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Information om optagelse af artikler
og billeder i GELSTED BLADET
GELSTED BLADET er for borgerne i Gelsted og omegn
Alle kan skrive en historie eller en nyhed
til Gelsted Bladet. Det skal bare være en
beretning, der har relation til Gelsted og
omegn. Redaktionen forbeholder sig dog
ret til ikke at bringe artiklen hvis den ikke
har direkte interesse for Gelsteds borgere, eller beskære artiklen, hvis der ikke er
plads i bladet.
Bladets deadline skal overholdes
Deadline står altid på denne side. Alle
artikler, meddelelser, m.m. bedes om
muligt sendt som elektronisk fil, evt.
som e-mail, eller word dokument, til:
post@gelstedbladet.dk
Evt. papir billedmateriale sendes til:
Deslers Grafisk Hus, Vagtelvænet 10, 5610
Assens.
Evt. billeder der ønskes bragt i GELSTED
BLADET, skal have en vis opløsning på
mindst 1 MB. Hvis billederne er mindre
kan de ikke trykkes, eller vil se meget dårlige ud.

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.

Har du noget på hjerte ?
En god historie fra Gelsted og omegn,
information om foreningsarbejde, eller
arrangementer, så tøv ikke, skriv og send
det til GELSTED BLADET, som altid ønsker
en god bred orientering for læserne.
Har du en mening om noget du gerne vil
dele med andre borgere i Gelsted og omegn, eller vil du dele en god eller dårlig
oplevelse med andre.
Vil du kommentere på en artikel fra bladet, eller vil du rose nogen fra din by for
en god indsats, så send en mail til os på
Gelsted Bladet, så vil vi prøve at bringe
det i bladet. Gelsted Bladet lever af vore
annoncører, uden dem intet blad, så vi
bringer ikke kritiske indlæg om virksomheder der annoncerer i dette blad !
Vi bringer ikke anonyme henvendelser,
og bringer heller ikke personlige angreb
på andre navngivne personer.
Venlig hilsen
Redaktionen

Til foreninger, klubber, firmaer med mere...
Hvad sker der i fremtiden hos jer ? Hvad
har I af aktiviteter på programmet ? Hvis I
sender jeres planer, og hvad der nu ellers
sker hos jer lidt ud i fremtiden, bringer vi
det gerne her i GELSTED BLADET, og for
at støtte økonomien er det gratis!
Så fat tastaturet og få sendt jeres aktivitetsprogram til: post@gelstedbladet.dk
Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen
tillader)

Vi vil selvfølgelig også gerne skrive om
nylige arrangementer I har afholdt, og I
må meget gerne medsende billeder fra
arrangementet.
Har du startet et nyt firma, lavet noget
nyt i det gamle? Send din historie til os det er gratis reklame. Skriv og send inden
det er for sent. Du kan se deadline på:
www.gelstedbladet.dk.

MASSØRERNE I GELSTED

Malermester
Michael A. Taylor
Tlf. 20 22 80 62

SUNDHEDSKLINIKKEN
Bettina & Kaj Mariager
Grønnegade 2 / 5591 Gelsted
TLF. 2421 0888

Dansk Dæk Service
-DÆK TIL ALLE FORMÅLOdensevej 35 · Gelsted · Tlf. 64 49 10 63
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Gamle hestes sædvanlige gang er ikke
let at lave om på …
Lager/butik Jernbanevej 29 5592 Ejby

Det samme gælder foreningers og klubbers formænd, og bestyrelsesmedlemmer
og frivilligt arbejdende folk.

plejehjemsbeboere, gå til hånde på mandagsholdet og markedet. – Og så ”afdrage”
på den hjælp, jeg skylder herhjemme!

Nu leger jeg gammel hest, og stopper nu
med alt, der gennem mange år har været
en del af mine kæpheste. Jeg glæder mig
til at andre vil tage over og samarbejde, og
ønsker god arbejdslyst.

Jeg takker alle, som jeg har haft et godt
samarbejde med, og jeg håber, at flere
vil skrive om deres positive oplevelser til
GELSTED BLADET, også børn og unge
mennesker.

Egen import
og design
af pokaler.

Jeg vil fremover hjælpe andre i mindre
omfang, f.eks. lidt med at cykle for vore

Med venlige hilsner fra aldrende
Bent Nielsen

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

Kirsten stopper ved Gelsted Bladet

Kør langs jernbanen. Og så er du der.
Tlf. 64 46 25 10 Mobil 28 11 70 71
Åbningstider:

Altid åbent efter aftale.

Gravering i

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

Andersen/Garrett Vestfyn A/S

På generalforsamlingen valgte Kirsten Hansen at stoppe som suppleant. Dermed er en
æra slut for GELSTED BLADET idet Kirsten har været med helt fra starten og har igennem årene udviklet bladet sammen med forskellige bestyrelsesmedlemmer til det blad
det er idag. Fra den samlede bestyrelse skal der lyde en stor tak til Kirsten for det store
arbejde igennem alle årene.

Tårupvej 45
5591Gelsted
Tlf. 21698784
andersenmaler@gmail.com

Bestyrelsen
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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

00

45 70

63
- Tlf.

Hjælp til alle,
der er interesserede i Gelsted Bladet,
også uden for Gelsted
Åbning af det nye motionscenter

Gelstedløbet

En rejse til Sydafrika

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

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.

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

GELSTED BLADET
online
Du kan finde alle de tidligere
udgaver af GELSTED BLADET på
www.gelstedbladet.dk
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Referat af generalforsamling i GELSTED BLADET
Torsdag den 19. april 2018 på Holmegården
Rune Schmidt bød velkommen til
generalforsamlingen og der var følgende dagsorden til generalforsamlingen:
1.

2.

Valg af dirigent, stemmetæller
samt protokolfører
Torben Pløger valgtes til dirigent og
konstaterede, at generalforsamlingen
var lovligt og rettidigt varslet.
Stemmetæller: Gunvor Schmidt og
Kirsten Hansen og protokolfører
Lone Warren.
Beretning
Foreningens Beretning. – Beretningen kan ses på GELSTED BLADETs
hjemmeside: www.gelstedbladet.dk.
Der var følgende bemærkninger/
spørgsmål til beretningen:

2.1. Grete Hansen, Gelsted/Tanderup
menighedsråd:
Tak for godt samarbejde; vil dog
gerne have besked forud for større
ændringer (layout af kirkesiderne).
– Der er problemer med omdeling i
Tanderup, hvor postnumrene skiller
mellem 5591/5592. Bestyrelsen ser
på det.
Flere i Ejby har udtrykt ønske om at
få bladet; pt bliver der lagt 15 stk. i
Super Brugsen i Ejby. Hvis vi får besked om, hvem der gerne vil køre ud
med blade i Ejby, vil vi gerne levere.
2.2. Steen Asbjørn, tidligere formand for
GELSTED BLADET:
Steen mener ikke, at det var efter
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gensidig aftale, at han stoppede som
formand. Efterlyser igen begrundelse
herfor. Begrundelse herfor fremlagt
af siddende bestyrelse.

3.

Regnskab
Gunvor fremlagde regnskabet for
Gelsted Bladet fra april 2017 – april
2018. – Regnskabsåret går fra april
til april.
Steen Asbjørn bemærkede, at han
mente, at der ikke ville komme udgifter til hjemmeside.
Regnskabet blev herefter godkendt
uden yderligere bemærkninger. –
Regnskabet kan ses på hjemmesiden.

4.

Indkomne forslag
Ingen.

5.

Valg til bestyrelsen
På valg: Gunvor Schmidt og Lone
Warren – begge blev genvalgt.

6.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Charlotte Rasmussen og Torben P.
Jensen blev foreslået og valgt.

7.

Valg af revisor
Erik Jacob Petersen har oplyst, at
han ikke længere ønsker at være
revisor. Irene Jensen blev foreslået
og valgt.

8.

Valg af revisorsuppleant
Steen Ole Sørensen blev foreslået og
valgt som revisorsuppleant.

9.

Eventuelt

Steen mener, at der er meget få artikler og mange billeder i bladet i forhold til tidligere. Synes dog at det er
fint, der kommer så mange billeder
til bladet.
Steen mener, der går meget lang tid
fra bladet er færdigt til uddeling. –
Ændrede sorteringsregler hos FK
Distribution blev forklaret.
Steen spørger til, hvorfor de blade,
som bestyrelsen m.fl. deler ud, nu
ligger hos Gunvor og Rune, og ikke
hos den tidligere suppleant i bestyrelsen, Bent Nielsen; mener endvidere, at vedkommende ikke havde fået
besked om ændringen – dette kunne
tilbagevises.
Steen spørger endvidere til tidligere
suppleants forsøg på at skaffe annoncører, og at dette skulle være afvist
af den nuværende bestyrelse. – Dette
er korrekt, da vedkommende ikke
længere er en del af bestyrelsen.
Steen beder om, at der lægges flere
blade i lægehuset. Dette vil bestyrelsen selvfølgelig efterkomme.
Beretningen herefter godkendt.

9.1. Lone og Søren, repræsentanter fra
Deslers Grafisk Hus i Assens, takker
for godt samarbejde.
9.2. Det blev nævnt, at Foreningshuset
Holmegaard skulle være ophørt, i så

www.gelstedbladet.dk

fald skal det slettes fra ”Aktiviteter i
Gelsted”.
9.3. Kalender for aktiviteter i Gelsted
blev efterspurgt – er en rigtig god
idé.
9.4. Der blev spurgt, om Middelfart
Kommune har henvendt sig vedrørende Borgerforeningens indlæg i
bladet. Bestyrelsen oplyser, at der
ikke har været henvendelser fra
kommunen.
9.5. Der blev spurgt, om bestyrelsen
stadig afholder spisning én gang om
året – der er blevet talt om det, men
ikke noget bestemt på nuværende
tidspunkt.
PVA Bestyrelsen for
GELSTED BLADET
/ Lone Warren

Så gjorde vi det igen...
ENDNU engang trak vi fulde huse med
vores MODESHOW, som blev afholdt tirsdag den 3.april og onsdag den 4.april 2018.

160 glade kvinder i alle aldre mødte op til
2 dejlige aftener for at se forårsmode, som
blev vist af vores 8 dygtige modeller.
SUSANNE M

Blive medlem af

Gelsted Borgerforening
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.

Alt i hjemmeslagtning,
pålægsfade og lækkert kød

Ved fælles hjælp
kan vi styrke lokalsamfundet.
Formand Torben Pløger
Tlf. 24 59 75 79
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Beretning for GELSTED BLADET, 28. årgang 2017/2018
Endnu et år er gået fra april 2017 til april
2018. Det har været et begivenhedsrigt år.
Formand Steen Asbjørn og den siddende
bestyrelse blev i løbet af året gensidigt
enige om at Steen stoppede som formand,
og der skulle vælges en ny bladtrykker. Vi
takker Steen for mange års tjeneste i bladets regi.
Den nuværende bestyrelse måtte tage brug
af suppleant Rune Schmidt (mig), og konstituere sig på ny. For nu med Formand
Birgitte Sørensen, Næstformand Peder W.
Jensen, Kasserer Gunvor Schmidt, referent
og korrekturlæser Lone Warren, og som
menigt medlem mig.
Vi har valgt at have en kollektiv ledelse,
hvorfor det derfor også er mig, som står
her som oplæser, af den af bestyrelsen fælles godkendte, beretning. Vi er dog ikke
sammensat med det antal suppleanter som
vi ønsker, så derfor ser vi frem til aftenens
senere valg.
Vores nye bladtrykker er ”Deslers Grafiske Hus” i Assens, og vores distributør af
bladet er ”FK Distribution”. Vi har et fint
samarbejde med begge parter.
Som indledningsvis nævnt har det været et
begivenhedsrigt år, og som mange har

bemærket, har vi haft et delvist udfald i levering af vores blad i starten af 2018. Dette
skyldes at der er trådt nye regler i kraft pr.
1. januar, hvor GELSTED BLADET uheldigvis blev kategoriseret som reklame, og
alle med reklamer nej tak på postkasserne
fik ikke vores blad. Vi har nu fået en tilladelse af forbrugerombudsmanden, således
at bladet fortsat kan blive leveret til alle
incl. postkasser med Nej tak til reklamer.
Dernæst er omdelingen ændret, så vores
blad nu skal helt til Sjælland for sortering
inden det kan omdeles lokalt her i Gelsted.
Det har derfor betydet at vi har måttet
fremrykke vores deadline for indhold i
bladet, for at kunne udkomme som hidtil.
Det vil senere i aften fremgå at foreningen
GELSTED BLADET har en sund økonomi
– ikke mindst pga. de mange og trofaste
annoncører. En tak fra foreningen til alle
for lokal opbakning om vores blad. I samme forbindelse har vi også gennemgået annoncepriserne og justeret til, så de bliver
enslydende afhængig af størrelse.
Bladet har faste indlægsbidragere fra Gelsted/Tanderup Pastorat, vores idrætsforening GG&IF og fra diverse øvrige foreninger som f.eks. Borgerforeningen,

Seniorklubben og mange andre. Tak for
trofast indgivelse af indlæg. Vi har det
forgangne år også fået indlæg fra det store
udland i form af rejsebeskrivelser fra unge
Gelsted borgere der er på studietur eller
lignende i udlandet. En særlig tak til dem.
Foreningen GELSTED BLADET har jf.
§2 til formål at viderebringe lokale informationer samt skabe mulighed for debat
foreninger imellem, og give lokalområdets
beboere mulighed for at ytre sig, således
at vort lokalområde bliver endnu bedre at
bo i. Med denne formulering har den nuværende bestyrelse fortolket, at indlæg af
kritisk art overfor andre i vores lokalområde ikke trykkes, men der henvises til
andre lokale medier, som f.eks. udkommer
på ugebasis. Vi lægger særligt vægt på at
bladet skal være med til at bidrage så vores
lokalområde bliver et endnu bedre sted at
bo.
Med disse ord vil jeg på vegne af den samlede bestyrelse for Foreningen GELSTED
BLADET afslutte denne beretning og håber vi får de andre punkter på Generalforsamlingens dagsorden afholdt i god ro og
orden, og vi ser frem til næste periode for
bladet med masser af indlæg og bidrag til
et bedre Gelsted.

Motionscenter i Gelsted-Hallen
APS

Se mere på: www.eikmotion.dk
Holmelund 32, Aarup
Tlf. 64 49 12 23 - hojlund.dk
BRÆNDSEL . STRØELSE . DYREFODER . HUS & HAVE
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Ældre og motion
Hver uge bliver jeg mindet om, hvor meget
det betyder for de ældre, at der er nogle,
som har tid og lyst til frivilligt arbejde.
Jeg kommer torsdag formiddag på et plejehjem og har stolegymnastik med nogle
motiverede ældre, som både er beboere og
ældre fra nærområdet.
Vi starter med kaffe, og her går snakken lystigt, for nu ser man jo andre end lige dem,
man bor i ”hus” sammen med. Der bliver
valgt et par sange; det er gerne sange, som
hører til årstiden, og så synger vi med hver
vores ”næb”. Så skal vi have gang i gymnastikken, og der bliver sat stole op i en rundkreds, men det varer jo lidt, inden alle er
på plads, og rollatoren sikkert parkeret. Så
starter vi lystig musik, hvor der gerne synges med, når det er kendte toner. Musikken
er vigtig, jeg hører tit en bemærkning om,
hvor dejligt det er med god musik. Der bliver trukket i elastikker og leget med bolde.
Vi har øvelser, som styrker vores hænder,
og vi træner vores hjerner med små huskelege. Vi nyder fællesskabet, hvor tankerne
for en stund har været andre steder.
Det er bare en lille del af vores virke i foreningen Motionsvenner i Middelfart Kommune, som blev stiftet for otte år siden. Foreningen Motionsvenner blev dannet med
fokus på den lidt lettere motion som f.eks.
stolegymnastik, for at tilgodese ældre, som
havde svært ved at deltage i andre eksisterende tilbud.
Der var stor interesse for foreningen lige
fra starten, der er i dag 24 frivillige og 159
aktive ældre. Vi kommer rundt i hele kommunen på plejehjem, forsamlingshuse og
fælleshuse. Der kommer jævnligt henvenVi reparerer også din bil

delser fra ældre, som gerne vil være med,
men vi har svært ved at opfylde deres ønsker, da vi mangler frivillige. Derfor søger
vi frivillige, som har lyst til at være med i
vores forening, ikke kun til undervisning
(kursus gives), men også til at lave kaffe og
bare være der med en hjælpende hånd.
En frivillig motionsven har lyst og overskud til at glæde andre. Har det vakt interesse, så kontakt formanden Sonja Lynge
tlf. 26279819 eller mail: sonfle@gmail.com

Annelise Hansen, bestyrelsesmedlem

GRIS, GRIS, MERE GRIS - OG ØL
Vi gentager gerne succesen på Gelsted Kro
Derfor afholder vi igen i år

HELSTEGT PATTEGRIS
med lækkert tilbehør,
samt livemusik i krostuen

Lørdag den 14. juli
kl. 18.00-19.30
Musikken starter kl. 20.00

Prisen for dette vil være 135,Tilmelding og betaling er nødvendig,
og skal ske inden den 7. juli.
Telefon 64 49 10 68

PS. HUSK at sætte X i kalenderen den 24.
november, hvor vi afholder vores store
julefrokost i Gelsted Hallen.
Nærmere info kommer i næste blad.

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

Vi reparerer også din bil

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

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

www.lebaek.dk
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Bagagerumsmarked og klovneløb i Gelsted
Lørdag den 16. juni 2018

Hauge Energi og Bosch
Hauge Energi og Bosch
gaskedler
– Et sikkert
valg!
Hauge Energi
og Bosch
gaskedler – Et sikkert valg!
gaskedler – Et sikkert valg!

9 gode grunde til at du
9
gode
grunde
til at du
skal
vælge
en Bosch
kedel
9 gode
grunde
til at du
skal
vælge
en Bosch
kedel
fra
Hauge
Energi
skal
vælge
en
Bosch
9
gode
grunde
til at du kedel
fra
Hauge
Energi
–
Markedets
laveste
gasforbrug
skal
vælge
en
Bosch
kedel
fra
Hauge
Energi
– Markedets laveste gasforbrug
– Markedets laveste elforbrug
fra
Hauge
Installation
– Markedets
Markedets
laveste
gasforbrug
–
laveste
elforbrug
Lavt støjniveau

Markedets
laveste
elforbrug
støjniveau
–– Lavt
Markedets
laveste
gasforbrug
108%
nyttevirkning
Lavt
støjniveau
nyttevirkning
–– 108%
Markedets
laveste elforbrug
Altid
god
rådgivning
–
108%
nyttevirkning
–
Altid
god
rådgivning
priser
– Konkurrencedygtige
Lavt støjniveau
– Konkurrencedygtige
Altid
rådgivning priser
5
års god
fabriksgaranti
––
108%
nyttevirkning
–5
Konkurrencedygtige
priser
års
15
årsfabriksgaranti
garanti
v. tegning
af abonnement
––
Altid
god
rådgivning
–5
års
årsfabriksgaranti
garanti
v. tegning
af abonnement
Døgnvagt
24/7/365
–– 15
Konkurrencedygtige
priser
– Døgnvagt
15 års garanti
v. tegning af abonnement
–
24/7/365
– 5 års fabriksgaranti
– Døgnvagt 24/7/365
– 15 års garanti v. tegning af abonnement
– Døgnvagt 24/7/365
Kontakt Hauge Energi for
Kontakt
Hauge Energi
et uforpligtende
tilbudfor
på
Kontakt
Haugetilbud
Installation
for
Kontakt
for
et
på
tlf.:uforpligtende
6596Hauge
7715 Energi
et uforpligtende
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Bagagerumsmarked i Gelsted
Lørdag den 16. juni er der igen bagagerumsmarked på torvet i Gelsted. Vi starter
op kl. 10.00, hvor starten går til årets klovneløb. Herefter vil der være mulighed for
at gøre en god handel ved en af de mange
bagagerum frem til kl. 15.00.
Ud over klovneløbet vil forældrerådet i Gelsted Børneunivers (børnehaven) samle ind
til indkøb af nye el-cykler til børnehaven.

Mere om klovneløbet kan læses på Facebook "Klovneløb 2018 Gelsted" eller på
"Danskehospitalsklovne.dk"
Elizabeth Jensen

Vil du have en salgsplads koster det 50,- kr.,
der går ubeskåret til forældrerådets indkøb
af el-cykler til børnehaven. Der er ingen
tilmelding, man møder bare op og følger
anvisningerne; det er først til mølle, og man
kan begynde at stille op fra kl. 9.00.
Har man spørgsmål vedrørende bagagerumsmarkedet, kan man henvende sig til
Morten Thomsen på mobil 30 300 215, der
er koordinator for bagagerumsmarkedet.

Certified

Climate Partner

www.haugegruppen.dk
www.Haugeenergi.dk
www.Haugeenergi.dk
www.Haugeenergi.dk

Læs mere:

gelstedbladet.dk
8

Klovneløb i Gelsted
Igen i år bliver der afholdt klovneløb i Gelsted. Løbet finder sted den 16. juni kl 10.00.
Tilmelding til klovneløbet sker på Danske
Hospitalsklovnes hjemmeside.

Morten Thomsen

www.gelstedbladet.dk

Indlæg fra Gelsted Seniorklub
Med dette nummer af Gelsted Bladet må
det være på sin plads at ønske alle læsere en
RIGTIG GOD SOMMER.

Grillfesten er samtidig afslutning på vores
forårsarrangementer. Nu er det tid til sommerferie, og så kommer Gelsted Markedet.

Når det så er sagt, så har vi i Gelsted Seniorklub igen været aktive.

Vi er i fuld gang med forberedelserne. Seniorklubben er på markedet med et telt,
hvorfra der sælges hjemmelavede kager/
lagkager og kaffe, øl og vand. Man er velkommen til at besøge vores stand og få en
god snak.

Vi har afholdt vores påskefest i april måned, og ikke mindre end 78 deltog i dette
arrangement.Gelsteds egen ”Michelin kok”,
Sten Blåkilde havde stået for madlavningen, og musikken til festen blev denne gang
leveret af Hans Henrik, måske bedre kendt
som ”Smølfe-manden” fra Gelsted Markedet. - Der er indsat nogle billeder fra festen.
Derudover har ”de aktive”, som vi kalder
dem, været på tur til Horsens Statsfængsel
med guide. 26 aktive tog af sted fra Holmegården i private biler. Der var arrangeret 2
rundvisninger, så man blev delt op i 2 hold
fra starten. - Det var nogle dygtige rundvisere. De var gode til at fortælle fængslets
historie, og de fortalte også om nogle af de
indsatte, bl.a. om, hvordan Lorenzen gravede sig ud ved at grave en 18 meter lang
gang ud i det fri... - Dette var natarbejde og
varede ca. 11 måneder, hvorefter han nåede
at være på fri fod i 6 dage.
Fængslet blev lukket i 2006, hvor der blev
bygget et nyt lidt uden for Horsens.
Efter rundvisningen var der tid til vores
medbragte madpakker. Herefter gik vi
lidt rundt på egen hånd i fængslet, og alle
blev lukket ud igen. - På billedet kan man
se nogle af de løsladte. - Det var kun Bent
(smed), der var tæt på ikke at komme med
hjem igen, da han var ved at stikke af med
en bruser.
Vi sluttede af med kaffe og småkager ved
bilerne, inden turen gik hjem igen. – En rigtig god tur.

Michelinkokken Sten serverer

Skulle der være nogen blandt jer, kære læsere, der har lyst til at lægge en lagkage
sammen og levere ned til standen til os, så
sig endelig til. - Sidste år solgte vi 34 kager,
og det er en af de få indtægter, som vi driver
seniorklubben med, da et kontingent til seniorklubben kun koster kr. 50,- pr. medlem.

På selve markedet (og resten af året ud), kan
man dog blive medlem af Gelsted Seniorklub mod kun at betale ½ kontingent, kr.
25,-.
Er man under 60 år, er det dog kun som
støttemedlem, medmindre man lider af en
sygdom, så bestyrelsen kan dispensere fra
optagelseskriterierne.
Vi er i skrivende stund hele 225 medlemmer, hvoraf 4 er støttemedlemmer og hele
8 personer er over 90 år (æresmedlemmer).

Smølfemanden Hans Henrik spiller

Gæsterne hygger sig

Vi har ugentlig aktivitet på Holmegårdens
1. sal, hver onsdag kl. 09.00 til 12.00.
Det kunne jo være vi mødtes.
GLÆDELIG SOMMER TIL JER ALLE
OG PÅ GENSYN I EFTERÅRET 2018.
Steen Ole Sørensen
GELSTED SENIORKLUB

Horsens statsfængsel

Det næste arrangement i Gelsted Seniorklub er så vores grillfest.
Denne er programsat til den 20. juni, og vi
håber selvfølgelig på, at vi kan skaffe fuldt
hus, det vil sige 84 personer.
Menuen til en grillfest er som sædvanlig
helstegt pattegris og kalv. - Jørn Erik griller
og synger for os, akkompagneret af Anne
Grethe.

Geoteknik og Miljøopgaver, så er det Boreteknik A/S
I Gelsted udføres der klargøring af jordprøveanalyser,
efter prøver hentet op rundt omkring i Danmark.
- Se Boretekniks hjemmeside, www.boreteknik.dk
Kontakt Boreteknik A/S, Koldinghave 18, 5591 Gelsted

Benjamin mobil nr.: 29 40 75 87 - Arne mobil nr.: 22 10 72 84
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Prisuddeling – Genbrugsbutikken Gelsted
Lørdag den 7. april 2018
Der var mange mennesker i butikken den 7.
april, både kunder og repræsentanter for de
13 foreninger, der skulle have årets priser,
der var optjent i 2017.

det er jer, der sørger for, at vi har et godt
grundlag for trivsel i alle de foreninger, der
bliver støttet. - Tænk en gang hvor mange
personer der får glæde af dette tilskud

Formanden, Erik Larsen, bød velkommen
til alle de fremmødte og fortalte lidt om,
hvordan 2017 var gået. Der havde været en
fremgang på omsætningen på ca. 5 % hvilket Genbrugsbutikkens bestyrelse var rigtig
godt tilfreds med, især set i lyset af, hvor
stor en kamp der er om kunderne, dels via
nettet - som nok er den største konkurrent
- dels på den private side, hvor folk sælger
deres ting; men også firmaer og andre genbrugsbutikker, der sælger på nettet. - Det er
en af de ting, vi vil prøve selv at gøre noget
ved.

Der i år blevet uddelt ca. 144.000,00 kr. til
13 foreninger. - De 13 foreninger er:
Seniorklubben - Tirsdagsholdet fra Seniorklubben - Motionsklubben - Gelsted Forsamlingshus - Hobby klubben - Fodbold
ungdom - Den lille kunstner skole - Gelsted Folkedans – Krolf-klubben - Ørslev
Forsamlingshus - Danske seniorer - center
rådet - samt til Genbrugsbutikken.

Der blev også fortalt lidt om, hvordan fordelingen bliver foretaget. Dette er ikke en
bestyrelsesbeslutning, men medarbejderne,
der donerer deres timer til den forening, de
synes de kan støtte. Disse timer bliver så
omsat til kroner ud fra omsætningen, når
der er trukket drift og henlæggelse fra.
Men der er ikke noget der kommer af sig
selv; alt dette kan ikke lade sig gøre, hvis
man ikke har en god stab af frivillige, der
brænder for sagen, så en stor tak til alle
30 medarbejderne for deres store indsats i
2017.
Ikke nok med det så kræver det også et godt
samarbejde med genbrugspladsens medarbejdere, Henrik, Joan og Karsten og dette
samarbejde går begge veje, hvilket vi i genbrugsbutikken er meget glade for, så stor
tak til dem.
Som alle ved, ligger butikken jo på Holmegården, og dermed skal der også være godt
samarbejde mellem de foreninger, der forefindes på matriklen, så der skal også lyde en
stor tak til Borgerforeningen, Seniorklubben, Tirsdagsholdet fra seniorklubben, Den
lille kunstnerskole samt Zonen for det gode
samarbejde, der er her på matriklen.
Til sidst - men ikke mindst - tak for den store opbakning vi får fra vores kunder her i
byen, men også de, der kommer udefra;
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Erik Larsen
Genbrugsbutikken Gelsted
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5-pak

FLERE VARIANTER

FLERE VARIANTER

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

Tilbuddene gælder frem til næste udgivelse af Gelsted bladet
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Fibernet til Lunge, Gelsted og Lunghøj
De seneste måneder har kabeltromler og
gravearbejde fyldt i Gelsted og omegn.
Årsagen er, at Energi Fyn udruller fibernet til 1.100 husstande og virksomheder i
området. Udrulningen betyder, at Lunge,
Gelsted og Lunghøj Antenneforening fra
oktober 2018 kan tilbyde foreningens medlemmer lynhurtigt fibernet og tv.
Bestyrelsen i Lunge, Gelsted og Lunghøj
Antenneforening ser frem til, at husstandene i området kan få internet og tv via
fibernet.
- Vi har lavet en god og attraktiv foreningsaftale med Energi Fyn om levering
af tv og fremtidssikret fibernet. Vi oplever,
at beboere og virksomheder er utroligt glade for den løsning, som vi har valgt, og at
de glæder sig meget til at blive koblet op
på fibernet og tv. Vi oplever en stor medlemstilgang, som vi forventer, vil stige
yderligere i månederne op mod opstarten
i oktober 2018, fortæller Erik Wunderlich, der er formand for Lunge, Gelsted og
Lunghøj Antenneforening.

nerende og langsomt faldende. Desuden
havde vi en forventning om, at vores medlemmers tv-vaner og behov ville ændre
sig markant de kommende år mod mere
streaming, og individuelle ønsker og behov, der skal tilgodeses. Derfor besluttede
vi at undersøge markedet med henblik på at
fremtidssikre foreningen og udvide vores
dækningsområde, siger Erik Wunderlich.
I bestyrelsens oplæg til mulige samarbejdspartnere var det altovervejende ønske
størst mulig dækning i Gelsted by og omegn, medens fortsat ejerskab af ledningsnet ikke var en nødvendighed. Bestyrelsen
tog kontakt til forskellige udbydere og mulige samarbejdspartnere. I løbet af relativ
kort tid blev feltet reduceret til to kvalificerede muligheder, hvoraf Energi Fyn var
den ene. Efter en gennemgang af tilbuddene og møder med tilbudsgiverne, besluttede bestyrelsen at indstille til en ekstraordinær generalforsamling, at der blev lavet en
aftale med Energi Fyn.

En fremtidssikret løsning
Tilbage i 2016 begyndte bestyrelsen i Lunge, Gelsted og Lunghøj Antenneforening
at drøfte mulighederne for at udvikle foreningen, når den nuværende aftale udløber
i oktober 2018.

Foreningsaftale med Energi Fyn
Aftalen med Energi Fyn blev indgået i maj
2017 og betyder, at Energi Fyn etablerer fibernet i Gelsted By og i et meget stort område omkring Gelsted. Aftalen er en Waoo
Foreningsaftale og giver medlemmerne af
Lunge, Gelsted og Lunghøj Antenneforening mange fordele.

- Det var ikke just fremgang, der prægede
foreningen. Vores medlemstal var stag-

- Beboerne i Lunge, Gelsted og Lunghøj
får mulighed for at få etableret fibernet, og
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medlemmerne af antenneforeningen får en
aftale, der betyder, at de både får stabilt og
hurtigt internet og mulighed for at vælge
mellem forskellige tv-pakker til favorable
priser. Samtidig er foreningen med til at
sikre gode betingelser for erhvervslivet
i området, fortæller Carsten Nedergaard
Hansen, der er bredbåndsdirektør hos
Energi Fyn.
Stabilt internet til 1.100 husstande
Energi Fyn etablerer fibernet til 1.100 husstande og dermed udvides antenneforeningens dækningsområde betydeligt, hvilket
især vil gavne områder, hvor der hidtil har
været ingen eller dårlig dækning.
- Det betyder meget for os, at vi kan tilbyde en stabil og hurtig internetforbindelse
til alle beboere i området. Energi Fyn har
været meget lydhøre overfor vores ønsker
og forslag, og de har løbende tilpasset projektet. Vi har fået en rigtig god service,
og markedsføringsmateriale og informationsmøder har været meget professionelle,
siger Erik Wunderlich. Han understreger,
at det alt i alt har været en positiv oplevelse for antenneforeningens bestyrelse
og beboerne i området at samarbejde med
Energi Fyn og giver Energi Fyn de bedste
anbefalinger.
Du kan læses mere omkring forløbet og
status på antenneforeningens hjemmeside:
www.lgla.dk

www.gelstedbladet.dk

DANMARKS
BEDSTE
INTERNET

* Kilde: Loyalty Group BrancheIndexTM 2018

Om Lunge, Gelsted- og Lunghøj Antenneforening
Lunge, Gelsted- & Lunghøj Antenneforening er stiftet i oktober 1988.
Foreningen har eget ledningsnet i Gelsted by, Lunge og Lunghøj.
Igennem årene har foreningen haft forskellige leverandører af
TV og bredbånd, og der har været indgået forskellige tidsbegrænsede leveringskontrakter - ofte i forbindelse med renovering af anlægget.
Den seneste kontrakt blev indgået i 2006 og udløber i oktober
2018. I maj 2017 indgik foreningen en aftale med Energi Fyn om
levering af ﬁbernet og tv til medlemmerne af foreningen fra oktober 2018.

FIBERFORDELE TIL ALLE MEDLEMMER

LUNGE, GELSTED OG LUNGHØJ
ANTENNEFORENING

www.energifyn.dk

TLF. 4156 2674

KLIPPEHULEN
HERRE & DAMEKLIP

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

Jane Lindholm

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

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

V/ Jane Lindholm
Gelsted Bygade 2
5591 Gelsted

Find mig også på facebook!

STØT VORES
ANNONCØRER
En stor tak
og opfordring
til alle om
at handle lokalt.
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GELSTED - TANDERUP PASTORAT
www.gelstedkirke.dk - www.tanderupkirke.dk

Konfirmandholdet i Gelsted Kirke, d. 29. april 2018, kl. 9.30:

Michell Camilla Vejgaard, Patrick Larsen, Mathilde Tjørnehøj Kraaer, Søren Damgaard Nielsen, Josefine
Møllegaard, Søren Ronge Olsen, Kathrine Lind Clement, Nikolaj Eggers Jørgensen, Victor Vismark Larsen, Jonas
Raakilde Christensen, Katrine Bode Nielsen, Anders Vismark Larsen, Amanda Lund Madsen.

T I L L Y K K E!
Fra en af sangene I havde valgt, Linedanser:
Linedanser – vælge livet, hvilken er din vej? Følge hjertet uforfærdet. Sige ja og nej. Verden spørger tit
hvordan og alt for lidt hvorfor. Der er så mange ting man kan – stå for det du tror! Gid du aldrig mister modet
og lader det onde uimodsagt. Når viljen befries, - da falder magt.

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

info@cakevision.dk www.cakevision.dk
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GELSTED - TANDERUP PASTORAT
www.gelstedkirke.dk - www.tanderupkirke.dk

Konfirmandholdet i Gelsted Kirke, 29. april 2018, kl. 11.30:

Johanne Mathilde Grønfeldt Nielsen, Nikolaj Nygaard Frederiksen, Theis Hein Pedersen, Oliver Toft Taarn Pedersen,
Anne Greve Meilstrup, Cecilie Kaan, Verronica Axelsen, Karen Yde Høj, Mathilde Jeppesen Hansen, Danielle Lykke
Brandt.

TILLYKKE !
Fra en af sangene I havde valgt, Linedanser:
Linedanser i det høje, dans vidunderligt! For det næste er det bedste: Glæden ubestridt! Tænk at få balancekunst. Så
helt ufatteligt! At modtage sin stang og snor, ganske kvit og frit. Uanset om du nu tror det, så ved jeg, at lyset brænder
for dig! Og kigger du op, er der nok en vej.

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
15

www.gelstedbladet.dk

GELSTED - TANDERUP PASTORAT

Konfirmander i Tanderup Kirke, d. 6. maj 2018:

Cecilie Primdahl Kristensen, Sebastian Gudiksen,
Klara Kjærgaard Olsen,- Jarl
Søsted Jørgensen og Johanne Rye Olsen.
www.gelstedkirke.dk
www.tanderupkirke.dk

Konfirmander i Tanderup Kirke, d. 6. maj 2018:
Cecilie Primdahl Kristensen, Sebastian Gudiksen, Klara Kjærgaard Olsen, Jarl Søsted Jørgensen og Johanne Rye Olsen.

FRA KIRKEBØGERNE:

Døde i Gelsted Sogn:

Døde i Tanderup Sogn:

13. marts – Sørine Frederiksen,
Anlægsvej 19 F, 5592 Ejby.

27. marts – Berner Nielsen,
Jacob Gades Vej 18, 5610
Assens.

13. marts – Jørgen Kristiansen
Binder, Tårupvej 12 P, 5591
Gelsted.

Velsignede i Tanderup Kirke:
24. marts: Nathasja Rosa
Engholm Groth og Niels
Engholm Groth, Wedellsborgvej
33, Bredning, 5592 Ejby.
Viede i Tanderup kirke:
7. april: Helle Petersen og Palle
Ejner Andersen, Enggårdsvej 7,
5591 Gelsted.
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4. april – Dagmar Helene
Stubgaard, Tårupvej 10 A, 5591
Gelsted.
14. april – Karen Astrid Hansen,
Tårupvej 10 F, 5591 Gelsted.

22. april – Andrea, Dalbovej 10,
5591 Gelsted.
26. april – Solveig Søndergård
Larsen, Spurvevænget 31 A, 5610
Assens.
28. april – Carl Jakobsen,
Fredensgade 23 B, 5591 Gelsted.
3. maj – Louise Margrethe Minna
Andersen, Tårupvej 12 X, 5591
Gelsted.
Døbte i Gelsted Kirke:

17. april – Gunnar Richard Skou,
Tårupvej 10 G, 5591 Gelsted.

22. april: Noah Drøge Larsen,
Søndergade 161, 5591 Gelsted.

21. april – Ella Rasmussen, Gelsted
Mose 18, 5591 Gelsted.

28. april: Cecilie Kaan, Odensevej
42, 5591 Gelsted.

www.gelstedbladet.dk

GELSTED - TANDERUP PASTORAT
www.gelstedkirke.dk - www.tanderupkirke.dk
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–	
  inden	
  den	
  søndag	
  man	
  ønsker	
  kirkebil.	
  Kontoret	
  har	
  
telefontid	
  mandag	
  til	
  fredag,	
  fra	
  kl.	
  9.00	
  til	
  12.00	
  på:	
  
2146	
  8103.	
  

Kirkebil:	
  

SOGNECAFE’EN:	
  	
  

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	
  
I	
  Gelsted	
  Sognehus:	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Mail:	
  tanderupkirke@hotmail.dk	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Graver,	
  Gelsted:	
  Jørgen	
  Henriksen,tlf.23410335.	
  
Vi	
  mødes	
  til	
  fællesskab	
  hvor	
  vi	
  hygger,	
  snakker,	
  nørkler,	
  
har	
  besøg,	
  tager	
  på	
  en	
  lille	
  udflugt	
  eller	
  har	
  andre	
  gode	
  
Mail:	
  	
  	
  gelstedkirke@gmail.com	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
ideer.	
  	
  	
  
Kirkekontor:	
  2146	
  8103,	
  kontortid:	
  mandag	
  til	
  
fredag	
  kl.	
  9.00	
  til	
  12.00.	
  Mail:	
  grha@km.dk	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Efterårets	
  cafe’datoer	
  er:	
  

FRA	
  KALENDEREN:	
  
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.	
  

13.	
  september	
  og	
  27.	
  september,	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
11.	
  oktober	
  og	
  25.	
  oktober,	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
8.	
  november	
  og	
  22.	
  november.	
  
Fra	
  kl.	
  10.00	
  til	
  11.30.	
  
Er	
  der	
  spørgsmål?	
  ring	
  til	
  Hanne:	
  2184	
  8659.	
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Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening
Gymnastik - Badminton - Håndbold - Foldbold - Banko
Fodbold

Besøg af 2 OB-U19 og 2 OB-Superligaspillere
Mandag den 30. april - hvor det regnede
en del - fik Gelsted besøg af 2 U19 OB-spillere; Lucas Møller og Laurits Lillemose
Jensen og 2 superliga-spillere Ryan Johnson Laursen og Mikkel Desler.
Efter fælles velkomst præsenterede de
fire spillere sig selv, og derefter var de klar
til at træne med i de tre grupper, der var
til træning. Alle fire OB-spillere trænede
på skift med U4-8 Mix piger og drenge,
U10 drenge og U14 pigerne. De deltog i
forskellige øvelser, viste fodbold-finter og
spillede kamp med alle hold.
Mikkel Desler sagde at det havde været
en god gang træning med U14 pigerne.
Vi måtte hente lidt ”drikkevand” til OB
spillerne, for de fik sved på panden.

OB spillerene blev spurgt om en masse,
lige fra hvor meget de trænede og hvilket
tøj og fodboldstøvler de havde på, om de
havde kærester og børn. Alle spørgsmål
blev besvaret og alle fik et ekstra smil og
en ”highfive”. De to U19 spillere Lucas og
Laurits spiller til daglig sammen med Peter Clement, så de så også lige lidt ekstra
på de ungdomsbilleder, der var af Peter i
klubhuset.
Der blev taget et fælles foto med alle dagens deltagere og OB-spillerne. Der blev
uddelt en masse autografer, både på

Alle var drivvåde efter 1,5 time, men alle
tog det med et smil og fik en masse gode
oplevelser ud af det. Vi glæder os til næste OB spillerbesøg via Øens Hold samarbejde. Tak for en superdejlig dag til alle.
Klubdragt
Det er stadig muligt at købe Gelsted
GG&IF’s klubdragt hos Markussen Sport.
Henvend dig til din træning eller i klubhuset og få udleveret en seddel med alle
info.
Britta Jensen

medbragte kort med billede på, på tøjet,
på sko, på bolde og armene og hvor man
ønskede det. Mange fik ekstra foto af sig
selv og OB-spillerne.

Cykelsmeden Aarup
Mandag - fredag kl 1200 – 1730
Lørdag kl. 9.30 – 13.00
Søn.- helligdage lukket
Vi sælger og reparer alle Cykler,
kørestole, rollator samt el-crosser

Bredgade 24 th.- Aarup - tlf. 91552019
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Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening
Gymnastik - Badminton - Håndbold - Foldbold - Banko
Fodbold
16.00

Mandag

Onsdag

Tirsdag

Torsdag

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

16.15
16.30
16.45 Haletudserne
Alder: 0-3 år
Instr.: Bettina
17.00 Info: 28 10 12 65
Sted: Gymnastiksal
17.15 Start: Uge 36

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

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

17.30

Bemærk:

Træningen foregår
i Gelsted Hallen

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

17.45
18.00 Junior ROS + DANCE
Instr.: Peter Brink,
Magnus, Cecilia og
18.15 Celina
Info: 64 49 22 48
18.30 Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 36
18.45

Bemærk:

Træningen foregår
i Gelsted Hallen

NYT NYT
NYT Se beskrivelse

19.00

Veteranfodbold

Yoga
Instr.: Birgithe
alle mænd i Gelsted, der er fyldt 40
Info Hej
og tilmelding:
21 45
år28
og31som kunne tænke sig at trille lidt
Sted: Gymnastiksal
med
fodbold jeg vil gerne gøre jer opStart:
Ugeen
36
Tid: mærksom
kl 19.10
på at vi har et Veteranhold

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

19.15
19.30

Som godt kunne bruge lidt forstærkning
sæson,vi spiller hver

Tilmelding
til den kommende
nødvendig
Max.
15 deltager
torsdag
aften

19.45
20.00 Motionsmix M/K
Instr.: Peter Brink
Info: 64 49 22 48
20.15 Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 36

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

20.30

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

20.45
21.00

Fredag

www.gelsted-gymnastik.dk
Gymnastikudvalg:

Ulla: 22 62 84 61;

Trine: 27 20 24 04;

Flemming Andersen
Inge-Lise:holdleder
29 46 94 97; Thilde: 20 99 23 03

Tanderup

Vognmandsforretning I/S
Tanderupvej 60 - 5591 Gelsted

www.ingridmarie.dk
www.ingridmarie.dk

Tlf. 6478 1083

- altid- altid
åbent
i webshoppen
åbent
i webshoppen

Fax. 6478 1023

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

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

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

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

Annoncer.indd 1

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

FGH – Klubmesterskab og DM for veteranhold
Lørdag den 7. april afholdt FGH klubmesterskaber for ungdom og senior/veteran.
Vi startede kl. 9.00 med ungdomskampene.
Her var tilmeldt 29 spillere fra U9 til U15, og
der var så mange kampe, at fredagen også
blev inddraget til indledende kampe.
Før vi startede kampene lørdag, blev
årets ungdomsspiller hyldet. Det blev
Oliver Thygesen fra Gelsted, som i denne
sæson har udviklet sig meget, både som
spiller og som person. Oliver er - uden at
klubben har spurgt - mødt en time før sin
egen træning for at hjælpe vores træner
Kurt og hjælpetræner Theis med de små
spillere. Desuden har Oliver vundet kommunemesterskabet og er blevet nr. 3 ved
Landsmesterskabet i U13 C.

Oliver - årets spiller 2018

Årets klubmestre i ungdomsafdelingen :
U9 Herresingle .......................... Noah Sejten
U11 Herresingle ...................... Johannes Bay
U11 Damesingle................Camille V. Larsen
U11 Herredouble
............................. Johannes Bay/Marius Lundy
U13 Herresingle ......................Mikkel Jensen
U13 Damesingle ............ Caroline Sørensen
U13 Herredouble
.....................Oliver Thygesen/Mathias Larsen
U13 Damedouble
...............Caroline Sørensen/Caroline Jensen
U13 Mixdouble
...................Caroline Sørensen/Mikkel Jensen
U15 Herresingle ................ Oliver Thygesen
U15 Damesingle .. Emma Greve Andersen
U15 Herredouble
............ Theis Hein Petersen/Victor V. Larsen

Veteran 50 hold til DM

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

U15 Damedouble
...................... Mille Jensen/Katrine Skovgaard
U15 Mixdouble
..........................Mille Jensen/Anders V. Larsen
Weekenden 5. – 6. maj var der DM for veteranhold, motionshold og LM for seniorhold i Grindsted, Vorbasse og Billund.
FGH havde et seniorhold, et 40 hold og et
50 hold med. Desværre var programmet
lavet sådan, at de 3 hold spillede i hver
sin by lørdag, og derfor ikke kunne støtte hinanden. Måske var det derfor, ingen
af holdene vandt deres kampe lørdag.
Først lørdag aften samledes vi alle til fest
i Grindsted, men så var vi også de bedste
på dansegulvet.
Og dansen hjalp, for 50 holdet var flyvende til den sidste holdkamp, som blev
vundet med 8 – 1, dermed sikrede holdet
sig bronzemedaljer. Desværre kunne de 2
andre hold ikke følge med, og det blev til
sekundære placeringer til dem.
Lars Jensen, FGH

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

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

Tlf. 64 49 22 99
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Ung og udvekslingsstuderende i Danmark
Det er aldrig let at forlade dit hjemland. Forestil at gå væk i år, at være teenager og ikke
være sikker på, hvad der venter på dig. Vi,
Nuria (Mexico), Sônia (Brasilien) og Alberto (Mexico) traf denne beslutning, og vi ankom i Danmark på august sidste år. Nu har
det været seks måneder nedsænket i en ny
kultur, møde nye steder, og lære at håndtere
en anderledes vejr - Vi må sige, at vi stadig
kæmper med de klimatiske forskelle, især
om vinteren. Med denne artikel, vi ønsker at
dele lidt om, hvordan det er at være en udvekslingsstudent i Danmark.

En anden ting, der er meget vigtig i udvekslingen, er værtsfamilierne, fordi de er de
mennesker, som du bor i et stykke tid, vi
vil være her med 3 danske familier, selvom
vi nu er med den anden, har vi haft en god
oplevelse at kende forskellige familier Med
forskellige regler og skik hjælper de os også
med at lære det danske sprog.

Men selvom det nogle gange er svært at være
væk fra alt, hvad du ved,din familie, venner,
byen hvor vi vokser op, har det været den
mest fantastiske oplevelse i vores liv, vi har
lært et nyt sprog (Jeg kommer ikke til at lyve,
det er svært ) og specielt en ny kultur, at den
er meget anderledes end vores.Vi har lære så
mange i en kort tid.

En af de sværeste ting at være her er den følelse af at være hjemmefra, nogle gange føler
man sig ensom, men der vil altid være mennesker, som får dig til at føle sig bedre som
din værtsfamilie og dine venner.

Nu da 6 måneder er gået siden 3 af os har forladt vores land og vores normale liv, går det
godt, vi har allerede danske venner i skolen,
vi er tilpasset landet og dets told, dets mad,
dets klima og sprog.
Vi går i skole på Middelfart Gymnasium, og
vi kan sige at selv der kan vi se forskellene.
På begyndelsen var det ikke så let: at få nye
venner, ikke at forstå det sprog klasser (det
betyder ikke at forstå de klasser på alle), og
at vænne sig til et nyt rum, hvor vi ville tilbringe det meste af vores tid hver dag. Naturligvis tog vi danske klasser og begyndte
at forsøge at få venner (dette emne kan være
lidt sværere for nogle mennesker, da danskerne ikke er så åbent som brasilianere eller
mexicanere).

du lærer, du vokser som en person, du møder
så mange mennesker, du bliver forelsket i et
land, at det ikke er det du altid har, du lever
et liv på et år, og det er noget der er værd at
leve, tak for alt Danmark.
Denne artikel er skrevet af de unge selv og
ikke redigeret af Bestyrelsen.

Vi må sige, at læring dansk ikke er let, det er
et helt andet sprog, som vi nu forstår mere, og
vi kan udtrykke os bedre, men vi skal stadig
lære, derfor studerer vi det for at blive bedre.

Udover at møde indfødte talere mødte vi andre udvekslingsstuderende, der har ændret
vores liv, og fra hvem vi har lært meget. Vi
har kendt smukke steder i dette land, meget
hyggelige byer som København, Odense,
Århus, Middelfart og meget mere.
Dette er vores liv her, vi har allerede omkring 4 måneder tilbage her i dette smukke
land Danmark, vi vil forsøge at leve hvert
øjeblik fuldt ud og nyde alt, for alt, hvad
der begynder, er en ende, det vil være meget svært at forlade Danmark, fordi Vi har
allerede et liv her, men vi er sikre på, at vi
kommer tilbage en dag.
Være en udvekslingsstudent i Danmark er en
fantastisk oplevelse , det er den mest fantastiske ting nogensinde, vi har liv så mange
eventyr og fantastisk erfaring, det er ligesom
liv i en drøm alt tid. Faktisk været en udvekslingsstudent er nogle som ændrede vores liv,

Bestil online
via Super Brugsen Gelsted

Langelandsvej 6, 5500 Middelfart
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Vil du købe en vare i Coops netbutik?
Så kan du i stedet bare sige det nede i
Super Brugsen. Hvis du får Brugsen til at
bestille varen hjem til dig, er du med til
at støtte Super Brugsen i Gelsted.
Gelsted Lokaludvalg
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Ejby Rotary udvekslingsstudenter
Hvert år sender Rotary Danmark en masse
unge mennesker ud i verden! Heriblandt
bliver 1 eller 2 sendt afsted igennem Ejby
Rotary klub.
Unge mennesker bliver sendt afsted og
voksne mennesker kommer tilbage til
Danmark et år efter, med bagagen fuld
af oplevelser, nye sprogkundskaber og en
selvstændighed, som aldrig kan tages fra
dem igen. Det kræver noget at tage afsted
alene med fly som 16-17 årig og være parat til at omfavne alle de oplevelser, der vil
ligge forude i et nyt og anderledes land,
hvor sproget tit ikke helt er lært de første
måneder. Men de oplevelser man får igen
vil følge en som en styrke i resten af livet.
Navnet udvekslingsstudent kommer sig
jo af at man ”udveksler” unge mennesker
landene imellem, så når vi i lufthavnen har
vinket farvel til vores ”outbounds”, vil vi
kort tid efter stå parat med danske flag og
byde velkommen til årets ”inbounds”.
Man vil i tiden som udvekslingsstudent
opleve at bo hos tre forskellige familier,
dette er familier, som enten har et ungt
menneske afsted igennem Rotary, eller
som tidligere har haft det. Det er vigtigt at
opleve forskellige familiesammensætninger og traditioner, så derfor bor man ikke
kun hos en familie hele året.
De unge mennesker, der ankommer til
Ejby Rotary klub, går på gymnasium i
Middelfart enten i 1. eller 2. G, her forventes det, at de følger undervisningen som
alle de andre elever; udover dette modtager de danskundervisning, så de hurtigere
kan forstå det danske sprog. Det siges at

være meget svært for de fleste, så det engelske bliver også brugt en del.
Igennem hele året enten i Danmark eller
i udlandet, har man tilknytning til den
Rotary klub som man ankommer til; her
vil man skulle deltage i ugentlige møder,
klubarrangementer og lave en præsentation af sig selv og hvor man kommer fra på
landets EGET sprog. Dette er altid nervepirrende for de fleste, men igen fordi man i
forvejen er styrket så meget og har prøvet
så mange nye ting, så går også dette som
regel super godt.
Det at rejse med en Rotary klub i ryggen
giver en tryghed, både for det unge menneske selv, men også for forældrene, fordi
man verden over har et tæt samarbejde og
har helt specifikke regelsæt omkring opførsel. Og sidst, men absolut ikke mindst
har man en klub og en tæt knyttet kontaktperson, som altid vil kunne hjælpe hvis der
skulle være noget.

FØR man ønsker at rejse, men jo før jo
bedre, da der kan være rigtig mange ansøgere. Diverse regler og mange flere procedurer kan læses om på www. Rotary-yep.
net, her findes også masser af inspiration
til, hvad det vil sige at være udvekslingsstudent.
Herunder har vores inbounds fra i år skrevet lidt om deres ophold her i Danmark. Vi
har som noget helt specielt taget imod tre
udvekslingsstudenter i Ejby Rotary klub i
år, så de har haft rigtig meget glæde af hinanden hele året igennem.
Håber, der sidder en masse unge mennesker og deres forældre, som er blevet inspireret til at kigge lidt nærmere på udveksling igennem Rotary; - det er en oplevelse
for livet!
June Munk

Selve proceduren omkring det at komme
ud at rejse igennem Rotary foregår på den
måde, at man skal udfylde et ansøgningsskema til den pågældende klub, man ønsker at søge hos. I Ejby Rotary klub er det
Jan Løvendahl, der er counsellor og som
tager sig af alle ansøgninger eller spørgsmål omkring udveksling. Han kan kontaktes via mail: jan@procomit.dk
Når ansøgninger er gennemgået, vil der
blive afholdt samtaler med de unge mennesker samt deres forældre, og derudfra
vil der blive taget en beslutning om, hvem
klubben ønsker at sende afsted. Ansøgningsfrist er allersenest 1. september året
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EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

GENBRUGSBUTIKKEN GELSTED
Åbningstider
Mandag
Tors - fredag
Lørdag

Telefon
9.00 - 12.00
10.00 - 16.00
10.00 - 14.00

64 49 19 99
Tlf. vedr. afhentning

20 78 21 10

23

www.gelstedbladet.dk

5 måneder som skiinstruktør i Østrig
”Det er med glæde, at vi hermed vil tilbyde
dig et job som instruktør i Østrig” lød beskeden fra Snowminds den 3. juli 2017, da min
store drøm gik i opfyldelse.
Mit navn er Simon. Jeg er 21 år gammel og
har boet i Gelsted hele mit liv. Siden jeg var
helt lille, har jeg altid set op til skiinstruktører og har altid vidst, at jeg en dag selv ville
til Østrig og prøve livet som skiinstruktør.
Jeg var aldrig i tvivl, om dette var den rigtige
beslutning for mig.
Samtalen
Med studenterhuen på hovedet trådte jeg
sammen med min kæreste ind på Snowminds hovedkontor i København, hvor vi for
første gang skulle mødes menneskene bag
Snowminds og samtidig også skulle til samtale. Det foregik stille og roligt med de rareste mennesker. Dog var det også første gang
under forløbet, at mit tyske blev udfordret,
da jeg blev bedt om at føre en kort samtale
med dem på tysk. Der blev herefter snakket
og grinet, hvorefter vi kunne gå derfra og
sætte kursen mod Gelsted igen.
En lille uge efter fik vi begge et opkald fra
Snowminds, hvor vi begge to fik positive
svar. Vi var kommet videre og skulle nu for
alvor til at skrabe penge sammen.

Dobbelt arbejde
På daværende tidspunkt havde jeg allerede
et arbejde på en tankstation. Men jeg vidste
godt, at det ikke var nok, hvis jeg skulle nå at
spare op til denne oplevelse. Så der gik ikke
længe, inden jeg fik arbejde på en kro. Jeg
fik nu mange vagter. Men jeg måtte stadig
bide tænderne sammen, hvilket resulterede
i, at jeg flere gange kørte direkte fra det ene
arbejde til det andet, for at det skulle række
nok. Men da jeg nåede november måned, var
missionen fuldført.
Den 5. november 2017 kl. 16:15 stod vi i
Odense og skulle nu tage afsked med vores
forældre, inden vi trådte ind i bussen, der
skulle transportere os syd på til Kaprun,
hvor den store uddannelse begyndte.
Uddannelsen
Under uddannelsen boede vi på hotel, hvor
jeg boede på værelse med 3 andre drenge,
som jeg fik bundet et rigtig godt bånd med.
Den uddannelse, vi var blevet tilbudt af
Snowminds, var 5-ugers kurset. Det bestod
af 3 ugers intensiv træning i grupper med
både hollændere og danskere, og foregik på
en gletsjer fra kl. 9-15 hver dag med østrigske
instruktører, hvor man skulle være klar til at
blive pillet ned og lære skiløbet helt forfra.
I disse 3 uger, blev der arrangeret nogle fester

Psykolog Hanne Groth
Professionel psykologhjælp
Behandling af børn og voksne
Ingen
Psykolog
Hanneventetid
Groth
Psykolog Hanne Groth
Psykolog Hanne Groth

Tlf. 20 23 18 00 - www.hannegroth.dk
Assensvej 50 - 5591 Gelsted
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for alle, der tog uddannelsen gennem Snowminds, og vi lavede en masse spilaftener og
hyggede os meget. Dette blev efterfulgt af 10
dage, hvor vi i nye grupper - bestående kun
af danskere - trænede vores skiløb og lærte
at lære fra os hver dag i Zell am See fra 9-15
med en østrigsk uddanner. Bagefter tog vi
bussen tilbage til hotellet og skulle være klar
til teoretisk undervisning klokken 16, som
nogle gange tog lidt over 2 timer. Klokken
18 skulle vi spise aftensmad, og klokken 19
blev der lavet ”lektiecafe”, hvor vi tog ned og
læste det teoretiske igennem og fik det banket ind i hovedet.
Efter sådan en dag var man klar til at springe
på hovedet i seng.
I dette forløb skulle vi op i 3 dele. Den teoretiske del, hvor vi fik en masse ark med
spørgsmål, hvor man kunne svare på enten
tysk eller engelsk. Derudover var der undervisningsdelen, hvor vi skulle være skilærer
for vores gruppe i et bestemt sving. Til sidst
var der så skolekørsel, hvor vi skulle køre
ned ad bjerget iført veste med numre på og
lave 3 forskellige skolesving, hvor der stod
uddannere og vurderede skiløbet.
Senere samme dag sad vi i vores grupper, og
hørte vores uddanner råbe os op og fortælle,
om vi var bestået eller ej. Vi var begge bestå-
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et. Om aftenen blev der holdt et brag af en fest, for hele Snowminds
for at fejre, at vi var bestået.
Instruktørlivet
Dagen efter blev vi hentet på hotellet af vores skiskole og kørt til Lofer, hvor vi skulle arbejde de næste 4 måneder. Her boede vi i et stort
hus sammen med mange af de andre instruktører for vores skiskole.
Vi boede på 2-mands værelser med eget toilet og bad samt delekøkken for de 16 instruktører, der boede i huset.
Her blev der hurtigt bygget et godt bånd mellem de forskellige nationaliteter. Der var både tyskere, østrigere, hollændere, en belgier og
få danskere i vores skiskole. En arbejdsdag bestod oftest af undervisning fra 10-12, frokostpause fra 12-13, videre undervisning fra 13-15,
hvorefter vi pakkede Kinderland sammen og kørte ned til skiskolens
bar og fik en øl eller to.
Arbejdsugen bestod normalt af gruppekursus fra søndag til fredag,
og lørdag havde vi enten fri eller privatundervisning. Hver fredag
sluttede vi altid ugen af med et afslutningsløb for alle børnene, som
havde været i skiskole i løbet af ugen. Her var der altid en af skilærerne, der skulle være Bobo, som er skiskolens maskot. Livet som
skiinstruktør var så sjovt, og man fik dannet gode bånd. Man føler
sig som en hel familie dernede. Selv vores skilærerchef var altid frisk
på en god aften på baren, hvor vi kunne sidde og hygge os og stadig
være klar til at stå op og gå på arbejde dagen efter.
Det sidste farvel
Den sidste dag nærmede sig med hastige skridt, og båndende blev
stærkere og stærkere. Da jeg for sidste gang trådte ind i baren for
at aflevere min uniform og sige farvel til alle, havde jeg en underlig
følelse. Jeg glædede mig selvfølgelig til at komme hjem til virkeligheden i Danmark. Men det var samtidig også rigtig svært at give slip
på personerne, som havde været ved min side hver eneste dag de
sidste 4 måneder. Det var svært at rejse fra den dejlige lille by, hvor
alle kender alle. Men virkeligheden kaldte, og jeg fik givet alle et
kram og sagt på gensyn. For det var ikke sidste gang, jeg så de dejlige
mennesker.
Det har været en stor oplevelse, og jeg hvis jeg kunne, ville jeg aldrig
lave mit valg om. For dette har også forbedret mit tyske og engelske
sprog rigtig meget. Jeg har mødt en masse dejlige personligheder,
som jeg aldrig kommer til at slippe igen. Udover det er det også fedt
at tjene penge på noget, som man elsker rigtig højt – nemlig at stå på
ski.
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Læder varer
Lotteri
...så hvorfor køre til
storbyen, når du kan
købe det lokalt.
Kærlig hilsen
Sine & Maibritt.

SCHREINERS
Aarup

Simon Mariager
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Kære unge mennesker
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 hverdag.
GELSTED BLADET er for alle i lokalområdet og vi glæder os rigtig meget til at
høre jeres historier.
Bestyrelsen

Din lokale anlægsgartner.
info@khanlaeg.dk el. 28 88 95 78

Send din historie
eller billeder til
post@gelstedbladet.dk

Bedemand Brink
ved Peter Brink

Sønder ade 33

✔ Ny belægning
✔ Anlæg af terrasse
✔ Ny græsplæne
✔ Plantning af hæk
✔ Og meget, meget andet!

Alt indenfor bogføring til små og
mellemstore virksomheder

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

Pizzaria

Valentino

• Kirkeregnskaber
• Navision
• Ø90 online
• Dataløn internet
• Word og Excel
• Homebanking

Ole Sloth Nielsen

Tellerupvej 15, 5591 Gelsted Telefon 64 49 12 49
Ole@stenagergaard,net

Søndergade 3
Gelsted
Tlf.: 64491333
Dagligt åbent 15-21
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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 velkomne, begynderhold etableres og undervises fra kl. 18.30”
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.

Serviceside
Lægehuset:
Søndergade 31
Tlf. 64 49 10 27
www.gelstedlaegerne.dk
Lægernes tlf. tid:
Tidsbestilling:
Receptfornyelser:

8:00 - 09:00
9:00 - 12:30
9:00 - 12:30

Skoletandplejen:
Ejby Skole
Tlf. 88 88 55 17
S.F.O
Tlf. 88 88 55 50
Gelstedbladet:
post@gelstedbladet.dk
www.gelstedbladet.dk
Gelsted Fjernvarmecentral
Tlf. 64 49 18 60
Varmemester: Bent Mouritzen
Formand: Erik Hein
Tlf. 64 49 14 14
Gelsted Plejecenter
Tlf. 88 32 45 24
Ældreområdet øst:
Tlf. 88 32 45 45
Gelsted og Tanderup Pastorat
Sognepræsten
Tlf. 64 49 10 96
Graver Tanderup
Tlf. 21 79 53 25
Graver Gelsted
Tlf. 23 41 03 35
Kirkekontor
Tlf. 21 46 81 03
Gelsted Børnehus
Koldinghave 3
Tlf. 88 88 54 55
Brenderup Dyreklinik
Stationsvej 60 - Brenderup.
Tlf. 64 44 10 29

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

Gelsted Skole
Gelstedvej 29

Tlf. 88 88 55 40.

TAXA Fyn

Tlf. 64 41 40 55

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

Falck:
Vagtlægen:
Politiet:
Alarm:

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

Vil du gerne lære at hækle.....
strikke....sy..... eller ???
Foreningshuset Kreative Design Forening
Formand: Conny Kærhave-Andersen
Tlf. 23 88 04 13. E-mail connyka@ejbynet.dk
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Guldkonfirmation i Gelsted
For 50 år siden i 1968 blev vi konfirmeret.
Året efter blev vi delt op i 8.-9.-10. klasse,
og andre kom i “realen”.
Det var ”realen”, som holdt guldkonfirmation lørdag den 7. april 2018. - Vi mødtes
kl. 12.00 i Gelsted Kirke med Jacob Petersen, som konfirmerede os i 1968.
Derefter kørte vi til Gelsted Kro, hvor vi
fik en retro-middag. Her kom snakken
hurtigt i gang, og bagefter kørte vi ud til
Solveig på Fyrrevej.
“Pigerne” har igennem mange år mødtes 2
gange om året, og når vi finder en anledning bliver drengene inviteret med.
Conny Kærhave Andersen
Nørregade 78 - 5592 Ejby
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Ejby Apotek

Algade 11, Ejby · Tlf. 63 46 51 00

Aarup Apotek

Bredgade 60, Aarup · Tlf. 63 46 51 05

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

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

www.fhbyg-gelsted.dk

Vi er
medlem af

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

Poul Jensen

40781100

GelstedBladet samler
på gode historier
Har du en god historie
om vores dejlige lokalområde?
Så skriv endelig en mail til
post@gelstedbladet.dk.
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