettant i Gelsted Forsam-
lingshus, og umiddelbart derefter går for-
beredelserne til vinterfesten i gang.

Denne gang er det Gelsted Kro, som står 
for de kulinariske retter, såsom suppe og 
oksekød med peberrodssovs. Festen løber 
af stablen onsdag, den 28. februar, og til-
meldingerne er allerede godt i gang.

Siden sidste udgave af GELSTED BLA-
DET, har vi afholdt vores julefest, som 
denne gang bestod af en julefrokost med 
musikalsk underholdning af Kirsten og 
Poul. Hele 90 medlemmer deltog, billeder-
ne fra festen taler deres tydelige sprog.

Som noget nyt har vi fået installeret te-
leslyngeanlæg på 1. salen på Holmegår-
den. Anlægget har været prøvet af, og de 
af medlemmerne, som har haft mulighed 
for at teste anlægget, har alle været super 
godt tilfredse, så vi venter megen glæde af 
anlægget fremover.

Ligeledes har det været et ønske fra med-
lemmernes side, at der kom nogle papir-
holdere op på toiletterne, og med borger-
foreningens velvillige assistance er det 
lykkedes, således alle nu har mulighed for 

at få tørret næsen eller hænderne, når de 
har været på toilettet.

Et medlemsskab af Gelsted Seniorklub ko-
ster i 2018 igen kun kr. 50,-.  Vi er ikke 
så gode i klubben til at indeksere kontin-
gentet. Vi skal ikke ud at skabe overskud. 
Vi skal kun skabe glæde, aktivitet og god 
trivsel for alle over 60 år. Da året 2017 eb-
bede ud, var der 218 medlemmer, så i be-
styrelsen er vi spændte på hvor mange, der 
indløser kontingent for 2018.

Skulle der være nogle, som er dårligt gå-
ende, så vil jeg også lige gøre opmærksom 
på, at vi i Gelsted Seniorklub har en lift, 
som kan køre medlemmerne op på 1. sa-
len. Denne lift er sponsoreret af frivillige 
medlemmer samt firmaer i Gelsted og di-
verse fonde. Så der er ingen undskyldning 
for evt. gangbesværede for ikke at være 
medlem af Gelsted Seniorklub og derved 
have mulighed for at deltage i de aktivite-
ter, der kan bydes på - til glæde og gavn for 
os lidt ældre. 

Jeg ser frem til et forrygende år 2018, hvor 
jeg også kan afsløre, at vi er i gang med at 
arrangere en tur til LEGO HOUSE i Bil-
lund, turen køres onsdag den 16. maj, men 
mere om dette senere.

GODT NYTÅR OG 
PÅ GENSYN I KLUBBEN
Steen Ole Sørensen

    



25

SCHREINERS
Aarup

Spil

Legetøj

Lædervarer

Bøger

Lotteri

Farvepatroner

...så hvorfor køre til 
storbyen, når du kan 

købe det lokalt.
Kærlig hilsen

Sine & Maibritt.

www.gelstedbladet.dk

Ejby Kommunes 
Lokalhistoriske Arkiv
Afholdning af ordinær generalforsamling
Torsdag den 15. marts kl. 19.30 Balslev Forsamlingshus

• Finn Sørensen fortæller om Balslev.
•  Filmklip.
• Årsberetning.

Entre kr. 50,- inkl. kaffe.

Støtteforeningen afholder generalforsamling kl. 18.30 
samme sted. Yderligere information om støtteforeningen 
på: www.ejbyarkiv.dk

Vel mødt, Bestyrelsen

MARTS

15.
ÅRSMØDE

Hobbyklubben 
Gelsted 
Afholdning af ordinær generalforsamling
Onsdag den 14. marts kl. 19.00 på Gelsted Skole.

Dagsorden iflg. vedtægter.

På bestyrelsens vegne
Ann-Britt Larsen

MARTS

14.
GENERALFORSAMLING

Gelsted Krolf Klub 
Afholdning af ordinær generalforsamling
Mandag den 5. marts 2018 kl. 14.00
i seniorklubbens lokaler på Holmegården.

Dagsorden iflg. vedtægter.
På valg er:
• Sten Blaakilde, som modtager genvalg
• Anna Hansen som ikke modtager genvalg.

Foreningen er vært ved en forfriskning.
Bestyrelsen håber på stort fremmøde.

På bestyrelsens vegne
Sten Blaakilde

MARTS

5.
GENERALFORSAMLING
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Spændende beretning for en helt ny klub 
for Gelsted Seniorer i Gelsted 1996
En regnvejrs–historie er samlet her fra 
nogle referatklip fra Seniorklubbens start 
i 1996 
        
Gelsted Seniorklub: Stiftet den 3. september 
1996 iflg. protokollen: Bestyrelse: Jørgen 
Jørgensen (formand) Minna Hansen (næst-
formand) Kirstine Kock (kasserer) Ernst 
Lund (bestyrelsesmedlem) Jørgen Danny 
Hansen (sekretær) Bent Mejsling (Revisor) 
Frede Saabye og Svend Ø Hansen (supple-
ant). Lokalerne: Gratis stillet til rådighed 
af Borgerforeningen mod arbejdsydelse 
fra mandagsholdet. Borgerforeningen gav 
kaffen – Else kom med hjemmebagt kage. 
– Det var starten. 
19/09 1996: J.J. fortalte om betingelser 
og betaling for dans og gymnastik. Tage 
Hansen kom med tilbud om en times gratis 
prøvebowling i Middelfart. 
25/09: Ny petanquebane indviet. – Minna 
klipper snoren. – Arne R. og Karen J. del-
tog fra Ejby Kommune (borgmesteren for-
hindret). De to gratulerede klubben med 
banen. Gelstedhåndværkere og handlende 
sponsorerede den nye bane. - Klubben ud-
førte den. 
02/10: Medlemmerne kørte til bowling i 
Assens. 
13/11: Borgmesterbesøg. 
27/11: Tidlig julefrokost med 54 medlem-
mer. Klubben gav 1 øl og 2 snapse. 
11/12: J.J. Køber en ribbe til strækøvelser. 
26/01 1997: Jørgen J. oplyser, at petanque-
banen med tæppe er god at spille på. Tak-
kede Gerda og Asta for rengøringen. Rul-
legardiner i ovenlys sat i. Program for 1. 
halvår lagt frem. 
02/02: 51 medlemmer mødte op. Da-
megymnastik og kortspillere. 
09/02: Tage fortalte om fiskegrej – pris – 

katalog. – Håber, det bærer frugt til fiske-
klubben. 
16/02: Tysklandstur med KC busser. – 31 
deltagere. 
23/02: 44+2 børn mødte op. Endnu ikke 
fastlagt tur til Albani. J.J. efterlyser rengø-
ringspersonale, og mange meldte sig på skift. 
15/03: Else Minna og Jørgen Danny købt 
gardinstof ved Werenberg, og sy-hold 
etableret. 
29/03: 44 mødte op, og gymnastik ophører. 
02/04: Aftalt at ferieperiode er fra den 25. 
juni til den 27. august. 
09/04: J.J. efterlyste forslag til festdag før 
ferien. 
11/04: Borddækning kl.16, til festen onsdag. 
Modtaget kr. 25.000 fra Indenrigsministeriet. 
16/04: Rigtig god gang i petanquespillet, og 
J.J. opfordrer til at spille efter reglerne. 
30/04: Modtaget kr. 20.000 fra Folkeoplys-
ningsrådet. – Købt klaver – Ellen Nielsen 
spiller: Far er så streng og skænder på mor. 
Købt 60 puder til stole, tallerkener og bestik. 
07/05: Ellen spiller til sang, og ny indkøbt 
højtaleranlæg prøves af. 
21/05: Dejligt med klavermusik siger Jørgen 
Danny, som har været fraværende i 4 uger. 
28/05: Gæster fra Aarup, og Else og Jørgen 
har lagt de nye puder på stolene. 
04/06: Kun 33 medlemmer mødte op; – 
måske pga. det gode vejr. Måske tidligere 
ferie næste år. 
11/06: 43 kom til møde - med/om Ældresa-
gens bestyrelse fra Aarup mødte op. 
12/06: Tysklandstur over Åbenrå med sejl-
tur på fjorden med frokost og tilbehør. Godt 
med sang. 
18/06: Ny bund lægges på petanquebanen. 
Stalden klargøres til næste sæson. God hjælp. 
25/06: Sidste møde før sommerferien med 
42 fremmødte. J.J. og Jørgen Danny klar

gjorde grillen og lavede kalkunkoteletter + 
pølser fra slagteren. Pigerne lavede grønt 
tilbehør. Der blev spillet amerikansk lotte-
ri, og det hele sluttede ved 18 tiden. Så ferie. 
27/08: Første møde efter ferien med 45 
medlemmer. J.J. takkede for den store hjælp til 
loftet i underetagen (må være i stalden), samt 
hjælp til markedsboden, samt for æg + kager. 
Det blev til en omsætning på kr. 8.280,00; 
men klubbens andel ikke opgjort endnu.
03/09: 46 sang af fuld hals ved kaffen. Da-
merne spillede kort ude ved petanque-folkene. 
04/09: Bestyrelsesmøde ved Ernst Lund. – 
Nu 73 medlemmer. Rigtig fint i den korte 
periode efter starten. – Forskellige arrange-
menter og ture blev drøftet. F.eks. Frøslev-
lejren, Bryggeriet Vestfyn, Visit af Sigfred 
Pedersens niece, Benni Gammelgaard og 
dennes mand Poul. Sidstnævnte blev til vir-
kelighed. De kommer den 14/01 19 98. Be-
hov for billardbord?? Det undersøges af J.J. 
Kan måske findes i gul og gratis. 
10/09: 43 mødte op. – Vejret fint, men ikke 
mange ude på banerne. 
17/09: Generalforsamling og Verner Mad-
sen blev valgt til dirigent.. Formanden 
oplyste, at der nu var 74 medlemmer - til-
fredsstillende, idet der kun var 37 fra star-
ten – fint nok - og takkede for arbejdet med 
lokalernes klargøring. – Bestyrelsen blev 
genvalgt. - Frede Saabye og Erik Pedersen 
er bestyrelsessuppleanter. - Bestilt 3 stk. 
pointtællere til petanquebanen.

Nævnte er plukket ud af fyldige møderefe-
rater i opstartsperioden. - Se mere historie 
på www.gelstedseniorklub.dk       
NB: I januar år 2018 = 221 reg. medlem-
mer, hvor ca. 70 – 75 mødes hver onsdag.  

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

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

Ejby Kommunes Lokalhistoriske arkiv
Stationsvej 25, 5464 Brenderup. 
Modtager alle arkivalier 
(papirer, dokumenter, billeder mv.)
Tlf. 88 88 52 49
tirsdage 19.30 - 21.30
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 velkom-
ne, begynderhold etableres og undervi-
ses fra kl. 18.30”

Foreningshuset Holmegaard 
Støtte og udvikle idræts- fritids- kultur- 
kreative- 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 Jagtforening 
Formand: Lars Mørk Hansen 
Mobil. 21 63 84 12

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

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.

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

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

Lægernes tlf. tid: 8:00 - 09:00
Tidsbestilling: 9:00 - 12:30
Receptfornyelser: 9:00 - 12:30

Skoletandplejen:
Ejby Skole Tlf. 88 88 55 17
S.F.O Tlf. 88 88 55 50

Gelstedbladet:
post@gelstedbladet.dk
www.gelstedbladet.dk

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: Tlf. 70 10 20 30
Vagtlægen: Tlf. 70 11 07 07
Politiet: Tlf. 114
Alarm: Tlf. 112



www.gelstedbladet.dk

28

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

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

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

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

Aarup Apotek
Bredgade 60, Aarup · Tlf. 63 46 51 05

 1 2 3 4 5 

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

Poul Jensen
40781100

Vi er
medlem af

 

Frimærkets Venner, Gelsted slår igen dørene op
For ellevte gang afholder Frimærkets Ven-
ner, Gelsted, søndag den 4. marts 2018, 
byttedag på Gelsted Skole.

Alle er velkomne. Der er gratis adgang. 
Dørene er åbne fra kl. 10.00 – 15.00

Der vil være en frimærkehandler og ad-
skillige krejlere tilstede. Der vil også
være mulighed for at bytte. Så kan du få 
udfyldt nogle af hullerne i din samling. 
Vi har i år åbnet mulighed for at købe/sæl-
ge/bytte andre emner end frimærker. 

Der vil blive afholdt et anvisningssalg med 
bl.a. serier, samlinger, rodekasser samt 
kuglepenne og lightere.

Anvisningssalget starter kl. 14.00, og der 
er mulighed for gennemsyn fra kl. 13.00

Du kan se mere om klubben og anvis-
ningssalg på vores hjemmeside. 
www.frimærketsvenner.dk

Er du interesseret i at samle/bytte frimær-
ker, så prøv at komme til en af vore mø-
deaftener. 

Vi mødes to gange om måneden. Du kan 
se hvornår på vores hjemmeside.

Bestyrelsen


