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til Gelsted Bladet. Det skal bare være en
beretning, der har relation til Gelsted og
omegn. Redaktionen forbeholder sig dog
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Bladets deadline skal overholdes
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Se meget mere: www.gelstedbladet.dk
GELSTED BLADET kan ikke holdes
ansvarlig for indhold, trykt i bladet,
der er indsendt af brugerne af bladet.
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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)

MASSØRERNE
I GELSTED
Toftevangen 19 - 5591 Gelsted
Tlf. 2421 0888

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.

Malermester
Michael A. Taylor
Tlf. 20 22 80 62

Dansk Dæk Service
-DÆK TIL ALLE FORMÅLOdensevej 35 · Gelsted · Tlf. 64 49 10 63
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Velkommen til Gelsted Marked 2019
Vi har hele vinteren arbejdet på at forny os.
Vi har erstattet det store runde telt med et
tomastet telt.
På musiksiden er der lavet ændringer. I stedet for et stort navn søndag har vi valgt at
bruge flere penge på musik fredag og lørdag bl.a. Smukke Møller fredag og Flotte
Frans lørdag.
Gennem Middelfart Kommune har vi fået
et gratis koncertarrangement med Gina Michaels fra X-faktor og Rasmussen fra Melodi Grand Prix ved smugkroen kl.15:00.

Ellers er underholdningen i de forskellige
spillesteder også med nye navne eksempelvis Surprise duo og Skinken og Co. i Musikcafeen. Torsdag aften spiller Ib og Vennerne til torsdagsspisningen i det store telt.
Kræmmerpladserne er i en skrivende stund
næsten udsolgt. Vi håber på godt markedsvejr og højt humør blandt gæster og
hjælpere.
Vel mødt til Gelsted Marked 2019.
Gelsted borgerforening

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.
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

SEP.

Tlf. 21698784
andersenmaler@gmail.com

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i
Gelsted Seniorklub onsdag den 18. september 2019 kl. 09.30
6. Valg af suppleanter:
På valg er: Inger Steiner
(modtager genvalg)
7. Valg af revisor:
På valg er: Otto Egedal
8. Valg af revisorsuppleant:
På valg er: Poul Christensen
9. Eventuelt

Manglende blad?

Indvarsling med dagsorden
bekendtgøres:
på hjemmesiden / i klubben / i Gelsted
Bladet / på privat mail

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, på
biblioteket i Ejby, i SuperBrugsen
Ejby samt i Ejby-Hallerne.

Annoncer i
GELSTED BLADET
APS

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab for året
4. Indkomne forslag
(Forslag skal være indleveret
til bestyrelsen senest 10 dage
før generalforsamlingen)
5. Valg af bestyrelse:
På valg er:
a. Peter Svensson
(modtager genvalg)
b. Ronald Matthiasen
(modtager genvalg)
c. Britta Hansen
(modtager genvalg)

Kør langs jernbanen. Og så er du der.

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

18.

GENERALFORSAMLING

Lager/butik Jernbanevej 29 5592 Ejby

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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En flot nyindrettet butik

Indvielse af den nye Fakta
Torsdag den 13. juni blev der holdt et
brag af en åbningsfest for den nye Fakta i
Gelsted. Byen var pyntet med flagallé og
på parkeringspladsen ved butikken var
der flere forskellige aktiviteter.
Forud var gået en ombygningsperiode på
godt 3 måneder, hvor butikken blev endevendt og moderniseret for i alt 8 millioner
kroner med udvidelse af butiksarealet, nyt
gulv, nye installationer, nyt køle-/fryseanlæg og meget andet.
Brugsforeningen for Middelfart og Omegn
har tænkt sig godt om inden beslutningen
om at bruge de mange millioner på ombygningen. Kvickly-direktør Ole Ebdrup Andreasen udtaler, at de regner med at drive
forretning i mange, mange år i Gelsted, og
løsningen er at omdanne en underskudsgivende SuperBrugs til en overskudsgivende
Fakta. - Butikschef Nikolaj Jørgensen forventer, at butikken årligt leverer et overskud på den rigtige side af 1 million kroner.
Der blev lyttet til ønsker fra kunderne, som
blev udtrykt på et borgermøde tilbage i
februar, om at holde butikken åben under
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byggeperioden. Godt nok var udbuddet begrænset til sidst, men der var ikke en eneste
lukkedag, så de daglige indkøb kunne stadigvæk klares.
Kl. 08:00 torsdag morgen blev butikken
åbnet med taler, rødt silkebånd og gylden
saks. Butikschef Nikolaj Jørgensen bød velkommen til den nye butik. Omgivet af en
flot portal med balloner kunne han fortælle
om Danmarks 3. største Fakta-butik, som
også har salg af delikatessevarer fra SuperBrugsen i Ejby og bagerbrød fra Kvickly i
Middelfart. Viceborgmester Ulla Sørensen
holdt en fin tale om udviklingen i Gelsted
og klippede det røde silkebånd.
De morgenfriske borgere kunne i butikken
få de gode åbningstilbud lagt i indkøbsvognen og nyde en kop frisk kaffe og brunsviger, som butiksudvalget delte ud. Der
var også en gratis blomst ved kassen til de
første kunder, ligesom de første 50 kunder
ved OK-anlægget fik en gratis lagkage med
hjem. Dagen igennem var der konkurrencer
i butikken for både børn og voksne, hvor
der skulle krydses rigtigt af på tipskuponer.

Foran butikken stod butiksudvalget fra
middag klar med gratis grillpølser, fadøl,
sodavand, slush-ice og popcorn, som kunne
nydes i teltet eller på de opstillede bænke
i det dejlige solskinsvejr. De mange mennesker stod pænt i kø, og butiksudvalget
svedte bravt for at følge med. Formand for
butiksudvalget Finn Harmsen nåede nok
at grille i nærheden af 500 pølser i løbet af
eftermiddagen, hvor pladsen også var fyldt
med glade børn, som fik en gratis is af klovnen, der underholdt med ballon-tryllerier.
Spejderne fra Husby-Tanderup lavede bål,
hvor børn (og voksne) kunne bage snobrød.
En lille fin karrusel kunne også underholde
børnene.
En træt, men meget glad Nikolaj, kunne
torsdag aften konstatere, at der havde været
over 1.000 ekspeditioner igennem kasserne
i løbet af dagen. – Med sådan en start, skal
vi nok få kunderne til at komme her igen,
siger han.
Finn Harmsen

www.gelstedbladet.dk

Formanden står for grillen

Flot brødafdeling

Kø ved grillen...

Mulighed for at få et OK-kort

GELSTED

ÅBENT
ALLE DAGE
8.00 - 21.00
Gl. Odensevej 3
5591 Gelsted
En træt - men meget glad butikschef
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Stor interesse for byvandring
Onsdag den 19. juni havde lokalarkivet
indkaldt til byvandring i Gl. Gelsted.
I timerne før væltede regnen ned, og det
lynede og bragede. Men da det store selskab gik ud på ruten, skinnede solen fra en
næsten skyfri himmel.
Da det hele var slut, væltede regnen igen
ned, ledsaget af lyn og torden. Hvor heldig
kan man være.
Lokalhistoriker Hans Jensen tog de omkring 70 deltagere med på en tur ned ad
”memory lane.” Alderdomshjemmet, skolen, præsteenkeboligen og Gl. Gelsteds
ældste smedie kom under kærlig behandling.
Så kom turen til de 10 gårde, der var engang. Alle var tidligere fæstegårde, nogle
blev senere selvejergårde. Selskabet gjorde
holdt ved Lindegård, Højbjerggård, Østergård, Gelstedgård, Vestergård, Annexgården og præstegården, som alle er mere eller mindre intakte. Af de sidste tre er der
rester af stuehusene på de to, den sidste er
revet helt ned.

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

Vejføringen mellem Gelsted og Ejby var
noget mere kringelkroget i ”gamle dage”,
og gårdene lå meget tæt med stor risiko for
brand. Fem branddamme eller vandhuller
betød dog en vis tryghed. Hans Jensen
kunne fortælle om livet på gårdene førhen
og nu, krydret med lidt anekdoter.
Et af Gelsteds store kulturminder er kvindeegen overfor Annexgården. Det flotte
104 år gamle egetræ er et vidnesbyrd fra
1915, hvor danske kvinder fik stemme- og
valgret. I Gelsted var det forskolelærerinde Lucie Jensen, præstekone Anna Marie
Barfod og andre fremsynede kvinder, der i
1907 fik stiftet Gelsteds afdeling af Dansk
Kvinde Samfund. Kongen og Landstinget
måtte til sidst overgive sig for presset fra
de danske kvinder. - Den 5. juni 1915 blev
en festdag over det ganske land, kvinderne
kom for alvor på banen.
Byvandrerne fik også historien om præsten Arctander, der to gange ved kemiske
forsøg brændte dele af præstegården af og
om tre generationen Krag, som sad på præsteembedet i Gelsted-Rørup 100 år tilsammen, deraf øgenavnet ”Kragereden”.

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

www.lebaek.dk
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Assensvej 50 - 5591 Gelsted

Elværket fra 1910 og Gelsteds allerførste
skole fra 1739 var næste stop, inden turen
kom til det gamle smukke kirkehus og selskabet sluttede på kirkegården. Her kunne
Hans Jensen fortælle om en gravstedsplan
fra 1827, der viser, hvordan den var delt op
i klasser. Præsterne og skolelærerne tættest på kirken. Så kom bønderne, husmændene, håndværkerne og arbejdsmændene
og sidst forbryderne, som blev begravet
udenfor kirkemuren. Det hele var organiseret sådan, at folk fra de fem steder,
Lunge, Kingstrup, Hønnerup, Gelsted og
Tårup, lå og stadigvæk i nogen grad ligger
begravet på den side, der vender ned mod
det lokalområde, de kom fra.
Turen sluttede med medbragt kaffe og
brød samtidig med, at der blev vist gamle
billeder af de steder, der var besøgt på byvandringen.
Hans Jensen

www.gelstedbladet.dk

Hauge
Energi og
Hans Jensen
fortæller

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

Gelsted Kvindeegen - Gelsteds flotteste træ?

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

Markedets
laveste
elforbrug
støjniveau
–– Lavt
Markedets
laveste
gasforbrug
108%
nyttevirkning
Lavt
støjniveau
nyttevirkning
–– 108%
Markedets
laveste elforbrug
Altid
god
rådgivning
– Altid
108%
nyttevirkning
rådgivning priser
Konkurrencedygtige
––
Lavt god
støjniveau
– Konkurrencedygtige
Altid
rådgivning priser
5
års god
fabriksgaranti
––
108%
nyttevirkning
–5
Konkurrencedygtige
priser
års
15
årsfabriksgaranti
garanti
v. tegning
af abonnement
––
Altid
god
rådgivning
–5
års
årsfabriksgaranti
garanti
v. tegning
af abonnement
Døgnvagt
24/7/365
–– 15
Konkurrencedygtige
priser
– 15 års garanti
v. tegning af abonnement
24/7/365
–– Døgnvagt
5 års fabriksgaranti
– Døgnvagt 24/7/365
– 15 års garanti v. tegning af abonnement
– Døgnvagt 24/7/365
Kontakt Hauge Energi for
Kontakt
Hauge Energi
et uforpligtende
tilbudfor
på
Kontakt
Haugetilbud
Installation
for
Kontakt
for
et
på
tlf.:uforpligtende
6596Hauge
7715 Energi
et uforpligtende
uforpligtende
tilbud
et
på på
tlf.:
6596 7715 tilbud
tlf.:
7715
Kontakt
tlf.:6596
66 Hauge
18
96Energi
00 for
et uforpligtende tilbud på
tlf.:
7715
Afd.6596
Odense
Afd. Vestfyn

Afd.
Odense9 B
Bladstrupvej
Afd.
Bladstrupvej
5270 Odense
Odense9NB
Bladstrupvej
5270
Odense9NB
Afd.
5270 Odense
Odense N
Bladstrupvej 9 B
5270 Odense N

Certiﬁed

Climate
Partner
Certiﬁed
Certiﬁed
Climate
Partner
Climate Partner
Certiﬁed

Afd.
Vestfyn
Climate Partner
Hygindvej
15
Afd.
Hygindvej
www.haugegruppen.dk
5592 Vestfyn
Ejby 15
www.Haugeenergi.dk
Hygindvej
5592
Ejby 15
www.Haugeenergi.dk
Afd.
5592 Vestfyn
Ejby
www.Haugeenergi.dk
Hygindvej 15
5592
Ejbymere:
Læs

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

gelstedbladet.dk
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Mindehøjtidelighed i 75-året
Mindesmærket i Emtekær over de omkomne ved flystyrt den 22. maj 1944
Sent den 21. maj 1944 startede der fra
flyvepladser i East England 100 svære,
firemotorers Lancaster bombeflyvemaskiner, lastet med miner, der skulle
bruges mod den tyske skibstrafik I
Kielerbugten.
Bombemaskinerne havde indflyvning over
Jylland. Ved Lillebælt fulgte de kysten
sydover.
Over Jylland blev bombemaskinerne
angrebet af tyske natjagere, og efter en
luftkamp blev en af bombemaskinerne
så beskadiget, at den faldt ned på Nakke
Skovgårds mark og eksploderede. Hele
den syv mands store besætning omkom.
Det samme gjorde fodermester Jørgen
Brandt på Hjorte Nymarksgård. Han var
ilet til ulykkesstedet for at yde hjælp til
eventuelle overlevende.
Ole Vagn Larsen, Morten Hansen og Lilian Kidmose forberedte sig på, at der i anledning af den halvrunde dag ville komme
nogle mennesker for at markere – og højti-

deligholde femoghalvfjerdsårsdagen. - Ole
Vagn havde kontakt til hjemmeværnsfolk,
der kom med faner.
Ligeledes kom Svend Andersen med
H.T.U.G’s fane.
Ole Vagn havde kontaktet vores borgmester, Johannes Lundsfryd, der kom og
holdt en god og tankevækkende tale.
Ole Vagn havde også malet kæden, der går
rundt om mindestenen. Han havde indforskrevet en ung pige - der i hvid kjole bar et
R.A.F. bælte fra 1945 – til at hjælpe med
kransenedlæggelse.
Der blev holdt taler; forskellige opbyggelige sange blev afsunget. - Vores dygtige
Lolita blev takket for det gode vedligeholdelsesarbejde af mindesmærket gennem
mange år.
Morten Hansen havde kontaktet den engelske ambassade for at udvirke, at vi kunne
få en Lancaster bombemaskine til at overflyve mindestenen ved højtideligheden.

Det kunne de flinke ambassadefolk ikke
hjælpe os med, da den eneste Lancaster,
der er i drift, står i Canada! - Ole Vagn
kontaktede det danske flyvevåben, der
lovede at sende et F 16 Jagerfly hen over
Emtekær kl. 19:15 – hvis der ikke var andre opgaver! - Det var der, da Skrydstrup
Flyveplads var optaget af støjprøver over
flyvepladsen med det nye fly F35.
Den engelske ambassade havde dog noget
andet i godteposen! - De tilbød os et besøg
af lederen og 5 kadetter fra Squadron 57,
den samme squadron, som den forulykkede Lancaster kom fra. Morten sørgede for
logistic med de 6 flyvere fra England.
Jens og Lis Buch lavede frokost til dem;
og Lilian og jeg gav aftensmad og indkvartering – og morgenkaffe den følgende
dag, inden Ole Vagn guidede dem ned til
krigergravene på Assens Kirkegård. De så
også Tolstrup-museet.
For Lilian og mig var det en stor oplevelse
at have de 6 englændere boende. - De lagde

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. 12- 17 eller efter aftale.

Bedemand Brink
ved Peter Brink

Sønder ade 33
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GAS • VAND • VARME • SANITET
Kløvervænget 2, 5591 Gelsted
www.rosenkjaer-vvs.dk

Tlf. 64 49 22 99
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også en krans ved mindesmærket. Det var
en tradition i England, at det er en krans af
papirvalmuer.
Historien bag er: Efter første verdenskrigs
afslutning den 11/11 kl. 11:00,1918 var de
vidtstrakte slagmarker i Flandern dækket
af et lag mudder. - Da foråret kom, blev det
allerførste, der groede i mudderet, millionvis af valmuer. Derfor blev valmuerne et
symbol for håb.
Det var flot at se de ranke engelske soldater
i deres stramme uniformer stå i geled ved
mindesmærket – sammen med vore hjemmeværnsfolk i feltuniformer.
Vi havde ryddet vores bilgarage og sat 2
borde op og dækket bord med 120 kopper.
- Vi lavede en udstilling i vores værksted
– med hjælp fra Laila og Trine - med alt
det avismateriale, der er udgivet gennem
tiden. Det meste var oversat til engelsk, så
alle kunne læse og forstå det. Nogle små

vragdele, der var gemt fra flystyrtet var
også kommet til huse, dem fik de engelske
flyvere med hjem til East Kirk, der er de
hjemmehørende.
Vi fandt de bedste kagebagere i byen. De
bagte kager til den efterfølgende kaffe, så
der var nok – troede vi.
Lilian og jeg havde lavet 120 kopper kaffe,
det måtte da være nok, mente vi; men der
kom mellem 130 og 150 mennesker.
Arrangementet var meget velbesøgt. Selvfølgelig først af de gode mennesker, der
kommer hvert år den 22. maj, men der var
også et par ældre mænd, der havde tjent
på en gård i Stubberup, der var et familiemedlem til Jørgen Brandt, der var hilsner
fra slægtninge til Thomas Edwards og Art
Bugden.

der var en af de omkomne. Hun holdt en
fin tale ved mindehøjtideligheden.- Hun
blev gjort opmærksom på, at der i 1947
verserede en historie om en lille engelsk
damper fra Newcastle, der gik til Rostock
efter en last kul, bestemt for Fredericia. Da
damperen gik op igennem Lillebælt, kom
styrmanden i snak med lodsen. Styrmanden hed Woodmass, og havde en broder,
der var omkommet ved et flystyrt på Vestfyn. Den følgende dag besøgte lodsen og
styrmanden den nyligt indviede mindesten
i Emtekær og graven på Assens Kirkegård.
Caroline mente ikke, at det kunne være en
farbror, da ingen af dem stod til søs, men
sikkert en svoger. - Men historien er god.
Den følgende dag ryddede vi op.
Mogens Poulsen

Caroline fra England kom til mindehøjtideligheden, hun var niece til Woodmass,

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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Der gemmer sig et kæmpe krater...

Grusgrav ca 12 tons grus i en skovl!

Grusgraven på Ålsbo Banke
Den fire meter høje læssemaskine brummer, og lastbilerne kører i en lind strøm til
og fra skoven. Der har indtil nu ikke været
meget at se, men i foråret blev der fældet
lidt mere i den nordlige del af skoven ved
Ålsbo. Så nu kan man gennem skovbrynet
se ind til grusgraven fra Gelstedvej.
Grusgraven på Ålsbo Banke leverer sand
og grus til byggeri og anlægsprojekter på
hele Fyn, og det går i perioder meget stærkt.
Nogle gange køres der også materialer over
Lillebæltsbroen til Jylland.
Skoven ejes af Erholm Gods, mens grusgraven drives af Nymølle Stenindustrier. Nymølle, som er landets største indvinder af
sand, grus og sten, har 20 andre grusgrave
fordelt i hele landet, heraf 4 på Fyn.
Til dagligt arbejder der 1-2 mand i grusgraven. De møder lidt før kl. 06:00 hver
morgen, så de kan modtage og læsse de
lastbiler, der kommer fra kl. 06:00. Folkene
i graven sørger for at grave råstofferne og
læsser lastbilerne. De vedligeholder også
læssemaskiner og sorterværket. Folkene i
graven skal derfor kunne lide at arbejde ude
hele året i alt slags vejr.
Inden sand og grus kan graves, skal skoven fældes, og rødder og overjord fjernes.
Dette sker med en gravemaskine og med en
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dozer. Råstofferne graves fra bunden af den
eksisterende grav. De store læssemaskiner

stort hul tilbage i skoven. Den nuværende
råstofindvinding er startet i 2015.

kører med skovlen ind i skråningen, som
langsomt skrider ned. Herfra læsses materialerne i sorterværket, som skiller sand, grus
og sten fra hinanden. Graven består mest af
sand, som anvendes til sandpuder under
bygninger og veje.

I 2018 blev der indvundet samlet ca. 25 mio.
m3 sand, grus og sten på land i Danmark.
Indvindingen på Ålsbo Banke udgør kun
ca. ½ % heraf. Forbruget af råstoffer i Danmark afhænger af, hvor meget gang der er i
økonomien, og med det nuværende økonomiske opsving bruges der meget grus. Med
den nuværende indvinding forventes der
at være til 20 års indvinding i skoven ved
Ålsbo, men nærmere sluttidspunktet kan
man ikke komme. Da finanskrisen slog til
i 2008, faldt indvindingen af sand, grus og
sten til næsten det halve.

Råstofferne er aflejret i en smeltevandsflod
for 14-15.000 år siden foran en gletscher,
da denne bevægede sig gennem Østersøen
fra Finland og ind over Sjælland og Fyn.
I skråningerne kan man derfor i dag se,
at smeltevandsfloden i perioder har været
mere kraftig, afbrudt af rolige perioder. I de
kraftige perioder er der aflejret sand, grus
og sten, mens der er aflejret silt og ler i de
rolige perioder. Silt og ler kan ikke bruges,
så ler og silt lægges til side og anvendes, når
grusgraven engang skal retableres til skov.
De første tegn på råstofindvinding i skoven
stammer fra før år 1900, hvor de første små
huller blev gravet med håndkraft og trillebør. Der kan den dag i dag ses spor efter
denne råstofindvinding rundt omkring i
skoven. Råstofindvinding i større skala begyndte i starten af 1950’erne. Nu blev der
taget gravemaskiner og lastbiler i brug.
Denne indvinding ophørte i begyndelse af
1970’erne. Efter den indvinding lå der et

Mens der graves, vinder naturen langsomt
indpas i graven. Dyrene er blevet vant til
mennesker og maskiner, og der ses i dag
rådyr og fugle i grusgraven.
De sidste 20 meters skovbryn mod Gelstedvej og Saltmosegyden får lov til at blive
stående. Når råstofindvindingen er slut mod
Gelstedvej, vil den nordlige del af grusgraven blive efterbehandlet til skov. Herefter
vil grusgraven bevæge sig længere mod syd
og ind i skoven. Når grusgravningen er slut,
vil terrænet blot være sænket 5-15 meter, og
når skoven er vokset op, vil grusgraven ikke
længere være synlig fra Gelstedvej.
Jakob Qvortrup Christensen,
Nymølle Stenindustrier

www.gelstedbladet.dk

Enorme kræfter på spil i grusgraven

Der lægges i depot

Torsdag den 15. - fredag den 16. - lørdag den 17. og søndag den 18. august

GELSTED MARKED

2019

Gelsted Marked er kendt for at afvikles i ro og fordragelighed. Vi byder dig velkommen, og håber du vil deltage på samme vilkår.

TORSDAG 15. AUGUST
Grusgrav ca 20,000 tons lavet på en dag!

Kl. 17.00-21.00
Kl. 18.00-20.00
Kl. 19.00-22.30
Kl. 19.00-23.00
Kl. 19.00-24.00
Kl. ca. 22.15
Kl. ca. 22.30

Det Muntre Køkken har åbent
Torsdagsspisning i Rockteltet. Ib med venner underholder
Stort Markedsbanko i Laden v. GG&IF
Bendt Aaen spiller i Musikcafeen
Herning Tivolipark har åbent
Markedsåbning v. Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen
KÆMPE festfyrværkeri

FREDAG 16. AUGUST
Kl. 07.30-09.00
Kl. 08.00
kl. 10.00
Kl. 10.00-01.00
Kl. 10.00-17.00
Kl. 15.00
Kl. 17.00-23.00
Kl. 19.00-01.00
Kl. 19.00-02.00
Kl. 20.00-22.00
Kl. 22.00-01.00

Nøddesten, de har ikke nogen perlesten.

Gratis morgenkaffe for kræmmere
Markedspladsen åbner
Gelsted Børneunivers underholder ved Smugkroen
Herning Tivolipark er på pladsen
Hans Henrik Musik spiller i Smugkroen
Gang i Middelfart – koncert med ”Rasmussen & Gina Michaelis”
Bodega Duoen spiller i Smugkroen
Skinken spiller i Musikcafeen
Bendt Aaen og Diskotek Night-Event spiller til bal i Laden
Smukke Møller spiller i Rockteltet
Diskotek TRENDY i Rockteltet

LØRDAG 17. AUGUST
Kl. 07.30-09.00
Kl. 08.00
Kl. 10.00-17.00
Kl. 08.00-12.00
Kl. 10.00-01.00
Kl. 10.00-17.00
Kl. 12.00-13.00
Kl. 14.00-16.00
Kl. 14.00
Kl. 17.00-23.00
Kl. 19.00-01.00
Kl. 19.00
Kl. 19.30-02.00
Kl. 20.00-22.00
Kl. 20.00-01.00

Gratis morgenkaffe for kræmmere
Markedspladsen åbner.
Udstilling af veteranbiler
Børnemarked på asfaltvejen
Herning Tivolipark er på pladsen
Hans Henrik Musik spiller i Smugkroen
Gratis sildebord i Laden for kræmmere
Gymnastik-oplevelse ved GG&IF i Rockteltet – kom og spring med
Er der salg af resterende spisebilletter til markedsspisning
Bendt Aaen spiller i Smugkroen
SupriZe Duo spiller i Musikcafeen
Markedsspisning i Laden. Senest afhentning af mad kl. 19.30
Det Sorte Får og Diskotek Night-Event spiller til markedsbal i Laden
Flotte Franz spiller i Rockteltet
Diskotek TRENDY i Rockteltet

SØNDAG 18. AUGUST

Grusgrav påfyldning af værket som
sorterer råmatriale.

Kl. 07.30-09.00
Kl. 08.00
Kl. 10.00-17.00
Kl. 10.00-17.00
Kl. 11.00-17.00
Kl. 13.00
Kl. 17.00

Gratis morgenkaffe for kræmmere
Markedspladsen åbner
Udstilling af veteranbiler
Herning Tivolipark er på pladsen
Bendt Aaen spiller i Smugkroen
Tryllekunstner Henning Nielsen i Rockteltet
Markedet slutter på festlig vis

Med forbehold for ændringer
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Ny administrerende direktør på dækket i Ovethi
Thomas Thinggaard, der fylder 40 til
august, har pr. 21. juni 2019 overtaget posten som administrerende direktør for A/S
Ovethi fra sin far, Preben Thinggaard, 75,
der har drevet virksomheden siden 1959.
Stafetten blev givet videre til næste generation i forbindelse med fejringen af fem
øvrige mærkedage i Ovethi-regi.
Fest, farver og masser af mennesker! Sådan har A/S Ovethi i flere dage fejret en
række store mærkedage i virksomheden.
Plus en ekstra, som vi kommer tilbage til
lige om lidt… Den 21. og 22. juni havde
Ovethi besøg af gæster fra nær og fjern,

der sammen med familie, venner og medarbejdere markerede fem store begivenheder i Ovethi-regi: Firmaets 65 års jubilæum, Preben Thinggaards 75 års fødselsdag
og 60 års jubilæum samt Thomas Thinggaards 40 års fødselsdag og 20 års jubilæum i firmaet.
En nyhed i godteposten
Men derudover var der også en nyhed
’gemt’ i godteposen – nemlig det formelle
generationsskifte i den 65 år gamle virksomhed. Preben Thinggaards far, Ove Sørensen, etablerede firmaet i 1954, og kort
tid efter, nemlig i 1959, overtog Preben i en

alder af bare 15 år roret, som han har styret
med sikker hånd siden – og nu overlader til
sønnen Thomas Thinggaard.
Thomas er på ingen måde ’en ny elev i
klassen’, da han allerede som 20-årig trådte ind i firmaet og i mange år har være
medejer af A/S Ovethi sammen med sin
far og yngre søster, Marlene Thinggaard.
Hidtil har Thomas haft ansvaret for dæk
til person- og varebiler, men fra nu af har
han det formelle ansvar for ’hele butikken’.
Store sko at fylde ud
”Jeg rykker op i geledderne i en sund
virksomhed, som jeg er meget stolt over
at være en del af, og jeg glæder mig rigtig

v.Anne-Marie With Martinsen
Statsanerkendt kosmetiker
Stjernevænget 16, 5592 Ejby

Langelandsvej 6, 5500 Middelfart

20 25 28 02

anne-marie@withshudpleje.dk

www.withshudpleje.dk
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16.00

Mandag

Onsdag

Tirsdag

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

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

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

17.30

Fredag

Bemærk:

Træningen foregår
i Gelsted Hallen

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

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

Torsdag

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

NYT NYT
NYT Se beskrivelse

Micksvores
Herremotion
19.00
Yoga
meget til
stille og roligt at sætte mit præg
70 kolleger også fremover kan sikre,
Med på sidelinjen
Instr.: Michael Taylor
Instr.: Birgithe
på udviklingen,” siger Thomas Thinggaard.
vi alle har en rigtig god arbejdsplads og
Preben
Thinggaard holder meget af både
Sted: at
Gymnastiksal
Info og
tilmelding:
Start: Uge 36
19.15
21 45
28 31 de gode medarbejdere, arbejdet og
en sund og overskudsgivende virksomhed,
firmaet,
Sted: Gymnastiksal
Ovethi udspringer oprindeligt af behovet hvis fokus til stadighed er service, kvalitet
ånden
firmaet, så selvom han giver stafetStart:
Uge i36
19.30
Tid: kl
for dæk og fælge i landbrugssektoren, og og rådgivning.”
ten19.10
videre til sin søn, vil han stadig fremhar derudover
adrettet have en tilknytning til virksomhe19.45 to øvrige stærke ben at stå
Tilmelding
på, nemlig dæk og fælge til henholdsvis ”Der er ingen tvivl om, at dækbranchen liden. Hans nye funktion er således Senior
nødvendig
Max.
15 deltager
personbiler
og lastbiler.
”Der M/K
er ikke planer gesom alle andre brancher skal følge med
Advisor,
og herom siger Preben: ”Vi har
20.00
Motionsmix
Instr.: Peter Brink
om at lave om på
den strategi, så vi fortsæt- tiden for at overleve. Så vi har fortsat en stor syntes, det var den optimale løsning, at jeg
Info: 64 49 22 48
20.15 Sted:
ter den retning,
vi har Gymnastiksal
sat. Jeg værdsætter og opgave i at følge med de købs- og salgsplat- forsat er med på sidelinjen – både fordi jeg
Uge 36
respekterer minStart:
fars arbejde
og ledelsesstil, forme, som vores kunder efterspørger i en holder meget af at arbejde, men også for
20.30
så jeg vil gøre mit ypperste for at arbejde verden, der bliver stadigt mere digital. Det at generationsskiftet kan blive den succes,
videre i20.45
hans ånd, som med tiden også er sagt, så er Ovethi helt klart en ’relationernes som både kunder, medarbejdere og vores
blevet min. Naturligt nok kommer jeg til at højborg’, og det har vi ikke tænkt os at lave nyewww.gelsted-gymnastik.dk
direktør fortjener.”
sætte mit
eget præg på tingene, så vi fortsat om på,” slutter Thomas Thinggaard, der alt21.00
Gymnastikudvalg:
62nu
84
61;
24 04; Inge-Lise: 29 46 94 97; Thilde: 20 99 23 03
følger med tiden,
og så jeg sammenUlla:
med 22så
har
fåetTrine:
ny titel27
på20
visitkortet.

Tanderup

Vognmandsforretning I/S
Nyfæste 11
5560 Aarup
www.ingridmarie.dk
Tlf.:i webshoppen
5121 0847
- altid åbent
Tlf. 64 42 10 23 · E-mail ingrid@ingridmarie.dk
malerclausen@gmail.com
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.

Tanderupvej 60 - 5591 Gelsted
Tlf. 6478 1083
Fax. 6478 1023
Erik - Mobil : - 2082 3083
Flemming - Mobil : 2081 4083

Blive medlem af

Gelsted Borgerforening
Indbetal blot kr. 25,- for enlige
eller kr. 50,pr. hustand
Nyfæste
11 på:
homebanking konto nr. 6880 - 2825353
5560 Aarup
eller til et af bestyrelsesmedlemmerne.
Husk at opgive
adresse.
Tlf.:navn
5121og0847
Ved fælles hjælp
malerclausen@gmail.com
kan vi styrke lokalsamfundet.
Formand Torben Pløger
Tlf. 24 59 75 79

Annoncer.indd 1
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GELSTED - TANDERUP PASTORAT
www.gelstedkirke.dk - www.tanderupkirke.dk

^K'E<d/s/ddZ͗

<ŽŶĨŝƌŵĂŶĚŝŶĚƐŬƌŝǀŶŝŶŐƐŵƆĚĞ͗


Sognecafe’en i Gelsted Sognehus.
ĨƚĞƌĊƌĞƚƐƉƌŽŐƌĂŵϮϬϭϵ͗

ϭϮ͘ƐĞƉƚĞŵďĞƌ͗
&ŽƌĨĂƚƚĞƌ<ĂƌƐƚĞŶ>ĂƵƌƐĞŶŚĂƌŝŶĚǀŝůŐĞƚŝĂƚĨŽƌƚčůůĞ
ŽƐŽŵ͕ŚǀŽƌĚĂŶŚĂŶĨŝŬŝĚĞĞŶƚŝůĂƚƐŬƌŝǀĞƐŝŶ
debutroman: ”Også dine stjerner”ͲŽŐŽŵŚǀŽƌĚĂŶ
ŚĂŶŐĞŶŶĞŵŐƌƵŶĚŝŐƌĞƐĞĂƌĐŚĨŝŬƐŝŶĞƚĂŶŬĞƌŽŵ
ŵĞŶŶĞƐŬĞƌ͕ƐĂŵĨƵŶĚ͕ƐŬčďŶĞŽŐƚŝůǀčƌĞůƐĞŶƐ
ƵĨŽƌƵĚƐŝŐĞůŝŐŚĞĚƚŝůĂƚŐĊŽƉŝĞŶŚƆũĞƌĞĞŶŚĞĚ͘
ĨƚĞƌŝŶƚƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞƌĚĞƌƐƉƆƌŐƐŵĊůĨƌĂƚŝůŚƆƌĞƌŶĞ
ŽǀĞƌĞŶŬŽƉŬĂĨĨĞ͘

Ϯϲ͘ƐĞƉƚĞŵďĞƌ͗
sŝďĞƐƆŐĞƌ>ŽŬĂůŚŝƐƚŽƌŝƐŬĂƌŬŝǀŝƌĞŶĚĞƌƵƉ͕ŚǀŽƌ
,ĂŶƐ:ĞŶƐĞŶǀŝƐĞƌƌƵŶĚƚ͘ĞƌĞƌĨčůůĞƐŬƆƌƐĞůĨƌĂ
'ĞůƐƚĞĚŬů͘ϭϬ͕ŽŐǀŝŵƆĚĞƐŝƌĞŶĚĞƌƵƉŬů͘ϭϬ͘ϭϱͲ
ŚǀŝƐŶŽŐĞŶŬƆƌĞƌĚŝƌĞŬƚĞ͘

ϭϬ͘ŽŬƚŽďĞƌ͗<ĂƌĞŶƌŝŶŬĨŽƌƚčůůĞƌŽŵŶŽŐůĞĂĨƐŝŶĞ
ŽƉůĞǀĞůƐĞƌĨƌĂƌĞũƐĞƌ͕ďů͘Ă<ŝŶĂ͘

Ϯϰ͘ŽŬƚŽďĞƌ͗,ŝƐƚŽƌŝĞĨƌĂƵĚůĂŶĚĞƚ͘

ϳ͘ŶŽǀĞŵďĞƌ͗ŬƚƵĞůƚŽŵĚĞŵĞŶƐ͘

Ϯϭ͘ŶŽǀĞŵďĞƌ͗:ƵůĞĂĨƐůƵƚŶŝŶŐ͘


Cafe’en starter kl. 10.00, og slutter kl. 12.00 efter
ĞƚůĞƚŵĊůƚŝĚ͘
ƌĚĞƌƐƉƆƌŐƐŵĊů͍Ͳǀƚ͘ŽŵĨčůůĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚ–ƐĊ
ƌŝŶŐƚŝů,ĂŶŶĞ͕ƉĊϮϭϴϰϴϲϱϵ͘

dŝƌƐĚĂŐĚ͘ϭϬ͘ƐĞƉƚĞŵďĞƌ͕Ŭ͘ϭϵ͘ϬϬŝ'ĞůƐƚĞĚ
ƐŽŐŶĞŚƵƐ͘WĊŵƆĚĞƚŽƌŝĞŶƚĞƌĞƐĚĞƌĞƌŽŵ
ŬŽŶĨŝƌŵĂŶĚƵŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐĞŶŽŐŽŵĨŽƌƐŬĞůůŝŐĞ
ĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌŝŶĚĞŶŬŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶĞŶ͕ƐŽŵƚŝůĨŽƌĊƌĞƚ
ϮϬϮϬĞƌĚ͘Ϯϲ͘ĂƉƌŝůŝ'ĞůƐƚĞĚ͕ŽŐĚ͘ϯ͘ŵĂũŝ
dĂŶĚĞƌƵƉŽŐ'ĞůƐƚĞĚ͘


,T^d'h^d:E^dŵĞĚ
&ZK<K^d–dĂŶĚĞƌƵƉ<ŝƌŬĞ͗
ϮϮ͘ƐĞƉƚĞŵďĞƌŬů͘ϭϭ͗ϬϬ




dĂŶĚĞƌƵƉDĞŶŝŐŚĞĚƐƌĊĚǀŝůĞĨƚĞƌ
ŚƆƐƚŐƵĚƐƚũĞŶĞƐƚĞŶŝŶǀŝƚĞƌĞ>>ƚŝůĨƌŽŬŽƐƚŝ
^ŽŐŶĞŐĊƌĚĞŶ͘
/ŶŐĞŶĂůĚĞƌƐďĞŐƌčŶƐŶŝŶŐ͕DE
dŝůŵĞůĚŝŶŐŶƆĚǀĞŶĚŝŐƐĞŶĞƐƚĚĞŶϭϲ͘ƐĞƉƚĞŵďĞƌƚŝů͗
DĞƚƚĞ͗ϮϰϰϳϵϬϭϯĞůůĞƌŐĞƌƚũŽƌϭΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
ĞůůĞƌ
'ĞƌĚĂ͗ϮϬϮϳϬϰϵϳĞůůĞƌ
ĨŽƌŵĂŶĚΛƚĂŶĚĞƌƵƉŬŝƌŬĞ͘ĚŬ


<ŽŵŵĞŶĚĞŶǇƚ͗


Til efteråret planlægger vi eftermiddage, hvor vi
mødes for at strikke, hækle, sy, spille kort eller
måske noget helt andet. En af mulighederne er at
strikke dåbsklude, som en lille gave til
dåbsbørnene. - Tid, sted og dato senere͘




dĂŶĚĞƌƵƉDĞŶŝŐŚĞĚƐƌĊĚ͘

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

info@cakevision.dk www.cakevision.dk
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BABYSALMESANG:

UNGDOMSKOR:
Kan du lide at synge?
Ønsker du at tjene penge ved at synge?
Vil du have nye gode venner?

Starter i uge 36, d. 4. september, kl.10.30 i Gelsted
Sognehus.
Tilbuddet er for forældre (også gerne
bedsteforældre) med børn.
Vi har socialt samvær, hvor vi synger, leger og
danser. Derigennem styrkes barnets udvikling.
Babysalmesangen varer ca. 40 min, hvorefter vi får
en forfriskning.
Yderligere oplysninger og tilmelding hos organist
Anna Klosiak tlf.5112 29 50, mail:
annatonskoli@gmail.com fra d. 9. august 2019.

Deltag i Gelsted -Tanderup kirkers ungdomskor.
Vi synger sange, salmer, rytmisk, alt det vi kan lide.
Vi mødes hver torsdag kl.18.30 for at lære og øve
sang.
Vi starter torsdag d.15. august, i Tanderup
Sognegård. Tanderupvej 73, 5591 Gelsted.
Når du er klar, kan du deltage i koret i kirken, og får
løn for at synge.
Der er gratis medlemskab i koret.
Nærmere oplysninger hos organist og sanglærer
Anna Klosiak
tlf: 2112 2950, mail: annatonskoli@gmail.com
Vi glæder os til at se Jer piger og drenge!

Størrelsen på gruppen er begrænset, så det er efter
"først til mølle princippet".
Tilbuddet er gratis og der kræves ingen
forudsætninger for at deltage.
Vi ses!
Gelsted-Tanderup Menighedsråd.
Jeg ved en lærkerede
jeg siger ikke mer;
den findes på en hede
et sted, som ingen ser.

I østen stiger solen op,
den spreder guld på sky,
går over hav og bjergetop,
går over land og by.

BØRNEKOR:
Går du i 3-6 kl. og har du lyst at synge ?
Så kom i vores børnekor ved Gelsted -Tanderup
Kirker
Vi starter uge 36 og vi mødes onsdage efter skole,
tidspunkt afhænger af skoleskemaet efter
sommerferien. Vi mødes i Gelsted Sognehus. Første
gang d. 4. september.
Vi får først lidt at spise og drikke, inden vi går i
gang med at synge. Vi synger både sange og salmer,
som vi godt kan lide.
Vi plejer at have det sjovt !
Nærmere oplysninger hos organist og sanglærer
Anna Klosiak tlf. 2112 29 50
mail: annatonskoli@gmail.com

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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&ƌĂŬŝƌŬĞďƆŐĞƌŶĞ͗

Ϯϱ͘ŵĂũ͗DĂƐŽŶTƌƐŬŽǀ͕'ů͘
KĚĞŶƐĞǀĞũϭϳ͕ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘

WůĂĚƐĞŶǀĂƌǀĞĚĂƚǀčƌĞĨŽƌƚƌĂŶŐ

ƆďƚĞŝdĂŶĚĞƌƵƉ<ŝƌŬĞ͗

ϭ͘:ƵŶŝ͗sŝůůĂĚƐ:ĂĐŽď>ĂƵŐĞƐĞŶ͕
EũĂůƐǀĞũϵϲ͕ϱϮϭϬKĚĞŶƐĞEs͘

<ŝƌŬĞŐĊƌĚ͘/ƐŬƌŝǀĞŶĚĞƐƚƵŶĚ
ĂƌďĞũĚĞƐĚĞƌƉĊĂƚƵĚǀŝĚĞ
ŽŵƌĊĚĞƚ͘

Ϯϲ͘ŵĂũ͗:ĞŶƐEŝƐƐĞŶ<ƌŽŶďŽƌŐ͕
ĂŵŐǇĚĞŶϭϬ͕ŵƚĞŬčƌ͕ϱϱϵϮ
ũďǇ͘
ϳ͘ũƵůŝ͗ǇŽZŝŐŵŽƌ&ĂƵƌďǇĞ
,ĞƌŵĂŶƐĞŶ͕dĂŶĚĞƌƵƉǀĞũϮϱ͕ϱϱϵϭ
'ĞůƐƚĞĚ͘
sĞůƐŝŐŶĞĚĞŝdĂŶĚĞƌƵƉ<ŝƌŬĞ͗
ϭũƵŶŝ͗ŶŶĞͲDĞƚƚĞEǇŐĊƌĚ
:ƆƌŐĞŶƐĞŶŽŐ,ĂŶƐWĞƚĞƌ
:ƆƌŐĞŶƐĞŶ͕dĂŶĚĞƌƵƉǀĞũϵϭ͕
ŵƚĞŬčƌ͕ϱϱϵϮũďǇ͘
ƆĚƐĨĂůĚŝ'ĞůƐƚĞĚ^ŽŐŶ͗
ϭϭ͘ŵĂũ–DĂƌŐŝƚEŝĞůƐĞŶ͕
hƌĂŶŝĂǀĞũϮϮ͕ϱϱϬϬDŝĚĚĞůĨĂƌƚ͘
Ϯϭ͘ŵĂũ–^ƆƌĞŶEƆƌŐĂĂƌĚ͕
ZƆŶŶĞďčƌŚĂǀĞŶϭϭ͕ϱϱϵϮũďǇ͘
Ϯϯ͘ŵĂũ–ƌůŝŶŐŐĞŵŽƐĞ,ĂŶƐĞŶ͕
&ƌĞĚĞŶƐŐĂĚĞϮϯ͕ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘
ϲ͘ũƵŶŝ–<ƌŝƐƚŝĂŶ:ƆƌŐĞŶƐĞŶ͕
dĊƌƵƉǀĞũϭϮ<͕ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘

ϴ͘ũƵŶŝ͗ƐƚĂƌŝŬƐĞŶDŽůƚƌƵƉ͕
ŽƌƵƉƐůůĞϭϱϰ͕Ɛƚ͘ƚǀ͘ϮϬϬϬ
&ƌĞĚĞƌŝŬƐďĞƌŐ͘
sŝĞĚĞŝ'ĞůƐƚĞĚ<ŝƌŬĞ͗
ϭũƵŶŝ͗>ŽŶŶŝĞĞĐŝůŝĞ>ĂƵŐĞƐĞŶŽŐ
ŶĚƌĞĂƐũƆƌŬ>ĂƵŐĞƐĞŶ͕EũĂůƐǀĞũ
ϵϲ͕ϱϮϭϬKĚĞŶƐĞEs͘
ϭũƵŶŝ͗>ŽƵŝƐĞsŝŶŐƵŵŶĚĞƌƐĞŶŽŐ
EŝŬŽůĂũKƚƚĞƐĞŶ͕dĞƌŶĞǀĞũϮ͕ƌǇůůĞ͕
ϱϲϵϬdŽŵŵĞƌƵƉ͘
ϴ͘ũƵŶŝ͘^ŽĨŝĞƌŝŬƐĞŶƌŝŶŬŽŐ
&ƌĞĚĞƌŝŬƌŝŬƐĞŶDŽůƚƌƵƉ͕ŽƌƵƉƐ
ůůĞϭϱϰ͕Ɛƚ͘ƚǀ͘ϮϬϬϬ
&ƌĞĚĞƌŝŬƐďĞƌŐ͘
ϭϱ͘ũƵŶŝ͗,ĞŝĚŝdŽĨƚĞƌŽďǇƐŬŽǀŽŐ
dŚŽŵĂƐdŽĨƚĞƌŽďǇƐŬŽǀ͕DƆůůĞǀĞũ
Ϯϲ͕>ƵŶŐĞ͕ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘
ϭϱ͘ũƵŶŝ͗DĂůĞŶĞ,ĞĚĞůƵŶĚsŝŶƚŚĞƌ
ŽŐZĂƐŵƵƐ,ĞĚĞůƵŶĚsŝŶƚŚĞƌ͕
&ũĞůůĞƌƵƉŵĂƌŬϭϲ͕ϱϰϲϯ,ĂƌŶĚƌƵƉ͘

ϮϬ͘ũƵŶŝ–>ĞŝĨĂƌƐƚĞŶZĂƐŵƵƐƐĞŶ͕
dĊƌƵƉǀĞũϭϮ͕ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘
Ϯϲ͘ũƵŶŝ–^ǀĞŶĚĂŐĞ,ĂŶƐĞŶ͕
ĚĞůŐĂĚĞϯϬ͕Ɛƚ͘ϱϲϭϬƐƐĞŶƐ͘

ϭϵ͘ŵĂũ͗ĂƌůŽ,ŽƵŐĂĂƌĚDĂĚƐĞŶ͕
^ƆŶĚĞƌŐĂĚĞϭϱϲ͕ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘
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,ũĞŵŵĞďĞƐƆŐŽŐƌƵŶĚ
ĨƆĚƐĞůƐĚĂŐ
TŶƐŬĞƌĚƵĞŶƐŶĂŬŽŵƐƚŽƌƚ
ŽŐͬĞůůĞƌƐŵĊƚŵĞĚƉƌčƐƚĞŶ͕ƐĊ
ƌŝŶŐŽŐĨĊĞŶĂĨƚĂůĞ͗ϲϰϰϵϭϬϵϲ
:ĞŐŬŽŵŵĞƌŐĞƌŶĞƉĊďĞƐƆŐŽŐ
ŶǇĚĞƌĚĞŶŬŽŶƚĂŬƚĚĞƚŐŝǀĞƌŵŝŐŝ
ƐŽŐŶĞŶĞ͘
/ĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞŵĞĚƌƵŶĚĞ
ĨƆĚƐĞůƐĚĂŐĞƚĂŐĞƌũĞŐƵĚŽŐ
ůǇŬƆŶƐŬĞƌ͕ŚǀŝƐũĞŐďůŝǀĞƌŝŶĚďƵĚƚ͕
ĞŶƚĞŶĂĨĨƆĚƐĞůĂƌĞŶƐĞůǀĞůůĞƌ
ŵĊƐŬĞĞŶŶĂďŽ͕ĨĂŵŝůŝĞŵĞĚůĞŵ
ĞůůĞƌǀĞŶĂĨĨƆĚƐĞůĂƌĞŶ͘

ƆďƚĞŝ'ĞůƐƚĞĚ<ŝƌŬĞ͗

Ϯϱ͘ŵĂũ͗>ĂƵŐĞĞƌŐŚŽůĚƚtŝƚŚ
,ŽůŵŐĂĂƌĚ͕>ƵŶŐĞƌŶĞϭϭ͕ϱϱϲϬ
ĂƌƵƉ͘

>ĂƉŝĚĂƌŝĞƚƉĊ'ĞůƐƚĞĚ

ƉĊ

sĞŶůŝŐ,ŝůƐĞŶ


^ŽŐŶĞƉƌčƐƚ
ŽƌƚŚĞ^ƚčŚƌEŝĞůƐĞŶ
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'h^d:E^dd/Z͗

d/><>EZE͗

ϮϬϭϵ
'>^d dEZhW ĞŵčƌŬŶ͘





h'h^d
ϰ͘
ϵ͘ϬϬD/:h ͲͲ
ϳ͘Ɛ͘Ğ͘ƚƌŝŶŝƚĂ
ϭϭ͘
ͲͲ
ϭϰ͘ϬϬ>, ϴ͘Ɛ͘Ğ͘ƚƌŝŶŝƚĂ
ϭϴ͘
ϵ͘ϬϬ>, ͲͲ
ϵ͘Ɛ͘Ğ͘ƚƌŝŶŝƚĂ
Ϯϱ͘
ϵ͘ϯϬ
ϭϭ͘ϬϬ
ϭϬ͘Ɛ͘Ğ͘ƚƌŝŶŝƚ




^WdDZ
ϭ͘
ϭϭ͘ϬϬ
ϵ͘ϯϬ
ϭϭ͘Ɛ͘Ğ͘ƚƌŝŶŝƚ
ϴ͘
ͲͲ
ϭϭ͘ϬϬ
ϭϮ͘Ɛ͘Ğ͘ƚƌŝŶŝƚ
ϭϱ͘
ϭϭ͘ϬϬ>, ͲͲ
ϭϯ͘Ɛ͘Ğ͘ƚƌŝŶŝƚ
ϮϮ͘
ϵ͘ϯϬ
ϭϭ͘ϬϬ
,ƆƐƚŐƵĚƐƚũ͘
Ϯϵ͘
ϭϭ͘ϬϬ
ͲͲ
ϭϱ͘Ɛ͘Ğ͘ƚƌŝŶŝƚ




K<dKZ
ϲ͘
ͲͲ
ϭϭ͘ϬϬ
ϭϲ͘Ɛ͘Ğ͘ƚƌŝŶŝƚ
ϭϯ͘
ϭϰ͘ϬϬ>, 
ϭϳ͘Ɛ͘Ğ͘ƚƌŝŶŝƚ
ϮϬ͘
ϵ͘ϯϬ
ϭϭ͘ϬϬ
ϭϴ͘Ɛ͘Ğ͘ƚƌŝŶŝƚ
Ϯϳ͘
ͲͲ
ϭϭ͘ϬϬ
ϭϵ͘Ɛ͘Ğ͘ƚƌŝŶŝƚ




&ŽƌŬŽƌƚĞůƐĞƌ͗>,с>ĂƌƐ,ƆũůĂŶĚ͕:Zс:ĞŶƐŚƌ͘
ZŽƚŚŵĂŶŶ͕D/:hсDŝĐŚĂĞů:ƵƵů͕ŝŶŐĞŶсŽƌƚŚĞ^ƚčŚƌ
EŝĞůƐĞŶ͘

dŝƌƐĚĂŐĚ͘ϮϬ͘ĂƵŐƵƐƚ͗WůĞũĞŚũĞŵƐŐƵĚƐƚũĞŶĞƐƚĞ͕Ŭů͘
ϭϰ͘ϭϱ͘

<ŽŶƚĂŬƚŽƉůǇƐŶŝŶŐĞƌǀĞĚŬŝƌŬĞƌŶĞ͗

DŝŶŝŬŽŶĨŝƌŵĂŶĚĨŽƌĚĞƚƚĞƐŬŽůĞĊƌƐϯ͘ŬůĂƐƐĞ

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

Sognecafe’en:^ƚĂƌƚĞƌĞĨƚĞƌĊƌƐƐčƐŽŶĞŶĚ͘ϭϮ͘

ĂďǇƐĂůŵĞƐĂŶŐ͗ƐƚĂƌƚĞƌŶǇƚŚŽůĚĚ͘ϰ͘

ƐĞƉƚĞŵďĞƌŬů͘ϭϬ͘ϯϬŝ'ĞůƐƚĞĚ^ŽŐŶĞŚƵƐ͘EčƌŵĞƌĞ
ŽƉůǇƐŶŝŶŐĞƌŽŐƚŝůŵĞůĚŝŶŐƚŝůŶŶĂ͕ƉĊŵĂŝů͗
ĂŶŶĂƚŽŶƐŬŽůŝΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
TZE<KZd͗^ƚĂƌƚĞƌŽŶƐĚĂŐĚ͘ϰ͘ƐĞƉƚĞŵďĞƌŝ
'ĞůƐƚĞĚ^ŽŐŶĞŚƵƐ͘ĨƚĞƌƐŬŽůĞ͕ƚŝĚĞƌĂĨŚčŶŐŝŐĂĨ
ŬŽŵŵĞŶĚĞƐŬŽůĞƐŬĞŵĂ͘
<ŽŶĨŝƌŵĂŶĚŝŶĚƐŬƌŝǀŶŝŶŐƐŵƆĚĞ͗
dŝƌƐĚĂŐĚ͘ϭϬ͘ƐĞƉƚĞŵďĞƌ͗Ŭů͘ϭϵ͘ϬϬ–ŝ'ĞůƐƚĞĚ
^ŽŐŶĞŚƵƐ͘WĊŵƆĚĞƚďůŝǀĞƌĚĞƌŽƌŝĞŶƚĞƌĞƚŽŵ
ŬŽŶĨŝƌŵĂŶĚƵŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐĞŶŽŐŽŵĚĞĨŽƌƐŬĞůůŝŐĞ
ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚĞƌ͕ĚĞƌǀŝůǀčƌĞŝŶĚĞŶŬŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶĞŶ͘
,ǀŝƐŶŽŐĞŶĞƌĨŽƌŚŝŶĚƌĞƚ͕ƐĊŬŽŶƚĂŬƚŬŝƌŬĞŬŽŶƚŽƌĞƚ
ĨŽƌŝŶĚĞŶ͕ƐĊĂůůĞŬĂŶďůŝǀĞŝŶĨŽƌŵĞƌĞƚ͘

,ƆƐƚŐƵĚƐƚũĞŶĞƐƚĞ͗ϮϮ͘ƐĞƉƚĞŵďĞƌŝďĞŐŐĞ
ŬŝƌŬĞƌ͘

dŝƌƐĚĂŐĚ͘Ϯϰ͘ƐĞƉƚĞŵďĞƌ͗WůĞũĞŚũĞŵƐŐƵĚƐƚũĞŶĞƐƚĞ͕
ƐƚĂƌƚĞƌƐŝĚƐƚŝũĂŶƵĂƌϮϬϮϬŝ'ĞůƐƚĞĚ^ŽŐŶĞŚƵƐ͘

'ƌĂǀĞƌ͕dĂŶĚĞƌƵƉ<ŝƌŬĞ͗:ƆƌŐĞŶ,ĞŶƌŝŬƐĞŶ͕ƚůĨϮϭϳϵ
ϱϯϮϱ͕DĂŝů͗ŐƌĂǀĞƌΛƚĂŶĚĞƌƵƉŬŝƌŬĞ͘ĚŬ

ƐĞƉƚĞŵďĞƌ͕Ŭů͘ϭϬ͘ϬϬŝ'ĞůƐƚĞĚ^ŽŐŶĞŚƵƐ͘^Ğ
ƉƌŽŐƌĂŵƉĊĨŽƌĞŐĊĞŶĚĞƐŝĚĞ͘

'ƌĂǀĞƌ͕'ĞůƐƚĞĚ<ŝƌŬĞ͗:ƆƌŐĞŶ,ĞŶƌŝŬƐĞŶ͕ƚůĨ͘ϮϯϰϭϬϯϯϱ͕
ŵĂŝů͗ŐĞůƐƚĞĚŬŝƌŬĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

>ŝǀŝŐƵĚƐƚũĞŶĞƐƚĞŶ–ƐĂŵƚĂůĞŽŐ
ƐĂŵĂƌďĞũĚĞ͗/ŶƐƉŝƌĂƚŝŽŶƐĚĂŐŵĞĚǁŽƌŬƐŚŽƉƐ͕ƐĂůŵĞƌ

KƌŐĂŶŝƐƚ͗ŶŶĂ<ůŽƐŝĂŬ͕ƚůĨ͗ϮϭϭϮϮϵϱϬ͘DĂŝů͗
ĂŶŶĂƚŽŶƐŬŽůŝΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

ŽŐŝĚĞĞƌ͘>ƆƌĚĂŐĚ͘Ϯϴ͘ƐĞƉƚĞŵďĞƌŬů͘ϵ͘ϬϬ–ϭϱ͘ϬϬ͘ŝ
^ŽŐŶĞŚƵƐĞƚŝũďǇ͘
DƆĚdŝŶĞ/ůůƵŵ͕ƐŽŐŶĞƉƌčƐƚŽŐ^ƆƌĞŶŶĚƌĞƐĞŶ͕
ŽƌŐĂŶŝƐƚ–ďĞŐŐĞǀĞĚ^Ěƌ͘ũĞƌƚ<ŝƌŬĞ͘
ĞůƚĂŐĞůƐĞŐƌĂƚŝƐ͘ƌƌ͘^ĂŵĂƌďĞũĚĞŶĚĞƐŽŐŶĞ͘

<ŝƌŬĞŬŽŶƚŽƌ͗'ƌĞƚĞ,ĂŶƐĞŶ͕ƚůĨ͘ϮϭϰϲϴϭϬϯ͕ŵĂŝů͗
ŐƌŚĂΛŬŵ͘ĚŬ<ŽŶƚŽƌƚŝĚ͗ŵĂŶĚĂŐƚŝůĨƌĞĚĂŐϵ͘ϬϬƚŝůϭϮ͘ϬϬ͘



Vi reparerer også din bil
Vi reparerer også din bil
Nørregade 5 - Ejby - Tlf. 64 46 15 49

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

Dametøj i alle størrelser
www.susannem.dk
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Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening
Gymnastik - Badminton - Håndbold - Foldbold - Banko

Gymnastik i Gelsted
Holdoversigt 19/20
Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Turbo-Krudt:
Alder: 0.-5.kl.
Instr.: Peter, Stine,
Henrik og Sanne
Info: 2810 0042
Sted: Hallen
Start: Uge 36

16.15
16.30
Minifræserne:
Alder: 3-6 år
Instr.: Stine
Info: 22 44 26 69
Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 36

16.45
17.00
17.15

Bemærk:

Træningen foregår
Haletudserne:
Alder: 0-4 år
Instr.: i Gelsted Hallen
Stine
info: 22
44 26 69
Sted:
Gymnastiksal Start:
Uge 36

17.30

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

17.45
18.00 Junior ROS
Instr.: Peter, Magnus
Info: 64 49 22 48
18.15 Sted: Gelsted Hallen
Start: Uge 36

Fredag

Klip ud og hæng op

Mandag

Floorball
Instr.:
Mikkel og Henrik Sted:
Gelsted Hallen Start: uge
36
NYT NYT NYT

Bemærk:

Træningen foregår
i Gelsted Hallen

18.30

Klip ud og hæng op

16.00

18.45
19.00
19.15

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

Klip ud og hæng op

19.30
19.45
20.00 Motionsmix M/K
Instr.: Peter Brink
Info: 64 49 22 48
20.15 Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 36
20.30
20.45
21.00

www.ggif-fyn.dk

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

•

•

•

	
  

Haletudserne	
  (forældre	
  /	
  barn)	
  kl.	
  16:45	
  –	
  17:30	
  (0	
  –	
  4	
  år)	
  -‐	
  Mødested:	
  Gymnastiksalen	
  –	
  Instr.	
  Stine	
  	
  

Så	
  er	
  Haletudserne	
  igen	
  klar	
  til	
  sjov	
  og	
  spændende	
  gymnastik.	
  
Vi	
  skal	
  tælle	
  til	
  4	
  og	
  så	
  ud	
  at	
  løbe	
  med	
  fart	
  på	
  og	
  få	
  sved	
  på	
  panden.	
  
Tag	
  mor	
  og	
  far	
  i	
  hånden	
  og	
  bliv	
  udfordret	
  på	
  redskabsbanen	
  sammen;	
  HVIS	
  I	
  TØR!!!!!	
  Forældre	
  er	
  obligatoriske	
  på	
  dette	
  hold,	
  og	
  vi	
  forventer	
  I	
  
deltager	
  aktivt	
  med	
  Jeres	
  barn!	
  
	
  

Junior	
  R.O.S.	
  kl.	
  18:00	
  –	
  19:30	
  (5.	
  –	
  10.	
  kl.)	
  -‐	
  Mødested:	
  Gelsted	
  Hallen	
  –	
  Instr.	
  Peter,	
  Magnus	
  m.fl.	
  

Fed	
  gymnastik	
  for	
  de	
  større	
  børn	
  og	
  unge.	
  	
  
Vi	
  øger	
  kompleksiteten	
  på	
  serier,	
  laver	
  sværere	
  spring	
  og	
  styrketræner.	
  
Er	
  du	
  ny	
  gymnast,	
  tager	
  vi	
  gerne	
  hensyn	
  og	
  finder	
  dit	
  niveau,	
  og	
  bygger	
  videre	
  herfra.	
  Alle	
  er	
  velkomne	
  uanset	
  niveau.	
  
	
  
Floorball	
  MK	
  	
  	
  kl.	
  18:00	
  –	
  19:30	
  (+	
  15	
  år)	
  -‐	
  Mødested:	
  Gelsted	
  Hallen	
  –	
  instr.	
  Mikkel	
  	
  
Floorball	
  er	
  en	
  holdsport	
  i	
  hockeyfamilien	
  med	
  5	
  markspillere	
  og	
  en	
  målmand	
  på	
  hvert	
  hold.	
  Man	
  spiller	
  med	
  stave	
  og	
  plastikbold	
  med	
  huller.	
  Det	
  
er	
  god	
  motion	
  med	
  fart	
  på	
  som	
  giver	
  sved	
  på	
  panden.	
  Alle	
  er	
  velkomne.	
  	
  
	
  

Motionsmix	
  MK	
  kl.	
  20:00	
  –	
  21:00	
  -‐	
  Mødested	
  Gymnastiksalen	
  –	
  Instr.	
  Peter	
  og	
  Ingelise	
  

Holdet	
  for	
  alle,	
  kvinder	
  som	
  mænd,	
  ung	
  som	
  gammel.	
  Vi	
  styrketræner,	
  leger,	
  dyrker	
  yoga,	
  træner	
  smidighed	
  og	
  bevægelighed	
  for	
  hele	
  kroppen,	
  
især	
  mave	
  og	
  ryg	
  samt	
  skuldre.	
  Til	
  sidst	
  slutter	
  vi	
  af	
  med	
  mindfuldness.	
  Kom	
  og	
  vær	
  med	
  du	
  vil	
  føle	
  dig	
  brugt	
  hver	
  gang	
  på	
  den	
  gode	
  måde.	
  	
  
	
  

Tirsdag:	
  	
  
•

	
  

•

Minifræserne	
  kl.	
  16:45	
  –	
  17:45	
  (3	
  –	
  6	
  år)	
  -‐	
  Mødested	
  Gymnastiksalen	
  –	
  Instr.	
  Stine	
  	
  

Så	
  skal	
  der	
  igen	
  laves	
  gymnastik	
  på	
  store	
  og	
  små	
  redskaber.	
  Der	
  skal	
  løbes	
  stærkt,	
  synges	
  og	
  leges.	
  Vi	
  skal	
  have	
  det	
  rigtig	
  sjovt,	
  mens	
  
vi	
  lærer	
  en	
  masse	
  gymnastik	
  og	
  får	
  sved	
  på	
  panden,	
  samt	
  hygger	
  med	
  de	
  andre	
  børn	
  på	
  holdet.	
  Timen	
  er	
  bygget	
  ens	
  op	
  så	
  alle	
  følger	
  
sig	
  trygge	
  og	
  klar	
  på	
  hvad	
  som	
  skal	
  ske.	
  Men	
  overraskelser	
  kan	
  forekomme.	
  Træningen	
  er	
  uden	
  forældre.	
  
	
  

Micks	
  herremotion	
  kl.	
  19:00	
  –	
  20:00	
  -‐	
  Mødested	
  Gymnastiksalen	
  –	
  Instr.	
  Mick	
  

Holdet	
  er	
  også	
  kendt	
  som	
  Micks	
  ”elitehold”	
  eller	
  herremotion	
  for	
  ”rigtige	
  mænd”.	
  Vi	
  varmer	
  op	
  og	
  laver	
  efterfølgende	
  grundgymnastik,	
  med	
  
fokus	
  på	
  at	
  arbejde	
  hele	
  kroppen	
  igennem.	
  Sidst	
  i	
  hver	
  træning	
  strækker	
  vi	
  grundigt	
  ud.	
  
	
  
	
  

Torsdag:	
  
•

Turbo-‐Krudt	
  kl.	
  16:00	
  –	
  17:30	
  (0.	
  –	
  5.	
  kl)	
  -‐	
  Mødested:	
  Gelsted	
  hallen	
  –	
  Instr.	
  Peter,	
  Stine,	
  Henrik,	
  Sanne	
  

•

Udvidet	
  spring	
  kl.	
  17:30	
  –	
  19:00	
  -‐	
  Mødested:	
  Hallen	
  –	
  Instr.	
  Peter	
  m.fl.	
  

	
  

Kom	
  og	
  vær	
  med	
  på	
  et	
  blandet	
  rytme	
  og	
  springhold.	
  Vi	
  begynder	
  at	
  arbejde	
  med	
  små	
  serier	
  til	
  tidens	
  hotte	
  toner,	
  og	
  begiver	
  os	
  ud	
  i	
  både	
  måtte	
  og	
  
trampolinspring.	
  Vi	
  skal	
  bevæge	
  os,	
  lave	
  saltoer	
  med	
  mere,	
  få	
  sved	
  på	
  panden	
  og	
  have	
  det	
  sjovt.	
  Alle	
  kan	
  være	
  med	
  uanset	
  niveau.	
  
Kun	
  for	
  gymnaster	
  på	
  springholdene!	
  Vil	
  du	
  gerne	
  springe	
  endnu	
  mere,	
  står	
  vi	
  klar	
  til	
  at	
  springe	
  en	
  gang	
  ekstra	
  sammen	
  med	
  de	
  børn	
  og	
  
unge,	
  som	
  gerne	
  vil	
  dygtiggøre	
  sig	
  indenfor	
  springgymnastikken.	
  	
  	
  

	
  

Priser:	
  	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

Børnehold	
  +	
  Forældre/børnehold	
  
ROS	
  og	
  Turbokrudt	
  
Udvidet	
  spring	
  
	
  
Voksenhold	
  	
  
	
  

450	
  kr.	
  
650	
  kr.	
  
300	
  kr.	
  
550	
  kr.	
  

I	
  prisen	
  for	
  ROS	
  og	
  Turbo-‐krudt	
  er	
  indkøb	
  af	
  opvisnings-‐	
  
tøj	
  som	
  gymnasten	
  må	
  beholde.	
  	
  
	
  

Bemærk:	
  

For	
  deltagelse	
  på	
  ”Udvidet	
  spring”	
  
SKAL	
  man	
  være	
  tilmeldt	
  et	
  springhold	
  

Tilmelding	
  og	
  betaling	
  sker	
  på	
  foreningens	
  hjemmeside,	
  www.ggif-‐fyn.dk	
  	
  
Der	
  kan	
  betales	
  med	
  kort	
  og	
  mobilepay.	
  	
  
Tilmelding	
  og	
  betaling	
  åbner	
  aug/sept	
  2019.	
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Gymnastik

Nyt fra GG&IF Gymnastik
Sommergymnastikken er stoppet med
udgangen af juni måned. Der var fint
fremmøde med ca. 30 gymnaster.
Det har været en lang sæson - for trænerne især - og det er allerede nu besluttet,
at sommergymnastikken næste år afsluttes med en opvisning til Maj-festen den
sidste weekend i maj.
I gymnastikudvalget arbejdes der hårdt
på at blive klar til sæsonstart den 1. september 2019.
Træningstiderne og holdene er klar og hal
og gymnastiksal er booket. Der mangler
blot nogle enkelte ting, som skal gå op i
træner-kabalen. Vi er heldigvis i den situation, at vi har mange meget dygtige
gymnaster på vores Junior-ROS hold. Det
kræver også dygtige instruktører, og de
hænger desværre ikke på træerne.
Til næste sæson tilbydes igen Floorball. En
super fed sport med god mulighed for at
få sved på panden. Også Mick’s herrehold
er på plakaten igen. Frisk til en ny sæson.
Vi ville derudover gerne kunne tilbyde
Yoga og/eller pilates i foreningen, men
det har endnu ikke været muligt at finde
en instruktør. Vi håber fortsat på, at det
bliver muligt med 1 hold eller 2. Så kender du en som kender en…., hører vi gerne fra dig.

Turbokrudt 2019
Vi arbejder på at holde vores hjemmeside opdateret med program og nyheder.
Der mangler stadig en del arbejde, men
kig forbi på www.ggif-fyn.dk og hold dig
opdateret.
Det er også på hjemmesiden holdtilmelding og betaling skal ske i den nye sæson
for alle hold.

Vel mødt til en ny sæson og rigtig god
sommer til alle.
På vegne af gymnastikudvalget
Sanne Enggaard Pedersen

GG&IG gymnastik er også at finde på
Gelsted Marked. Lørdag eftermiddag
fra kl. 14-16 i det store telt ved tivoli.
Der vil være en gymnastikoplevelse, med
blanding af træning og opvisning. Alle er
velkomne til at deltage.

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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Alle foreningens gymnaster opfordres til
at møde op - gerne i opvisningstøjet, så vi
kan have en god event i teltet.

Læs mere:

gelstedbladet.dk
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Badminton

FGH-NYT
Sæson 2018-2019 sluttede for nogle uger
siden med den sidste omgang sommerbadminton. Det var dejligt at se så mange
om onsdagen i Ejbyhallen.
Sæson 2018-2019 var også den sæson,
hvor Erling Hansen besluttede at stoppe.
Lisbeth har påtaget sig arbejdet med 60+
for endnu en sæson, inden hun stopper.
Det har betydet, at der nu er et nyt udvalg
for FGH, der består af: René Larsen, Erling
Emborg Larsen, Franz Lægteskov, Fie Herborg Bay, Lars Jensen og Robert Jull. Det
nye udvalg vil gerne sige mange tak til Erling Hansen for hans gode indsats i FGH
gennem tiden.
Omkring udgangen af maj, start juni fik
FGH de nye haltider for sæson 2019-2020.
Den største ændring er mandagstræningen for ungdom med træning 16:0018:00, for seniorspillerne med tidsrummet 19:30-21:30. Det foregår dog forsat i
Gelstedhallen. Øvrig seniortræning er de
vanlige tider og er forsat onsdag i Gelsted
og fredag i Ejby, med afvikling af kampe
om tirsdagen i Gelsted.
For motionistspillerne betyder det, at der
ikke er mulighed for at tilkøbe baner om
mandagen i Gelstedhallen, hvorimod der
er mulighed for at købe baner om torsdagen, i tidsrummet 19:00-21:00, også i Gelstedhallen.

Siden maj har udvalget holdt to møder
med DGI for at få nogle gode ideer til,
hvordan FGH kan fortsætte som et attraktivt tilbud for både børn og voksne, og
som giver medlemmerne lyst til at være
en del af FGH.

Endvidere arbejdes der på at give medlemmerne mulighed for at booke evt. ledige baner som en form for PAY and PLAY,
samt mulighed for at booke evt. ledige
baner fredag i Ejbyhallen til familiebadminton. En aktiv afløser for Disney Sjov.

Det er forsat planen at Lars Jensen står for
ungdomsafdelingen, og i skrivende stund
arbejdes der på at finde andre voksne, der
gerne vil hjælpe til med at holde gang i
træningen og de tilbud, som FGH ønsker
at tilbyde de unge spillere. Trænere for
ungdom er forsat Lars og Jacob.

Slutteligt vil vi gerne informere om, at
FGH Fjer - på Facebook - fremover vil være
der, man som medlem kan orientere sig
om, hvad der sker i FGH, både om kommende arrangementer og resultater for
de hold, der viser FGH frem i de forskellige turneringer. Hjemmesiden for FGH vil
forsat være der, man kan orientere sig om
haltider og tilmelding.

Et af de nye tiltag for ungdom er miniton,
hvor de helt små kan få lov til at prøve
hvor sjovt det er at spille med ketsjer og
fjerbold.
For seniorspillerne mangler FGH en træner til træningen onsdag og fredag. Til
træningen om mandagen mangler der i
skrivende stund et endeligt tilsagn fra tidligere træner.

Vi glæder os til at se jer alle igen til den
kommende sæson.
Med venlige sommerhilsner
Udvalget for FGH

Et af de nye tiltag for seniorspillerne er,
at FGH forsøger at få lavet noget fællestræning med naboklubberne og vil i
den forbindelse deltage i det næste netværksmøde for at se, om det kan lade sig
gøre. Endvidere påtænkes det at få noget
træningsinspiration fra DGI, således at de,
der ønsker at udvikle deres spil også kan
gøre det i FGH.

Geoteknik og Miljøopgaver, så er det Boreteknik A/S

Alt i hjemmeslagtning,
pålægsfade og lækkert kød

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

Benjamin mobil nr.: 29 40 75 87 - Arne mobil nr.: 22 10 72 84
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Status fra Gelsted Fjernvarme
Hvis man i den sidste tid har slået vejen forbi Ludvigsgårdevej 30, kan man
tydeligt se, at opførelsen af det nye flisværk er i fuld gang.
Siden uge 20 har der været fuld aktivitet
ude på grunden, efter vi fik vores byggetilladelse fra Middelfart Kommune. Den
første uges tid gik med at rydde grunden
for de træer og buske, som stod i vejen for
selve byggeriet.
Det er firmaet Linka Energy fra Lem, som
har hele totalentreprisen, med Hindsgaul
Entreprise fra Aarup som underleverandør
til selve bygningsdelen.

I uge 24 var der opstart på selve bygningen,
hvor den nye kedel skal stå, og som kommer til at forsyne Gelsted Fjernvarme og
Carl Hansen med grøn og billig varme de
næste mange år.
Hele byggeriet forventes at stå færdigt ultimo november, hvor det kommer til at stå
sin endelige prøve til vinter 2019/2020.
Men der et stykke vej endnu, inden vi er
nået dertil.
Efter tidsplanen skal selve arbejdet med
bygningen være færdig i uge 29, hvor kedel
og skorsten kommer og bliver sat på plads.

med forbindelse af rør, ventiler, pumper og
el. Alt dette kommer til at tage resten af
sommeren samt det meste af efteråret, før
det står klart til drift.
I mellemtiden er vi blevet færdige med
vores transmissonsledning, som er blevet
gravet i jorden fra det nye værk og op til
det gamle kraftvarmeværk på Tømmervej.
Vi begyndte at lukke vand på den nye ledning i uge 26, efter at den sidste svejsning
var lavet. I alt 117.000 l vand. Dette tog en

Denne skulle laves først, da denne er en
del af selve bygningen, og der hvor spåner

plader er så tunge, at det skal gøres med
en kran.

fra Carl Hansen & Søn skal ligge inden de
bliver lavet om til co2 neutral varme.

Når kedlen samt skorsten og posefilter er
på plads, går montagen af alt dette i gang

lille uge tid, før den var fyldt op, og da det
ikke er helt normalt drikkevand, der løber
inde et fjernvarmerør, men vand som bliver behandlet til dette, så tager det lidt tid.
Der skulle også bygges lidt om oppe på det
gamle værk, så der var plads til de nye rør
og pumper, der skal forbindes til den nye
ledning. Dette har vi brugt uge 26 og 27 på
at bygge om. Det er derfor, vi 2 gange måtte lukke for alt varme i byen, så vi kunne
begynde at modtage varme fra vores nye
ledning i starten af uge 28. Det blev fra de
to gamle kedler ude hos Carl Hansen, som
ikke har så meget at lave lige pt.

Rydning af grund på Ludvigsgårdevej

Udgravning til flisgrav

Montage af vægbeklædning

Da rydningen var overstået, gik selve anlægsarbejdet i gang. Den første store opgave var selve flisgraven, som er gravet 4,5
m ned i jorden og 4,2 m bred, og som går i
hele bygningens længde.

Selve kedlen skal løftes ned gennem taget,
som først endeligt kan lukkes der, og derved er selve bygningen færdig.
På billedet er de i gang med at montere
brandsikringsplader på væggene. - Disse

TLF. 4156 2674
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
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KLIPPEHULEN
HERRE & DAMEKLIP

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

Og da vi nærmest er ved at drukne i spåner
derude fra, så er det en rigtig god ide at få
lavet noget billig varme ud af dem og sendt
ind til byen.
Dette kan lade sig gøre ved, at vi har fået
lavet et midlertidigt omløb på de nye rør,
som er ført ind på det nye varmeværk og
derved kan vi få glæde af den restvarme,
der er ude fra Carl Hansen indtil det nye
værk står klar. Med dette kommer vi ikke til
at genere arbejdet derude, imens vi bygger.
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EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

Derved håber og regner vi med, at vi kan
slukke for vores gaskedler, som indtil nu
har været dem, der har leveret varme til
byen. De kommer nu til at være reservekedler i stedet for primærkedler, som
bliver den nye store fliskedel, der er ved at
blive bygget.
Gregers Hovgaard



GENBRUGSBUTIKKEN GELSTED
Åbningstider
Mandag	
Tors - fredag
Lørdag	

Midlertidigt omløb på det nye værk

Telefon
9.00 - 12.00
10.00 - 16.00
10.00 - 14.00

64 49 19 99
Tlf. vedr. afhentning

20 78 21 10

Bestil mad ud af huset til din næste fest hos os

NEM OG LÆKKER AFTENSMAD
- til en go’ pris

Montage af de sidste muffer ved det nye værk

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������������������ 115,-

Søndergade 1
5591 Gelsted
Tlf. 64 49 10 68
www.gelstedkro.dk
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Sommer og eftersommer i Gelsted Seniorklub
Med dette nummer af Gelsted Bladet må
det være på sin plads at ønske alle læsere en
fantastisk sommer.
Grillfesten den 19. juni
Gelsted Seniorklub har igen været aktive.
Vi har afholdt vores grillfest den 19. juni,
og ikke mindre end 73 deltog i dette arrangement. Jørn Erik grillede gris og kalv,
tilbehøret var nye kartofler og grøn salat +
islagkage – en rigtig dejlig sommermenu.
Ovenpå fik vi kaffe med Inges hjemmebagte småkager. Underholdningen klarede
Jørn Erik og Anne-Grethe. De skabte en fin
stemning med det lille potpourri af gamle
slagernumre.
Tur til Jens Galschiøts Galleri i Næsby,
den 29. maj kl. 11.00
8 friske piger fik en på opleveren, da vi
besøgte Jens Galschiøts værksted, galleri,
støberi og skulpturpark i Næsby. Vi tog
fra Holmegården kl. 10, og vi fik en meget
spændende guidning i værkstedet.
Jens Galschiøt har gennem årene skabt
mange samfundskritiske skulpturer og installationer. Med sine skulpturer og happenings forsøger Jens Galschiøt at tale til sin
egen og andres samvittighed. Vrede over
verdens uretfærdigheder er drivkraften i
Jens Galschiøts kunst.
Vi sluttede en spændende dag af med dejlige madpakker i solskinnet ude midt i skulpturgården omgivet af flere af de berømte
skulpturer, bl.a.: Fundamentalisme, H.C.
Andersen, Fortællerbrønden (en H.C. Andersen vandkunst), Fuckfingeren og sidst,
men ikke mindst Svinehunden.
Svinehunden blev brugt som landingsplads
af gærdesmutten, solsorten og endelig blev
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det rødstjertens tur til at sætte sig på øret.
En meget spændende dag var slut; men et
besøg hos Galschiøt kan klart anbefales.
(se mere om Galschiøts Galleri på hjemmesiden: www.gelstedseniorklub.dk )
Cirkusrevyen den 13. juni
Klokken 13.00 kørte bussen med 73 forventningsfulde mennesker mod Bakken i
Klampenborg. -Ja, jeg hedder Svend Amlund, og det er mig, I skal henvende jer til,
når det er ros - alle klager og problemer afleveres til Alice med den pæne (endnu) hvide
skjorte. Hun kommer også med kolde drikkevarer undervejs. Vi holder en pause på
Sjælland, hvor der er kaffe og kage til alle.
Vel ankommet til Bakken gik vi en tur
rundt og hyggede os – desværre svigtede
lærer Andersen os i år. Han kom slet ikke
ud på altanen; men grisehandlerens toilet
med det fine billede og grisehandlerens bil
kunne vi se samt bankdirektørens flotte bil,
Damernes Magasin og Skjerns Magasin. Korsbæk er rigtig hyggelig at gå rundt i.
I Bakkens Perle sørgede man for en lækker
buffet med drikkevarer, så vi efterhånden
var klar til at lade lattermusklerne arbejde ved dette års cirkusrevy. -Goddag og
velkommen - Sådan blev vi modtaget af
skuespillerne nede i salen. Helt klart en god
start. Så fik vi en forrygende, festlig og farverig forestilling med dygtige dansere og
flot scenografi. Desuden var det et velspillende orkester under John Prices entusiastiske ledelse.
Her skal fremhæves enkelte numre, nemlig:
• Britta Nielsen spillet af Lisbeth Dahl
ramt lige på kornet

• Alle pengene værd: Bankdirektøren,
Thomas Borgens efterrationalisering af en
fyring oven på hvidvaskskandalen spilles
flot af Ulf Pilgaard
• ”Panda-diplomati” om nuttede pandaer.
Lise Baastrup og Karsten Jansfort fortæller,
hvad meningen er med at udlåne de nuttede
pandaer til Danmark.
• Hunden Felix/onkel Børges dødsfald –
misforståelser. Virkelig sjovt.
• Ghita Nørby om Iben fra radio 24-7 spillet af Lisbeth Dahl. Den sidder lige i skabet.
• En smutter – de 2 eneste tilbageværende i Skat spillet af Jansfort og Lykkegaard.
Skarpt, skægt og med godt rimarbejde. Og
fint spillet.
• Et rasende menneske – en Jørgen Leth-parodi spillet mesterligt af Ulf Pilgaard
• Afslutning: Kim Larsen potpourri, hvor
alle kunne synge med
Hjem mod Fyn og Holmegården gik det i
glidende flot kørsel. Klokken 00.50 kunne
vi sige tak for en dejlig dag til arrangørerne
(Jytte og Britta) og Alice + Svend Amlund.
Tak til alle for en hyggelig og sjov tur.
Grillfest den 19. juni 2019
Så oprandt dagen, hvor vi skulle afholde
vores grillfest. Festen startede som sædvanligt kl. 12.00. Der var mødt 73 op til fest.
Der var nogle afbud grundet sygdom.
Menuen var grillstegt gris og kalv med nye
kartofler og grøn salat samt islagkage – en
rigtig dejlig sommermenu. Jørn Erik grillede fra morgenstunden, bestyrelsen snittede
salat til den helt store guldmedalje, der blev
pyntet op og dækket bord, så alt var klart til
gæsterne kom. Efter middagen fik vi kaffe
med Inges dejlige småkager.

www.gelstedbladet.dk

Underholdningen klarede Jørn Erik sammen med Anne-Grethe. Dels fik vi et fint
potpourri, bestående af gamle slagere, og
dels sang vi flere sange fra vores sanghæfter, akkompagneret af Anne-Grethe.
Ronald sørgede for lotteri i pausen, og de
mange fine gevinster blev fordelt. Nogle fik
flere end andre; men jo flere lodder, jo flere
chancer for gevinst.
Efter pausen fik vi 2. halvdel af
Anne-Grethes potpourri + flere sange fra
sanghæftet. Vi sluttede med: ”En dejlig
dag”. Igen et vellykket arrangement. Så er
der sommerferie til den 28. august.

Alt indenfor bogføring til små og
mellemstore virksomheder

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

Tak til Jørn Erik og Anne -Grethe for underholdning og til Jørn Erik for at grille gris
og kalv. Tak til Inge, der bagte småkager og
tak til alle, der hjalp til med oprydning, opvask mm. , tak til alle for at have taget det
gode festhumør med.
Gelsted Marked 15. – 18. august
Gelsted Seniorklub har en stand på Gelsted
Marked, hvor vi sælger kaffe og kage, øl og
vand. Mange af vores medlemmer har bagt
lækre tærter, lavet lagkager eller skærekager,
så kom endelig ind i teltet og få en god snak.
Hvis I har lyst til at hjælpe til,
så kontakt Britta på 2251 8470. Håber at vi
ser rigtig mange af jer til markedet.

Onsdagsmøderne med opstart onsdag
den 28. august
Umiddelbart efter markedet begynder onsdagsmøderne igen. Vi mødes til hyggeligt
samvær fra klokken 09:00 til 12:00 – til
morgensang + kaffe og rundstykker. Selvfølgelig skal vi også have gang i kortene og
snakketøjet igen.
Gelsted Seniorklub ønsker alle et rigtig godt
marked og en dejlig sommer. På gensyn den
28. august 2019, hvor vi starter op igen.
Bestyrelsen for
Gelsted Seniorklub

Pizzaria

Valentino

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

Ole Sloth Nielsen

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

Søndergade 3
Gelsted
Tlf.: 64491333
Dagligt åbent 15-21
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50 års jubilæumstræf på Gelsted Skole
50-års jubilæumstræf for realklassen
årgang 1966 – 1969 på Gelsted Skole.

forandringer – kælderen var næsten det
eneste, vi kunne genkende!

For 50 år siden i 1969 gik vi ud af 3. real,
og i den anledning mødtes vi - 11 elever og
2 lærere - fredag, den 21. juni på Gelsted
Skole i aulaen, hvor vi blev beværtet med
kaffe, rundstykker og brunsviger.

Efterfølgende gik vi til Gelsted Kro, hvor
der blev serveret en dejlig frokost og kaffe. – Derefter fik vi besøg af Hans Jensen
fra Ejby Kommunes lokalhistoriske arkiv,
der fortalte om Gelsted og nærmeste omegn helt tilbage til tiden, hvor jernbanen
blev bygget; et rigtig godt og interessant
foredrag med mange gode historier og tilhørende billeder.

Skolelederen fortalte om, hvordan skolen
fungerer i dag; meget anderledes fra den
tid, hvor vi gik i skole! – Bagefter blev vi
vist rundt, og der er sket mange og gode

Vejret var dejligt, så derefter tog vi en
”walk and talk” down ”Memory Lane” –
mange minder dukkede op, så der var masser at snakke om.
Vi sluttede af med middag på Gelsted Kro;
igen rigtig dejlig mad, en god afslutning på
en fantastisk dag!
Vi aftalte at mødes igen om 2 år – vi har
stadig meget at tale om, og der er stadig
mange minder at genopfriske.
Lone Warren

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

G
.4

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
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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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Her kan du finde
Gelsted Bladet
Bladet ligger bl.a. til afhentning i Ejby,
Balslev, Husby, Fjelsted, Ørslev og Kerte
kirker. Ejby Bibliotek, Super Brugsen Ejby
og Fakta 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.

27

www.gelstedbladet.dk

Stemningsbilleder fra Skt. Hans Aften
Holmegaarden søndag d. 23. juni

1

2

3

www.fhbyg-gelsted.dk

4

5

Vi er
medlem af

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

Ejby Apotek

Algade 11, Ejby · Tlf. 63 46 51 00

5591 Gelsted

Poul Jensen

40781100

Aarup Apotek

Bredgade 60, Aarup · Tlf. 63 46 51 05

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

Vissenbjerg Apoteksudsalg

GelstedBladet
samler på
gode historier

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

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

Tårup Udlod 3, Tårup Udlod
5591 Gelsted
28

