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Gymnastik fremvisningen 29. marts
Opvisningen var en kæmpe succes, normalt kan man ikke få armene ned
igen, men vi formoder da at alle er kommet på benene igen.

Karen Brink & Peter Brink

64 49 12 98 - Gelsted

Vestfyns
Husflid
Inge -Lise Andersen
Tlf. 28 84 40 64

Er du stresset og har du ømme muskler
- så ring og få en tid.
Lægeeksamineret massør og idrætsskadeterapeut

Kaj & Bettina Mariager
Toftevangen 19 - Gelsted. Tidsbestilling
Hverdage kl. 8:00 - 9:00 Tlf. 24210888

Henriks
Tømrerforretning

Tanderupvej 4 - Håre
5591 Gelsted - Tlf. 20 16 38 14

Gelsted Solcenter

Åbent alle ugens dage
Kl. 7:00 - 22:00
Gelsted Byvej 3 - Tlf. 20 43 20 77
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Gamle Ting Købes
” Loppemanden”
Henning Jørgensen

Søndergade 32 - Tlf. 64 49 14 43
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Nu kan sommerens grillmiddag vindes
ved Gelsted Banko
I Gelsted Banko sker der nye tiltag for at gøre det
mere spændende at gå til Banko i Gelsted forsamlingshus. Gelsted Slagteren har lavet rigtig gode og
spændende grillpakker og for at middagen skal være
fuldendt er der kommet en flaske rødvin i den helt
store grillpakke.
Det har været en succes
med flere kontant præmier og det følger Gelsted Banko op på. Nu er
der mulighed for at vinde
yderligere 5 kontante
præmier a 120 kr.
Bankoudvalget glæder
sig over de nye spillere
der er kommet til i den
senere tid, men der er plads til et par stykker mere i
forsamlingshuset. Henvend dig til hjælperne og de vil
skaffe dig en plads.
Er du ny i bankospillet, så tag en af de nye foldere ved
indgangen, der fortæller om de mange spillemuligheder der i dagens bankospil.
Vel mødt på torsdag i Gelsted forsamlingshus det er
kl. 19 spillet begynder, så vær der i god tid og få del i
det sociale samvær og den spænding, spillet giver.

Vidste du det om Banko
Banko (italiensk): banco; udråb i lotterispil, når
pladen er fyldt, egentlig: "Banken er min!"
Deraf bankospil, før i tiden om ænder, i dag mere om
kontanter.
Et meget populært spil der kan samle flere hundrede
mennesker, flere aftener om ugen.
Der spilles mange steder om en række, to rækker og
pladen fuld. Det er tilladt at have en kontantpræmie
på op til 5.000 kr.

Gratis forslag!
Skal vi ønske hinanden en god dag?
starte i morgen ?

- Skal vi

Der er masser af måder at gøre det på!
Det hele foregår offentlig under åben himmel, eller i
butikker eller hvor vi render på hinanden.
Det er behageligt at åbne sig, og sige hej. Mere
behageligt når begge parter gør det.
Det kan bruges på alle mulige steder og pladser.
Tænk at passere et barn og begge siger goddag.
Tænk at passere flere børn - og os alle siger hej.
Tænk at passere voksne og vi siger alle goddag.
Glem aldrig at hilse på nye, også udlændinge.
Dette bør være lov i mindre byer som vi bor i, men
helt unaturligt hvis det er i en større by. At passere,
kan det være gående eller på cykel.
Dette er alm. høflighed, i stedet for som nu, at mange slet ikke ser på deres omgivelser, og nærmest vil
gemme sig, og ser rigtigt triste ud.
Jeg mener også det er alm. god børneopdragelse.
Ingen af os har jo stjålet noget, så vær dog åben.
Egen erfaring: Efter flere gange, mest på cykel, har
jeg f.eks. om morgenen fået øjnene op på både mindre og større skolebørn, samt voksne mennesker på
vej til deres job, ved at sige hej, eller tydelig godmorgen, og de kvitterer så, om ikke lige denne dag,
så efterfølgende ser og
hilser vi på hinanden.Så vi er i gang - hej.
Skotteslik
Skotten til sin kone:
"Nu har drengen gået og
suttet på sin slikkepind
i 3 måneder, synes du
ikke snart vi skulle tage
cellofanpapiret af?"
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Seks skarpe spørgsmål
til Borgmester Steen Dahlstrøm
stillet af Erik Jakob Petersen
Lukningen af Gelsted Bygningsindustri har været et
chok. Har kommunen nogle muligheder for at forsøge
med at etablere f.eks. en industripark her, eller ved at
flytte nogle af kommunens tekniske foretagender her
ud ?
Kommunen og Erhvervsrådet vil altid være positiv og
hjælpsom over for etablering af relevante industrivirksomheder i bygningerne. Kommunen har pt. ikke aktiviteter som det er hensigtsmæssigt at flytte til bygningerne, men vil løbende være opmærksom på en sådan
mulighed. Dog ser jeg også meget hellere en løsning,
hvor private virksomheder fortsat spiller en stor rolle
for beskæftigelsen i området. Derfor er opgaven også
lagt hos Middelfart Erhvervscenter som løbende har
været og vil være i dialog om bygningens fremtid.
Vi spiller på de muligheder, vi har. Konkret erhvervsstøtte er nemlig ulovlig kommunal aktivitet.
Vi kunne også forestille os et beskyttet værksted herude, idet vi jo trafikalt ligger godt for mange af kommunens beboere ?
Der er mange udviklingsmuligheder i Gelsted og et
beskyttet værksted er blot en af dem. For alle parter
handler det om at være opmærksom på udviklingsmuligheder af den ene eller den anden art og gribe chancen, når den er der.
Lukningen af Gelsted Genbrugscenter var også et chok.
Må vi spørge lige ud: kan der ikke tænkes en tilbagevenden af centret i en ny form ?
Det glæder mig meget, at et privat initiativ omkring
bl.a. en genbrugsbutik er kommet op at stå. Jeg håber
og tror på, at initiativet er bæredygtig.
Kommunen har derfor ingen planer om at genetablere
en genbrugsbutik.
Bag ved Holmegården bruges i dag et område som en
slags affaldsplads, nu ikke alene for store mængder
haveaffald, men også bygningsaffald. Er det kommu-
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nens hensigt at få jordstykket brugt alene til mark eller
lade forholdene fortsætte som nu ?
Gelsted Borgerforening og Middelfart Kommune har
indgået en aftale omkring anvendelsen af bygningen
Holmegården og det område, der ligger lige bag Holmegården. Denne aftale giver både mulighed for at få
etableret en god genbrugsbutik og samtidig køre en
ordentlig genbrugsplads. Det er en aftale, jeg tror er til
gensidig glæde og gavn.
Det er tanken, at der også fortsat skal være genbrugsplads bag Holmegården, og at der på sigt skal være
plads til blandt andet haveaffald. Området uden for
indhegningen er ikke noget Middelfart Kommune disponerer over.
Gelsted har ingen ledige byggegrunde. Vil kommunen
ikke være med til her, som det f.eks. er sket i Ejby at
opkøbe passende arealer, så vi ikke føler os glemte ?
Det er rigtigt, at der ikke er kommunale byggegrunde
i Gelsted, men til gengæld er der i kommuneplanen
2009-2011 udlagt areal til omkring 65 boliger.
Vi må i forlængelse af arbejdet med kommuneplanen
vurdere, om der skal sættes gang i opkøb af jord og
ske byggemodning i området.
Hvis kommunen vil være med hertil, kan arealer findes
på lokalt initiativ. Var det ikke en god ide, om kommunen nedsatte et lille udvalg til denne opgave ?
I forhold til arealerne er det arbejde, der foregår i regi
af kommuneplanen pt. i offentlig høring. Der har alle
borgere og foreninger mulighed for at komme med forslag til, hvordan de fremtidige arealudlæg skal være –
også i Gelsted.
Jeg vil derimod gerne kvittere positivt for det store
arbejde, der foregår i Gelsted med at skabe et aktivt og
engageret lokalsamfund. Middelfart Kommune er naturligvis interesseret i at understøtte det arbejde, så godt
som vi nu kan, og som vi har mulighed for. Det vil derfor være en oplagt mulighed for blandt andet Gelsted
Lokaludvalg – at se på hvordan Gelsted som lokalsamfund kan udvikle sig i fremtiden og inddrage Middelfart
Kommune i det arbejde.
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Gelsted vinen
Vi havde tidligere en Gelsted vin, (omkring år 1998 2000) og nu syntes jeg det var ved at være tiden igen.
Men hvad skulle motivet være?
Hvilken lokal "seværdighed" ? (Den tidligere Gelsted
Vin, havde "vandkunsten" som står på torvet ved Totalbanken, som motiv)
Jeg kunne huske, fra et foreningsmøde, at Birgitte fra
"Den lille kunstskole", havde nogle børn som malede,
og deraf udsprang ideen, om at lave en lille konkurrence, og bruge de 4 udvalgte (vindere) som etiketmotiv.
Vi har valgt at støtte "Den lille kunstskole" med 1,00 kr.
pr. solgt flaske, og måske kan konkurrencen blive en
tilbagevendende begivenhed!
Der deltog 16 børn og bestyrelsen fra den lille kunstskole udvalgte 4 billeder som vindere.
Da årets Gelsted vin åbnede for salget og prøvesmagning den 1. maj stillede børnene op sammen med
deres maleri til fotografering og præmie overrækkelse i
Superbrugsen i Gelsted.
Vinene er udvalgt i samarbejde med Poul Haller fra
Haller vine A/S i Middelfart, og undertegnede.

Lægehuset Gelsted
Kunne også kaldes håbets hus
Når man opdager en skavank ved ens person, er det
der man søger hjælp. Uanset dens omfang.
Man bestiller en tid, og der tilstræbes at der gives en
konsultation samme dag.
Et meget stort arbejde er i gang for hver patient.
Der skal diagnotiseres, behandles, forebygges.
Et unikt system gør den praktiserende læge til tovholder for hvad der sker senere i systemet.
I lægehuset i Gelsted er der 6 læger:
Peder Sørensen, Jens Thygesen, Kirsten Bang, Walter
Ulrichsen, Maria Pedersen, Bente Lützen.
2 sygeplejersker:
Berit Bregnballe, Marianne Larsen
1 Jordemor: Dea Brøndum
1 Sekretær: Lene Madsen
1 Diætist : Majken Konstad:
Til at behandle ca. 6.000 patienter.
Parkeringen til lægehuset er et problem og man søger
at løse problemet hurtigst muligt.
Man er i gang med at renovere indvendigt, således at
alle lokaler er så lyse og venlige som muligt.
Man prøver også at hygge om husets ”gæster”, på
andre måder, det gøres bl.a. med en maleri udstilling
som der er i øjeblikket.

På billedet ses Jens Christensen fra Gelsted Superbrugs
overrække de fine præmier til :
Sabrina Ringberg Sørensen, Karoline Urenholt Madsen,
Lisa Lerup og Helene Jul Poulsen, som var de dygtige
vindere af etiket konkurrencen.
På billedet se de travle medarbejdere i lægehusets
komandocentral.
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Ny skoleleder i Gelsted
Den nye skoleleder på Gelsted Skole hedder
Annette Roed Ipsen.
Efter at have været lærer på Lyshøjskolen i Kolding, ledet en Pædagogisk Central i Bramming og sidst været konsulent
i Pædagogisk Udvikling i Esbjerg kommune, er Annette Roed Ipsen kommet til
Gelsted skole den 16. februar i år. Den
nye skoleleder stammer fra Odense, men
bor nu i Egtved.

”Folkeskole”
Det første spørgsmål lyder: Hvad
siger ordet ”folkeskole” dig ?
ARI: Folkeskolen er stedet ,hvor eleverne
skal lære, at der er mange forskellige
mennesker til, og at folkeskolen er for
alle. Den er en dannelse for livet i demokratiet. Den er den eneste tilbageværende institution for alle. Der er i øvrigt
mange, der gerne vil fortælle os, hvad vi
skal undervise i, men opgaverne i folkeskolen bør begrænses til undervisning i
folkeskolens fag, elevernes sociale udvikling og den demoktatiske dannelse.
”Færre fag”
Er der fag, der kunne undværes eller
forøges, f.eks. gymnastik ?

ARI: Nogle af de praktiske fag kunne måske
tænkes udført i en større sammenhæng.
Vi arbejder på Gelsted Skole med at tilrettelægge undervisningen i nyt og svært stof
på måde, så både børn, der lærer bedst ved
at se, høre, røre og gøre får det rette tilbud. Der kunne også være flere timer, hvor
man bevæger sig, mens man lærer, som det
f.eks. er set i Udsendelsen Plan B om Gauerslund Skole.
”Frikvarter i
skolegården”
Ville det ikke
være en god bevægelse for eleverne at
være ude i frikvartererne ?
ARI: Jo, skolebestyrelsen har vedtaget et
princip om dette. På
Gelsted Skole finder
vi det væsentligt for
elevernes trivsel og
indlæringsevne, at
de i frikvartererne får
frisk luft og bevægelse. I øvrigt arbejder
skolen med Middelfart Kommunes kost- og
bevægelsespolitik i det kommende skoleår.
”Disciplin”
Hvad lægger du i ordet ”disciplin” ?
ARI: I gamle dage var stram disciplin
det, man brugte for at skaffe ro i klassen.
Autoriteten fås ikke forærende, sådan som
dengang læreren satte sig op bag katederet og håndhævede autoriteten ved den
stramme disciplin. Disciplin i dag skal tage
udgangspunktet i respekt for forskellighed
og ro til læring. Derfor skal man etablere
dem ved hjælp af udøvelsen af lærerprofessionen ud fra erkendelsen af, at læreren
har det overordnede ansvar for indholdet i
undervisningen og tilrettelæggelsen af den
gode læringssituation. Eleverne inddrages i

tilrettelæggelsen af undervisningen på
disse præmisser, og eleverne har selv
god erkendelse af, hvad de kan have
indflydelse på, og hvad der er lærernes
og skolens ansvar. Der er dog stadig
brug for, at man på forskellig måde
regulerer elevernes adfærd, hvis den
er uhensigtsmæssig, og til det bruger
vi AKT- lærere. På skolen uddanner vi
to lærere i det kommende skoleår, som
kan stå for det forebyggende at arbejde
i forhold til elever, der har forstyrrende
adfærd. I stedet for skæld-ud har man
gode erfaringer med at arbejde med
dem i længere perspektiv. AKT står for:
adfærd, kontakt og trivsel.
En tiende klasse i Gelsted ?
ARI: Intentionen i 10-klasses lovgivningen er at skabe et ungdomsmiljø,
for at 10. klasse i større udstrækning
skal være brobygger til ungdomsuddannelserne. Derfor skal eleverne samles,
sådan at dette miljø kan opstå, og for at
man kan arbejde målrettet med denne
udvikling.
Vi koncentrerer os om skolens undervisning og udvikling, men også om,
at der er gode muligheder for, at børn
og unge trives i Gelsted i fritiden. Den
nye ungdomsklub starter efter sommerferien i den gamle pedelbolig ved
skolen. Klubben henvender sig til 7. +
8 klasses eleverne, og eleverne er selv
medbestemmende omkring indhold og
ungdomsskolens tilbud i Gelsted. De
ældste elever kan stadig bruge klub 79.
Derfor er der nu et tæt samarbejde med
alle foreninger m.v. i vort område om
også at tilbyde børnene i mellemtrinnet (4.+5.+6. klasse) nogle gode og
spændende fritidsaktiviteter. Vi søger nu
midler til finansiering af projektet. (Der
er fortalt herom i forrige nr. af Gelsted
Bladet).
--Til skolelederen. Tak for samtalen. Det
kan bevidnes, at skolelederen udstråler
lyst til faglighed og professionalisme.
Det lover godt for livet på Gelsted skole.
ejp
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Kunst

i Gelsted.

Jeg startede med at male lidt ude
ved køkkenbordet sammen med
nogle arbejdskollegaer.

Jeg kan godt lide at bruge mine
hænder og finde mine kreative
sider frem, lege med farverne, årstidens farveskift spiller nok også
meget ind i mine malerier.
Jeg bruger akryl maling, men også
andre matrialer, især i mine små

Nu har jeg indrettet et lille galleri i
mit hjem, hvor jeg står og maler og
hvor jeg kan have lidt billeder fremme
så andre også kan se hvad jeg laver.
Når jeg maler slapper jeg af fra hverdagens stress og
jag, og jeg håber
at andre når de
sidder og kigger
på mine malerier
også kan sidde
og lade fantasien
løbe, og jeg på
den måde kan
bidrage med at
glæde andre.
I øjeblikket har
jeg billeder udstillet i Stegsted og
på Gelsted kro, og
man er meget velkommen til at komme ind og se. Da
jeg har et fuldtids job ved siden med
skiftende arbejdstider vil det være en
god ide at ringe først hvis man vil ind
og se det lille galleri.

En god handel
Lars ville gerne købe sig en hest,
og tog ud til bondemand Børge.
De fandt en god hest, og aftalte, at
Lars skulle betale kr. 1.000,- kontant, med det samme, og hente
hesten dagen efter.
Dagen efter, da Lars kom for at
hente hesten:
Børge: "Lars,- jeg er meget ked af
det, men din hest døde i nat"
Lars: "Nej hvor trist, men OK, så
giv mig bare mine penge tilbage"
Børge: "Det kan jeg desværre ikke,
for jeg brugte dem på gødning til
markerne, lige da du var kørt"
Lars: "Hmmmm,- nå men så giv
mig det døde kræ"
Børge: "Jamen, hvad vil du dog
med en død hest ?"
Lars: "Jeg laver sgu et lotteri over
den,- så hold lige kæft med, at den
er død"
2 uger senere, render de to på hinanden på byens gågade.
Lars er totalt smart i tøjet, og ser
ganske fornøjet ud.
Børge: "Så flot du er ! Hvordan gik
det med hesten ?"
Lars: "Det gik kanon ! Jeg lavede
et lotteri over den, med 500 solgte
lodder á kr. 20,- = kr. 10.000,-"

Det
lille
galleri
Sonja
Truelsen.

Børge: "Lars for h...... - fik du slet
ingen klager ??"
Lars: "Jo - én - fra vinderen, så han
fik sin 20´er tilbage;-)"
Lars sælger i dag strukturerede
produkter i et datterselskab til IT
Factory.
billeder, såsom: sand, ståltråd små
tekster som udtrykker et og andet
om livet.

GENBRUGSBUTIKKEN

GL.Odensevej 20C
5591 Gelsted
Tlf 41431646
mail galleriet@nrdc.dk

GELSTED

Telefon 64491999
Mobil
26219706
Mobil
60294439 ( efter kl. 17.00 )
Dødsboer .m.m modtages evt. afhentes

Mandag
Tors – fredag
Lørdag

Åbningstider
9,00 – 12,00
10,00 – 17,00
10,00 – 15,00
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EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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Boedal udgiver bestseller
The Shack udkom
den 14. november på dansk med titlen Hytten.
Den amerikanske bestseller roman
The Shack, der er trykt i over 3
millioner eksemplarer og som har
ligget nr. 1 på New York Times'
bestsellerliste i 22 uger i træk, er
nu udkommet på dansk med titlen
"Hytten".
Temaet i bogen er følgende: Hvis
Gud findes, hvorfor griber han så
ikke altid ind når lidelse og tragedie rammer?
Bogen starter med at hovedpersonen Macks yngste datter Missy, bliver bortført på en ferie.
Politiet finder tegn på, at hun
er blevet myrdet af en seriemorder
i en forladt hytte i vildmarken.
Fire år senere modtager Mack
et besynderligt brev, tilsyneladende fra Gud, der inviterer ham op
til netop denne hytte.
Efter svære overvejelser beslutter
Mack at tage af sted, han begiver
sig tilbage til scenen for sit mest
uhyggelige mareridt. Hvad der
møder ham dér, vil ændre ham
for altid...for han møder nemlig
Gud selv. Det er Mack ikke ene
om. Det er også mange af bogens
læsere, som gør.
Såvidt handlingen i romanen.
Det er ganske interessant,
som denne roman deler vandene.
På den ene side er der dem, der
mener at denne her Roman har
potentialet til at blive vor tids største roman.
Andre er mere skeptiske. Heriblandt mange teologer. Kritikken

Undervisningen retter sig mod
3.klasserne og har været et folkekirkeligt undervisningstilbud, der
har været tilbudt rundt omkring af
de præster, der havde lyst og overlyder bl.a.: det er et sukkersødt gudsskud til at iværksætte det – siden
billede, den er kættersk i sit syn på
start 90-erne.
blandt andet kirken.
Her i Gelsted har det kørt nu i 6 år.
Bogen er efter min mening interessant
Og man må sige interessen fra forsom fænomen. Hvad er det, der går at
ældre og børn er stor.
denne roman går hen og bliver noget
Jeg håber også i år, at der komså udsædvanligt som en kristen bestmer rigtig mange børn. Tilbuddet
seller.
er gratis og I hører nærmere ved
Hvad er det for svar bogen giver, som
sommerferiens afslutning.
siger det moderne menneske noget.
Hvad er det for et gudsbillede, vi
FRA KIRKEBØGERNE
møder i bogen.
I næste nummer af Gelsted-bladet følDøbte:
ger en anmeldelse af bogen.
Dorthe Stæhr Nielsen
Indskrivning af konfirmander
2009/10
Traditionen tro er der indskrivning
af konfirmander den sidste søndag i
august. Vi indskriver de nye konfirmander ved en gudstjeneste i Gelsted
kirke søndag d. 30. august klokken 19
00.
Medbring fødsels- og dåbsattester.

Næste års minikonfirmander – de
nuværende 2.klasser
Minikonfirmandundervisningen begynder i Gelsted præstegård ultimo september. Jeg plejer at deltage i det
førstkommende forældremøde efter
sommerferien, hvor jeg får de første
fem minutter til at fortælle om undervisningen og dele tilmeldingsblanketter ud.

Celina Schmidt Israelsen
Tårupvej 18, Gelsted
Døbt 12.maj 2009
Frederik Drøge Larsen
Møllevej 2, Gelsted
Døbt d.19.maj 2009
Mathias Jespersgaard Johansen
Gl.Odensevej 24, Gelsted
Døbt d. 17.maj 2009
Døde I Gelsted sogn og /eller
begravet fra Gelsted Kirke
Johannes Hansen
Tårupvej 14 F, Gelsted
Død 29.marts 2009
Anders Christian Andersen
Tårup Udlod 19, Gelsted
Død 2.april 2009
Edmund Nielsen
Fredensgade 23 c, Gelsted
Død 3.april 2009

Gelsted Hallens
Cafeteria
Tlf. 64 49 18 69
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Axel Nielsen
Fredensgade 29C, Gelsted
Død 9.april 2009
Martha Kirstine Rasmussen
Tåruplundvej 15, Gelsted
Død 10.april 2009
Poul Hansen
Tårup Udlod 35, Gelsted
Død d.21.april 2009
Anna Strøjer-Hansen
Tårupvej 12 M, Gelsted
Død 2.maj 2009

Temagudstjenesten i Gelsted Kirke, tirsdag d. 19. maj.
Kærlighed er meget sundt – var titlen på temagudstjenesten i Gelsted Kirke
”Kærlighed er meget sund
Det virker hele døgnet rundt
Jo mere du elsker uden besvær
Jo, flere du syns er det hele værd
Jo, bedre bliver livet, jo mere bli’r
dig givet”

Ella Marie Knudsine Hansen
Søndergade 151, Gelsted
Død 9.maj 2009
Ejnar Olesen
Tårupvej 12 Q, Gelsted
Død 12.maj 2009
Kirketider
Søndag d.7.juni klokken 9 30
Søndag d.14.juni klokken 9 30
Søndag d.21.juni klokken 11 00
Søndag d.28.juni klokken 14 00 v/
Mikkel Holmegaard Larsen
Søndag d.5.juli klokken 9 30
Søndag d.12.juli klokken 11 00
Søndag d.19.juli klokken 9 00 v/
Mikkel Holmegaard Larsen
Søndag d.26.juli klokken 9 00 v/
Mikkel Holmegaard Larsen
Søndag d.2.august klokken 11 00
v/ Mikkel Holmegaard Larsen
Kirkebilen kører til hver eneste
Gudstjeneste.
Den er gratis. Bestil dagen før hos
Gelsted Taxi på: 64491430

Se flere billeder på
næste side.

”Æblehavens band” stillede op i kirken og
var med i gudstjenesten. De spillede og sang
med godt humør – over temaet kærlighed.
Hele vinteren har de øvet i konfirmandstuen,
- så aftenen var velforberedt og udstrålede
af masser af glæde og godt humør. Ud over
kendte salmer sang vi med på band’ets egne
numre, som de selv havde komponeret musik
til, og skrevet tekster til.
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Temagudstjenesten
Gelsted Kirke

i

Fra Superbrugsens generalforsamlingsmiddag,
med ØL som tema, er her en opskrift på en af forretterne, med øl som en af ingredienserne.
Vores lokale Dorte Asbjørn, har kreeret retten.

Varmrøget laks med persillecreme
4 pers.
4 små stykker varmrøget laks

”Ser Gud mon sådan ud”

”Vi tæller bedeslagene”

Grønsagsbund:
2 gulerødder i tynde strimler
1 porre i tynde strimler (kun den hvide
del)
1 persillerod i tynde strimler
200 g savoykål i tynde strimler

Pynt:
4 letkogte grønne asparges
persille
Persillecreme:
1,5 dl. Svane Hvede
1 dl. grønsagsbouillon
1 spsk. hakket bredbladet persille

Grønsagerne:
Rengør alle grønsagerne og skær dem i tynde strimler.
Giv dem et opkog i kogende vand og lad dem stå i vandet i ca. 3 min.
Gem grønsagsvandet til saucen.
Bræk enden af de grønne asparges og giv dem et opkog i kogende vand.
Lad dem ligeledes stå i vandet i ca. 3 min.

Saucen:
Kog grønsagsbouillonen og øl sammen.
Bland persille og creme fraiche i og blend det hele, smag til med salt og peber.

Anretning:
Æblehavens Band, med en af deres egne
sange.
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Læg grønsagerne på midten af en dyb tallerken og anret fisken på toppen.
Hæld saucen rundt om og pynt med de grønne asparges og persille.
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Vi besøgte igen i år Niels Eriksens bondegård, og vi dagplejere takker mange
gange for at Niels vil se os år for år.

Det er en kanon god dag for børnene, de ser hvor mælken kommer
fra, vi smager på den frisk malkede
mælk.
Vi ser også de forskellige maskiner,
det jo lige noget for børnene, der
syntes det er rigtig spændende.
Vi gik bagefter tilbage i legestuen og
spiste vores medbragte mad, og så
var børnene også klar til en god lur
:-)

På vej til bondegården

Tlf.: 30 70 10 69
Mail: lch@iso-it.com
www.iso-it.com
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I SuperBrugsen har DU valget, vi har udvalget!!!!
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Gelsted Lokaludvalg Arrangerer
Store Cykeldag, Søndag d. 14 juni
Både motionister og familier kan være med på cykelturen, som Gelsted Lokaludvalg er arrangør af den 14.
juni 2009.
Vi starter kl. 11.00 fra Holmegården (Søndergade 80).
Peter Brink er vores lokale guide på ruten, der går gennem Ørsbjerg Skov, forbi Faurskov Slot, Fisketrappen
ved Brende Å og forsætter derefter ud til stranden ved
Eskør. Hjemturen går gennem Hygind, Tellerup Bjerge
og det sidste stykke tilbage til Holmegården kører vi på
grusstien i Hylkedamskoven.

tid til at nyde den flotte natur og deres medbragte forplejning.
Det vil være en god ide at medbringe kamera og kikkert.
Arrangementet er en del af "Store Cykeldag” i hele
Middelfart Kommune (www.middelfart.dk/storecykeldag), som igen er en del af Dansk Cyklistforbunds
”Store Cykeldag” (http://www.dcf.dk/storecykeldag).
Håber, at vi ses den 14. Juni 2009!
Venlig hilsen
Gelsted Lokaludvalg

IKEA har overtaget Saab
og starter op med bilsalg

Ruten, der er ca. 30 km, kan studeres nærmere på
http://iform.dk/ruteplanner/gelsted/store-cykeldaggelsted. Hvis vejret eller deltagerne vil det, kan der på
dagen forekomme mindre ændringer til ruten.
Der holdes flere pauser undervejs, så deltagerne har
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Gymnastikken er ikke bare…

Lidt nyt fra Fodboldafdelingen

Børn er skabt til at bevæge sig, og til at udforske verden omkring dem. De har en fantastisk medfødt evne
til at vinde nyt land, at øve sig og mestre, at øve sig og
mestre. De begynder med at krybe, så rulle, så kravle,
så gå… Og hvis ellers vi voksne ikke stopper dem i det,
så fortsætter de fysiske landvindinger resten af deres
barndom og ungdom.
Det er derfor fantastisk, at de fleste forældre uge efter
uge henter, bringer og støtte op om deres børns sportsog fritidsaktiviteter – også her i Gelsted.
Hvorfor nu nævne gymnastikken, som noget der ikke
bare er…
Jo, for gymnastikken er ikke bare en hvilken som helst
idrætsgren. Den favner bredt, og er ”ikke målbar”. For
mange børns vedkommende er det også den første
form for idrætslige tilbud de stifter bekendtskab med.
Gymnastikken kan nemlig komme hele vejen rundt om
den motoriske, sociale, rytmiske, musiske, sanselige
og fysiske udvikling. Gymnastikken kan også i høj grad
være med til at skabe bevægeglæde, og dermed danne
et solidt grundlag for senere fysisk aktivitet.
Det er også specielt, at den første gymnastikoplevelse
ofte er en oplevelse sammen med mor og/eller far. Det
giver barnet tryghed og mod til at prøve nyt, og forsøgsvis afprøve fællesskabet og mødet med andre. Når
første sæson slutter, og fremvisningen er gennemført,
så er der selvfølgelig nyt at lære, når næste sæson
begynder; kolbøtten, håndstanden, flik-flakken og …
krumspringet… skal øves og mestres i årene frem.

Ungdomsafdelingen er kommet godt fra start. Der er
kommet en del nye spillere og der er stadigvæk plads
til flere.
Vi er medlem af Øens Hold og derigennem har en del
ungdomsspillere og deres forældre været på OB stadion
og set en kamp.
Søndag 19.april var U10 drenge til Energi Fyn Cup på
Odense Stadion. En kæmpe oplevelse for drengene,
både at være og spille på OB stadion. Efter deres egen
kamp så de OB SAS liga hold spille kamp

For resten; gymnastikken er ikke bare… en selvfølge.
Hey, vi mangler hjælpere til bl.a. nogen af børneholdene. Er du forælder, ung eller har du simpelthen bare
lyst til at hjælpe, så kom bare frit frem. Man skal ikke
være gymnast eller færdiguddannet idrætslærer!!! Det
vigtige er lysten til at støtte op om, og bevare det brede udbud/tilbud her i Gelsted.
Interesseret, så ring og snak med formand
Stine Svenson 22 44 26 69

Alle seniorhold er også kommet fint fra start. Vi har fået
et par nye spillere og enkelte spillere er flyttet til andre
klubber. Vi har ”kun” et herre senior hold, men arbejder på at få et serie 5 hold igang efter sommerferien.
Trænerne er på plads, så det er kun de sidste spillere vi
mangler.
Dame senior spiller 7 mands og det ene Gelsted hold
ligger flot i toppen af rækken. Holdet er for alle (pt. fra
20 til 53 år). Det andet hold er et samarbejde med
Aarup, med spillere fra begge klubber.
Har du en lille fodboldspiller gemt i dig og gerne vil
spille, så er der også plads til dig.
Følgende hold træner:
U4 + U5 piger /drenge
U6 + U7 piger /drenge

onsdag kl. 16.45 – 17.45
onsdag kl. 16.45 – 17.45

U8 + U9
piger onsdag kl. 16.45 – 18.00
U10 + U11
piger torsdag kl. 16.45 – 18.15
U12+ U13 piger tirsdag og torsdag kl. 17.30 – 19.00
U14 til U18
piger mandag i Gelsted og onsdag i
Aarup kl. 17.45 – 19.15
Dame senior træner sammen med U18 piger.
U8
U9
U10

drenge mandag og onsdag kl. 16.45 – 18.00
drenge mandag og onsdag kl. 16.45 – 18.00
drenge tirsdag og torsdag kl. 17.00 – 18.00

T a n d e rup

Vognmandsforretning I/S
Fik du ikke bladet i din postkasse ?
så ring - 6222 2222

Tanderupvej 60 - 5591 Gelsted
Flf. 6478 1083
Fax. 6478 1023
Erik - Mobil : - 2082 3083
Flemming - Mobil : 2081 4083
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U11+U12+U13 drenge
mandag og onsdag kl. 16.45 – 18.00.
Herre senior
fra 16 år
tirsdag og torsdag kl. 19.00 – 20.30
Oldboys og veteraner træner med herre senior
Oldboys kontakt Preben Lærke tlf. 64492994
Veteran kontakt Michael Beyer tlf.. 64491904
Fodboldafdelingen kom ud med et lille overskud i
2008. Flot arbejde af alle.
Kontingentrestancer for efteråret 2008 er mindre
end foråret 2008, det går den rigtige vej. Prøv at
tænke sig hvor billigt det er at gå til fodbold! Det
koster mellem 500 og 1400 kr. for en hel sæson.
Hvor kan man gå til sport for ca. 100 kr. om måneden, få nyvasket kamptøj og et bad efter træning
og kamp. Det er billigt. Det er ikke engang hvad et
ungt menneske bruger for at gå i byen en enkelt
weekend. Kan man få flere byture for1400 kr.? Nej ikke hvis man spørge dem..

Sidst i maj måned omdeles Middelfart vejvisere i gamle
Ejby kommune. Alle klubbens medlemmer bedes hjælpe. Kontaktperson Lene Danefeld.
Ungdomstur søndag den 28. juni. Alle ungdomspillere
får nærmere besked via deres træner.
Søndag den 20. september kl. 13.00 kommer Pigeraketten på besøg. Alle piger fra 6 til 12 år kan deltage
i denne store legedag. Tag din veninde med en tur i
månehjulet og på dribletur på mælkevejen.
I weekenden den 12. og 13. december afholder vi jubiæums Gelsted stævne i indefodbold.

Hvad sker der i klubben ?
Kom og se alle kampe og stævne. Der er gratis
entre til alle kampe. Der hænger plakater med alle
hjemmekampe og stævner i brugsen og i klubhuset.

Fairplay for alle hold. Vi skal sætte ekstra stor fokus på
dette område.
Vi skal alle være med til at give spillere og dommerne
en god oplevelse. Dommerne dømmer og leder kampene. Trænere, spillere og tilskuerne må og skal acceptere dommernes kendelser. Trænere og spillere skal
opføre sig ordentligt og på en værdig måde hver gang
de repræsentere klubben..
Husk vi er ALLE et forbillede for de unge i klubben. Vi
er alle en del af fairplay.

Vi står ved OK benzin et par gange om året, for at
hjælpe med at sælge OK kort. Klubben får et par
øre for hver liter solgt benzin. Det koster ikke ekstra
for den person som tegner OK benzin kort, men det
hjælper os, hvis kortet er registreret med klubnr. på
og er tegnet den dag vi står for salget.

Mange tak til Per Holst Christensen for et godt arbejde
i udvalget. Per blev på generalforsamlingen valgt til
næstformand. Vi fik to nye valgt ind i udvalget, som nu
består af:
Ronni Andreasen, Lene Danefeld, Marianne Engstrøm,
Thomas Jørgensen, Annbritt Olsen og Britta Jensen.

Klubdragt, en sort hummeldragt, kan købes via
Markussen sport i Aarup. Klubbens kontaktpersoner
Marianne Engstrøm og Ronni Andreasen.
.
Der sælges mållotteri i klubhuset og til hver hjemmekamp, for Herre serie 2, udtrækkes der tre vindere. Kontakt udvalget for køb af mållotteri.

TAK til alle hjælpere, forældre, dommere, tøjvaskere,
kridtmester, rengøringshjælp, trænere, holdledere for
de hjælpende hænder og arrangement omkring klubben..
Fortsættes side 16
Lidt ekstra opmærksomhed omkring køkkenet, både i
salg og hygiejne og det gav pote. En ny smiley og et
flot overskud. Det bedste i flere år. Tak til alle køkken
og banehjælperne.

www.fogl.dk
Gasværksvej 2, 5500 Middelfart
Tlf. 64 41 56 56 · ml@fogl.dk
64461788.indd 1

Søndergade 139 · Lunghøj · 5591 Gelsted
Tlf. 64 46 17 88 · pf@fogl.dk
24/02/09 15:09:49
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Nygifte

TAK til alle sponsorer for jeres gode støtte, uden alle jer
var vi ikke en så velfungerende klub, som vi er i dag.
Opfordring til alle. Støt op om de tiltag der er og kom
gerne med nye ideer til fodboldafdelingen og udvalget,
for vi vil gerne blive ved med at udvikle os. Fodbold er
en leg og vi vil gerne tilbyde alle i lokalsamfundet den
glæde ved at kunne spille fodbold.
På fodboldafdelingens vegne
Britta Jensen

Foto: Billedværkstedet Gelsted

Mette Schjødtz & Martin Michael Laugesen
tidl. Lundevej 9 i Gelsted

Nem og lækker aftensmad - til en go´ pris

Årstidens menu i restauranten
Forret:

Fra Gelsted Kro og Hotel
Wienersnitzel m. brasede kartofler, skysovs, ærter.

85,-

Spareribs m. mixed salat, pommes frites og dressing. 65,Mørbradgryde m. ærter og råstegte kartofler. 85,Kroens hakkebøf m. pommes frites, mixed salat & chilidressing. 65,Steak af oksehøjreb m. grønsager, pommes frites & whiskysovs 130,Alle retter fås også i børnestørrelse.

Koldrøget Laks på grov vinter salat m. pesto og hjemmebagt brød
Sprøde Crostini m. tomat, parmasinke gedeost og grillet peberfrugt.
Hovedret:
Beuf Bearnaise, steak af oksehøjreb serveret m. pommes frites,
bernaise sauce & årstidens friske grønsager.
Grillet svinemørbrad m. vinterrødder & persille,
dertil rosmarin kartoffelbåde & rødvinssauce.

Dessert:
Hjemme bagt chokoladekage m. vanilje is & syltede valnødder.
3 lækre oste, serveret med sprødt rugbrød & syltning fra kælderen.

Undgå ventetid – bestil i god tid – bestil ens
Nye Åbningstider i Køkkenet:
Mandag Lukket
Tirsdag – søndag kl.11.30 – 20-00

Skal De arrangere en fest for familien, venner, firmaet eller anden
sammenkomst, stor eller lille, og vil De selv være gæst, så lad Gelsted
Kro og Hotel overtage ansvaret for alle detaljer.
Holder De Deres fest på Gelsted Kro og Hotel, er De garanteret en
succesfuld aften Deres gæster sent vil glemme.
Vore hyggelige lokaler, vores erfaring, indstilling og service er Deres
bedste garanti for en vellykket fest og Dem som en afslappet vært.

Dansk Dæk Service
-DÆK TIL ALLE FORMÅLOdensevej 35 · Gelsted · Tlf. 64 49 10 63
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VIDSTE DU DET!
H.H. Tømrer/Snedker v. Henning Hansen
Hjortegyden 30 5591 Gelsted.
I denne svære tid, er det dejligt at fortælle om virksomheden der går godt, og øger arbejdsstyrken.
Firmaet startede lige fra bunden af for 24 år siden, men
lidt længere oppe ad bakken. I dag foregår det hele på
en tidligere gård, som når vi kører ind af alleen, ikke
ligner en større håndværksvirksomhed.
På en dør er der et lille skilt, hvor det står kontor, og
her stikker Margit, som er Hennings kone hovedet frem,
og kalder mig op. Jeg var nemlig på vej ind i det flotte
gårdstuehus, med skinnende nyt tag og flotte facader.

Vi startede snakken med lige at mindes den spæde
start for 24 år siden, og
udviklingen siden da. De omgivelser vi nu er i, blev
stødvis taget i brug for 14 år siden.
Vi er i kontoret hvor Margit Henning Jan og Jesper
ordner alt det administrative for der er i dag i alt 28
mand at trække på fra firma HH, og flere på vej ind.
Nyt er, at Hennings område er blevet udvidet, til at
være godkendt af nogle forsikringsselskaber til at køre
ud og vurdere skader for firma Scalepoint, så der er
mange jern i ilden i HH. - Vi kigger så over i den tidligere kostald, som nu er blevet et stort maskin og samle
værksted, som bliver endnu større, da trælageret der,
flyttes over i en ny meget stor lagerbygning. Dette for
at give plads til at samle større ting, som f.eks. specialspær og bindingsværkskonstruktioner. Renoveringer og
nyt bindingsværk er en stor artikel i HH, og der
køres over hele landet med disse spændende opgaver.

Vi reparerer også din bil

Her er eget supermoderne savværk, som kan skære
op - også til kollegaer, der har brug for specielt tømmer.
Egetræ dertil importeres i hele læs direkte fra skove i
Ukraine, da træ der fra er langtsomt voksende, og er
rigtig god kvalitet.
På maskinværkstedet er der altid 2 - 3 mand i gang
med, - ja ind imellem ting vi tror, ville være umulige

at lave, men med følsomme fingre og klart tænkende
hjerner, f.eks Michaels, der med stor tålmodighed, og
med gode hjælpere og maskiner klarer diverse specielle fyldningsdøre og prædike stole, som var det lavet
i gamle dage. - Intet her er umuligt. - Kun fantasien
sætter grænser.
Balancen i HH, kommer af en blanding af nyt og renoveringsopgaver, såvel lokalt og rundt i hele landet. Altså både en moderne fremstillingsvirksomhed, og en
god gammeldags stabil tømrer snedkerforretning, som
altid er klar til en snak om evt. nyt eller reparations
arbejde.
Se mere på HHs. Hjemmesider www.hh-hansen.dk
bn

Har du tid, lyst og mulighed for at
hjælpe GG&IF på Gelsted Marked
og er du endnu ikke blevet spurgt, kontakt da:
Stine Svensson:
22 44 26 69 eller
Mette Knudsen:
40 26 34 43

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

Tlf. 64 49 22 99

Husby Auto Storegade 23
5592 Ejby - Tlf. 64781446
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Helene Blum og Harald Haugaard
i Husby Kirke
Tirsdag d. 9./6. kl. 19:30 giver sangeren Helene
Blum og violinisten Harald Haugaard en koncert i Husby
Kirke. I en elegant blanding af Helene Blums klare
stemme og Harald Haugaards ekvilibristiske violin giver
de to kunstnere et vedkommende og innovativt bud på
musik med stærke danske rødder. Helene Blums kærlighedsviser, salmer og sommersange forenes med Harald
Haugaards instrumentale traditionelle musik i et på en
gang inderligt og kraftfuldt udtryk.
Begge kunstnere har i dette forår med stor succes udgivet hver deres solo album.
Om Helene Blums ”En gang og altid” skrev Fyns Stiftstidnede bl.a.
“Helene Blum har fået sit første mesterværk i hus. Mage
til stemme”
og gav albummet * * * * * * stjerner ud af 6!

sscene, hvor han har turneret med Serras, Sorten Muld
og ikke mindst duoen Haugaard & Høirup.
Harald Haugaard har høstet ialt 9 !! Danish Music
Awards, og i 2008 modtog han kollegaernes skulderklap i form af Dansk Musiker Forbunds Hæderspris.
Som udøver forener han stor virtuositet med hans højt
skattede lyriske klang til en dybt personlig og unik
tone. Hans elegante sans for detaljen kombineres med
et kraftfuldt udtryk i et moderne bud på traditionel
dansk musik. Eller som det ansete amerikanske tidskrift
Dirty Linen skriver: “Haugaard is the master of sublime
moments”
Med sig ved koncerten i Husby kirke i Ejby har de
guitaristen Rasmus Zeeberg

Helene Blum
“Mage til stemme”

Harald Haugaard
“Master of sublime
moments”

Og om Harald Haugaards “Burning Fields” skrev bl.a.
Jyllands Posten:
”Det hele fungerer i en perfekt blanding, hvor man ikke
tænker over, hvad der er gammelt, og hvad der er nyt
… Resultatet er slående.”
Og gav albummet * * * * * stjerner ud af 6!
Helene Blums kunstneriske ståsted er både det nyskabende og det rodfæstede. Som sanger tager hun
udgangspunkt i århundrede gamle sange, som hun genopfinder i nutidige fortolkninger og blander elegant med
nye sange, ofte hendes egne. Hun er dybt forankret i
det danske musikalske modersmål, men er samtidig
ikke bange for at udfordre det. Helene Blum er kort og
godt den danske sang anno 2009, og i 2006 modtog
hun en Danish Music Award for årets folk debut.
I januar 2009 udgav hun 2009 albummet ”En gang
og altid”, som fik et samlet anmelderkorps til generøst
at drysse med stjernerne. Jyske Vestkysten skrev, at
albummet “burde åbne en ladeport til karrierernes landevej”,
Harald Haugaards ladeport til karrierens landevej har i
mange år været vidt åben. Trods sin relativt unge alder
er han et veletableret navn på den globale folk- og root-
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Helene Blums kærlighedsviser, salmer og sommersange
forenes med Harald Haugaards instrumentale traditionelle musik
i et på én gang inderligt og kraftfuldt udtryk.

Koncert i Husby kirke

tirsdag den 9. juni kl. 19:30
Entré Kr 50,- betales ved indgangen

www.gelstedbladet.dk
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www.gelstedbladet.dk
Forårets konfirmander i Gelsted Kirke

Gør det
du er bedst til
det gør vi

Så kører det snart på sidst vers i Ivars gamle
grusgrav ved Tårup Udlod. De store maskiner er
rykket ind og er ved at fylde grusgraven op.

Husk ! DEADLINE næste nummer -13. Juli. Kl. 12:00

