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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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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

Kære alle lokalhistorieinteresserede
Næste år bliver Ejby Kommunes lokalhi-
storiske Arkiv 50 år. 

De 10 sogne, der var det tidligere Ejby 
Kommune, skiftes til at afholde årsmødet. 

Vi er så heldige, at det er Gelsteds tur 
i 2019.  - Så sæt allerede nu kryds i ka-
lenderen ved onsdag den 13. marts 2019 
kl. 18.30. 

Jubilæumsmødet afholdes i Seniorklub-
bens lokaler på Holmegården. Der vil være 
jubilæumstale, beretning, et indslag om 
Gelsteds historie m.m. 

Undervejs er der kaffe og kage. Hele her-
ligheden får I for 50 kr. 

Mere følger, når vi er tættere på dagen. Vi 
håber, at I, ligesom i de øvrige sogne, mø-
der fuldtalligt op, det plejer at være en god 
aften.

Ole Traun Hansen og Hans Jensen

A
P

S

BRÆNDSEL . STRØELSE . DYREFODER . HUS & HAVE

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

Gelsted Børneunivers inviterer til

Åben Skole
Torsdag den 25. oktober

Skolen er åben hele dagen fra 7.50-14.45, hvor der er mulighed  
for at deltage i den almindelige undervisning i klasserne.

Skoleleder Anders Fæster Nielsen viser rundt på skolen  
og fortæller om skolens rammer og hverdag  

kl. 17.00 i festsalen.

Alle er velkommen. Vi glæder os til at se jer

Gelsted Skole - Gelstedvej 29 - 5591 Gelsted
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Stort til lykke til Ingvard Hansen, 
Gl. Odensevej 25, som fyldte 100 år den 2. august 2018
Ingvard blev født i Ballen nær Øster Sker-
ninge. Da han var 10 år flyttede familien til 
Pejrup, hvor de startede et statshusmands-
sted tæt på Aastrup Mølle, hvor Ingvard for 
øvrigt mange år senere mødte sin kone Vera.

Da han var 17 år, kom han i gartnerlære i 
Ollerup. Herefter fik han job i Blomster-
forretningen Nova i Faaborg, hvor han var 
i 4 år. Efter et ophold på Beder Gartner-
skole fik han arbejde hos en gartner i Tilst 
(nær Århus), hvor han lærte at dyrke kalan-
choe (brændende kærlighed). 

Efter et år flyttede han tilbage til Fyn og 
blev ansat i et gartneri i Ryslinge, hvor han 
stod for salget af potteplanter. I 1944 køb-
te han en blomsterforretning på hjørnet af 
Falen i Odense, men da V. Holm Jensen 
Automobiler, som lå overfor, blev bombet 
af tyskerne, og modstandsfolk holdt møder 
på 3. sal over hans forretning - og tysker-
ne kom og bankede på efter lukketid – dog 
kun for at købe en buket blomster -  blev 
det lidt for spændende at bo der, så han 
valgte at lukke butikken, flyttede til Da-
lum og fik i stedet arbejde hos Dæhnfeldt 
Frøhandel.

I 1945 blev han gift med Vera i Vester Åby 
Kirke og i 1947 startede de sammen deres 
eget gartneri i Bellinge. 

Bellinge Kros jord var blevet udstykket 
til 7 grunde på hver 4 tdr. land, der skulle 
bruges til gartnerierhverv, så Ingvard og 
Vera  købte en af grundene. 

I starten blev der dyrket frugt og grøntsa-
ger på friland, men efterhånden blev der 

bygget drivhuse. Efter forsøg med toma-
ter og agurker gik de over til potteplanter. 
I starten var det kalanchoe, som Ingvard 
havde lært at dyrke i Århus. Han opnåede 
også at få en præmie for dem på en blom-
sterudstilling i Odense. Senere blev det 
til mange forskellige potteplanter. I star-
ten blev alt solgt på GASA i Odense, men 
efterhånden gik det mere og mere over til 
eksport.

I 1978 måtte de lukke gartneriet, da staten 
havde bestemt, at den nye Assensvej skulle 
gå lige igennem deres gartneri. Ingvard fik 
derefter arbejde på planteskole i 3 år, indtil 
han kunne gå på efterløn, og Vera fik ar-
bejde hos en anden gartner.

Det blev så også begyndelsen til et helt 
nyt liv. Nu kunne de pludselig holde ferie, 
hvad de jo aldrig havde kunnet før, og det 
blev til mange charterrejser til udlandet.

I 1990 besluttede de sig for at flytte til 
Lunghøj og byggede hus på en grund på 
Fyrrevej, som deres datter havde købt for 
mange år siden. Det blev til mange ture i 
skoven og til Føns strand.

For 7 år siden besluttede de, at det var ti-
den at finde noget mindre og flyttede til Gl. 
Odensevej.

Siden Veras død i 2014 har Ingvard klaret 
sig selv med lidt hjælp fra børnene. Han 
får 4-5 måltider om ugen fra Elbokøkke-
net, som han selv varmer, og de resterende 
dage finder han selv på noget f.eks. grød 
eller pandekager. Haven passer han selv, 
sår selv sine sommerblomster og tomater 

til drivhuset. Græsplænen får han dog en 
flink nabo til at klare.

Ja, så blev den gamle gartner 100 år, og det 
blev en rigtig god dag med mange overra-
skelser.

Først blev han næsten taget på sengen af 
en flok af det dejlige personale fra hjem-
meplejen, som sang fødselsdagssang for 
ham. Dernæst var der åbent hus med mor-
genkaffe, hvor der mødte mange gamle og 
nye naboer op, så både stuen og terrassen 
blev taget i brug. Derefter gik turen til Re-
staurant Klinten i Fåborg, hvor børn, bør-
nebørn og oldebørn var mødt op for at fejre 
ham. Ingvard har 3 børn, 5 børnebørn og 
8 oldebørn.

Det blev en stor dag for ham, som sluttede 
kl. 21. Da var han også træt - men meget 
glad. 

Ingvard kan se tilbage på et liv, hvor der 
er sket en kæmpe udvikling fra den gang, 
han som 7-årig byggede krystalapparater, 
til i dag hvor han stadig interesseret føl-
ger med i, hvad der sker i verden omkring 
ham, både på radio og i TV.

Historien er blevet til efter tidligere gen-
boes ønske; og hvor Ingvard så havde sagt 
ja til mit besøg.

Bent Nielsen
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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

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

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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Certified
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Bladstrupvej 9 B
5270 Odense N

Afd. Vestfyn
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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

Gl. Odensevej 12
5591 Gelsted
Tlf. 6449 1340
automester@gelsted.dk
www.gelsted-motor.dk

Gelsted Motorkompagni

På besøg hos Ingvard på fødselsdagen Ingvards besøgsven - naboens smukke kat - nyder roen i lænestolen
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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

GELSTED MARKED 2018
Der blev handlet, sunget, pudset, drukket, 

spist, kigget og beundret gamle biler

www.gelstedbladet.dk
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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 

Selfie med  
Kagemand
Gymnastikforenigen HTUGs lokalblad, 
HOVSA var på "Kendis"-jagt på Gelsted 
Marked. Det lykkedes som slet skjult pa-
parazzifotograf at få et foto af Christian, 
men det lykkedes ikke at luske resultatet 
af søndagens ”Sukker-toppen” ud af ham. 
Han sluttede dog på en flot 2. plads og 
opnåede at hele Husby Tanderup området 
sad og bed negle i flere søndage i træk. 
Middelfart kommune var repræsenteret 
med hele 2 ”kendisser”. Rikke Kring, fra 
Kring Chokolade, gjorde med sin makker 
også en god figur.

Christian Nordborg blev i øvrigt uddan-
net hos Rikke.

Ole Vagn Larsen, Hovsa Redaktionen
Tlf. 22 14 03 19
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Alt i hjemmeslagtning, 
pålægsfade og lækkert kød

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

Gelsted Marked 2018
Rigtig godt besøgt, perfekt markedsvejr!

Alle kræmmerpladser var udsolgt en uge 
før markedet; der var kræmmere, som hav-
de købt en plads, men som ikke kom eller 
meldte afbud, de pladser kunne vi så sælge 
videre. Så der blev kun få huller i kræm-
mervejene. 

Som sædvanlig var der morgenmad fre-
dag-lørdag og søndag desuden sildebord 
lørdag middag.

Den tørre sommer var den største udfor-
dring. En uge før markedet måtte vi lave 
forebyggende brandforanstaltninger, men 
regnen weekenden før gjorde, at vi fik lov 
til fyrværkeri og brandforanstaltningerne 

blev lagt i bero; dog satte vi spande med 
sand op på hele pladsen til cigaretskod, 
som var en stor succes.

TORSDAG startede som altid med banko 
i laden, og der var fyldt op. Fællesspisning 
i Rockteltet, hvor Krolfklubben stod for 
den veltilberedte kødsovs med tilbehør. 

250 var til denne spisning hvor Spilopper-
ne fra Middelfart underholdt med harmo-
nikamusik.

Borgmester Johannes Lundsfryd åbnede 
markedet med en rigtig god tale, der om-
handlede det store frivillige arbejde og 
denne største event i Middelfart kommune.

Derefter et kanonflot fyrværkeri som start-
skud på markedet 2018. Stor tak til alle fir-
maer der hurtigt trådte til med sponsorater 
til fyrværkeriet.

FREDAG startede let overskyet med lidt 
regn. Gelsted skole og børneunivers mødte 
op fredag morgen med gymnastik og mor-
gensang ved Smugkroen; ca.180 børn og 
lærere. Efterfølgende var der frugt og saft.

Tak til ledere og lærere og børneunivers 
for det store fremmøde. Håber vi ses næste 
år.

Der kom først mange gæster sidst på efter-
middagen i kræmmervejene.
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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

Fredag aften spillede Bodega Duoen i Mu-
sikcafeen, diskotek i Rockteltet og Bendt 
Åen samt diskotek Kent i Laden. I Smug-
kroen underholdt Hans Henrik og Kondal 
Duo.

LØRDAG startede som altid kl.8.00 til 
12.00 med det store børnemarked; der var 
rigtig mange mødt op. 

Hele lørdagen var der rigtig mange besø-
gende på pladsen, parkeringen havde næ-
sten alle pladser besat.  Det kunne mærkes 
på alle salgsstederne - en rigtig god dag for 
alle.

Lørdag eftermiddag havde GGIF gymna-
stikopvisning i Rockteltet.

Som altid markedsspisning lørdag aften 
i Laden med oksekød fra Borgerforenin-
gens kvæg;   ca.450 til spisning. - Fanta-
stisk godt tilberedt kød og Ejby skole kom 
med 18 unge mennesker som skar salat og 
hjalp med serveringen - stor tak til dem.

Lørdag aften spillede Kondal Duo i Mu-
sikcafeen, Diskotek i Rockteltet, Kents di-
skotek samt Bent Åen i Laden og i Smug-
kroen underholdt Hans Henrik formiddag 
og eftermiddag og aften Asger Juul.

SØNDAG: Som fredag og lørdag morgen-
bord til kræmmerne - også en velbesøgt 
dag, hvor Kandis underholdt søndag ef-
termiddag i Rockteltet. Rigtig mange var 
mødt op for at høre god musik. 

Som altid var Herning Tivolipark på plad-
sen torsdag til søndag.

Kl.17.00 lukkede Gelsted Marked 2018 
med ballonopsendelse. 

Som vanligt forløb markedet i god ro og 
orden; alle var glade og tilfredse med et 
godt marked 2018.

STOR TAK TIL ALLE FORENINGER 
– FRIVILLIGE - HANDLENDE - SPON-
CORER -samt TØMMERHANDLEN for 
lån af mark og maskiner.

Håber vi ses til Gelsted Marked 2019.
Gelsted Borgerforening.
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Gelsted Forsamlingshus på Gelsted Marked 
Igen i år var Gelsted Forsamlingshus på 
pletten med teltet Musikcaféen, og der sker 
virkelig noget, når vi går i gang. 

Stort set alle forberedelserne startede i 
weekenden i uge 32. Fredag aften var trai-
lerne pakket med alt, hvad vi skulle bruge, 
og lørdag kl 9.00 gik vi i gang. 

Nye og gamle medhjælpere var mødt op for 
at hjælpe, så lige fra starten var der gang i 
mange projekter på samme tid. Baren skul-
le stilles op, scenen og dansegulvet blev 
skruet sammen, el og vand blev tilsluttet, 
borde, bænke og blomster kom på plads, ja 
det gik bare der ud af. 

Der var dog én opgave, vi ikke skulle tænke 
på i år, og det var trægulvet omkring baren, 
for Borgerforeningen havde lagt nyt flise-
gulv i området i starten af juli. Så stort set 

kom det meste på plads lørdag, der var kun 
ganske lidt arbejde til søndag formiddag 
tilbage.

Onsdag blev alle medhjælpere præsenteret 
for årets sponsor af trøjer samt arbejdsgan-
gen under hele markedet. Ovethi har været 
til meget stor hjælp ved at sponsorere alle 
trøjerne, som blev brugt i Musikcaféen hele 
markedet igennem. Nu var alt og alle klar til 
torsdag kl. 18.00, hvor vi slog teltsiden op.

Musikcaféen har i år haft et rigtig godt mar-
ked. Masser af skønne markedsgæster har 
besøgt os, der er blevet drukket kaffe, spist 
friskbagte vafler eller kage, snakket, nydt 
en kold til halsen, og om aftenen kunne der 
samtidig nydes godt af al den dejlige musik, 
som i år blev leveret af: Bendt Aaen, Bode-
ga Duoen og Kondal Duo.

Søndag kl 17.00 var Gelsted Marked slut og 
Musikcaféen skulle pakkes ned igen. 

Og her er det, man virkelig finder ud af, 
hvad sammenhold er! Et stort antal med

hjælpere mødte op for at hjælpe, og det hele 
gik virkelig hurtigt; i løbet af 2 timer var 
teltet tømt, og trailerne kunne rulle hjem 
igen. Det er virkelig samarbejde.

Bestyrelsen i Gelsted Forsamlingshus vil 
gerne benytte lejligheden til at sige tusind 
tak for hjælpen til: ALLE medhjælpere - I 
gjorde det fantastisk, Ovethi, Borgerfor-
eningen og ikke mindst alle jer der kikkede 
forbi. 

Vi ses igen i 2019
Karina Hjelholt
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Gelsted Kro inviterer til
KÆMPE JULEFROKOST

lørdag den 24. november, kl. 17.00
i Gelsted-Hallen

Gelsted Kro inviterer til
KÆMPE JULEFROKOST

lørdag den 24. november, kl. 17.00
i Gelsted-Hallen

Pris kun345,-

Så er vi klar til at præsentere vores store julefrokost som 
igen i år bliver afholdt i hallen. Der vil som altid være 
den helt store julefrokost buffet med alt hvad man kan 
rumme, kolde øl, snaps, drinks og meget mere i baren.

Under julefrokosten leveres underholdning samt 
musikalsk indslag: I år er det Ballroom Breakers  
feat. Søren Mandrup, som sætter gang i festen.  
Pølsevogn fra kl 23.00 (ikke inkluderet i prisen).

Tlf. 64 49 10 68 
hotel@gelstedkro.dk

Billetter kan købes nu - begrænset antal pladser!

Ballroom Breakers
Søren Mandrup

Gelsted Seniorklub
Gelsted Seniorklub har holdt ferie fra ons-
dags-møderne fra d. 20. juni til d. 29. august.

I den mellemliggende tid har der jo været 
afholdt det årlige Gelsted Marked. Her var 
seniorklubben jo også med. Dette bød på 
lidt udfordringer undervejs; som f.eks. for-
mandens afgang og enkelte afbud fra ”ka-
gebagerne”. 

Men der kom heldigvis nye bagere til (tak 
for det) og rigtig mange af slagsen. Der var 
nogle, der gik i pendulfart mellem teltet og 
hjemmet for at fremstille kager, da alt blev 
revet væk. Dette var blandt andet medvir-
kende til, at vi fik et supergodt marked. 
Markedet blev afviklet som sædvanligt med 
rigtig mange hjælpere ud over ”bagerne”. 
Og uden den hjælp kunne alt dette ikke lade 
sig gøre. Dette gælder ikke kun i vores telt, 
men hjælperne er jo det, der får hele marke-
det til kunne afvikles. 

Nu er vi så godt i gang igen med vores ons-
dagsmøder, hvor der spilles, snakkes, gri-
nes, og hvad man ellers lige finder på. Der 
er altid hyggelig stemning og godt humør, 
så mød bare op, hvis du har lyst til et med-
lemskab. Dette koster 25 kr. for resten af 
året og efterfølgende 50 kr. pr. år.

Vi har hen over sommerferien fået ni (heraf 
de 7 under markedet) nye medlemmer, og vi 
er nu oppe på 234 medlemmer.

Det næste, der er planlagt, er en bustur den 
28. november. Den går sikkert til julemar-
kedet i Den Gamle By i Århus. Dette er dog 
ikke i skrivende stund helt planlagt endnu, 
så der kan ske ændringer. 

Vi afholder vores årlige julefest den 12. 
december. Her ligger datoen og underhold-
ningen fast, men menuen er endnu ikke 
planlagt. 

EDB-undervisningen starter op den 24. ok-
tober. Dette foregår herefter hver onsdag fra 
kl. 9.30 (lige efter kaffen) til kl. 12.00 ind-
til ultimo marts. Det foregår under mottoet 
”ældre hjælper ældre”.  Tilmelding til Ivan 
Sørensen på tlf. 40166331.

Badmintonspillerne er i gang i Gelsted Hal-
len hver fredag fra kl. 9.00 til 10.00.

Bestyrelsen, Bente Davidsen

Stemningsbilleder fra Gelsted Marked
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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!

Hanne Hviid
Tlf. 20 49 28 26

hh@ejby-hallerne.dk

Anders Bærholm
Tlf. 21 72 70 07

kontakt@ejby-hallerne.dk

Halvej 5 · 5592 Ejby
www.ejby-hallerne.dk

Andejagt 
ved Tårup Udlod 
Torsdag den 27. december 2018 kl. 14.00 
Mødested: Tårupgården, Dyregårdsvej 3. 

Vi kører til Dyregårdsmosen og Frydendal 
Mose. Efter en øl-pause og solnedgang ta-
ger vi aftentrækket. Vildtet sælges bagef-
ter på auktion. 

Efter andejagten er der smørrebrød i jagt-
stuen, hvor der er mulighed for at købe 
øl, vand og snaps. Max. 20 deltagere efter 
først-til-mølle-princippet. - Pris 400 kr. 

Tilmelding til Lars Hansen, tlf. 21 63 84 12, 
senest den 14. december. 

Ræve-kokkejagt 
i Kingstrup Mose
Lørdag den 26. januar 2019 kl. 10.00
Mødested: Kingstrup Mosevej 28. 
med efterfølgende gule ærter

Efter jagten kører vi til Holmegården, hvor 
der er gratis gule ærter for foreningens 
medlemmer. Ikke-medlemmer betaler 50 
kr. for de gule ærter. Pris for deltagelse i 
jagten kr. 150,-

Tilmelding til Lars Hansen, tlf. 21638412 
eller Finn Harmsen, tlf. 51388386 senest 
tirsdag den 16. januar 2019. 

Er der spørgsmål til ovenstående, må I me-
get gerne skrive eller ringe til undertegnede.

Formanden for Gelstedjagtforeningen 
Lars Mørk Hansen, mobil 21 63 84 12

Indvielse af Ejby Bypark
Stemningsbilleder
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Sundhedsklinikken flytter hjem
Sundhedsklinikken i Gelsted flytter hjem 
igen pr. 1. januar 2019 til Toftevangen 19, 
Gelsted.

Nu, hvor ungerne er flyttet fra reden, har vi 
fået flere rum i overskud og derved plads 
til at flytte klinikken hjem.

Da Anne Marie har valgt at blive selvstæn-
dig, er alle de, der kommer hos hende, vel-

komne til at flytte med hende til Æblehaven 
22, 5560 Årup tlf. 30 66 25 72.

Vi bliver alle 4 på klinikken Grønnegade 2 
året ud, men ser frem til at kunne behandle 
jer i vores eget hjem til januar, hvor vi yder 
den samme professionelle behandling som 
hidtil.

Lene vil som altid sidde klar ved telefonen, 
hvor nummeret forbliver tlf. 24 21 08 88.
Email: www.masigel.dk
Kontakt@masigel.dk

Kaj og Bettina Mariager

Indvielse af Ejby Bypark
Stemningsbilleder

Indlæg fra Bent Nielsen
Jeg har i GELSTED BLADET læst om - og mange andre steder 
også hørt om Arne Rasmussens eksklusion som medlem af Gel-
sted Borgerforenings bestyrelse, og sådan noget kan jo så åben-
bart ske, selv når man gennem mange år har været på banen med 
diverse ideer og beslutninger til gavn for vores by.
                                                                                                                                                                       
Men nye ideer fra nye folk opstår, og nogen modstand fra ”den 
gamle”, ja, så brast tålmodigheden.  Uden at kende diverse årsager 
respekterer jeg alligevel alle jer, der gennem årene har været med til 
at opbygge aktivitetscentret Holmegård, og for at lade lokalerne stå 
til rådighed til fester og ungdomsgilder (som andre ikke vil).

Jeg glæder mig over Gelsted Marked, som med stort fremmøde 
er blevet et af Fyns største markeder; jeg glæder mig over alle de 
faste installationer, der er sket på pladserne, som har gjorte mange 
besværlige ting lettere. 

Jeg syntes vi skal ønske det bedste for Borgerforeningens fremti-
dige virke og håbe, at vi stadig kan beholde ”dyrehaven” - Sidst-
nævnte med dyrene er jo også spændende, om de må blive der 
og græsse på Gelsteds vel nok mest offentlige og godt besøgte 
tilgængelige dyrepark. 

Med ønske om arbejdsro i bestyrelsen, og endnu en tak til I ”gamle.”

På egne, og sikkert på mange andres vegne. En forsinket tak
Bent Nielsen
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GELSTED - TANDERUP PASTORAT
www.gelstedkirke.dk - www.tanderupkirke.dk

 

- Cakevision - 
Det søde køkken 

 

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

”Du kom med alt det der var dig”

komponist, og har skrevet musikken til mange af Jens’ 

Jens Rosendal, der nu er midt i 80’erne, har skrevet 

KIRKEHØJSKOLEN i 
MIDDELFART PROVSTI 

 

Tro - Skam, helbredelse og tre koner! 
Troen er en altomfattende virkelighed, der kan rumme 
vores eksistens med skam, sygdom og tab, og den kan 
spille positivt ind i forhold til vores helbred og 
livsforhold. Troen spejles i det poetiske sprog, skuespil 
og det levende ord. 
 
2. lørdag 10. november 2018 kl. 9.00- 12.00 
Menneskets ondskab og livets godhed v. Bjørn 
Rabjerg, Aarhus Universitet. I dette foredrag 
introduceres teologen og filosoffen K.E. Løgstrups liv 
og samtid samt hovedbegreberne i hans tænkning: den 
etiske fordring og de suveræne livsytringer.  
Asperup Sognehus, Kirkestræde 1, 5466 Asperup. 
 
3. lørdag 19. januar 2019 kl. 9.00-12.00 
Tro og skam v. Christian Hjortkjær, Silkeborg 
Højskole. Skam er ikke følelsen af at have gjort noget 
forkert, men følelsen af, at man er forkert – selvom man 
altid gør alting rigtigt.  
Gamborg Forsamlingshus, Gamborgvej 46, 5500 
Middelfart. 
 
4. lørdag 23. februar 2019 kl. 9.00-12.00 
Tro og helbredelse v/ professor Niels Christian Hvidt. 
Hvad er meningen med vores liv? Gør det en forskel at 
opleve livet som meningsfuldt? Og hvordan kan vi finde 
mening, når tilværelsen udfordrer os?  
Middelfart Sognegård, Algade 7, 5500 Middelfart. 
 
5. lørdag 23. marts 2019 kl. 9.00-12.00 i Husby: 
Grundtvig og kvinderne. I forestillingen 'Grundtvig og 
kvinderne' fokuserer den erfarne performer og 
fortællerske Else Mathiassen, Vestjyllands Højskole, og 
de to musikere: Karen Sørensen, pianist, og Tor- ben 
Lassen, trompetist, gennem smittende fællessang og 
musik på nogle af de kvinder, der pustede liv i 
Grundtvigs tanker, ideer og digtning. 
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GELSTED - TANDERUP PASTORAT
www.gelstedkirke.dk - www.tanderupkirke.dk

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

  

Kirke.    Fri entre’

–



16

www.gelstedbladet.dk

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

–

–

–

–

Igen i år får vi besøg af  

Helene Blum  
ved Allehelgensgudstjenesterne,    
d. 4. november:  

i Gelsted kirke, kl. 16.00, og i 
Tanderup kirke, kl. 19.00 

–

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

Det Radikale Venstre
i Middelfart Kommune
Bliv medlem af det Radikale Venstre 
og vær med til at sætte dagsordenen

Kontaktperson: Uffe Høj Lauridsen
Tlf. 64423737 - mindegrd@post12.tele.dk

–

”Sandhed og løgn”

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

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

Folkedanserudflugt
På Kristi Himmelfartsdag tog Gelsted folkedansere på udflugt i 
det nordfynske. Først gik turen til Gyldensten Strand- og Natur-
center, hvor vi startede med at nyde vores medbragte mad ved de 
opstillede borde-/bænkesæt. 

Efter en god frokost og en fællessang gik vi en af de optegnede 
ruter for området, med både skov og strand, og et blik over på 
Æbelø. På turen var vi også inde at se Langø Mølle, som i sin tid 
har været med til at afvande området. Der var også plancher og 
fortællinger om stedet. 

Inden turen gik videre drak vi vores medbragte kaffe.

Besøg nr. 2 gik til Ditlevsdal bisonfarm ved Morud. Her fik vi en 
guidet tur i traktor og prærievogn blandt bisonkvæget. Det var en 
spændende oplevelse med indgående fortælling om pasning og 
håndtering af de store dyr, det kræver en stor tålmodighed; det er 
nemlig bare ikke lige nogle klappekøer, man går ind til. 

Afslutningsvis samledes vi i Ditlevsdals restaurant, hvor vi spiste 
aftensmad, som selvfølgelig bestod af bisonkød.

Efter en god dag vendte vi atter hjemad.
 
Jens Peter, Gelsted folkedansere.
www.gelstedfolkedans.dk

www.energifyn.dk
LUNGE, GELSTED OG LUNGHØJ 

ANTENNEFORENING

DANMARKS 
BEDSTE 
INTERNET

* Kilde: Loyalty Group BrancheIndexTM 2018

FIBERFORDELE TIL ALLE MEDLEMMER
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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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Fodbold

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

www.gelstedbladet.dk

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

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

Fodboldkampe på Gelsted Stadion

Torsdag 04-10-2018
Kl. 17.45:  Veteraner mod Lumby
Søndag 07-10-2018 
Kl. 11.00:  Herre serie 3 mod Sanderum
Kl. 13.00:  U15 piger Liga 1 
 mod TEAM Odense Q
Lørdag 13-10-2018
Kl. 11.00:  U15 drenge Mester 
 mod Tarup/Pårup
Kl. 12.45:  Herre serie 5 mod Langtved
Lørdag 20-10-2018
Kl. 13.00:  Herre serie 5 mod Tårup
Kl. 15.00:  Herre serie 3 mod Aarup

Lørdag 27-10-2018
Kl. 11.00:  U15 drenge Mester mod Ringe
Kl. 13.00:  U15 piger Liga 1 
 mod FC Horsens
Lørdag 03-11-2018
Kl. 11.00:  U15 piger Liga 1 mod IF Lyseng
Lørdag 17-11-2018
Kl. 11.00:  U15 piger Liga 1 
 mod Kolind/Midtdjurs

Der er gratis adgang til alle kampene.
Kom og få en fodboldoplevelse 
på Gelsted Stadion.

Vil du gerne spille fodbold, så mød op 
ved klubhuset og kontakt en af trænerne.
Se træningstider på Gelsted Gymnastik & 
Idrætsforenings hjemmeside:
www.ggif-fyn.dk 

Du kan se, hvornår der er hjemmekampe 
på Facebook GG & IF fodbold

Vi ses på stadion
Fodboldudvalget
Andrea, Marianne, Jesper, Søren og Britta



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

www.gelstedbladet.dk
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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

Fodbold

www.gelstedbladet.dk

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

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



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

Bedemand Brink
ved Peter Brink

Sønder ade 33

Langelandsvej 6, 5500 Middelfart

22

www.gelstedbladet.dk

Ejby Natløb -endnu en gang en stor succes
Den 6. september lød startskuddet for 16. udgave af Ejby Natløb.

1100 deltagere havde i år fundet vej til starten. 

Kl. 20.30 blev starten skudt af, og alle deltagerne løb ud på den 
5 km lange rute. Det perfekte sensommervejr var med til at gøre 
løbet til en rigtig hyggelig omgang motion. 

Efter 17.01 min. løb vinderen for herrer, Nikolaj Jacobsen i mål og 
vinderen for damerne, Petrine Stryhn kom ind på 20.25.

De sidste deltagere var i mål på lidt over en time.

Efter målstregen var der Pizza fra bageren i Ejby til alle 1100 
deltagere.

Spejderne i Ejby er selvfølgelig klar med Ejby Natløb igen næste 
år den 5. september.

Mads Stryhn

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

Tlf. 64 49 22 99

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

STAAAAAAAART...........

Løbeklare sko i lange baner

Der er også plads til barnevogne

REMA 1000 står klar med drikkevarer Vinderen Nikolaj Jacobsen
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PRESSEMEDDELELSE

OGSÅ DINE STJERNER
AF KARSTEN LAURSEN

Forlaget mellemgaard • Kragsbjergvej 22, 1. • 5000 Odense C • tlf.: 65903642 • mobil: 23991943
Mellemgaard.forlaget@gmail.com • www.mellemgaard.dk • Forlaget er søsterselskab til www.oeknom.dk

272 sider • ISBN 978 87 93724 67 9 
Blødt omslag med flapper • Bogladepris 259,95 kr.  

Vi er tilbage i tiden mellem de to 
verdenskrige i en stadig mere foruroligende tid. 
I Danmark bryder en ung pige ud fra sit 
forudbestemte liv på et gods, og to døve 
mennesker gifter sig. I Tyskland bliver en ung 
bagerlærling kort efter krigsudbruddet indkaldt 
som soldat. Og i England melder en ung 
radiotekniker sig til RAF. Skæbner, ingen af dem 
selv vælger, væver sig ind i hinanden. 

På et tidspunkt i verdenshistorien, de måske 
havde fravalgt, hvis de havde kunnet, frister de 
en tilværelse påvirket af ideologier, som ikke er 
deres, men hvis følger påtvinges dem. I deres 
afmagt må de leve med voldelige hændelser, de 
magtfulde skaber. 
Krigene skaber skel, som 
krydses af unge 
menneskers forelskelser.

BOGUDGIVELSE • NYHED • ROMAN • BOGUDGIVELSE • NYHED • ROMAN • BOGUDGIVELSE • NYHED • ROMAN  • BOGUDGIVELSE • NYHED • ROMAN 

Karsten Laursen bor i Nyborg.
Mail: karsten.laursen@city.dk  

Karsten Laursen (født 1945) er pensionist med en fortid som først håndværker og sidst key account 
manager. Han er oprindeligt fra Gelsted St. på Fyn, men bor i dag i Nyborg. Han er gift og har to 
voksne sønner. Også dine stjerner er hans debutroman.

Der blev knoklet på udearealerne

Stærke mænd og stærke drenge

Tid til leg og bevægelse
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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.

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 

Pizzaria 
Valentino

Søndergade 3 
Gelsted

Tlf.: 64491333
Dagligt åbent 15-21

Gelsted Skole og SFO 
Udearealer med plads til leg og læring

Fredag den 7. september var der fra kl. 15.00-19.00 fælles arbejds-
dag i Gelsted SFO. Der var god opbakning fra både forældre og 
børn, der sammen med personalet fik ordnet flere forskellige prak-
tiske ting på udearealerne, som fx beskæring af buske og træer, 
indretning af udeværksted, udskiftning af sand i sandkasse samt 
eftersyn og vedligehold af legeredskaber. 

Der blev virkelig knoklet på, og den gode arbejdsindsats blev be-
lønnet med pizza til alle. Et arrangement som dette har stor betyd-
ning for børnenes hverdag, så derfor skal et lyde et kæmpe stort tak 
til alle deltagere.

Sidste år blev udearealerne på Gelsted Skole og SFO løftet mar-
kant ved etableringen af multibanen og det tilhørende fitness- og 
skatermiljø. Området bliver flittigt brugt i både undervisning og 
pauser og er hurtigt blevet et socialt element, der giver mulighed 
for fællesskab og fungerer som samlingssted for mange – også 
dem, der bare kigger på. Mange er aktive på tværs af årgange, 
og især pigerne er kommet mere med i aktiviteterne. Der er altid 
børn, der klatrer eller hænger på forskellige måder i stativerne og 
ofte lige skal vise, hvad de kan. 

Forskningsresultater underbygger gang på gang, at motion og 
bevægelse styrker læring, og derfor er der indført mere fysisk 
aktivitet i den daglige undervisning på Gelsted Skole. Der er 
fortsat understøttende undervisning med forskellige former for 
bevægelse, men som noget nyt er timetallet øget i idræt på 5. og 
6. årgang. I den almindelige undervisning gennemfører lærere 
varierede læringsforløb, hvor eleverne er mere fysisk aktive, og 
her er både multibane og skolegård vigtige elementer. Det øgede 
fokus på bevægelse betyder, at der også fremadrettet vil være op-
mærksomhed på, hvordan vi kan indrette spændende udearealer, 
der indbyder til leg og læring – og det er en af opgaverne, skolens 
elevråd vil arbejde med i løbet af dette skoleår.’

Anders Fæster Nielsen, Skoleleder.

Stærke mænd og stærke drenge
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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

Håndbold TEAM VESTFYN
Vi har i TEAM VESTFYN håndbold væ-
ret over 90 børn/unge (U10-U16), trænere 
og frivillige samlet i Vestfyns Kultur -og 
Idrætscenter siden fredag kl.19.00 til søn-
dag.

Fredag aften var der indkvartering i hal-
lerne, der blev taget årets fælles foto til 
vores årlige julekalender. Derefter gik vi 
i gang med målmandstræning og 4 x sta-
tionstræning med høj intensitet og masser 
af udfordringer. Vi sluttede fredag af med 
natmad, inden søvnen begyndte at melde 
sig.

Lørdag startede med kampe i begge haller 
fra kl.09.00-15.30, hvor trænerne havde in-
viteret hold ude fra til at komme og spille. 

Efter kampene har vi den hemmelige ak-
tivitet, som i år var James Stunt fra Stunt-
akademiet i Vejle. James lærte os forskel-
lige tricks og øvelser, og at alting ikke er 
som det umiddelbart ser ud; at man kun 
slås for sjov, at man skal overholde regler-
ne, samt at man behandler hinanden med 
respekt. Det hele sat sammen til en fortæl-
ling, hvor 4 seje håndboldspillere havde 
mod på at vise alle, hvad de havde lært. 

Efter aftensmaden var der ”Terning-hånd-
bold”. Alle spillere fordeles på 10 hold. De 
blev blandede årgange samt mix af piger 
og drenge. Den, der scorer skal kaste ter-
ningen, det antal øjne den viser = antal 
mål. Vinderholdet spiller selvfølgelig fina-
le mod trænerne. Hvem der vandt, forbli-
ver en hemmelighed. 

Søndag var der igen kamp fra kl.10.00-
15.00 i begge haller. Der blev i denne 
weekend også afholdt forældremøder. 

Til sidst et stort tillykke til vores to fødsel-
arer, Andreas og Caroline, der havde valgt 
at bruge deres fødselsdag sammen med 
alle os andre. 

Tak til Vestfyns Kultur- og Fritidscen-
ter for et fantastisk samarbejde. Tak skal 
også lyde til trænere, forældre og frivil-
lige, der har gjort det muligt at holde en 
opstartsweekend over 3 dage. 

Socialudvalget
TEAM VESTFYN 
Hanne, tlf. 40 61 22 16
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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”

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.gelstedfolkedans.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. 40 35 41 22, 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 
torsdag kl. 19.00 ved Banevolden. I er 
velkomne til at besøge os alle dage fra 
kl. 12.00 til 21.00 Se om der er optaget 
på: www.gelstedminigolf.dk 

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 Figur- og Brætspil Forening
For spilleinteresserede fra 16 år og opefter
Vi mødes for at spille forskellige spil om 
mandagen fra ca. 18.30
Holmegården - Søndergade 80
Formand: Claus Løvgreen 25 39 56 70 
Kasserer: Esben Jensen 21 19 68 80
Email: vffigur@gmail.com

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

Her kan du finde
Gelsted Bladet
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 må-
ned, ved afhentning i våbenhusene m.fl.
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Hilsen fra den anden side af jorden Projekt Fibernet bliver gennemført
Seniorklubben på tur
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Ole Automesters 
sidste arbejdsdag



www.gelstedbladet.dk

28

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

GelstedBladet samler 
på gode historier

Har du en god historie 
om vores dejlige lokalområde?

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

Nystartet spilleklub i Gelsted
Vi er en lille gruppe mennesker, som har 
startet en forening, hvor vi mødes for at 
spille forskellige spil. Vi har kaldt os Vest-
fyns Figur- og Brætspil Forening, og vi 
spiller i Holmegårdens lokaler om manda-
gen fra kl. ca. 18.30.

I øjeblikket spiller vi mest et historisk fi-
gurspil fra Napoleonstiden som hedder 
Black Powder, hvor vi bevæbnede med 
terninger, målebånd og håndmalede solda-
ter udkæmper historiske slag. Vi har også 
spillet andre ting, som f.eks. zombiespillet 
Walking Dead. 

Selvom vi i øjeblikket er en samling søde 
spille- og historienørder, håber vi, at vi 
kan få samlet en lidt bredere medlemsska-
re, så der kan blive spillet andre ting. For-

eningen ejer ikke selv nogen spil, så det er 
op til de enkelte medlemmer at tage spil 
med og introducere dem for de,  der ikke 
kender dem. 

Alle typer spil, som der er plads til i loka-
lerne, er velkomne, så uanset om man er til 
Trivial Pursuit, papir-rollespil, Backgam-
mon eller krigsspil, er der mulighed for at 
mødes.

Vi aftaler typisk i løbet af ugen, hvad vi 
vil spille, og hvem der kommer. En typisk 
aften vil normalt vare fra klokken 18:30 til 
22:00, afhængig af hvornår vi er færdige.

Interesserede må gerne komme og være 
med et par aftener for at se, om det er no-
get for dem. 

Det mest praktiske er at ringe til en af kon-
taktpersonerne for at aftale nærmere. Vi 
har også en side på Facebook, som kan fin-
des ved at søge på ’Vestfyns Figur’.

Kontakt Claus Løvgreen på 25 39 56 70 
eller Esben Jensen på 21 19 68 80.


