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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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Sjældne kort på hånden
En sjældenhed af de meget sjældne skete
onsdag eftermiddag, den 10. oktober 2018.
Det lykkedes for Børge Kock at få ni matadorer i et turnespil i L`hombre. - At få ni
matadorer betyder, at man har de ni største
trumfer i et spil.
På rækkefølge vil det sige, at man har: spar
es, ruder syv, klør es, ruder es, ruder konge, ruder dame, ruder knægt, ruder to og
ruder tre.
Børge spillede den nævnte dag med Otto
Egedal og Steen Ole Sørensen, og man udviste behørig honnør ved at tildele Børge
den største mønt fra hver deltager, hvilket
vil sige, at Børge modtog 20 kr. fra hver +
prisen for det vundne spil, som i denne situation var 1 kr. og 10 øre (vi spillede med
jetons).

Normalt er man 4 til spillet, hvilket betyder, at en person sidder over hver gang. Vedkommende blander så et nyt spil kort
(vasker dem), så man undgår for meget
spildtid. Da munkene opfandt spillet, var
det nødvendigt, at der hele tiden var en,
der holdt vagt. Abbeden kunne jo pludselig
komme, og kortspil var en utugt, som var
ildeset i kirkens regi.
Stort tillykke til Børge Kock med denne
flotte begivenhed.

Lager/butik Jernbanevej 29 5592 Ejby
Kør langs jernbanen. Og så er du der.
Tlf. 64 46 25 10 Mobil 28 11 70 71
Åbningstider:

Altid åbent efter aftale.

Egen import
og design
af pokaler.
Gravering i

• medaljer
• navneskilte
• hundetegn m.m.
Åbningstider:
Man. - fre. 15.00 -17.30
Eller efter aftale.
www.hempokaler.dk

Steen Ole Sørensen

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

Det hører som sagt til sjældenhederne at
få ni matadorer i et spil, og alligevel er
det tidligere overgået spillekammeraterne,
Otto og Steen Ole.
Det var første gang, det skete for Børge
Kock, måske det ikke er den sidste, det vil
tiden vise.

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

Vi spiller hver onsdag formiddag i Gelsted
Seniorklub, og her deltager ca. 9 hver gang
til L`hombre spil.
Når vi alle er mødt op, så kan vi tælle op til
11 deltagere, og det er ganske flot klaret. De
fleste spiller lige ud eller tips, men vi er en
trofast lille skare, der holder fast i det gamle
munkespil, hvor vi spiller 3 ad gangen.

Vidste du..
At du kan hente ekstra numre af
GELSTED BLADET i vore kirker, på
biblioteket i Ejby samt i
SuperBrugsen Ejby

APS

Annoncer i
GELSTED BLADET
Holmelund 32, Aarup
Tlf. 64 49 12 23 - hojlund.dk
BRÆNDSEL . STRØELSE . DYREFODER . HUS & HAVE

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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GMF Sponserer Pannabane til boldglade
borgere i Gelsted og omegn
GMF har sponseret deres første pannabane til Gelsted skole, og det er måske Danmarks flotteste Pannabane.

Kom endelig og prøv det sjove spil panna.
Alle kan være med her !

GMF har selv designet og lavet pannabanen, og selvom det er deres første forsøg
er den meget vellykket. Pannabanen er udført i lækre materialer, spændende design
og meget flot håndværksmæssig stand, så
jeg tøver ikke med at kalde den Danmarks
flotteste pannabane !

Panna er en alternativ form for fodbold,
hvor man spiller 1 mod 1 på en lille bane.
På en pannabane skal man ikke løbe efter
bolden, for man er hele tiden i gang med
at være forsvarer eller angriber. Dette hurtige spil sørger for at du får pulsen op, og
du får en masse muligheder for at udvikle
din fodboldteknik. Den lille bane gør også,
at man kan spille bold selvom man måske
ikke kan løbe så langt, så tag bare børnebørn og bedstefar med !

Gelsted Skole og GGIF er meget glade for
at modtage Pannabanen, og vi siger 1000
tak til GMF og Thomas Pedersen for det
flotte sponsorat !

Besøg vores flotte multibane ved Gelsted
Skoles og tag familie og venner med. Multibanen har aktiviteter for alle og den er et
flot aktiv for byen !

Den er sat op på Gelsted Skoles multibane,
der nu er komplet !

Og husk, at selvom det bliver tidligt mørkt,
så kan du godt komme op af sofaen og afsted til nogle sjove timer ved multibanen.
Tænd bare lyset på skolens væg, for det
slukker selv, så det skal du ikke tænke på !
Hilsen Gelsted Skole og Multibaneudvalget
Jesper Navne
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Gelsted Motorkompagni
Gl. Odensevej 12
5591 Gelsted
Tlf. 6449 1340
automester@gelsted.dk
www.gelsted-motor.dk

www.gelstedbladet.dk

Bestil mad ud af huset til din næste fest hos os

NEM OG LÆKKER AFTENSMAD
- til en go’ pris

Wienersnitzel

Steak af oksehøjreb

Mørbradgryde

Spareribs

Kroens hakkebøf

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

med brasede kartofler,
skysovs, ærter������������������������� 125,med ærter og råstegte
kartofler���������������������������������� 135,med pommes frites,
mixed salat & dressing����������� 100,-

med grøntsager, pommesfrites
og whiskysovs������������������������ 150,Fra april - september����������������� 105,-

Vi ønsker alle vores kunder en god jul og godt nytår. Vi gør opmærksom på, at
vi holder juleferie fra den 23. december 2018 til den 8. januar 2019.
Julehilsner fra Thomas og Pernille

Søndergade 1 · 5591 Gelsted
Tlf. 64 49 10 68
www.gelstedkro.dk
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Seniorklubben - Formandens beretning
Som konstitueret formand vil jeg fortælle
lidt om årets gang i seniorklubben.
Jeg vil gerne starte med at mindes de 2,
som er afgået ved døden i det forgangne
år; Thorkild Larsen og Verner Rasmussen.
Vil I rejse jer så vi kan mindes dem - Tak Æret være deres minde.
Vi var i klubben 215 medlemmer ved årets
start, og i dag er vi 234. Dette må siges at
være en pæn fremgang.
Der har som sædvanligt været afholdt Gelsted Marked. Vores lille bod gav et rimeligt overskud, takket være vores trofaste
hjælpere.
I årets løb har vi som sædvanligt holdt onsdagsmøder i hele perioden, kun afbrudt
af sommerferie fra medio juni til ultimo
august.
Vi har afholdt følgende fester:
• Løvfaldsfest med 85 deltagere med
underholdning af Hårby Musikanterne
• Julefest med 90 deltagere med
underholdning af Kirsten Mougaard
• Vinterfest med 82 deltagere med
fællessang og musik af Børge ”Musiker”
• Påskefest med 78 deltagere med underholdning af Hans Henrik
(Smølfemanden)
• Grillfest med 85 deltagere med underholdning af Jørn Erik og Anne Grethe
Desuden har vi afholdt 2 busture – juletur
til Husum og sommertur til Lego House
og Bindeballe Købmandsgård. Begge ture
med fuld bus.

De aktive har haft følgende ture:
• Forsorgsmuseet
i
Svendborg
med 12 deltagere
• Nyborg
Whisky
destilleri
med
8 deltagere
• Horsens Statsfængsel med 26 deltagere
• Den Geografiske Have med 14 deltagere

Tak til Anne Grethe for musikken om
onsdagen og til nogle af vores fester.

Der har i vinterens løb været afholdt
EDB-undervisning med et deltagerantal
på 14 pr. gang ud af de 16, der i alt var tilmeldt. Undervisningen stod Ivan Sørensen
for. Han står ligeledes for vores hjemmeside. Undervisningen startede op igen ultimo oktober i år.

Tak til dem, der har hjulpet til med
rengøring.

Der har været spillet badminton i Gelsted
Hallen. Antal tilmeldte hertil 24 personer.
Spillerne er i fuld gang i år med 21 tilmeldte.
Vi har fået etableret teleslyngeanlæg i salen. Dette til stor glæde for en hel del af
vores medlemmer.
Til slut skal lyde en tak til jer alle, fordi I
bakker op om vores arrangementer.
Tak til borgerforeningen for det gode samarbejde.
Tak til mandagsholdet, som udfører et
stykke arbejde for Borgerforeningen og
dermed betaler huslejen.
Tak til tirsdagsholdet som gør en indsats
for genbrugsbutikken. Dette bliver vekslet
til kontanter.
Tak til Ivan Sørensen for EDB-undervisning og arbejdet med hjemmesiden.

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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Tak til dem, der yder en indsats i
Genbrugsbutikken.
Tak til Poul Kofoed for sanghæftet.

Tak til alle hjælperne og kagebagerne til
Gelsted Markedet.
Hvis nogen skulle være glemt så tak til alle
jer, der hjælper til med f. eks. oprydning –
småkagebagning mm.
Ronald Mathiesen

www.gelstedbladet.dk

Referat fra generalforsamling
den 19. sept. 2018

19.
FEBR.

Valg af dirigent
Bent Jessen blev valgt. Han konstaterede
at generalforsamlingen var lovlig indkaldt
i Gelsted Bladet august nr. og i Ugeavisen
Vestfyn uge 33. Stemmetællere valgt: Lykke Nielsen og Poul Christensen

Valg af revisor
På valg: Otto Egedal, som blev genvalgt

GENERALFORSAMLING

Valg af revisorsuppleant
På valg: Poul Christensen, som blev genvalgt.

Formandens beretning (vedl.) ved Ronald
Mathiasen. Denne blev godkendt uden
kommentarer

Under evt. blev der stillet spørgsmål fra
Susanne Larsen vedr. nye tilmeldingsregler til fester og busture. Hun mente at dem,
de ikke kommer om onsdagen ingen chance har for at deltage. Svar: Reglerne er lavet for at undgå at man kan ringe og f.eks.
melde 10 personer til inden tilmeldingslisterne er fremlagt. Vi har endnu ikke oplevet at der ikke har været plads til dem på
ventelisten kl. 12.00 på tilmeldingsdagen.
Spørgsmål fra Peter Føns ang. busture.
Hvorfor bliver der ikke bestilt en dobbeltdækkerbus, så der kan være plads til flere.
Svar: Vi har i de senere år ikke oplevet at
der har været deltagere nok til dette. Vi
har i nogle tilfælde haft problemer med at
fylde en 50 personers bus.

DANSKE
SENIORER

Regnskab ved Peter Svensson. Dette viste et overskud på 12.106,61 kr. Dette
blev godkendt med et enkelt spørgsmål
fra Grethe Jørgensen. Dette omhandlede
størrelsen af foreningens formue. Peters
svar på dette: Usikkerhed om evt. fremtidig betaling af husleje til borgerforeningen. Denne usikkerhed er ryddet af vejen,
da mandagsholdets arbejde stadig dækker
huslejen.
Forslag til vedtægtsændring ang. annoncering. For at spare annonce kr. vil der i
fremtiden kun annonceres på hjemmesiden – ved opslag i klubben – i Gelsted bladet og ved udsendelse af mail. Dette blev
vedtaget.

Tak for god ro og orden
Bestyrelsen

Gelsted (Gelsted Pensionistforening)
Vi afholder generalforsamling
på Gelsted Kro
Tirsdag den 19. februar 2019
kl. 12.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Vi starter kl. 12.00 med gule ærter,
pris 75 kr. Herefter vil der være
generalforsamling.
Tilmelding til spisningen senest
den 11. februar 2019 til formanden:
Tlf. 22 56 90 70.
Bestyrelsen

Valg af bestyrelse.
På valg: Bente Davidsen, som blev genvalgt og Inger Steiner, som ikke ønskede
genvalg. Nyvalgt Anne Friis.
Valg af suppleanter
På valg: Agnethe Lysholt, som blev genvalgt som 1. suppleant. Inger Steiner blev
valgt til 2. suppleant
Vi reparerer også din bil
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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Nyt fra Lunge, Gelsted og Lunghøj Antenneforening
Den 1. oktober 2018 åbnede Energi Fyn for
fiberforbindelsen til alle de medlemmer
af Lunge, Gelsted og Lunghøj Antenneforening, som har tilmeldt sig i første omgang. Der har været meget få problemer i
forbindelse med åbningen af nettet; så det
har været en vellykket overgang.
Energi Fyn arbejder nu videre, for fuldt
tryk, med at få etableret forbindelsen til
zone 2, 3 og 4 samt de eftertilmeldinger, der er kommet, frem til og med den
9. september. De eftertilmeldinger, der
er kommet ind efter den 10. september i
alle zoner, etableres efter etableringen af
zone 2, 3 og 4. Energi Fyn forventer, at det
kommer til at ske i december samt første
kvartal 2019.
Energi Fyn har stadig fokus på reetablering i hele området og vender tilbage til de
steder, hvor en hurtig fremdrift i gravearbejdet har efterladt strækninger, der mangler endelig reetablering.

oktober 2018, er nu udløbet, og fremtidige
tilslutningspriser fremgår af Energi Fyns
hjemmeside, samt kan oplyses ved henvendelse til Energi Fyns kundeservice.
Antenneforeningen har som bekendt lukket
for signal på de gamle coax-kabler, der ikke
vil blive anvendt mere. Vi vil i den kommende 5-årige kontraktperiode alene være
en forening, der tilbyder TV-pakker fra
Waoo til en fordelagtig medlemspris. Hvad
der sker derefter, vil udviklingen afgøre –
det går jo meget stærkt på medieområdet.
Næste skridt for Antenneforeningen er at
få revideret vores vedtægter. De gældende vedtægter er fra 2005 og er i det nye
set-up forældede på flere punkter. Vi har i
Antenneforeningen derfor valgt at lave en
gennemgribende tilretning af vedtægterne
– rent faktisk er der stort set tale om et helt
nyt sæt vedtægter.

De nye vedtægter er skrevet, så de også tager højde for den - i øjeblikket lidt usandsynlige - mulighed, at vi igen kommer til
at eje ledningsnettet (fibernettet i vores
område) – men hvem ved, hvad fremtiden
vil bringe på dette område.
Der bliver afholdt ordinær generalforsamling i Antenneforeningen den 4. december
2018. Der indkaldes i dagspressen, jf. vedtægterne. Den ordinære generalforsamling
er reelt for ”gamle” medlemmer, da nye
medlemmer først er kontingentbetalende
fra 1. oktober 2018.
Lige efter den ordinære generalforsamling
er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for både gamle og nye medlemmer, hvor forslag til reviderede/nye
vedtægter er eneste dagsorden.
Lunge, Gelsted, Lunghøj Antenneforening
Erik Wunderlich, Formand

Det er Antenneforeningens opfattelse, at
lukning af det gamle signal og åbning af
signalet på det nye fibernet er gået meget
tilfredsstillende. Der er stor ros til EnergiFyn for hele kontraktforløbet, specielt omkring orienteringsmøder, problemløsning
og service i forbindelse med etablering til
den enkelte husstand. Vi har i Antenneforeningen kun fået ganske få henvendelser,
og disse er blevet løst meget hurtigt. Nu ser
vi frem mod den endelige afslutning af det
projekterede gravearbejde, og endelig tilslutning af de sidst ankomne tilmeldinger.
De tilbud på etablering af fiber til den enkelte husstand, der har kørt frem til 1.

Zonekort Gelsted

Geoteknik og Miljøopgaver, så er det Boreteknik A/S

Alt i hjemmeslagtning,
pålægsfade og lækkert kød
8

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

www.gelstedbladet.dk

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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Nyt liv i den gamle stationsbygning?
En igangværende dialog med DSB

Kopi af skrivelse fra Erik Jakob Petersen til DSB,
Bygningsafdeling Stationer, Sølvgade 40, 1349 København K.
”Kære DSB
Dagligt går jeg forbi den nu nedlagte stationsbygning i Gelsted. Det er en flot treetagers bygning i rødsten, som nu lider under
især mangel på vedligehold af vinduer og
træværk.
Selve bygningen ser sund ud, bygget som
den er i fremgangsårene omkring forrige
årtusindskifte.

10

Kunne der ikke findes et par kroner til udbedring af ovennævnte mangler!
Ligeledes kunne de to lejligheder i bygningen måske udlejes til mennesker, som
ikke vil generes af togenes buldren forbi.
En skam ville det være om en på stedet
historisk bygning forsvinder. Hvad koster
dog ikke en nedrivning!

Med venlig hilsen til de ansvarlige
Erik Jakob Petersen
Tidligere vurderingsmand for præstegårde
på Fyn.
PS. Skulle der blive tid til et svar modtages
det gerne.”

www.gelstedbladet.dk

Kopi af svar fra DSB Kommerciel den 31. oktober 2018
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Dagplejen fra den østlige del af Middelfart Kommune
10 kommunale dagplejere fra Nørre Aaby,
Båring, Harndrup, Brenderup, Ejby og
Gelsted var i efteråret samlet i Nørre Aaby
legestue for at modtage deres certifikat
som naturdagplejere.

hver måned skal man dokumentere, at man
har gjort det; f.eks. kan det være fokus på
krible-krable dyr, evt. bygge et insekthotel
og følge de krible-krabledyr, der kommer
på besøg der.

For at blive naturdagplejer, også kendt som
grønne spirer, skal man arbejde ud fra friluftsrådet kriterier.

2 dagplejere i gruppen skal hvert år på
kursus, som friluftsrådet arrangerer. Dette kan være naturture for 0-3 årige, krible-krable for de mindste, ro og fordybelse i
naturen eller spring ud i naturen.

Kriterierne er, at naturen skal ind i dagplejens dagligdag:
• Børnene kommer ud dagligt.
• Dagplejen er på udflugt en gang om
ugen - dette kan være en tur i skoven,
men det kan også være fordybelse af
"den lille natur"; f.eks. en grøftekant,
krattet langs stierne eller et nyt område
udenfor hverdagens legeplads/område,
• Børnene introduceres til årstidernes
skiften, vejr og vind,
• Der arbejdes ud fra "fra jord til bord".
Hver dagplejer skal lave en årsplan, hvor
det beskrives hvilken naturaktivitet, der er
fokus på i den pågældende måned. Efter

I efteråret var 2 dagplejere af sted på Udby
Dyrgaard, hvor Mads Brodersen & co. fra
Vends motorik- og naturskole stod for kurset "på jagt i baghavens vildmark".
Inden man kan søge om det grønne spireflag, skal man have arbejdet med sin årsplan og dokumenteret dette i 3 måneder.

så endnu et år arbejder de på højtryk med
naturen i fokus for udvikling af de søde
dagplejebørn i deres dagpleje.
De 10 godkendte dagplejere er fra
områderne:
Nørre Aaby:
Merete Madsen, Annette Andreasen,
’Dorte Larsen, Karina Schjødtz
Båring: Annika Indal
Brenderup: Inger Lenius og Pia Soelberg
Harndrup: Gitte Andreasen
Gelsted: Charlotte Jørgensen
Ejby: Marianne Larsen
Marianne Kolstrup Larsen
Naturdagplejer Balslev

Det er ikke første gang, de 10 søger om
certifikatet som naturdagplejere. De fleste
har været med siden 2014 - men der skal
søges hvert år.
Alle 10 levede op til friluftsrådets kriterier,

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

Sted: Hallen
Start: Uge 36

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

Træningen foregår
i Gelsted Hallen

www.gelstedbladet.dk

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:

Bemærk:

Træningen foregår
i Gelsted Hallen

NYT NYT
NYT Se beskrivelse

Dilettant 2019 – Den dag musikken døde
19.00

Yoga
Instr.: Birgithe
Info og tilmelding:
21 45 28 31
Sted: Gymnastiksal
instruere en dilettantkomedie, er blevet til
The Night the Music Died. Nej, den er
Start: Uge 36
19 skuespil (plus det de er startet på), sidød, for Kjeld ved, at den lever videre
Tid: ikke
kl 19.10

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

19.15

20 gange blev det til. Kjeld Juuls jubilæ19.30
umsforestilling løber af stablen til februar.
Selvom19.45
vi skriver 2018 endnu, er der gang
i forberedelserne til dilettantskuespillet 1.
februar20.00
2019. 11Motionsmix
ivrige mennesker
M/K er i fuld
Instr.: Peterøvelser
Brink til ”The
gang med de indledende
Info: 64 49 22 48
20.15
Night the
Music
Died”,
en forestilling, der
Sted:
Gymnastiksal
36
virkelig sætterStart:
dem Uge
på prøve.
Et par og
20.30
tyve kendte sange og en god tekst er, hvad
de har tænkt sig at præsentere.
20.45
Det, der startede som en henkastet bemærkning
om, at det kunne være sjovt at
21.00
Gymnastikudvalg:

ger Kjeld, som mange kender fra hans tid i Husby-Tanderup og omegn, og alle medTilmelding
på Gelsted Skole. Det har været alvorligt,
virkende tror, at de vil kunne præsentere et
nødvendig
Max.
15 af
deltager
skægt og sjovt og meget givende at arbejde brag
en forestilling til februar. Så sæt almed. Men alting har en ende, og nu synes lerede tid af til dilettant fredag eller lørdag
han, at han er ved at være mæt. Det bli- den. 1. og 2. februar. Yderligere oplysninver hans sidste instruktøroptræden, og han ger kommer på lokalområdets hjemmeside
vil i den anledning takke Husby Tanderup www.husby-tanderup.dk
Borgerforeningen for den tillid, de har vist
ham.
Medwww.gelsted-gymnastik.dk
venlig hilsen
Ole V Larsen, 22 14 03 19

Ulla: 22 62 84 61;

Trine: 27 20 24 04;

Inge-Lise: 29 46 94 97;

Thilde: 20 99 23 03

Tanderup

Vognmandsforretning I/S
Tanderupvej 60 - 5591 Gelsted

www.ingridmarie.dk
www.ingridmarie.dk

Tlf. 6478 1083

- altid- altid
åbent
i webshoppen
åbent
i webshoppen

Fax. 6478 1023

Åbningstider
Ovnhusvej
3, Føns,
5580 5580
Nr. Åby:
Åbningstider
Ovnhusvej
3, Føns,
Nr. Åby:
onsdag
og
torsdag
kl.
1317.
Fredag
kl.
10-14.
onsdag og torsdag kl. 13- 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

19
Annoncer.indd 1

Annoncer.indd 1

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

3/25/2014 10:12:40 A

3/25/2014 10:12:40 AM

Tlf. 64 49 22 99
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Kirkehøjskolen i
MIDDELFART
PROVSTI
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. 9.0012.00 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.

KŵũƵůĞŐůčĚĞ͕ũƵůĞƐŽƌŐ
ŽŐŵŽĚƚĂŐĞůŝŐŚĞĚ
”Hvorfor fokuserer
ŬƌŝƐƚĞŶĚŽŵŵĞŶƐĊŵĞŐĞƚƉĊ
ůŝǀĞƚƐŵƆƌŬĞƌĞƐŝĚĞƌ͘zĚŵǇŐŚĞĚ͕
ƐŵĞƌƚĞog lidelse”–ƐĊĚĂŶ
ƐƉƵƌŐƚĞŵŝŶĚĂƚƚĞƌĨŽƌůĞĚĞŶ–
”ĚĞƚďůŝǀĞƌƐĊƚƵŶŐƚ”. Og det
ƐůĊƌŵŝŐ͕ĂƚŚƵŶŚĂƌĞŶƉŽŝŶƚĞ͘
>ŝǀĞƚ͕ǀŝŚĂƌĨĊĞƚŐŝǀĞƚĂƚůĞǀĞ
ŚĞƌƉĊ'ƵĚƐŐƌƆŶŶĞũŽƌĚ͕ĞƌƐĊ
ƵŵĊĚĞůŝŐƐĂŵŵĞŶƐĂƚ͘ĞƚĞƌůǇƐ
ŽŐŵƆƌŬĞ͕ĚĞƚĞƌŐůčĚĞŽŐ
ƐŵĞƌƚĞ͕ĚĞƚĞƌůŝǀŽŐĚƆĚ͘
DĊƐŬĞŚĂƌǀŝŝŬŝƌŬĞŶĞŶ
ƚŝůďƆũĞůŝŐŚĞĚƚŝůƵŶĚĞƌƚŝĚĞŶĂƚ
ŽǀĞƌďĞƚŽŶĞƐŽƌŐĞŶŽŐůŝĚĞůƐĞŶ͕
ĂůƚĚĞƚĚĞƌƐŵĞƌƚĞƌ͘<ƌŝƐƚĞŶĚŽŵ
ĞƌŽŐƐĊůĞƚŚĞĚ͕ůǇƐ͕ŐůčĚĞŽŐůŝǀ͘
DŝŶĚĂƚƚĞƌŚĂƌŚĞůƚƌĞƚ͗ŚǀŝƐ
ŬƌŝƐƚĞŶĚŽŵŵĞŶƐŬĂůǀčƌĞĨŽƌ
ĂůůĞŽŐƌƵŵŵĞŚĞůĞƐƉĞŬƚƌĞƚĂĨ
ĞƚŵĞŶŶĞƐŬĞůŝǀ–ƐŬĂůŐůčĚĞŶ
ŽŐůǇƐĞƚŽŐƐĊůŽǀƐǇŶŐĞƐŽŐŚĂǀĞ
ĨƌŝƚůƆď͘
KŵŶŽŐĞƚĨĊƌŐůčĚĞŶĨƌŝƚůƆďŝ
ĚĞŶũƵů͕ƐŽŵŝƐŬƌŝǀĞŶĚĞƐƚƵŶĚ
ůŝŐŐĞƌĨŽƌĂŶŽƐ͘:ƵůĞŶĞƌĞŶ
ĨĞũƌŝŶŐĂĨŐůčĚĞŶ͗ĂĨƌĞŶ
ƵĨŽƌƚǇŶĚĞƚŐůčĚĞ–ĞƚůŝůůĞďĂƌŶ
ŝĞŶŬƌǇďďĞ–'ƵĚƐĞůǀďůŝǀĞƌ
ŵĞŶŶĞƐŬĞ͘
'ůčĚĞƵĚĞŶƐŽƌŐĨŝŶĚĞƐŝŬŬĞ͘
”Sorrig og glæde de vandre
tilhobe”. IŶĚĞŶŝŽƐůŝŐŐĞƌŐůčĚĞ
ŽŐƐŽƌŐĚĂŽŐƐĊƐĊƵŵĊĚĞůŝŐ
ƚčƚŽƉŽŐŶĞĚĂĨŚŝŶĂŶĚĞŶ͘EĊƌ
ŵŝŶŐĂŵůĞŵŽƌĨĂƌďůĞǀ

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

info@cakevision.dk www.cakevision.dk
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ďĞǀčŐĞƚŽŐĚĞƚƚƌĂŬƚĊƌĞƌ͕ƐĊ
ǀĂƌĚĞƚŽĨƚĞŐĂŶƐŬĞ
ƵďĞƐƚĞŵŵĞůŝŐƚ͕ŽŵĚĞƚǀĂƌƐŽƌŐ
ĞůůĞƌŐůčĚĞ–ƐĊƚčƚĚĞůŝŐŐĞƌ͊–
ŽŐƚčƚƚĞƌĞũŽčůĚƌĞǀŝďůŝǀĞƌ–
ŚŽƐŶŽŐůĞĂĨŽƐĨůǇĚĞƌŐůčĚĞŽŐ
ƐŽƌŐƵŶĚĞƌƚŝĚĞŶƐĂŵŵĞŶŝĞŶ
ƐčƌĞŐĞŶƐŵƵŬďĞǀčŐĞƚŚĞĚ͘
ŶĂĨǀŽƌĞƐƐƚŽƌĞƐĂůŵĞĚŝŐƚĞƌĞ͕
'ƌƵŶĚƚǀŝŐŚĂǀĚĞŽŵŶŽŐĞŶĞŶ
ĞǀŶĞƚŝůĂƚůĂĚĞĚĞŚĞƌ
ŐƌƵŶĚŵĞŶŶĞƐŬĞůŝŐĞĞƌĨĂƌŝŶŐĞƌ
ĂĨůǇƐŽŐŵƆƌŬĞŽŐŝŬŬĞŵŝŶĚƐƚ
ĚĞƌĞƐŝŶƚŝŵĞĨŽƌďƵŶĚĞƚŚĞĚ͕
ŬŽŵŵĞƚŝůƵĚƚƌǇŬŝƐŝŶĞƐĂůŵĞƌ͘
DĊƐŬĞĞƌĚĞƚĞŶĂĨŐƌƵŶĚĞŶĞ
ƚŝů͕ĚĞĞƌƐĊŚƆũƚƐŬĂƚƚĞĚĞ͕
'ƌƵŶĚƚǀŝŐƐƐĂůŵĞƌ͗ĨŽƌĚŝĚĞ
ƐƉĞũůĞƌŶĞƚŽƉĚĞŶĚŝĂůĞŬƚŝŬ͕Ăƚ
ƐŵĞƌƚĞŽŐŐůčĚĞĨƆůŐĞƐĂĚ͘


ĞƚƐŝŐĞƐ͕ĂƚĚĂ'ƌƵŶĚƚǀŝŐ
ƐŬƌĞǀ͗”sĞůŬŽŵŵĞŶŝŐĞŶ͕'ƵĚƐ
ĞŶŐůĞƐŵĊ͕ĨƌĂŚƆũĞ
himmelsale…”͕ĚĂŚĂǀĚĞŚĂŶ
ĞŶũƵůĞŶĂƚƐŝĚĚĞƚůčŶŐĞŽƉƉĞ͘
,ĂŶƐŬƵůůĞƐŬƌŝǀĞƐŝŶ
ũƵůĞƉƌčĚŝŬĞŶ͘DĞŶŽƌĚĞŶĞŬŽŵ
ŝŬŬĞ͘,ĂŶǀĂƌŝĠŶĂĨĚĞŵĂŶŐĞ
ƉĞƌŝŽĚĞƌŝƐŝƚůŝǀ͕ŚǀŽƌĞŶĚǇď
ĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶŚŽůĚƚŚĂŵŝ
ƚƵŶŐƐŝŶĚŽŐŵƆƌŬĞ͘,ĂŶĨŽƌůŽĚ
ƐŝŶƐŬƌŝǀĞƉƵůƚŽŐŐŝŬƌƵŶĚƚŝ
ŚƵƐĞƚ͘,ĂŶůŝŶĚĞĚĞůŝĚƚƉĊ
ĚƆƌĞŶƚŝůďƆƌŶĞǀčƌĞůƐĞƚŽŐ
ŬŝŐŐĞĚĞŝŶĚƉĊƐŝŶĞƐŽǀĞŶĚĞ
ĚƌĞŶŐĞ͕ĚĞƌƐŵŝůĞĚĞƐƆĚƚŝ
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ƐƆǀŶĞ͘DĊƐŬĞĚƌƆŵƚĞĚĞŽŵ
ũƵůĞŵŽƌŐĞŶŽŐũƵůĞŐĂǀĞŶ͘
Grundtvig fortalte senere: ”Så fik
jeg en salme” –ũƵůĞƐĂůŵĞŶ
”Velkommen igen Guds engle
små”. Næste morgen –

ũƵůĞŵŽƌŐĞŶ–ůčƐƚĞŚĂŶƐĂůŵĞŶ
ŽƉŝŬŝƌŬĞŶ͘^ĂůŵĞŶƐůƵƚƚĞƌŵĞĚ
ĚŝƐƐĞůŝŶũĞƌ͗
sŽƌ&ĂĚĞƌŝ,ŝŵůĞŶ͊>ĂĚĚĞƚ
ƐŬĞ͊ůĂĚũƵůĞƐŽƌŐĞŶƐůƵŬŬĞƐ͊
:ƵůĞŐůčĚĞŶĨŝŶĚĞƐ͘'ůčĚĞŶ͕
samværet, lysene, gaverne…
DĞŶƐŬĂůǀŝ͕ĨŽƌĂƚŐƌŝďĞũƵůĞŶƐ
ŵǇƐƚĞƌŝƵŵ͕ŽŐƐĊŬĞŶĚĞ
ũƵůĞƐŽƌŐĞŶ͘
:ŽčůĚƌĞ͕ŵĂŶďůŝǀĞƌ͕ũŽĨůĞƌĞ
ŵĞŶŶĞƐŬĞƌĞƌĚĞƌ͕ƐŽŵŚĂƌƐĂƚ
ƐŝŐƐƉŽƌŝĞŶƐƐŝŶĚ͕ũŽĨůĞƌĞ
ƐĂǀŶĞƌǀŝ͘:ŽčůĚƌĞǀŝďůŝǀĞƌ͕ĚĞƐ
ĨůĞƌĞƚĂďŽŐũŽŵĞƌĞĂĨŵĂŐƚŚĂƌ
ŵĂŶĞƌĨĂƌĞƚ͘KŐĚĞƚǀĂƌĚĞƚ
ƐǀĂƌ͕ũĞŐŐĂǀŵŝŶĚĂƚƚĞƌ
ĨŽƌůĞĚĞŶ͗
”ŵĊƐŬĞŚũčůƉĞƌĚĞƚĂƚŚĂǀĞĞƚ
ŬŶƵƐƚŚũĞƌƚĞĞůůĞƌŝŚǀĞƌƚĨĂůĚĞƚ
ŚũĞƌƚĞ͕ĚĞƌŝŬŬĞĞƌŚĞůƚŝŶƚĂŬƚ͕
ĨŽƌĂƚŐƌŝďĞĚĞƚ͕ĚĞƌƐŬĞƌ
ũƵůĞŶĂƚ͘


&ƆƌĞůůĞƌƐŝĚĞŶ–ũĂ͕ĨĂŬƚŝƐŬƌĞƚ
ŚƵƌƚŝŐƚŝĞƚŵĞŶŶĞƐŬĞůŝǀ͕ŽƉůĞǀĞƌ
ǀŝŵŽĚŐĂŶŐŝůŝǀĞƚ͕ƐŽŵŐŝǀĞƌŽƐ
ƆŵŵĞŽŐƐŵĞƌƚĞĨƵůĚĞƉƵŶŬƚĞƌŝ
ŚũĞƌƚĞƚ͕ƐŽŵďĞŚƆǀĞƌůŝŶĚƌŝŶŐ͘
^ĊĚĂŶĞƌĞƚŵĞŶŶĞƐŬĞůŝǀ͗ŝŶŐĞŶ
ĂĨŽƐĨĊƌůŽǀĂƚƉůƵŬŬĞĂĨ

ƐŽƌŐĞŶƐĨƌƵŐƚĞƌŽŐůĂĚĞ
ƐŵĞƌƚĞŶƐ͕ůŝĚĞůƐĞŶƐ͕ƐŽƌŐĞŶƐ
ĨƌƵŐƚĞƌďůŝǀĞŚčŶŐĞŶĚĞĚĞƌƉĊ
ƚƌčĞƚ͘ĞƚĞƌŐƌƵŶĚǀŝůŬĊƌŝǀŽƌĞƐ
ůŝǀ͕ƐŽŵǀŝŵĊůĞǀĞŵĞĚŽŐŝŶĚŝ
ŵĞůůĞŵĨĊƌǀŝƐŬƌĂŵŵĞƌŽŐ
ŬŶƵďƐŽŐƐĊƌ–ĚĞĨůĞƐƚĞŬŶƵďƐ
ŬŽŵŵĞƌǀŝŽƐŽǀĞƌ͕ŶĊƌǀŝŚĂƌ
ƆŵŵĞƚŽƐůŝĚƚ͕ĂŶĚƌĞƐĊƌĞƌƐĊ
ĚǇďĞ͕ĂƚǀŝĂůĚƌŝŐŚĞůƚŬŽŵŵĞƌ
ŽƐ͕ŵĞŶůčƌĞƌĂƚůĞǀĞŵĞĚĚĞŵ͘
ĞƚƆŵŵĞŽŐƐŽƌŐĨƵůĚĞŚũĞƌƚĞ
ŚĂƌƐčƌůŝŐƚŐŽĚĞ
ĨŽƌƵĚƐčƚŶŝŶŐĞƌĨŽƌĂƚŐƌŝďĞ
ũƵůĞŶƐďƵĚƐŬĂď–ĨŽƌĚĞƚ
ƐŽƌŐĨƵůĚĞŽŐƆŵŵĞŚũĞƌƚĞ
trænger om nogen.”
DŝŶĚĂƚƚĞƌŚĂǀĚĞĨŽƌůčŶŐƐƚ
ůƵŬŬĞƚĂĨĨŽƌĚĞƚŚĞƌ
”ĞƌĨĂƌŝŶŐƐǀŝƐĚŽŵƐĚŽƐĞƌĞŶĚĞ”
ĨŽƌĞĚƌĂŐ–ĚĞƚĨĊƌŵŝŐŶƵŝŬŬĞ
ƚŝůĂƚŵĞŶĞŶŽŐĞƚĂŶĚĞƚ͘
&ŽƌũĞŐĞƌĨĂƌĞƌĚĞƚƐĊŽĨƚĞƐŽŵ
ƉƌčƐƚ͕ƐŽŵŵĞŶŶĞƐŬĞ͗ĚĞƚĞƌ
ŝŬŬĞ͕ŶĊƌůŝǀĞƚĞƌƉĊƐŝƚ
ŚƆũĚĞƉƵŶŬƚ͕Ͳ/ŬŬĞŶĊƌĚƵƐƚĊƌ
ƉĊƚŽƉƉĞŶĂĨŬƵƌǀĞŶŽŐŚĂƌĚĞƚ
ĨƵůĚĞŽǀĞƌďůŝŬ͕Ͳ;ĠƌĞƌ'ƵĚƐ
ƚƌƆƐƚŬŶĂƉƐĊŶčƌǀčƌĞŶĚĞ͕ĨŽƌ
ĚƵŚĂƌŝŬŬĞƐĊŵĞŐĞƚďƌƵŐĨŽƌ
ĚĞŶ͘Ϳ
–EĞũ͕ĚĞƚĞƌŶĊƌŬƵƌǀĞŶŐĊƌŝ
ďƵŶĚ͕ŶĊƌĚƵŝŬŬĞŬĂŶŬŽŵŵĞ
ůčŶŐĞƌĞŶĞĚ͕ĚĞƌŚǀŽƌĚĞƚŚĞůĞ
ĨƆůĞƐƚŽŵƚ͕ŵƆƌŬƚŽŐ
ƵĚƐŝŐƚƐůƆƐƚ͕ĚĠƌƉĊďƵŶĚĞŶ͕Ͳ
ĚĞƚĞƌĚĞƌǀŝƚǇĚĞůŝŐƐƚŵčƌŬĞƌ͕
Ăƚ'ƵĚďůŝǀĞƌŚŽƐŽƐŵĞĚƐŝŶ
ŬčƌůŝŐŚĞĚ͘

'ƵĚĞƌĚĞƌŝůŝǀĞƚƐƐŬǇŐŐĞĚĂůĞ͕
ŶĊƌĚĞĐĞŵďĞƌŶčƚƚĞƌŶĞĞƌ
ŵƆƌŬĞŽŐũƵůĞƐŽƌŐĞŶĨƆůĞƐ
ƵďčƌůŝŐ͘

'ůčĚĞůŝŐũƵů͊
ŽƌƚŚĞ^ƚčŚƌEŝĞůƐĞŶ



<ŽƌƉŝŐĞƌŝũƵůĞŚƵŵƆƌ͗
'ĞůƐƚĞĚŽŐdĂŶĚĞƌƵƉ<ŝƌŬĞƌƐ
ƵŶŐĚŽŵƐŬŽƌƐǇŶŐĞƌũƵůĞŶŝŶĚ
ŵĞĚŬĞŶĚƚĞƐĂŶŐĞŽŐƐĂůŵĞƌ͘
ŶŽƉůĞǀĞůƐĞĨŽƌƐƚŽƌĞŽŐƐŵĊ͕
ƐŽŵŐĞƌŶĞǀŝůŶǇĚĞũƵůĞŶƐ
ƐŵƵŬŬĞŵĞůŽĚŝĞƌ͊
dŽĚǇŐƚŝŐĞŵƵƐŝŬĞƌĞĞƌŝŶǀŝƚĞƌĞƚ
ŵĞĚƚŝůĂƚŐƆƌĞĚĞƚĞŬƐƚƌĂ
ƐƚĞŵŶŝŶŐƐĨƵůĚƚ͗ĨůƆũƚĞŶŝƐƚĞŶ
ZŝŬŬĞWĞƚĞƌƐĞŶŽŐďĂƐƐĂŶŐĞƌĞŶ
&ƺůƂƉdĂƌĚŽƐ͘hĚŽǀĞƌĂƚǀčƌĞ
ĞŶĚǇŐƚŝŐĨůƆũƚĞƐƉŝůůĞƌĞƌZŝŬŬĞ
WĞƚĞƌƐĞŶŵƵƐŝŬƚĞƌĂƉĞƵƚ͕ŚǀŽƌ
ŚƵŶƐƉŝůůĞƌĨŽƌŽŐŵĞĚ
ŵĞŶŶĞƐŬĞƌŵĞĚĚĞŵĞŶƐ͘ĞŶ
ƵŶŐĂƌƐŬĞďĂƐƐĂŶŐĞƌ&ƺůƂƉ
dĂƌĚŽƐƐǇŶŐĞƌĞŶŐĞůƐŬĞ
ŚƌŝƐƚŵĂƐĐĂƌŽůƐ͘ĞƐǀčƌƌĞ
ŵĞĚǀŝƌŬĞƌŚĂŶŬƵŶǀĞĚ
ŬŽŶĐĞƌƚĞŶŝ'ĞůƐƚĞĚ͘Ğ
ƐǇŶŐĞŐůĂĚĞƉŝŐĞƌůĞĚĞƐĂĨ
ŬŽƌůĞĚĞƌDĞƚƚĞĂŶŐĞůƵŶĚ͘
sĞůŵƆĚƚƚŝůƚŽƐŵƵŬŬĞ
ŬŽŶĐĞƌƚĞƌ͗
'ĞůƐƚĞĚ<ŝƌŬĞƚŽƌƐĚĂŐĚ͘ϭϯ͘
ĚĞĐĞŵďĞƌŬů͘ϭϵ͘ϬϬ
dĂŶĚĞƌƵƉ<ŝƌŬĞƚŽƌƐĚĂŐĚ͘ϮϬ͘
ĚĞĐĞŵďĞƌŬů͘ϭϵ͘ϬϬ

Gelsted VVS er nu Vestfyns VVS Service A/S
Vi går effektivt til enhver opgave i VVS-installationer
Telefon: 64 46 25 80 - mobil 40 14 25 80
Granlyvej 44 - 5592 Ejby - www.vestfyns-vvs.dk
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&Z</Z<T'ZE͗
ƆďƚĞŝdĂŶĚĞƌƵƉ<ŝƌŬĞ͗
ϭϲ͘ƐĞƉƚĞŵďĞƌ͗>ŝŶĞĂ^ƚƌƆũĞƌ
ŚƌŝƐƚŝĂŶƐĞŶ͕,ĊƌĞǀĞũϲϱ͕ϱϱϵϭ
'ĞůƐƚĞĚ͘
sŝĞĚĞŝ'ĞůƐƚĞĚ<ŝƌŬĞ͗
ϴ͘ƐĞƉƚĞŵďĞƌ͗>ŝŶĞ:ƵŚůKǀĞƌŐĊƌĚ
ŽŐEŝĐŬŝ:ĂĐŽďƐĞŶ͕DĂƌŐĊƌĚǀĞũϰϭ͕
ϱϱϴϬEƆƌƌĞĂďǇ͘
ƆďƚĞŝ'ĞůƐƚĞĚ<ŝƌŬĞ͗
ϴ͘ƐĞƉƚĞŵďĞƌ͗DĂƌĐŽƌŝŬ:ƵŚů
:ĂŬŽďƐĞŶ͕DĂƌŐĊƌĚǀĞũϰϭ͕ϱϱϴϬ
EƆƌƌĞĂďǇ͘
ϴ͘ƐĞƉƚĞŵďĞƌ͗DĂŐŶƵƐ,ĂŶƐ:ƵŚů
:ĂŬŽďƐĞŶ͕DĂƌŐĊƌĚǀĞũϰϭ͕ϱϱϴϬ
EƆƌƌĞĂďǇ͘
Ϯϵ͘ƐĞƉƚĞŵďĞƌ͗&ƌŝŐŐ:ĞƐƐĞŶ
<ƌĂŵĞƌ͕'ĞůƐƚĞĚǀĞũϲϯ͕ϱϱϵϭ
'ĞůƐƚĞĚ͘
Ϯϵ͘ƐĞƉƚĞŵďĞƌ͗>ƵĐĂŶĚƌĞĂ'ĂĚĞ
dĂŶŐŐĂĂƌĚͲ:ŽŶŬŵĂŶŶ͕
dĂŶĚĞƌƵƉǀĞũϮϲ͕,ĊƌĞ͕ϱϱϵϭ
'ĞůƐƚĞĚ͘
ϭϰ͘ŽŬƚŽďĞƌ͗ƵŐƵƐƚWĞƚĞƌ<ƌŝĐŬĂƵ
<ŽƌŶďĞĐŚ͕&ǇƌƌĞǀĞũϭϲ͕>ƵŶŐŚƆũ͕
ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘
ƆĚĞŝ'ĞůƐƚĞĚƐŽŐŶ͗
ϭϬ͘ƐĞƉƚĞŵďĞƌ–ĂƌůƌůŝŶŐ
,ĂŶƐĞŶ͕<ƌčŵŵĞƌůĞĚϯ͕ϱϱϲϬ
ĂƌƵƉ͘
ϯ͘ŽŬƚŽďĞƌ–^ƆƌĞŶŝŐŝů,ĂŶƐĞŶ͕
dĊƌƵƉǀĞũϭϮ͕ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘

ϭϮ͘ŽŬƚŽďĞƌ–ŝƌƚŚĞ^ƚĞŶŵĂŶŶ
ŚƌŝƐƚĞŶƐĞŶ͕^ƆŶĚĞƌŐĂĚĞϮϮ͕ϱϱϵϭ
'ĞůƐƚĞĚ͘
ϭϯ͘ŽŬƚŽďĞƌ–ĞŶƚĞDĂƌŝĞ/ƐůƵŶĚ
^ŬŽǀ͕dĊƌƵƉǀĞũϭϮd͕ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘
ϭϰ͘ŽŬƚŽďĞƌ–:ĞƚƚĞEŝĞůƐĞŶ
hŚƌĞŶŚŽůƚ͕ŐĞƌƐƚŝĞŶϮϵ͕ϱϱϵϭ
'ĞůƐƚĞĚ͘

EǇƚĨƌĂ<ŝƌŬĞŐĊƌĚĞŶĞ͗
WĊŬŝƌŬĞŐĊƌĚĞŶĞĞƌĚĞƌŝƐŬƌŝǀĞŶĚĞ
ƐƚƵŶĚƚƌĂǀůŚĞĚŵĞĚ
ŐƌĂŶĚčŬŶŝŶŐĞŶ͘
ĞƐƵĚĞŶďůŝǀĞƌĚĞƌƉĊ'ĞůƐƚĞĚ
<ŝƌŬĞŐĊƌĚĂƌďĞũĚĞƚƉĊĂƚƵĚǀŝĚĞ
>ĂƉŝĚĂƌŝĞƚ͕ƐĊĚĞƌďůŝǀĞƌƉůĂĚƐƚŝů
ĨůĞƌĞŐƌĂǀƐƚĞŶ͘ĞŶĞŶĞŚĂůǀĚĞůĞƌ
ůŝŐĞŶƵƌǇĚĚĞƚ͕ŽŐŐƌĂǀƐƚĞŶĞŶĞ
ďůŝǀĞƌƉůĂĐĞƌĞƚŵĞƌĞŽǀĞƌƐŬƵĞůŝŐƚ͘
ĞŶĂŶĚĞŶŚĂůǀĚĞůďůŝǀĞƌŽƌĚŶĞƚ
ƐĞŶĞƌĞ͘
WůĂŶĞŶĞƌŽŐƐĊ͕ĂƚĚĞŐĂŵůĞ
ƉƌčƐƚĞƌƐŐƌĂǀƐƚĞŶƐĂŵůĞƐŵĞƌĞ͘
/ŶĚƚŝůǀŝĚĞƌĞƐƚĊƌĚĞƌĨŽƌƚƐĂƚĞŶ
ƐĂŵůŝŶŐĂĨĚĞŵĞŐĞƚŐĂŵůĞ
ŐƌĂǀƐƚĞŶŶĞĚĞƌƐƚƉĊŬŝƌŬĞŐĊƌĚĞŶ͘

^ĂůŵĞŵĂƌĂƚŽŶ͗ͲŚǀŽƌĚĞƌ
ŚǀĞƌŐĂŶŐƐǇŶŐĞƐϭϬƐĂůŵĞƌĨƌĂ
ƐĂůŵĞďŽŐƐƚŝůůčŐŐĞƚϭϬϬƐĂůŵĞƌ͊–
&ƌĂϭϳ͘ϬϬƚŝůϭϴ͘ϰϱ͘
/ĨŽƌĊƌĞƚϮϬϭϵĞƌĚĂƚŽĞƌŶĞ͗
Ϯϯ͘ũĂŶƵĂƌŝĂůƐůĞǀ<ŝƌŬĞ
ϮϬ͘ĨĞďƌƵĂƌŝ&ƆŶƐ<ŝƌŬĞ
ϭϯ͘ŵĂƌƚƐŝdĂŶĚĞƌƵƉ<ŝƌŬĞ͘


sŝŵƆĚĞƐƚŽƌƐĚĂŐĞ͕ŝůŝŐĞƵŐĞƌ͕ĨƌĂ
Ŭů͘ϭϬ͘ϯϬƚŝůŬů͘ϭϮ͘ϬϬ͘–dŝĚƐƉƵŶŬƚĞƚ
ĞƌůĂŐƚƐĊĚĂŶ͕ĨŽƌĚŝǀŝƐůƵƚƚĞƌĂĨ
ŵĞĚĞŶůĞƚĨƌŽŬŽƐƚƐĂŵŵĞŶ͘WƌŝƐ
ϮϬ<ƌ͘ƉƌĚĞůƚĂŐĞƌ͘
ĞƌďůŝǀĞƌϲŐĂŶŐĞƉĊĨƆůŐĞŶĚĞ
ĚĂƚŽĞƌ͗
Ϯϰ͘ũĂŶƵĂƌ͕ϳ͘ĨĞďƌƵĂƌ͕Ϯϭ͘ĨĞďƌƵĂƌ͕
ϳ͘ŵĂƌƚƐ͕Ϯϭ͘ŵĂƌƚƐŽŐϰ͘ĂƉƌŝů͘
sŝŚĂƌĞŵŶĞƌƵŶĚĞƌĨŽƌďĞƌĞĚĞůƐĞ͕
ƐŽŵĨ͘ĞŬƐ͗
DŝŶďĂƌŶĚŽŵǀĞĚďƌƵŶŬƵůƐůĞũĞƌŶĞ͘
WĊƌƆƌĞŶĚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶŝĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞ
ŵĞĚĚĞŵĞŶƐ͘
dŽďĂŬƐĚǇƌŬŶŝŶŐŽŐĂŶĚƌĞŐĂŵůĞ
ĂĨŐƌƆĚĞƌƉĊůĂŶĚĞƚĨƆƌŚĞŶ͘
sŝǀŝůĨŽƌƚƐčƚƚĞŵĞĚ͕ĂƚĚĞƌďůŝǀĞƌ
ĞƚŬŽƌƚŝŶĚůčŐ͕ŽŐĚĞƌĞĨƚĞƌƌŝŐ
ŵƵůŝŐŚĞĚĨŽƌĂƚƐƚŝůůĞƐƉƆƌŐƐŵĊů͕
ŵĞĚĂŶĚƌĞŽƌĚ͕ŬĂůĚĞƌǀŝĚĞƚ
^ĂŵƚĂůĞĐĂĨĞ͘
ƌĚĞƌƐƉƆƌŐƐŵĊů͍Ͳ<ŽŶƚĂŬƚ,ĂŶŶĞ
ƉĊϮϭϴϰϴϲϱϵͲŽŐƐĊĨŽƌŵƵůŝŐŚĞĚ
ĨŽƌƐĂŵŬƆƌƐĞů͘
/ƆǀƌŝŐƚŚĞŶǀŝƐĞƌǀŝƚŝů<ŝƌŬĞŶƐ
ŚũĞŵŵĞƐŝĚĞ͗
ǁǁǁ͘ŐĞůƐƚĞĚŬŝƌŬĞ͘ĚŬ͕
ŽŐƐĞŽƉƐůĂŐŝŬŝƌŬĞŶƐƐŬĂďǀĞĚ
^ƵƉĞƌďƌƵŐƐĞŶ͘

ϵ͘ŽŬƚŽďĞƌ–ƌŶĞŶĚĞƌƐĞŶ͕
^ƆŶĚĞƌŐĂĚĞϭϰϭ͕ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘
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^ŽŐŶĞĐĂĨĞ’ĞŶŝ'ĞůƐƚĞĚ
^ŽŐŶĞŚƵƐŝϮϬϭϵ͗



www.gelstedbladet.dk

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

'h^d:E^dd/Z͗


DZ
^ƆŶĚ͘Ě͘Ϯ͘
^ƆŶĚ͘Ě͘ϵ͘
^ƆŶĚ͘Ě͘
ϭϲ͘
^ƆŶĚ͘Ě͘
Ϯϯ͘
DĂŶĚ͘Ě͘
Ϯϰ
dŝƌƐĚ͘Ě͘Ϯϱ
KŶƐĚ͘Ě͘Ϯϲ
^ƆŶĚ͘Ě͘ϯϬ
DĂŶĚ͘Ě͘
ϯϭ
ϮϬϭϵ͗
:EhZ
^ƆŶĚ͘Ě͘ϲ͘



<ŽŶƚĂŬƚŽƉůǇƐŶŝŶŐĞƌǀĞĚŬŝƌŬĞƌŶĞ͗
^ŽŐŶĞƉƌčƐƚ͗ŽƌƚŚĞ^ƚčŚƌEŝĞůƐĞŶ͕'ĞůƐƚĞĚǀĞũϱϴ͕ϱϱϵϭ
'ĞůƐƚĞĚ͕ƚůĨ͗ϲϰϰϵϭϬϵϲ͕DĂŝů͗^EΛ<D͘ĚŬ

'>^d


dEZhW ĞŵčƌŬŶŝŶŐ



ϵ͘ϯϬ
ϭϭ͘ϬϬ
Ͳ

ϭϭ͘ϬϬ
ϭ͘Ɛ͘ĂĚǀĞŶƚ
ϵ͘ϯϬ
Ϯ͘Ɛ͘ĂĚǀĞŶƚ
ϭϰ͘ϬϬͲ>, ϯ͘Ɛ͘ĂĚǀĞŶƚ

ϵ͘ϯϬ

ϭϭ͘ϬϬ

ϰ͘Ɛ͘ĂĚǀĞŶƚ

ϭϯ͘ϬϬ
ϭϰ͘ϯϬ
ϭϭ͘ϬϬ
Ͳ
ϭϭ͘ϬϬ
ϭϲ͘ϭϱ

ϭϲ͘ϬϬ

:ƵůĞĂĨƚĞŶ

ϵ͘ϯϬ
ϵ͘ϬϬͲ:Z
Ͳ
ϭϱ͘ϬϬ

:ƵůĞĚĂŐ
Ϯ͘ũƵůĞĚĂŐ
:ƵůĞƐƆŶĚĂŐ
EǇƚĊƌƐĂĨƚĞŶ







ͲͲ

,ĞůůŝŐϯ͘Ŭ͘

&Z<>EZE͗

ͲͲ
ϭϭ͗ϬϬ
ϵ͗ϯϬ


ϭ͘Ɛ͘Ğ͘Śϯ<
Ϯ͘Ɛ͘Ğ͘Śϯ<
ϯ͘Ɛ͘Ğ͘Śϯ<


^ƆŶĚĂŐĚ͘ϰ͘ĚĞĐĞŵďĞƌ͗^ƉĞũĚĞƌŐƵĚƐƚũĞŶĞƐƚĞŝ
dĂŶĚĞƌƵƉ<ŝƌŬĞ͕Ŭů͘ϭϴ͘ϯϬ

ͲͲ
ϵ͗ϬϬD/:h
ͲͲ
ϭϭ͗ϬϬ

ϰ͘Ɛ͘Ğ͘Śϯ<
^ŝĚƐƚĞƐ͘Ğ͘Śϯ<
ƐĞƉƚƵĂŐĞƐŝŵĂ
ƐĞŬƐĂŐĞƐŝŵĂ

ϵ͗ϬϬͲ
:Z
^ƆŶĚ͘Ě͘ϭϯ͘ ϭϰ͗ϬϬ:Z
^ƆŶĚ͘Ě͘ϮϬ͘ ϵ͗ϯϬ
^ƆŶĚ͘Ě͘Ϯϳ ϭϭ͗ϬϬ


&ZhZ
^ƆŶĚ͘Ě͘ϯ͘ ϭϭ͗ϬϬ
^ƆŶĚ͘Ě͘ϭϬ͘ ͲͲ
^ƆŶĚ͘Ě͘ϭϳ͘ ϭϭ͗ϬϬ
^ƆŶĚ͘Ě͘Ϯϰ ϵ͗ϯϬ

&ŽƌŬŽƌƚĞůƐĞƌ͗>,с>ĂƌƐ,ƆũůĂŶĚ͕:Zс:ĞŶƐŚƌ͘
ZŽŚƚŵĂŶŶ͕D:сDŝĐŚĂĞů:ƵƵů͕ŝŶŐĞŶсŽƌƚŚĞ^ƚčŚƌ
EŝĞůƐĞŶ͘

</Z</>͗
ďĞƐƚŝůůĞƐƉĊŬŝƌŬĞŬŽŶƚŽƌĞƚ͕ƐĞŶĞƐƚŬů͘ϭϮ͕ĨƌĞĚĂŐĨƆƌĚĞŶ
ƐƆŶĚĂŐĚĞƌƆŶƐŬĞƐŬŝƌŬĞďŝůƚŝůŐƵĚƐƚũĞŶĞƐƚĞ͘


'ƌĂǀĞƌ͕dĂŶĚĞƌƵƉ<ŝƌŬĞ͗:ƆƌŐĞŶ,ĞŶƌŝŬƐĞŶ͕ƚůĨϮϭϳϵ
ϱϯϮϱ͕DĂŝů͗ŐƌĂǀĞƌΛƚĂŶĚĞƌƵƉŬŝƌŬĞ͘ĚŬ
'ƌĂǀĞƌ͕'ĞůƐƚĞĚ<ŝƌŬĞ͗:ƆƌŐĞŶ,ĞŶƌŝŬƐĞŶ͕ƚůĨ͘ϮϯϰϭϬϯϯϱ͕
ŵĂŝů͗ŐĞůƐƚĞĚŬŝƌŬĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
<ŝƌŬĞŬŽŶƚŽƌ͗'ƌĞƚĞ,ĂŶƐĞŶ͕ƚůĨ͘ϮϭϰϲϴϭϬϯ͕ŵĂŝů͗
ŐƌŚĂΛŬŵ͘ĚŬ<ŽŶƚŽƌƚŝĚ͗ŵĂŶĚĂŐƚŝůĨƌĞĚĂŐϵ͘ϬϬƚŝůϭϮ͘ϬϬ͘

DŝŶŝŬŽŶĨŝƌŵĂŶĚƵŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐĞŶ͗
^ƚĂƌƚĞƌŝƵŐĞϰ͕ŽŶƐĚĂŐĚ͘Ϯϯ͘ũĂŶƵĂƌ͕ĨƌĂƐŬŽůĞŽŐƚŽ
ůĞŬƚŝŽŶĞƌĨƌĞŵ͘<ŽŵŵĞŶĚĞƆǀƌŝŐĞĚĂƚŽĞƌĞƌ
ĨƆůŐĞŶĚĞͲϴ͘ĨĞďƌƵĂƌ͗ƐƉĂŐŚĞƚƚŝŐƵĚƐƚũĞŶĞƐƚĞ͕ϯ͘
ŵĂƌƚƐ͗ĨĂƐƚĞůĂǀŶŽŐϮϰ͘ŵĂƌƚƐ͗ŵŝŶŝŬŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶ͘

dŽƌƐĚĂŐĚ͘ϭϯ͘ĚĞĐĞŵďĞƌ͕Ŭů͘ϭϵ͘ϬϬ͗:h><KEZdŝ
'ĞůƐƚĞĚ<ŝƌŬĞ͕ŵĞĚhŶŐĚŽŵƐŬŽƌĞƚ͕ZŝŬŬĞWĞƚĞƌƐĞŶ
ƉĊĨůƆũƚĞŽŐďĂƐƐĂŶŐĞƌ&ƵůŽƉdĂƌĚŽƐ͘<ŽƌůĞĚĞƌ͗
DĞƚƚĞĂŶŐĞůƵŶĚ͘'ƌĂƚŝƐ͘
dŽƌƐĚĂŐĚ͘ϮϬ͘ĚĞĐĞŵďĞƌ͕Ŭů͘ϭϵ͘ϬϬ͗:h><KEZdŝ
dĂŶĚĞƌƵƉ<ŝƌŬĞ͕ŵĞĚƵŶŐĚŽŵƐŬŽƌĞƚŽŐĨůƆũƚĞŶŝƐƚ
ZŝŬŬĞWĞƚĞƌƐĞŶ͘<ŽƌůĞĚĞƌ͗DĞƚƚĞĂŶŐĞůƵŶĚ͘'ƌĂƚŝƐ͘
Ϯϰ͘ĚĞĐĞŵďĞƌ͕Ŭů͘ϭϬ͘ϬϬ͗:ƵůĞŐƵĚƐƚũĞŶĞƐƚĞƉĊ
'ĞůƐƚĞĚWůĞũĞĐĞŶƚĞƌ͘
ϮϮ͘ũĂŶƵĂƌ͗WůĞũĞŚũĞŵƐŐƵĚƐƚũĞŶĞƐƚĞ͕Ŭů͘ϭϰ͘ϭϱ͘
ϭϵ͘ĨĞďƌƵĂƌ͗WůĞũĞŚũĞŵƐŐƵĚƐƚũĞŶĞƐƚĞ͕Ŭů͘ϭϰ͘ϭϱ͘





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
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Gelsted Børneunivers
Tydelig profil i Gelsted Børneunivers
Nyt logo og motto er startskuddet til en
tydeligere profil i Gelsted Børneunivers.
En profil, hvor der i højere grad bliver lagt
vægt på bevægelse i hverdagen, så børnene
bliver sundere og dygtigere.
Gelsted Børneunivers – et liv i bevægelse.
Sådan lyder det nye motto i børneuniverset i Gelsted, hvor bevægelse tænkes endnu mere ind i universets profil. Bevægelse
skal i denne sammenhæng forstås på flere
måder:
- Vi har valgt en profil, der signalerer bevægelse i bred forstand. Både helt konkrete fysiske aktiviteter, leg, motion og idræt
på en varieret hverdag. Og i overført betydning også den kæmpe faglige og mentale udvikling børnene oplever her hos os
fra vuggestue til 6. klasse. Sidst men ikke
mindst bevægelse forstået som den professionelle udvikling, der hele tiden sker i
personalegruppen, hvor vi har høje ambitioner for fremtiden og hele tiden stræber
efter at blive dygtigere i arbejdet.
Det nye motto er ledsaget af et nyt logo.
Et grønt rundt G med glad mund og store
åbne øjne i en rullende bevægelse fremad,
der understøtter mottoet om et liv i bevægelse. Formanden for forældrebestyrelsen
Marianne Karlshøj arbejder til dagligt
med børns motoriske udvikling. Hun fortæller, at bevægelse er så fundamental for

børn, at de tænker med kroppen.
- Mange børn har svært ved at sidde stille, når de kommer i skole, fordi de tænker
med kroppen. Skal man fx lære, hvad en
cirkel er, skal man ud og opleve cirkler i
verden - man skal handle og bevæge sig
for at begribe, hvad en cirkel er. Undersøgelser viser, at bevægelsesglæde og motorisk udvikling fremmer børns personlige,
sociale og faglige kompetencer. Man kan
sige, at børn øver sig på livet med kroppen
forrest.
Både logo og motto var omdrejningspunktet torsdag den 11. oktober, da Gelsted
Børneunivers inviterede til et fællesarrangement for alle børn, forældre og ansatte.
Her blev den nye profil præsenteret, og den
blev taget rigtig godt imod. Blandt andet
hos Laura Blommegaard Nielsen, der har
børn i både børnehus og skole.
- Bevægelse har stor betydning og er med
til at skabe en attraktiv og udfordrende
dag for børnene. At Børnehuset arbejder
målrettet med bevægelse og inddrager fysisk, faglig og mental sundhed allerede fra
vuggestuen, påvirker også børnene, så de
sunde vaner og fokus på udvikling grundlægges i de tidlige leveår. Både sundhed og
bevægelse er også værdier, som min egen
familie forsøger at efterleve og er derfor
også vigtige for både mig selv, min mand
og vores børn. Den nye profil er spænden

de, og vi glæder os til at se, hvordan hele
Børneuniverset kommer til at arbejde med
bevægelse, både for børnenes fysik, faglige udvikling og mentale sundhed.
Der var denne aften naturligvis arrangeret
bevægelse for både store og små i form af
Taekwondo og motorisk eventyr. Tanken
om mere bevægelse i dagligdagen er populær blandt eleverne på skolen. Især hos
formanden for elevrådet Linus Bern-Rasmussen i 6. klasse.
- Skoledagen føles ikke nær så lang, når
der undervejs i undervisningen er mulighed for at bevæge sig. Og jeg er sikker på,
at det vil styrke fællesskabet i klassen, hvis
vi kan bevæge os sammen.
Aftenen sluttede af med fællesspisning for
de 200 fremmødte. Jeg glæder sig over den
store opbakning til fællesarrangementet
og den gode modtagelse af den nye profil.
- Aktive børn er glade børn, og et liv i bevægelse gavner på flere forskellige måder.
Det passer perfekt med, hvilket børneunivers vi gerne vil være og spiller fint sammen med kommunens ambition om sunde
børn.
Anders Fæster Nielsen
Skoleleder

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.
Ved fælles hjælp
kan vi styrke lokalsamfundet.
Formand Torben Pløger
Tlf. 24 59 75 79
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DANMARKS
BEDSTE
INTERNET
Din lokale anlægsgartner.
info@khanlaeg.dk el. 28 88 95 78
✔ Ny belægning
✔ Anlæg af terrasse
✔ Ny græsplæne
✔ Plantning af hæk
✔ Og meget, meget andet!

* Kilde: Loyalty Group BrancheIndexTM 2018

FIBERFORDELE TIL ALLE MEDLEMMER

LUNGE, GELSTED OG LUNGHØJ
ANTENNEFORENING

www.energifyn.dk
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Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening
Gymnastik - Badminton - Håndbold - Foldbold - Banko
Badminton

Forrygende start for FGH’s badminton ungdom
Turneringerne for FGH’s ungdomsspillere
er nu i fuld gang, både individuelle og hold,
og vi har haft rigtig mange ude og spille.
Der har været ret stor succes i de individuelle turneringer. Caroline Sørensen har vundet adskillige turneringer i U15 D rækken,
som betyder, at hun fremover skal spille i
C rækken. Noah Schøtt Sejten, som er U9
spiller, har vundet så meget, at han nu skal
spille med i U11 C rækken. Selv her gør han
det godt, og det varer nok ikke længe, før
han bliver rykket yderligere op. Også flere
af vores øvrige spillere, især pigerne, har
været til stævner og gjort det godt.
Den 13. oktober afholdt FGH i samarbejde med DGI en turnering med 140 deltagere og over 220 kampe, som blev afviklet i både Gelsted Hallen og Ejby Hallen.
Dette kunne kun lade sig gøre med hjælp
fra en flok engagerede forældre og ikke
mindst Lisbeth Enevoldsen og Erling Hansen som de erfarne kræfter. Stor tak til alle
der hjalp med her.
Vi havde 16 spillere med til turneringen
og alle gjorde det godt. Det blev til topresultater i følgende rækker:

• Marco Bay Petersen nr. 3 i U13 D
herresingle,
• Theis Hein Pedersen og Oliver
Thygesen nr. 1 i U 15 C herredouble,
• Jakob Jensen nr. 1 i U17/19 C
herresingle.
Vores holdturnering er også gået i gang og
med gode resultater i den første runde.
FGH’s U15 D hold startede med en sejr og
et nederlag, efter en flot indsats. U11 holdet spillede helt forrygende og slog både
OBK og Næsby. Camille Vismark Larsen
fik debut i disse holdkampe, og det gjorde hun godt med en sejr i single og en i
double med Marco.
På træningerne har vi fået en del tilgang i
U9 og U11, men også nogle stykker i U13,
så det ser rigtig fint ud på medlemssiden,
der er dog stadig plads til flere. For de
nye, bliver der den 18. november afholdt
en begynderturnering i Ejby Hallen, hvor
begyndere og let øvede kan smage på
det at spille kamp mod spillere fra andre
klubber. Turneringen er for alle klubber
på Vestfyn.
Lars Jensen, ungdomsleder FGH

• Noah Sejten nr. 1 i U11 C herredouble,
• Johannes Bay nr. 2 i U11 D herresingle,
• Caroline Jensen nr. 1 i U13 C damesingle,

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
Fodbold

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 opmærksom på at vi har et Veteranhold
Som godt kunne bruge lidt forstærkning
til den kommende sæson,vi spiller hver
torsdag aften

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

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
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www.home.dk



EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

GENBRUGSBUTIKKEN GELSTED
Åbningstider
Mandag	
Tors - fredag
Lørdag	

Telefon
9.00 - 12.00
10.00 - 16.00
10.00 - 14.00

64 49 19 99
Tlf. vedr. afhentning

20 78 21 10
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Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening
Gymnastik - Badminton - Håndbold - Foldbold - Banko
Fodbold

U11 drenge OB maskotter
Mandag den 24. september var U11
fodbolddrengene, søskende og forældre til superliga kamp i Odense.
Drengene var maskotter, dvs. de skulle gå
med OB-spillerne på banen. Alle havde en
fantastisk dejlig aften på Odense stadion,
hvor OB scorede flere mål og vandt kampen.
Der var desværre kun plads til 10 maskotter, men alle de 12 fodbolddrenge, der var
med denne aften, hyggede sig sammen
både før og under kampen. Tak til alle for
beværtning før kampen og den kæmpe
opbakning til turen.
På billedet ses fra venstre Simon, Jonas,
Mads, Martinus, Magnus og forrest Rasmus, Hjalte, Frede, Christian og Malthe.
Britta Jensen

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

EIK Motion
TLF. 4156 2674

KLIPPEHULEN
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
22

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!

www.gelstedbladet.dk

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

Fodbold efterårssæsonen
Her i efteråret fik vi ny herresenior-træner,
Henrik Bo Eriksen. En frisk ung gut, som
har været træner på midt-og syd-Fyn, og
som ikke kendte nogle af spillerne i Gelsted. Han kom med et frisk sind og ville
gøre sit til, at vi kunne bevare seniorfodbolden i klubben. Vi fik tilgang af rigtig
mange spillere, nogle kom retur fra efterskole, andre ville se, hvem den nye træner
var og ville afprøve deres talent. Der har
været ca. 25-30 spillere til træning, hvilket
har været meget positivt og resulterede
i to seniorhold. Steen Davidsen og Kenneth Risum Hansen assisterede med træningen og 2. holdets kampe i efteråret.
Det blev et rigtig godt efterår med masser af kampe for begge hold.
En anderledes træningsaften.
Alle seniorer fik at vide fra træneren, at de
skulle møde op i indendørstøj. Hvad de
skulle var hemmeligt indtil fremmødet.
De blev delt op i hold og hele træningstiden omhandlede samarbejde. Der blev
kørt på spinning-cyklerne med instruktør; et tilpasset program fra instruktøren
så alle kunne deltage. Der blev flyttet
vand fra et krus til en spand og mange andre opgaver. En god alternativ træning.
Vi forlænger kontrakten med Henrik i
2019 og søger en ny trænerassistent, der
kan hjælpe med træningen og tage med
2. holdet til kamp.

Et efterår med gode resultater for alle
hold
Herre serie 3 endte på 4. pladsen og spiller i Serie 3-1 til foråret. Herre serie 5 endte på 2. pladsen.
Dame senior serie 2 endte på 2. pladsen.
U15 drenge mester sluttede på 3. pladsen. U15 drenge 8m endte på 2. pladsen.
U15 piger liga 1 spiller indtil 17. november. U14 drenge B endte på 2. pladsen.
U12 drenge B endte på 2. pladsen. U12
drenge C endte på 1. pladsen. Fra U11 og
nedefter spilles der stævner uden officielle resultater. Alle resultaterne kan ses på
DBU Fyns hjemmeside.
Vintertræning
Ungdomsspillerne træner vinteren igennem, så længe vejret tillader det. Nogle
hold deltager i Øens hold-cup, andre
hold deltager i vinterturneringen. Kan
det ikke lade sig gøre at spille kamp på
vores græsbaner, lejer vi kunststofbaner
til kampene. Middelfart Kommune er
ved at se på vintertræningsforholdene i
klubberne og vil afsætte en sum penge til
hjælp til kunstbaner.
Indefodbold
Indefodbolden foregår både i Brenderup
og Gelsted Hallen. Nogle hold spiller futsal, andre almindelig indefodbold. Alle
hold deltager i turnering eller stævner.

Spinning
Husk der er mulighed for alle med en times spinning i klubhuset hver torsdag
aften med instruktør.
Det kunne også være, at I forældre eller
andre familiemedlemmer vil til spinning,
samtidig med at jeres børn eller andre i
familien, går til gymnastik, badminton,
banko eller fodbold.
Kontakt os i udvalget og vi vil hjælpe jer
med at finde ud af, om der er plads på
cyklerne, eller om vi evt. kan oprette et
nyt hold til jer.
I kan også selv gå ind på Gelsted GG&IF’s
hjemmeside www.ggif-fyn.dk og tilmelde jer.
Tak
Tak til alle vores frivillige hjælpere og
trænere for den gode indsats, I har ydet
i årets løb.
Tak til alle sponsorerne, uden jeres bidrag
kunne vi ikke få det til at fungere i vores
frivillige forening.
I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et
godt og lykkebringende nytår.
Fodboldudvalget
Andrea Juul Larsen, Marianne Engstrøm,
Søren Jepsen, Jesper Navne, Britta Jensen
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Nyt fra Hobbyklubben
KREA for børn, unge og voksne
Efterårssæsonen er startet – og vi er i fuld
gang med kreative hobbies for børn og
unge. Lige nu har vi hver mandag to hold
med dygtige kreative børn, der hygger i vores nye lokaler på Østergade. Vi har i skrivende stund lavet drømmefangere og lavet
udsmykning til vores vægge.
De ældste elever fik til opgave at lave et
billede i en boks (æske) – og derefter blev
kanter malet og de er klar til at pryde vores
vægge. Der kom mange sjove og anderledes
billeder ud af dette. Nogle lavede flotte billeder af solnedgang – strandlivet – luftballontur mm. - Alle rigtig sjove og kreative i
deres udtryk.
De yngste lavede collage på låg fra skoæsker. De syede også græskar, som blev dekoreret efter alle kunstens regler. Vi kan
konstatere, at de fleste af børnene elsker at
lime med limpistol, også selv om der er risiko for at brænde sig lidt... De hygger sig. ☺
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I november arbejder vi med temaet Pablo
Picasso. Der skal samarbejdes omkring
nogle store masker – igen til dekoration af
vores lokaler, dernæst laver vi figurer og
slutter af med projekt i glaskunst.
December står naturligvis i julens tegn –
pynt og gaver skal vi hygge med. Efter jul
forsøger vi med torsdagsåbent for voksne.
Her kan man komme med sit eget kreative
håndarbejde, eller købe materialer hos os.
Så hvis du har lyst til sy, strikke, hækle, male eller andet kreativt sammen med
andre, starter vi op torsdag den 17. januar
2019. Kontakt Ann-Britt for nærmere info.
Vi holder åbent hus lørdag den 8. december
fra kl. 10.00 – 14.00, Østergade 17. Kom og
besøg os, og se de flotte vægdekorationer og
alle de andre fine ting, som vi har lavet hen
over efteråret. Der vil også være mulighed
for selv at lave lidt julepynt.
Ann-Britt Larsen
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Bøger
Alt indenfor bogføring til små og
mellemstore virksomheder

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

Pizzaria

Valentino

Læder varer

• 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

Legetøj

Søndergade 3
Gelsted
Tlf.: 64491333
Dagligt åbent 15-21

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

Bedemand Brink
ved Peter Brink

Sønder ade 33

SCHREINERS
Aarup
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Årbogen Vends 2018 er igen i handelen.
Den byder på 84 sider med 9 spændende
lokalhistorier fra hele Middelfart Kommune.
Pris: kr. 135.00







Kan købes i boghandelen, i dit lokale su permarked og i dit lokale arkiv.
Kan bl.a. købes i i Gelsted SuperBrugs fra
den 10. november















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
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Gelsted Fjernvarmecentral
Tlf. 64 49 18 60
Varmemester: Bent Mouritzen
Formand: Erik Hein
Tlf. 64 49 14 14
Gelsted Plejecenter
Tlf. 88 32 45 24
Ældreområdet øst:
Tlf. 88 32 45 45
Gelsted og Tanderup Pastorat
Sognepræsten
Tlf. 64 49 10 96
Graver Tanderup
Tlf. 21 79 53 25
Graver Gelsted
Tlf. 23 41 03 35
Kirkekontor
Tlf. 21 46 81 03

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

Tlf. 88 88 55 40.

TAXA Fyn

Tlf. 64 41 40 55

Falck:
Vagtlægen:
Politiet:
Alarm:

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

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.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

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

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
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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
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En rejse til Sydafrika

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

Her kan du finde
Gelsted Bladet

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

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.

MØD OS PÅ www.totalbanken.dk - Tlf. 6345 7000
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På besøg i Superbrugsen Gelsted
Det var med stor fornøjelse, jeg kunne få
lov til at promovere min roman ”Også dine
Stjerner” i brugsen i Gelsted. Og jeg forstod på brugsuddeleren, da jeg gik derfra,
at også han synes, det var et arrangement,
der havde kunnet betale sig.
Tolv bøger fik brugsen solgt - og jeg signeret - på en lille halv time. Men det bedste
var den hyggestund, det også var at være
der. Der kom folk og hilste på. Folk jeg
holder af. Skolekammerater fra de helt
unge dage. Sangerkammerater fra de knap
så unge dage. Og ganske enkelt bekendte
fra by og opland. Det var rart, og jeg takker alle jer, der kom forbi til en sludder og
et køb.
Foruden dagen i Gelsted har jeg siden signeret solgte bøger hos boghandlerne i Nyborg og i Middelfart. Også de steder traf

jeg rare mennesker og fik ind imellem nogle interessante kommentarer med på min
vej. Endnu mangler jeg i skrivende stund
at opfylde aftaler hos boghandlere i Otterup og i Årup og Assens.
Et enkelt foredrag for 35 – 40 personer er
det også blevet til her i Nyborg. En fortælling om bogen. Hvorfor, hvornår og hvordan den blev til. Det blev en fin aften, som
jeg nød meget. Og det så heldigvis ud til, at
også tilhørerne syntes om det.
Det har alt i alt været rigtig sjovt for mig
at skrive historien; men endnu mere spændende er det faktisk at få den udgivet med
alt det, det medfører.
Min indre kræmmersjæl presser mig til,
her til sidst, at fortælle jer, at I stadig kan
købe bogen i brugsen eller hos nærmeste
boghandler.

Her fra Nyborg, hvor Annie og jeg flyttede
til midt i august i år, og hvor vi så småt er
ved at falde til med en ny god udsigt fra
vinduet, ønsker vi alle GELSTED BLADET’s læsere en rigtig glædelig jul og et
godt nytår.
Karsten Laursen
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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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