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Deadline næste nummer
Søndag d. 6. maj 2018

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

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

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

GELSTED BLADET

NR. 4

28. ÅRGANG

OKTOBER 2017

Borgmesterkontoret flytter ud

Natløb i E
jby

Carpark North i H
usby

MØD OS PÅ www.to
talbanken.dk - T

lf. 6
345 700030 år med liv

 og glade dage  

på Gelsted Marked

Se de mange flotte bille
der

GELSTED BLADET
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DECEMBER 2017

Hilsen fra den anden side af jorden Projekt Fibernet bliver gennemført
Seniorklubben på tur
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Ole Automesters 
sidste arbejdsdag
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Aktiviteter i dagplejens hus
På Gelsted Byvej 29 ligger dagplejens hus, 
markeret med et flot skilt på væggen, hvor 
der står Legestuen.

Dagplejen har siden 1997 ejet huset på 
Gelsted Byvej 29, købt af daværende Ejby 
Kommune. 

Dagplejen har mange aktiviteter/traditio-
ner i huset gennem hele året:

• Der afholdes vinterarrangement 
 (de sidste 2 år med besøg af Else-Marie 
 og kælegrisen)
• Fastelavn
• Dagplejedagen som afholdes sammen  
 med alle dagplejere fra Ejby samt med 
 deltagelse af bedsteforældre og forældre

• Fernisering (med forældredeltagelse  
 om eftermiddagen)
• Juletræsfest

Udover vores planlagte arrangementer er 
der fokus på, at børnene mærker nærvær 
og omsorg. Som dagplejere skaber vi mu-
lighed for at deltage i de læringsmiljøer, 
dagens aktiviteter nu er. Det kan være 
sang, motorik, madlavning, ude liv, fri leg 
og andre sanselige oplevelser. - Rammer 
som dagplejen laver, for at børnene udvik-
ler en sund forståelse for personlig udvik-
ling gennem legen med kammeraterne og 
sig selv. Leg er børnenes måde at udvikle 
sig på, noget vi som dagplejere støtter med 
deltagelse og opmuntring. 

Alle dagplejere er i gang med uddannelse, 
som er sammensat af 3 moduler på hver 
4 ugers varighed, nogle af de emner, der 
arbejdes med, er Neuropædagogik, børns 
sansning og bevægelse, børns kompeten-
cer, børns sproglige udvikling, forældre 
med diagnoser, forandringsprocesser og 
mange flere spændende emner.

Om torsdagen lånes vores dagplejehus 
også ud til hjemmegående forældre i Gel-
sted, Ejby og omegn.

Vi vil gerne sige stor TAK til Super Brug-
sen, Gelsted og Ejby Bageren, som begge 
har sponseret til nogle af vores arrange-
menter.

Dagplejer Charlotte Jørgensen

Intet så godt som at spise ude ”Flyvende blade er sjove”



www.gelstedbladet.dk

5

Alt i hjemmeslagtning, 
pålægsfade og lækkert kød

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

homebanking konto nr. 6880 - 2825353
 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

”Ihhhhh - må jeg godt slå nu”Sjov med favrige kegler

Nye kunstnere på vej

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

Bestil mad ud af huset til din næste fest hos os

Wienersnitzel 
med brasede kartofler,  
skysovs, ærter ......................... 125,-
Mørbradgryde 
med ærter og råstegte  
kartofler .................................. 135,-
Kroens hakkebøf 
med pommes frites,  
mixed salat & dressing ...........100,-

Steak af oksehøjreb  
med grøntsager, pommesfrites 
og whiskysovs ........................ 150,-
Spareribs 
Fra april - september .................105,-

Ekstra sovs  .............................20,- 
Ekstra kartofler ......................20,-
Pommes frites  .......................25,-

NEM OG LÆKKER AFTENSMAD 
- til en go’ pris
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A
P

S

BRÆNDSEL . STRØELSE . DYREFODER . HUS & HAVE

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

Gelsted Dilettant Forening
I weekenden i uge 6 spillede Gelsted Di-
lettant Forening stykket: ”Blomsterbørn”.

Vi spillede første gang om fredagen, hvor 
72 personer havde bestilt billet med spis-
ning. - Vi serverede sammenkogt ret med 
ris og salat. 

Spisningen startede kl. 18.00 og derefter 
blev stykket spillet kl. 19.00. Der kom 8 
ekstra personer og så stykket denne aften.

Lørdag kl. 13.00 havde vi inviteret Pensi-
onistforeningen og Gelsted Seniorklub til 
kaffe med boller og lagkage. 

Seniorklubben havde i år stået for lotteri, 
som vi også spillede inden stykket. Der var 
mødt 90 personer op til dette arrangement. 

Kl. 15.00 skulle stykket så spilles, og der 
var 20 personer, der sluttede sig til alle 
pensionisterne og så stykket.

Kl. 19.00 skulle stykket spilles sidste gang, 
og der var fuldt hus. 140 personer havde 
bestilt billetter. 

Efter stykket blev der serveret håndmad-
der. Da folk havde spist, blev der spillet op 
til dans af diskotek Hysteria. Aftenen slut-
tede kl. 01.00. 

Vi havde en rigtig god weekend, så tak til 
alle jer der kom og så os spille stykket.

Vi spiller næste år den 8.-9. februar 2019 
uge 6, som vi plejer. Håber vi ses.

Formand for 
Gelsted Dilettant Forening 
Karsten Fischer

Fuldt hus og spændte tilskuere
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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 

Stemningsbilleder fra Gelsted Dilettant

Fuld koncentrationFuld koncentration Glimt fra en forrygende forestilling

Selv præsten var med i spil....

Velkomst ved formand Karsten Fischer

VI SES IGEN 
TIL NÆSTE ÅR 
UGE 6 - 2019

DEN 8. - 9. FEBRUAR
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Læs mere: 
gelstedbladet.dk

Årets dilettantstykke i Balslev Forsam-
lingshus hedder ”Den røde Tråd”, som er 
en Shu-bi-dua cabaret skrevet af Lisbet 
Lautrup Knudsen, der til daglig er teater-
leder af Gellerupscenen i Århus.

”Den røde Tråd” blev første gang opført på 
Vestre Gasværk i Brabrand i år 2000.

Stykket foregår på en DSB-café og inde-
holder mange af Shu-bi-duas dejlige sange, 
heriblandt:

• Den Røde Tråd,
• Vuffeli-vov
• Hvalborg
• McArine
• Sexchikane
• Tryk på

Der er mange togrejsende, som gæster 
DSB-caféen, så caféansatte Rie har meget 
travlt. 

Lene, der gør rent på banegården, drøm-
mer om at møde den rigtige mand. 

Petersen, som er DSB-funktionær, går me-
get op i sit arbejde og ser ikke lige, at der 
er en sød pige i hans nærhed. 

DSB-caféen bliver udover stamgæsten 
Jensen også flittigt besøgt af mange rej-
sende, som håber at møde en sød pige eller 
mand på deres rejse.

Shu-bi-dua sangene følger os igennem de 
mange historier på den hyggelige DSB-
café.

Siden 1. januar i år har 18 personer arbej-
det med at lære rollerne og sangene, byg-
get scenen og fremskaffet rekvisitterne og 
dragter.  

Kulturgruppen Balslev

Dilettant i Balslev 
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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

Stemningsbilleder fra Balslev 

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

Generalforsamling – Gelsted Borgerforening
Mandag den 19. februar 2018 blev der af-
holdt generalforsamling i Gelsted Borgerfor-
ening. Der var et stort fremmøde fra med-
lemmernes side. 

Nedenfor beretningen fra formand Torben 
Pløger samt information om valg, foretaget 
på generalforsamlingen:

Markedet 2017 blev lidt af en udfordring. - 3 
uger før markedet gik den kræmmeransvar-
lige ned med stress på sit arbejde og kunne 
ikke arbejde videre med kræmmerne. Flere 
fra bestyrelsen måtte tage over, og det lykke-
des at få styr på stadepladserne inden marke-
det. Vi havde ca. 250 kræmmere. 

En stor tak til Anni og Gerda i den gule vogn 
og de i bestyrelsen, der fik det til at lykkes. 

En stor udfordring var også vejret. Vi havde 
haft en våd sommer og fik også en del regn 
under markedet, så kræmmervejene var me-
get våde. Lørdag op af dagen var vi nødt til 
køre nøddesten på vejene, hvor nogle tråd-
te til med minilæssere. Der blev kørt rigtig 
mange sten på både lørdag og søndag. 

Grundet det dårlige vejr kom der ikke så 
mange besøgende – kun ca. 3900 biler alt i 
alt. - Parkeringen fik også hjælp fra traktorer 
med at få slæbt biler ud. Søndag måtte dansk 
autohjælp hyres ind til at trække kræmmere 
ud, da markedet lukkede. 

Vi regner med, at vi er gået ca. 15-20 % ned 
i indtjening, hvilket kan ses på regnskabet. 
Dertil skal man huske, at der også er brugt 
rigtig mange penge på nøddesten; men det 
må betragtes som en investering i fremtiden 
på vejene. 

Markedet forløb ellers i god ro og orden, og 
alle var tilfredse både - kræmmere og gæ-
ster; bortset fra vejret. 

Efter markedet havde vi en meget vellykket 
medhjælperfest med ca. 200 deltagere. Tak til 
alle som var med til forberedelser til festen. 

Vi har i løbet af året haft to arbejdsweeken-
der; den første i april, hvor fik vi malet stal-
den og indgangen(kapellet). Vi har fået nye 
gardiner op – super flot og stor tak til Mi-
chael Tayler for sponsorering af maling.

I oktober fik vi ryddet op over alt, både på 
loftet og i værkstedet. Der blev lavet jernreol 
til smedeværksted, støbt gulv mm. - Dejligt 
at se så mange møde op og give en hånd med. 

I løbet af året har vi sammen med lokalud-
valget haft fællesspisning. Det er en rigtig 
god måde at møde naboen eller nye tilflytte-
re på. Vi håber, det kører videre og håber på 
fortsat stor tilslutning. 

Vi har også selv holdt vildtaften i november. 
Det var lidt af et tilløbsstykke. Vi havde fak-
tisk udsolgt 14 dage før afholdelse. Tak til 
Steen og hans hjælpere for god mad. 

Der har også været afholdt Sankthans med 
grill og bål, samt skraldindsamling. 

Borgerforeningen har lavet en god aftale 
med Energi Fyn om at få lagt fiber ind på 
Holmegården i løbet af foråret. Det er en 
100/100 opkobling, som kan opgraderes på 
et senere tidspunkt. 

Det er med stor beklagelse, at vi i bestyrelsen 
har ekskluderet Arne Rasmussen fra besty-

relsen. Det er en kedelig beslutning, men en 
nødvendighed for at den resterende bestyrel-
se kan arbejde for Gelsted Borgerforening. 

Til sidst tak til mandagsholdet for indsatsen. 
Tak til genbrugsbutikken for godt samarbej-
de; også tak til containerpladsen for deres al-
tid velvillighed samt til Tømmerhandlen for 
lån af maskiner til markedet og arbejdsweek-
ender. 

Stor tak til bestyrelsen for den store indsats i 
løbet af året. Tak til medlemmerne for hjæl-
pen i løbet af året og for fremmøde. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
• Torben Pløger (modtager genvalg)
• Bruno Schjødtz (modtager genvalg)
• Tomas Jakobsen (modtager genvalg)
Alle er genvalgt.

Jesper Greve stiller op som bestyrelsesmed-
lem og vælges ind for en 2-årig periode og 
overtager Arnes plads. 
Valg af suppleanter:
• Rasmus Alexandersen
• Torben Andersen
• Joy Israelsen 
Vælges som suppleanter for en 1-årig peri-
ode.

Valg af 2 revisorer:
• John Johansen
• Bent Pedersen
Begge valgt for 1 år. 

Revisorsuppleanter:
• Peter Svendsson er genvalgt.

Fanebærer: 
• Henrik Thomsen er valgt som fanebærer. 
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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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Indlæg fra Gelsted Seniorklub
Foråret er over os, havefolket opererer alle-
rede i bedene, og i Gelsted Seniorklub er vi 
klar med vores påskefest, som afholdes ons-
dag den 11. april. 

Vi har i februar måned afholdt vinterfesten 
med fuldt hus, og med lokalt islæt i form af 
musik af Børge Hansen og underholdning 
ved Svend Erik Andersen fra Ejby, samt 
hjemmebagt kringle af Agnete Lysholt, og 
det gik ganske fantastisk.

Der var travlhed i bestyrelsen og hos det ind-
kaldte personale. Maden til festen havde vi 
fået leveret af Gelsted Kro, som igen levede 
fuldt op til forventningerne. Man går ikke 
forkert af at bruge Gelsted Kro som mad le-
verandør. Det fungerede rigtig godt.

Seniorklubbens næste arrangement er allere-
de onsdag, den 11. april, hvor der afholdes 
påskefest. Her vil der være underholdning i 
form af musik af Hans Henrik, som de fleste 
af os kender fra Gelsted Marked, hvor han 
har spillet mange gange i smugkroens telt. 

Vi har for nylig afsluttet årets EDB-stue. I 
gennemsnit har der været 13 edb-studeren-
de, som alle har været igennem Windows 
10-universet med stor succes. – Vi har 
lært om virusprogrammer, optimering af 
windows, oprettelse af mapper samt billedre-
digering og så har man smugkikket på Paint 
net, hvor man kan klone billeder. EDB-stuen 
starter igen op til efteråret, og her forventer 
vi at fibernettet er tilsluttet.   

I seniorklubben er der en aktiv gruppe, som 
jævnligt arrangerer nogle småture, som fore-
går i private biler. Denne gang er ingen und-
tagelse. Der er planlagt en tur til Horsens 

Statsfængsel, og turen afholdes den 25. april 
kl. 10.00.

Der er arrangeret en guidet rundvisning, 
som varer i 75 min, hvorefter de medbrag-
te madpakker skal fortæres. Til de, som har 
lyst, er der også mulighed for at færdes lidt 
på egen hånd og høre om nogle fængslende 
udtalelser fra en eller måske flere ”fanger”.  

Som noget nyt, så har fængslet også en sær-
udstilling om de vestindiske øer i anledning 
af, at det er 100 år siden, Danmark solgte dis-

se øer. Mere info om dette kan fås på www.
faengslet.dk, samt på Gelsted Seniorklubs 
hjemmeside: www.gelstedseniorklub.dk

Uden for seniorklubbens regi bliver der også 
arrangeret 2 revy-ture: Disse ture går til Cir-
kusrevyen og Sønderborg Revyen. Fælles 
for begge revyer er, at de er fuldt booket, 
men da der jævnligt forekommer frafald, 
vil arrangørerne gerne, om der var nogle på 
venteliste, så man er velkommen til at kon-
takte: Jytte Andersen eller Britta Hansen, 
dersom man vil have en mulighed for at 
komme med til Cirkusrevyen og Steen Ole 
Sørensen, dersom man vil på ventelisten til 
Sønderborg Revyen.

Så er der kun 5 måneder til vi skal have ge-
neralforsamling i seniorklubben. Vi vil der-
for gerne fra bestyrelsens side opfordre til, at 
man kommer med forslag til, hvad der evt. 
kan laves bedre. Nye ideer og tanker modta-
ges med glæde. Det er et fantastisk arbejde at 
sidde i Gelsted Seniorklubs bestyrelse. Der 
kommer rigtig mange klap på skuldrene for 
vores indsats til fester, udflugter og alle de 
øvrige aktiviteter. 

Gelsted Seniorklub er i skrivende stund oppe 
på 225 medlemmer, og vi har fået lovning 
på, at vi har ekstra numre af Gelsted Bladet 
liggende. Det blad, som du kære læser, netop 
sidder og læser i, men som på grund af den 
”mærkelige” lovgivning ikke bliver omdelt 
til de af os, som har sagt ”nej tak” til rekla-
mer, eller nogen af dem.

Billederne, som er med i dette indlæg, er fra 
vores hyggelige vinterfest med 82 aktive del-
tagere.

GELSTED SENIORKLUB
Steen Ole Sørensen

Medlemmer ankommer til festen

Så er der gang i suppeterranerne

Kassefolket er på plads

Festen kører på fuldt blus
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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!

Stemningsbilleder fra fastelavn på Holmegården

STØT VORES 
ANNONCØRER

En stor tak 
og opfordring  

til alle om 
at handle lokalt.
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- Cakevision - 
Det søde køkken 

 

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

 D. 1. juni, kl. 17.00 i Gelsted Kirke:  

”NÅR BLADENE FALDER 
 

 

”Når bladene falder” er en historie fortalt med 
få ord, musik, sang, dans og dukker, som med 
lethed og humor blæser på fysiske love og 
fordomme om liv og død. 

Bedstefar har kun to ting tilbage: en gammel radio, 
som ikke duer, og en lille dukke, som har fulgt ham 
hele livet. Resten har han smidt ud, for der hvor 
hans næste rejse går hen kan han ikke tage noget 
med. Heldigvis får han besøg. Hans barnebarn får 
radioen til at spille igen, og dukken begynder at 
danse helt af sig selv. Det er den bedste dag i lang 
tid. Det er en god dag at dø. Så det gør han. 
Men det er sandelig ikke slut af den grund. Fra det 
sted som man ikke vender tilbage fra, griber han ind 
i sin families hektiske og splittede tilværelse og 
giver dem mod til at leve fuldt ud. 
Forestillingen er meget velegnet for et blandet 
publikum af børn, forældre og bedsteforældre, og 
det at se den sammen kan gøre det lettere at tale om 
livets uundgåelige afslutning.                             

Efter forestillingen spiser vi spaghetti med 
kødsovs i sognehuset.   

Alle er velkomne, gratis entre. 

Glimt fra babysalmesang i Gelsted sognehus: 
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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

Konfirmationer 2018 : 

Gelsted Kirke: 

29. april, kl. 9.30: 
Amanda Lund Madsen   

Anders Vismark Larsen  

Jonas Raakilde Christensen   

Josefine Møllegaard  

Kathrine Lind Clement  

Katrine Bode Nielsen   

Mathilde Tjørnehøj Kraaer 

Michell Camilla Vejgaard  

Nikolaj Eggers Jørgensen    

Patrick Larsen    

Søren Damgaard Nielsen   

Søren Ronge Olsen    

Victor Vismark Larsen  
  

Gelsted Kirke: 

d. 29. april, 11.30: 
Anne Greve Meilstrup   

Cecilie Kaan   

Danielle Lykke Brandt  

Johanne Mathilde Grønfeldt 
Nielsen    

Karen Yde Høj   

Mathilde Jeppesen Hansen  

Nikolaj Nygaard Frederiksen   

Oliver Toft Taarn Pedersen 

Theis Hein Pedersen  

Verronica Axelsen  

Tanderup Kirke: 

6. maj, kl. 10.00: 
Cecilie Primdahl Kristensen   

Jarl Søsted Jørgensen  

Johanne Rye Olsen 

Klara Kjærgaard Olsen  

Sebastian Gudiksen   
  

Glimt fra fastelavn i 
Gelsted: 

 

Tøndeslagning på 
Holmegården: 

 

STOR TAK til Michael Tayler for 
fastelavnsboller, til Superbrugsen 
for det gode samarbejde og til 
konfirmanderne for hjælpen! 

En aften om Lars 
Clausen – væver på 
Wedellsborg: 3. maj kl. 19.00 
i Tanderup Sognegård. 

 

Der inviteres til en sang / 
foredragsaften hvor der gås tæt 
på Lars Clausen – ikke mindst 
hans digtekunst. Der er sat musik 
til en del af hans digte og 
Herrekoret vil synge for og guider 
os igennem hans tekster, som er 
præget af den karakteristiske 
fynske dialekt. Undervejs 
fortæller Steffen Hvelplund og 
sognepræst Dorthe Stæhr 
Nielsen om Lars Clausens liv. 

Lars Clausen, der levede fra 
1841 til 1893, var væver på 
Wedellsborg gods. Han vævede 
de fineste damaskduge, men 
også billeder som forestiller 
henholdsvis Syndefaldet, Jesus i 
Gethsemane Have og Johannes 
Døberens dåb af Kristus.  

Når man den lange dag sidder ved 
væven, kan man få tid til at tænke. 
Når man så tilmed væver ret så 
komplicerede damaskduge med 
livagtige motiver, så er der måske 
heller ikke så langt til digtekunsten.  

Alle er velkomne, Gratis entre! 
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FRA KIRKEBØGERNE: 
Døde i Gelsted Sogn: 

21. januar – Minna Margrethe 
Madsen, Tårupvej 10 B, 5591 
Gelsted. 

1. februar - Ruth Christiansen, 
Tårupvej 12 J, 5591 Gelsted. 

13. februar – Verner Frydenlund 
Rasmussen, Søndergade 177 D, 
5591 Gelsted. 

Døbte i Gelsted Kirke: 

25. februar: Anna Vestergaard 
Aarhus, Hylkedamvej 34, 5591 
Gelsted. 

3. marts: Malte Høeg, Birkehøjvej 
6, 5591 Gelsted. 

4. marts: Melia Cecilie Kromann 
Hansen, Skaboes Gyde 4, 5591 
Gelsted. 

LØRDAGSDÅB: 

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

12. maj. 

11. august. 

Aftal med sognepræst Dorthe 
Stæhr Nielsen, 6449 1096. 

Resultat af 
indsamlingen til 
Folkekirkens Nødhjælp  

blev: 1678,00 Kr. 

Charlotte Rørth : 
Vi mødte Jesus! 

Charlotte Rørth kommer til 
Brenderup Kirke d. 25. april kl. 

19.00. Husk billetten! 

Charlotte Rørth har mødt 
Jesus! Det siger hun i al fald 
selv. Og når man hører hende 
fortælle, så ved man, at hun i al 
fald har oplevet et eller andet – 
noget stort, smukt, rørende, et 
møde, som meget vel kan være 
med den opstandne Jesus. Det 
møde har hun skrevet en bog 
om. Den udkom i 2015 og 
hedder ´Jeg mødte Jesus´. 

 

Charlotte Rørth 

I efteråret 2017 udgav Charlotte 
en ny bog, som hedder ´Vi 
mødte Jesus´. Hendes egen 
åbenhjertige fortælling var ikke 
bare blevet en bestseller, den 
havde også givet mod til en 
masse andre, som havde haft 
lignende oplevelser, og som nu 
endelig turdet fortælle om deres 
oplevelser. ´Vi mødte Jesus´ er 
dog ikke bare en fortællebog. 
Det er også en bog fuld af 

samtaler med folk, som kender 
teologien fra en mere 
akademisk vinkel – professorer 
og andre – og når alle ordene 
lægges sammen, bliver 
resultatet forundret oplysning 
for … Gud og hvermand. 

Der er i Brenderup Kirke kun 
plads til 150, så vi har besluttet 
at sælge billetter til aftenen. De 
kan købes på www.billetto.dk. 
Bare søg efter Brenderup Kirke 
og Charlotte Rørth. Men du 
skal nok skynde dig! 

Pris 50,- pr billet. Aftenen er 
arrangeret af Samarbejdende 
Sogne.  

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.   

I forårssæsonen havde vi 
forskellige spændende besøg: 
Karen Brink, bl.a. om sit 
mangfoldige liv, og om sin 
medvirken i 
bedemandsforretningen. Hans 
Jensen om arkiv.dk. Børge 
Andersen om Zonen og Falck, og 
Kirsten Rishøj, om ”De gamles 
hjem”. 

Der er forårsafslutning efter 
påske, torsdag d. 12. april. Er der 
spørgsmål? ring til Hanne: 2184 
8659. 
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GUDSTJENESTETIDER: 
2018 GELSTED TANDERUP Bemærkninger: 
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 

MAJ:    
Sønd. d. 6. ingen 10.00 Konfirmation 
Torsd. d. 10 11:00 ingen Kr.Himmelfart 
Sønd. d. 13. ingen 11:00 6.s.e.påske 
Sønd. d. 20. 11:00 9.30 Pinsedag 
Mand. d. 21. 9:00 - JCR ingen 2.pinsedag 
Sønd. d. 27. 9:00 - LAH ingen Trinitatis. 
JUNI:    
Sønd. d. 3. 9.30 11.00 1.s.e.trinitatis 
    
    

 

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

Kontaktoplysninger ved kirkerne:     

Sognepræst: Dorthe Stæhr Nielsen, Gelstedvej 58, 
5591 Gelsted, tlf. 6449 1096.   Mail: DSN@km.dk             
Organist: Lars Reinholt, tlf. 2380 3938.                             
Mail: 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: 

17. april: Plejehjemsgudstjeneste kl. 14.15. 

25. april: i Brenderup Kirke, kl. 19.00:  Mød 
journalist og forfatter  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. 

26. april: Korcafe i Tanderup Kirke/sognegård kl. 
18.00. 

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

3. maj: En aften om Lars Clausen – væveren på 
Wedellsborg, d. 3. maj kl. 19.00, - i Tanderup 
Sognegård.  

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

15. maj: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15. 

1. juni: Teater i kirken kl. 17.00: ”Når bladene 
falder” -  opført af teateret Kimbrik. Efter 
forestillingen spiser vi spaghetti og kødsovs i 
Sognehuset. Gratis adgang. 

19. juni: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15. 

 

Korcafe i Tanderup Sognegård,                
d. 26. april kl. 18.00. 

Vi starter i kirken og aftenen vil bl.a. indeholde 
fælles forårssange, ConBrio koret synger deres 
favoritter, - i løbet af aftenen serveres et let 
traktement. 

Gratis adgang  -  Alle er velkomne! 
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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

Frisk hjælper til 
baneopkridtning søges 
Vi søger en frisk hjælper til at kridte fod-
boldbanerne ca. 1 gang 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 marts 2018 med træ-
ningsbanerne. Kampbanerne kridtes op 
primo april. Fodboldturneringen starter 
den 5. april 2018.
Er du frisk på en tur med kridtmaskinen 
rundt på fodboldbanerne? - Vi tilbyder 
masser af frisk luft og lidt godtgørelse til 
sko og tøj samt gratis adgang til alle fod-
boldkampe i Gelsted.
Vil du være vores nye hjælper og høre 
mere om jobbet, så kontakt Holger Niel-
sen tlf.nr. 61617924 eller Jesper Navne 
42208366, fodboldudvalget.

Udvalgsvalg
Der blev afholdt udvalgsvalg i februar 
måned. Det forløb stille og roligt. Der 
kom ikke mange medlemmer. Vi undrer 
os lidt over, at der ikke er større interesse 
i at høre mere om, hvad der foregår, og 
hvad der skal ske i fremtiden. Vi i udvalget 
regner med, at I alle er utroligt glade for 
det fantastiske arbejde, vi gør for at holde 
fodboldafdelingen i gang.

Vi ønsker, at der skal være et fodboldtil-
bud til så mange så muligt, derfor fort-
sætter vi EGB-samarbejdet (Ejby, Gelsted, 
Brenderup) på U10-16 drenge og U13-18 
piger samt dame senior. 

Derudover har vi også tilbud til de yngste 
(3-8 år), herre senior og veteraner.
Følgende blev valgt til udvalget: Marian-
ne Engstrøm, Jesper Navne, Søren Jep-
sen, Andrea J. Larsen, Britta Jensen og 
suppleant Flemming Andersen.

Dommer
Mathias Nygård Frederiksen er både 
fodboldspiller og fodbolddommer. Han 
har både DBU’s 7 og 11 mands kample-
der-kursus. Han har i januar måned brugt 
to weekender på at uddanne sig til DBU 
dommer, hvilket betyder at DBU og lokal- 
unionerne bl.a. DBU Fyn kan sende ham 
ud at dømme kampe for dem. Tillykke 
Mathias.

Udendørs fodbold
De fleste hold er i gang med udendør-
stræningen. Kom og vær med! Turne-
ringen begynder på Gelsted stadion, 
torsdag den 5. april kl. 18.30 - Veteraner-
ne mod Veflinge/Morud. Der kommer 
opslag i klubhuset med alle kampene.  

Se yderligere information på hjemmesi-
den www.ggif-fyn.dk
 
Trænere søges
Vi har en flok dejlige små fodboldglade 
drenge og piger, på U3-4-5-6-7-8 år som 
søger trænere. Du behøver ikke at være 
uddannet fodboldtræner. Du skal kunne 
lide at have med børn at gøre og delta-
ge i træningen med både leg og fodbold. 
Der skal være plads til alle. U3-7 spiller 3 
mands bold og U8 spiller 5 mands bold. 
Til træning opdeler vi spillerne i grupper 
efter alder og tekniske færdigheder. Vi sø-
ger et par voksne personer til at hjælpe, 
og er du en frisk pige eller dreng på over 
12 år kan du også være hjælpetræner.  Vi 
starter træningen onsdag den 4. april kl. 
17.00. Er du frisk på at hjælpe så kontakt 
fodboldudvalget. 
Alle ønskes en rigtig god sæson, og vi 
glæder os til at se jer på Gelsted Stadion.

Fodboldafdelingen
Marianne, Jesper, Søren, Andrea og Britta
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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

Fodbold

EGB U14 drenge FYNSMESTRE i Futsal

Lørdag den 3/marts 2018 tog U14 dren-
gene fra EGB fynsmesterskabet i Futsal i 
Espe-hallen ved Ringe. 

Med 3 sejre i finalestævnet på hhv. 7-1, 
5-0 og 6-1 og en samlet målscore på +26, 
må de siges at være værdige vindere af 
rækken.

Fra første fløjt lagde de et højt pres på 
alle deres modstandere, som medførte, 
at det meste af alle 3 kampe blev spillet 
på modstandernes banehalvdel og ikke 
levnede modstanderne mange chancer. 
Når bolden blev erobret, gik det hurtigt 
mod mål med præcise et to kombinatio-
ner og som resultaterne viser, var der ikke 
tvivl om udfaldet.

Hele vinteren har EGB’s U13/U14 dren-
ge kun spillet Futsal, hvilket nu har givet 
klubberne deres første fynsmesterskab. 

EGB er et fodbold-samarbejde mellem 
fodboldklubberne i Ejby IK, Gelsted G&IF 
og Brenderup IF.

Samarbejdet i U13/14 har pt. en trup på 
ca. 35 spillere, hvilket giver et super træ-
ningsmiljø, hvor der sjældent er under 20 
spillere til hver træning. Dette gør, at alle 
spillere bliver matchet og udfordret på 
deres niveau og derved udvikles til bedre 
fodboldspillere.

Foruden FM i Futsal, har samarbejdet 
også resulteret i, at U14 udendørs er 

rykket op i mesterrækken, hvor der i for- 
året skal spilles imod OB, Næsby, BBB og 
Aarup. I forårssæsonen er der hjemmeba-
ne i Brenderup.

Udover U14 11-mands mesterrækkehol-
det har vi også et U14 og U13 8-mands 
hold.

Der trænes 3 gange om ugen: mandag i 
Brenderup, tirsdag i Gelsted og torsdag i 
Ejby. Alle dage fra 18.15.

På billedet ses Soney, Anders, Oscar, Jarl, Andreas, Mathias J, Mads, Mathias Ø og Sebastian.

Hvad er Futsal?
Futsal er et teknisk hurtigt spil, opfun-
det i Brasilien, som spilles på en hånd-
boldbane uden bander med en bold, 
der ikke er så levende som en normal 
fodbold. Dette giver et teknisk spil 
med masser af fart og ikke mindst 
underholdende pasningsspil. 
Når alle frispark, indspark og målkast 
skal udføres inden for 4 sekunder, er 
der højt tempo på i hele kampens 
længde. 
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Klinisk Fodplejer
Anne Petterson Tlf. 20 43 20 77
Fysiologisk Massør
Mona Frederiksen  Tlf. 22 56 23 64

Gelsted Byvej 5 - 5591 Gelsted
www.annemona.dk

Badminton

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

Veteranfodbold
Hej alle mænd i Gelsted, der er fyldt 40 
år og som kunne tænke sig at trille lidt 
med en fodbold  jeg vil gerne gøre jer op-
mærksom på at vi har et Veteranhold
Som godt kunne bruge lidt forstærkning 
til den kommende sæson,vi spiller hver 
torsdag aften

Efter kampen har vi lidt kammeratligt 
samvær, så hold jer ikke tilbage.

I kan ringe eller skrive på tlf. 21 25 37 75.

Flemming Andersen 
holdleder

Fodbold

www.gelstedbladet.dk

Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening
Gymnastik - Badminton - Håndbold - Foldbold - Banko
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GAS • VAND • VARME • SANITET
Kløvervænget  2, 5591 Gelsted
www.rosenkjaer-vvs.dk

Tlf. 64 49 22 99

Badminton

FGH havde et flot Kommunemesterskab

Lørdag den 3. februar tog 19 ungdoms-
spillere til Nørre Åby for at spille kommu-
nemesterskab. I år blev kommunemester-
skabet mere et Fyns mesterskab, da det 
var svært at samle nok spillere på resten 
af Fyn, så alle spillede med i vores stævne. 
Med de 19 spillere, blev det FGH der hav-
de flest spillere med, også flere end OBK.

Vi holdt os heller ikke tilbage, hvad angår 
1. pladser, vi fik nemlig 6 vindere, og også 
her var vi de største. Vi viste, at der er ta-
lent i alle aldersgrupper, da det var lige fra 
U9 til U15, vi vandt.

Vinderne blev: 
• Noah Sejten – Herresingle U9 
• Caroline Sørensen – Damesingle U13 D 
• Damedouble med Caroline Jensen 
  - U13 D
• Mixdouble med Mikkel Jensen – U13 D 
• Oliver Thygesen – Herresingle U13 C 
• Emma Greve Andersen  
 – Damesingle U15 B

Holdturneringen er lige sluttet, og selv 
om det ikke blev til nogen Fynsmester-
skaber, så har alle hold gjort det rigtig 
flot og vist, at der er noget at bygge på 
de næste år.

Sæsonen slutter som sædvanlig med 
landsmesterskaberne, her har vi 4 spillere 
med, og som det allersidste skal vi den 7. 
april afvikle klubmesterskaberne.

Lars Jensen

www.gelstedbladet.dk

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

Mikkel og Caroline - vinder mixdouble U13 DOliver Thygesen - vinder herresingle U13 CEmma Greve - vinder damesingle U15 B
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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

Gode idéer efterlyses

I det store runde telt på markedspladsen - 
lige ved siden af tivoli - holder GG&IF til. – 
Det er engagerede mennesker, som hvert 
år lægger nogle arbejdstimer i at få skabt 
en god stemning og give idrætsforenin-
gens bidrag til et godt Gelsted Marked. 
 
Men der er brug for nytænkning. - Hvad 
skal der ske i teltet, og hvordan skal det 
se ud??
 
Måske sidder du inde med gode idéer til, 
hvordan vi kan tiltrække gæster til vores 
telt og skabe den gode stemning. 

Måske er I en flok venner, veninder, kam-
merater, naboer eller lign., som vil delta-
ge i en arbejdsgruppe, eller måske vil du 
bare give et bidrag til idé-kassen. 
 Ligegyldigt, hvor stort et engagement du 
kan bidrage med, vil vi gerne høre fra dig. 
 
Skriv dit bidrag til:
enggaardpedersen@gmail.com
 
Vi håber at høre fra jer. 
 
På bestyrelsens vegne
Sanne Pedersen
Næstformand

Gymnastik

Udvalgsmøde i gymnastikafdelingen

Der var udvalgsmøde i gymnastikafde-
lingen i klubhuset den 28. februar 2018. 
Udvalget havde sørget for, at det blev be-
kendtgjort i Ugeavisen. Vi havde skrevet 
op til flere opslag på Facebook. 

Hele udvalget mødte op i spændt for-
ventning om, at der da ville dukke 7 – 8 
personer op som var interesserede, kaffen 
var klar, og der var bagt kage. Vi tænkte, 
at der ville være nogle forældre eller an-
dre, som var interesserede i, at der er en 
gymnastikafdeling i Gelsted, som deres 
børn kan have glæde af. 

Vi har - synes vi selv - gode tilbud i forskel-
lige alderstrin; vi har nogle meget dygtige 
og engagerede trænere og hjælpetræne-
re, hvilket vi er ret stolte af.  De bliver til-
budt kurser, så de kan yde det bedste for 
børnene. 

Vi har siddet i udvalget i 2 år og synes, at 
vi gør det rigtig godt; men vi ønsker selv-
følgelig nogle flere, som vil yde en ind-
sats og komme med nogle gode input til, 
hvordan vi kan gøre det bedre. 

Hvor mange kom så? 

Der kom INGEN, - det kan vi så kun undre 
os over; vi taler selvfølgelig om, hvad vi 
kunne have gjort bedre? - Er vi for sløve 
til at gøre opmærksom på, hvad arbejdet 
går ud på? 

Vi ved det ikke! - Forældre eller andre, 
som måtte have lyst og energi, kom nu 
ud af busken, vi mangler jer!

Efter udvalgsmødet ser det sådan ud: 
• Thilde Hansen, kasserer
• Ingelise Brink, udvalgsmedlem
• Trine Krohn Pedersen, udvalgsmedlem
• Ulla Pedersen, udvalgsmedlem
• Lars Overgaard Sørensen, udvalgsmedlem

Der er ingen formand, jeg har været det i 
2 år og synes, der skal nye kræfter på den 
post.

Ulla Pedersen 

www.gelstedbladet.dk

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

Byens fest - hvor vi mødes!
Den 25. og 26. maj 2018

Hoved program

Kom og mød byens 
foreninger 
ved Gelsted stadion

Hvis der er foreninger, der ikke er blevet 
kontaktet er I velkomne til at kontakte 
Søren Jepsen, samt hvis der er spørgsmål.

Kontaktperson:
Søren Jepsen
Tlf. 29 66 36 65

Vi ses til Majfest  
GG&IF

Fredag 18.00 – 24.00

·        Firmafodbold/Gadefodbold

Lørdag 10.00 – 01.00

·        Foreningernes aktiviteter åbner
·        Gelsted Løbet
·        Gymnastik opvisning
·        Gadekamp
·        (Konkurrence for alle i forskellige discipliner)
·        Fodbold turnerings kampe
·        Fest i teltet med liveband
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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

Så er foråret på vej…
og vi, Anne og Mona, er klar til at hjælpe 
dig med produkter og behandlinger i kli-
nikken.

Vi tilbyder blandt andet:
• Lakering med Shellac 
 både på hænder og fødder
• Fodbehandling
• Massage
• Voksbehandlinger (med risvoks) 
 næse, ansigt, krop og lignende

Vi forhandler også forskellige 
produkter så som:
• Vinylux lak til hjemmebrug
• Forskellige cremer 
• Ingefærshots
• Aroniashots
• Indlæg og aflastning til fødderne
• Leguano – barfodssko, som er både 
 til ude og inde, og som kan vaskes i 
 vaskemaskinen
• Aloe Vera produkter
• Den populære Vilact creme, som er 
 lavet af råmælk fra køer, uden nogen  
 form for tilsætning

Vi udsteder også gavekort.

Vi holder til i den tidligere Totalbank over-
for Brugsen (Gelsted Byvej 5) og er altid 
vært med kaffe og te. - Du er velkommen 
til at ringe eller kigge ind i klinikken og se, 
hvad vi kan byde på og få en snak.

Så er der jo igen Ladywalk, og som altid 
er det den sidste mandag i maj d. 28/5 kl. 
18.30, Dyrskuepladsen Odense. - Har du 
lyst så samler vi hold og kører sammen til 
Odense fra klinikken ca. Kl. 17.00.

Hvad er Ladywalk?
Ladywalk er motionsvandretur i eget tem-
po, uden tidsregulering, og man går enten 
7 eller 12 km. - Formålet er udelukkende 
motion og hyggeligt samvær.

Overskuddet går som altid til en kvin-
derelateret sygdom, og i år er det til Endo-
metriose Foreningen og Hjerteforeningen.

Det koster 140,00 pr. person ved tilmel-
ding inden 30. april. I prisen er inkluderet 
en T-shirt og en rygpose med forskellige 
produkter.

Anne og Mona ønsker alle et godt forår

Anne
Tlf. 20 43 20 77

Mona
Tlf. 22 56 23 64

Vilact creme uden tilsætningsstoffer

Neglelak til hverdagen Ingefærshots
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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

 

 

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 24. april 2018 
kl. 18.00 på Holmegaarden. 

      Søndergade 80, 5591 Gelsted 
 

Menu:   Hjemmelavet 
gammeldavs oksesteg 
sovs, kartofler og 
tilbehør. 

               
   
  Derefter kage og kaffe               

 
           Menuen leveres af:  

 
 
 

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 22 april kl. 22.00  
   formand@gelsted-bf.dk eller på sms til 24 59 75 79 

 

     
  Husk at     
medbringe 
 Bestik og 
Tallerken 

Aroniashots



www.gelstedbladet.dk
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Ejby Kommunes Lokalhistoriske Arkiv
På Ejby Kommunes Lokalhistoriske Arkiv 
kan du finde mange spændende historier. 

Vi har en omfattende samling af originale 
arkivalier, som belyser egnens historie og 
udvikling.
Vores samlinger indeholder mere end 240 
hyldemeter arkivalier, 18.300 fotografier 
og 500 film. 

Her kan man bl.a. finde informationer om 
områdets huse, gårde og befolkningen, 
som har formet lokalområderne; om er-
hvervslivet; foreningslivet og meget, me-
get mere.

Interesserer du dig for slægtsforskning, 
lokalhistorie, erhvervshistorie eller en helt 
fjerde ting, så besøg arkivet. Vi hjælper 
dig gerne med at finde de informationer, 
du søger.

Arkivet dækker alle 10 sogne i den gamle 
Ejby Kommune, som nu er en del af Mid-
delfart Kommune: Balslev, Brenderup, 

Ejby, Fjelsted, Gelsted, Harndrup, Husby, 
Indslev, Tanderup og Ørslev.

Arkivet bor i den gamle stationsbygning i 
Brenderup, Stationsvej 25, 5464 Brende-
rup, tlf.: 88 88 52 49. - Her er åbent tirsda-
ge fra kl.19:30 til 21:30. 

Onsdag formiddag arbejder de mange fri-
villige hjælpere også, så der vil der være 
mulighed for at besøge arkivet efter afta-
le. - Arkivet har sin egen hjemmeside på 
adressen www.Ejbyarkiv.dk.  - Her finder 
du alle praktiske informationer om arkivet. 

Bag det hele står der en støtteforening. Der 
er 2 repræsentanter fra hvert af de 10 sogne 
- altså i alt 20 personer, som sammen med 
arkivlederen driver arkivet. Støttemed-
lemmerne er fundamentale for arkivets 
eksistens. Vi har omkring 200 støttemed-
lemmer i dag - men vi bliver alle ældre, og 
nogle falder fra. Vi har brug for flere! - Et 
husstandsmedlemsskab koster 125.- kr.,  
og giver dig mange fordele.

Vigtigt! - Du kan også via Google søge i 
alle de billeder og registreringer, som vi 
har fået digitaliseret. - Det gør du på www.
arkiv.dk – så kommer søgefeltet, - skriv 
hvad du søger efter - og tryk på SØG. 

Bent Nielsen, Gelsted

NB.
Jeg arbejder selv som frivillig for arkivet 
med at lægge billeder med tilhørende tek-
ster ind på Arkiv.dk og anbefaler alle, som 
ligger inde med gamle billeder af familie, 
steder, begivenheder m.m. at tage kontakt 
til arkivet for at få en aftale om, hvordan 
vi kan sikre disse for eftertiden. Vi oplever 
desværre, at vigtige kulturminder ryger 
ud ved oprydning i dødsboer. Du behøver 
ikke nødvendigvis at aflevere materialet, 
vi er fint tilfredse med blot at låne det til 
indscanning.

FIRMAFODBOLD / GADEFODBOLD
Fredag den 25. maj 2018 kl. 18.00  
    
Inviter kollegaer, naboer, venner 
og familie til fodboldfest i Gelsted.
Vi spiller 5-mands (M/K) på banerne 
ved Gelsted klubhus / Gelsted Hallen.
    
Efter kampene er 
der spisning og hygge i teltet.
    
Pris pr. person kr. 75,00 
inkl. 3 håndmadder og 1 øl/vand
    

Bindende tilmelding 
senest tirsdag den 15. maj 
til Kenneth Risum
kenneth.hansen@velux.com 
eller på tlf. 29 28 45 06
    
Husk at angive antal personer 
af hensyn til bestilling af mad.
Min. Alder 15 år.   
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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 Ba-
nevolden. Fra 1. okt. til 1. april hver onsdag 
i gymnastiksalen. Alle er velkomne.

MotionsCaféen
Motionér med hygge i pauserne hver 
mandag kl. 10.00-12.00
i Gelsted og Ejby fra september til april.
Formand: Janne Bay, Tlf. 22 66 64 46

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
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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

Gelsted
Fællesskab
Nu er der kommet et minibibliotek i Super 
Brugsen i Gelsted. 

Det hele startede som en idé på Face-
book-gruppen Gelsted 5591, hvor et opslag 
om ”byt en bog-skabe” blev diskuteret.  

Snart var der flere, der talte varmt for, at 
der også skulle være sådan et skab i Gel-
sted. - Troels Holmegaard, der er uddeler 
i Gelsted, var med på idéen. Han ville ger-
ne være med til at betale for materialerne til 
skabet, og at skabet blev hængt op i brugsen. 

Efter lidt kasten frem og tilbage med idéer 
om udseende blev det besluttet, at Pro-
duktionsskolen i Middelfart skulle bygge 
skabet. 

Så nu kan man tage en bog med hjemme-
fra, som man gerne vil give videre, gå op 
til Brugsen og bytte den til en ny, man ikke 
har læst. 

Skabet hænger inde ved flaskeautomater-
ne, hvor man kan bytte en bog i Brugsens 
åbningstider.

Morten Thomsen

GelstedBladet samler 
på gode historier

Har du en god historie 
om vores dejlige lokalområde?

Så skriv endelig en mail til 
post@gelstedbladet.dk.


