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Brink’s Begravelsesforretning
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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Information om optagelse af artikler og billeder i
GelstedBladet
Gelsted Bladet er for borgerne i Gelsted og omegn.
Alle kan skrive en historie eller en nyhed til Gelsted Bladet.
Det skal bare være en beretning der har relation til Gelsted og omegn.
Redaktionen forbeholder sig dog ret til ikke at bringe artiklen hvis den ikke
har direkte interesse for Gelsteds borgere, eller beskære artiklen, hvis der
ikke er plads i bladet.
Bladet har en deadline, der skal overholdes.
Deadlinen står altid på side 2.
Alle artikler, meddelser, m.m. bedes om muligt sendt som
elektronisk fil, evt. som e-mail, eller word dokument, til E-mail :
post@gelstedbladet.dk
Evt. papir billedmateriale til postkassen SuperBrugsen Gelsted,
eller sendes til : Billedværkstedet, Ørsbjergskov 7 - 5591 Gelsted.
Evt. billeder der ønskes bragt i Gelsted Bladet, skal have en vis opløsning
på mindst 1 MB. Hvis billederne er mindre kan de ikke trykkes, eller vil se
meget dårlige ud.
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.

HUSK - Gør din indflydelse gældende .
GelstedBladets generalforsamling 22 April Kl. 19:30 på Gelsted Kro

Stor udskiftning i Gelsted Lokaludvalg
På udvalgets generalforsamling den 16/2 2010 ønskede udvalgets mangeårige
formand Irene R. Jensen, der var på valg, ikke at modtage genvalg. Samme
ønske havde udvalgets kasserer Susanne Friis og udvalgsmedlem Rune C. Schmidt.
På generalforsamlingen nyvalgtes Trine Jørgensen, Gitte Andreasen, Lars O.
Sørensen, Pernille Petersen, Erik Ginnerskov.
Udvalgets næstformand Kim Lund var på valg og modtog genvalg.
Sekretær Anne D. Friis var ikke på valg.
På udvalgets møde 3/3 konstituerede udvalget sig således:
Erik Ginnerskov, Søndergade 143A
Kim Lund, Dalbovej 10
Anne D. Friis, Toftevej 17
Gitte Andreasen, Toftevangen 55
Trine Jørgensen, Toftevangen 27
Lars O. Sørensen, Toftevangen 49
Pernille Petersen, Kingstrupvej 153

(formand)
(næstformand)
(sekretær)
(kasserer)
(menigt medlem)
(suppleant)
(suppleant)

Der er blevet oprettet en emailadresse til udvalget:

gelstedlokaludvalg@hotmail.com

GENBRUGSBUTIKKEN

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

Gamle Ting Købes
” Loppemanden”
Henning Jørgensen

Søndergade 32 - Tlf. 64 49 14 43
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Gelsted Lokaludvalg
Årsberetning 2009

I løbet af 2009 har Gelsted Lokaludvalg haft en del
at se til, og et par ting har vi selv været med til at
arrangere.
Den 28. februar 2009 holdt G-G. & I.F. sit 50 års
jubilæum, og her deltog vi i receptionen medbringende en gavecheck.
”Store Cykeldag” kørte af stabelen den 14. juni
2009. Vi havde arrangeret vores egen lokale cykelrute på ca. 30 km. Det var et vellykket arrangement med ca. 30 deltagere i alle aldre.
Peter Brink guidede os på ruten, der bl.a. gik gennem Ørsbjerg Skov, forbi Faurskov Slot, Fisketrappen ved Brende Å og ud til stranden ved Eskør. Der
blev holdt pauser undervejs, så deltagerne kunne
nyde den flotte natur og deres medbragte forplejning.
Arrangementet var en del af "Store Cykeldag” i
hele Middelfart Kommune, som igen var en del af
Dansk Cyklistforbunds ”Store Cykeldag”.
På Naturens Dag den 13. september 2009 havde
lokaludvalget arrangeret ”Test dig selv” ved Brende
Mølle. Det blev en stor succes takket være samarbejdet med Brende Mølle Fonden, Power Track,
Gelsted Gymnastik & Idrætsforening (GGIF) og
Astrid Harmsen. Der var noget for hjernen og en
masse fysiske udfordringer i det smukke terræn.
Vejret var fantastisk, og mange af de 115 – 120
deltagere gav os masser af positiv feed-back. Det
lykkedes os at ramme en stor bred målgruppe. I
svævebanen var yngste deltager 3 år, og den ældste 77.
I 2009 har der ikke været behov for borgermøder.
Det kan vi forhåbentlig tage som et godt tegn, forstået på den måde, at der pt. ikke er et alt overskyggende problem i vort lokalområde.
Genbrugsbutikken har takket være borgerne selv
nu eksisteret i et år, og den klarer sig godt.
Ungdomsskolen startede efter sommerferien, og
den er kommet godt fra start. Mange unge kommer

og hygger sig. Anne Friis deltog i arbejdsgruppen
under opstartsfasen.
På valgmødet i februar 2009 kom Anne Friis og
Stine Svensson ind i lokaludvalget. Af personlige
årsager forlod Stine Svensson dog at træde ud igen
i oktober 2009. I stedet kom suppleanten Rune
Schmidt ind i lokaludvalget.
I oktober 2009 blev lokaludvalgene i Middelfart
Kommune nedsat permanent. Form og indhold vurderes i sidste halvår af hver byrådsperiode, og én
gang årligt holdes et fælles dialogmøde med lokaludvalgene.
Fra den Lokale Aktions Gruppe (LAG) er der via
Irene Jensen, løbende blevet orienteret om LAG’ens
arbejde og dens muligheder for medfinansiering
af lokale projekter. Men det er svært at opdrive
projekter, hvor der også følger en ildsjæl/projektleder med. GGIF arbejder dog på projekt ”nyt gulv i
gymnastiksalen” på Gelsted Skole.
Sammen med kommunens øvrige lokaludvalg er
der startet et fælles arbejde med henblik på at få
en landdistriktspolitik i Middelfart Kommune.
Irene Jensen deltog i workshops’ne under det lokale ”Klimatopmøde” på Kulturøen i Middelfart.
Lokaludvalget har i 2009 indsendt høringssvar til
Middelfart Kommunes forslag til Kommuneplan
2009 – 2021, Sundhedspolitik og Trafikpolitik.
Endnu en stor tak til de borgere (herunder Lokaludvalgets medlemmer
og suppleanter), som i
løbet af 2009 har ydet
et stort bidrag i forbindelse med lokaludvalgets arrangementer.
Ligeledes har samarbejdet med Middelfart
Kommune og kommunens øvrige lokaludvalg også i 2009 været
godt.
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Minigolf Clubben Gelsted.
Vi er en lille klub som ligger godt
gemt på en privatgrund lige overfor
stationen ved banevolden.
Vi har eksisteret siden 1975 hvor
vi et par år havde spillet sammen
med en klub fra Odense som brugte de hjemmelavede betonbaner
som lå ved det daværende cafeteria men i 75 startede vi op for os
selv og vi har siden levet i bedste
velgående. Da cafeteriet lukkede
et par år efter fik klubben med
medlemmer og ikke mindst gode
venners hjælp bygget et klubhus
så de havde et fast tilholdssted.
Efter en del år med betonbanerne
fik klubben først i firserne økonomi
med kommunens hjælp til at købe
12 brugte eternitbaner som er de
foretrukne baner og en 10 år efter
blev de udvidet til de 18 baner
som kræves for at kunne afholde
mesterskaber. I de senere år har
vores medlemstal ligget konstant
ml. 30 og 35 men tidligere har vi
været oppe på 55-60 medlemmer.
Som alle andre foreninger slås vi
også med de små årgange og så
har vi nok ikke været gode og dygtige nok til at skaffe nye medlemmer så vi mangler i den grad unge
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mennesker i vores klub.
Vi spiller fra ca. 1 april til ca. 1 oktober på banerne ved stationen og om
vinteren spiller vi på Gelsted Skole i
gymnastiksalen hvor vi har nogle små
baner lavet i træ som nemt kan stilles
op. Disse bruges så til at vedligeholde
både formen og ikke mindst kammeratskabet som er en af klubbens styrker. Vi har flere
medlemmer fra
hele landet som
repræsenterer
Gelsted klubben
netop på grund af
deres kammeratskab.
Igennem årene
har vi ellers gjort
meget sportsligt for at gøre
opmærksom på
vores eksistens
idet klubben flere
gange har været
Danske Mestre
for hold og de er
næsten altid at
finde i top 3 og
mange gange har Den Danske Mester
i Enkeltmands repræsenteret klubben fra Gelsted. Også i 2009 har de
2 Enkeltmands mesterskaber Gelsted
folk på tronen. Alle
disse mesterskaber
bliver belønnet med
Dansk Idræts Forbunds guldmedaljer.
Ja der er ikke mange
der ved at minigolf er
medlem af D.I.F.
Ligeledes spilles der
både Europamesterskaber og Verdensmesterskaber i Minigolf
De seneste Verdensmesterskaber
fandt sted i Danmark
nærmere betegnet
i Arenaen i Odense
hvor Gelsted havde 2
mand på holdet.

Holdet består af 7 mand.
Igennem årene har vi lagt baner til
flere Mesterskaber og holdturneringen kommer forbi Gelsted ca. hver
3die år. Også i år kommer de forbi
Gelsted. Det sker i Weekenden d.
29-30 Maj hvor der er mulighed for
at se landets bedste spillere i Gelsted.

Ønsker i at vide mere kan vi besøges på hjemmeside 123hjemmeside.dk/gelstedminigolf
El. kontakt Jakob Petersen
40851577 el. Teddy Nielsen
21775260
Der er turneringer og stævner så
godt som hver weekend fra først i
april til først i oktober.
Af steder hvor vi kommer, kan
nævnes Nordborg på Als, Broager,
Silkeborg, Randers, Ålborg ,Roslev
ved Skive, Saxkøbing, Gladsaxe,
Juelsminde og Odense.
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CENTERRÅDET

- hvad er det ?

Centerrådet er et råd, der i kommunalt regi er valgt blandt og af
pensionister og efterlønsmodtagere.

tetsafdelingen arrangeret flere fester
for beboere og pensionister, f.eks.
- Ålegilde med underholdning af Keld

Centerrådets opgave er bl.a.:
- at medvirke til at gøre aktivitetscentrene på plejecentrene til
attraktive opholdssteder.
- at tilrettelægge arrangementer
og lignende på ældrecentrene og
i lokalområdet, - hvortil pensionister og efterlønsmodtagere har
adgang.
- at medvirke til at fremme det
sociale netværk for centrets og
lokalområdets pensionister.
- at samarbejde med aktivitetslederen, - og meget mere.
I de 2 år centerrådet ved Gelsted
Plejecenter har eksisteret har rådet
muliggjort , at :
- der er gåtur hver uge for de
beboere, der gerne vil ud og mærke vejret og se på omgivelserne.

og Hilda,- Tur til Tvillingegården, Julemarked m. underholdning af Gelsted skoles kor, - mannequinopvisning
med årstidens nye mode, - koncert
med syngedrengene fra Assens, - og
mange flere tiltag.
Udover bestyrelsen for rådet, der har
Edith Rasmussen som formand, er der
tilknyttet 15 - 20 frivillige, der hjælper
til hver gang, der laves aktiviteter.

Nye trøjer i Gelsted Banko
Efter mange år i rødt skifter
Gelsted Banko til blåt. Der er
ikke noget politisk eller kongeligt
i det, men de vil gerne give et
signal om, at Gelsted Banko fornyer sig.
Det kunne måske have været
betænkeligt, om det var muligt
at skaffe sponsorere til trøjerne
i disse krisetider, men 5 lokale
sponsorere, Super Brugsen Gelsted, Gelsted Slagteren, Totalbanken, Eldrup Lim, Toprevision
i Gelsted var ikke i tvivl om, at
Gelsted Banko skulle have nye
trøjer og var hurtige ude med et
tilsagn.
Det er dejligt at se idrætsforeningens sponsorere bakke op,
både ved det årlige nytårsbanko,
hvor der var rigtig mange flotte
præmier og nu med de nye trøjer.

På billederne ses beboerne en solskinsdag klar til at komme på gåtur,

De nye trøjer vises her af 3 glade
bankopiger fra Gelsted Banko
Fra venstre Dorte, Anja og Ida

- der en gang om måneden er kirkegang for kørestolsbrugere m.fl.
Rådet har i samarbejde med aktivi-

og beboerne samlet ved brugsen,
hvor Jens overrækker en gave: paraplyer. En rar ting at have med på
gåturen i den danske sommer.
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Emneuge på Gelsted Plejecenter:
”Smagen af Danmark”
Egnsretter, gamle ting, fedtemad og stakitøl var nogle
af ting, der var på programmet i uge 9, da vi holdt
emneuge i aktivitetsafdelingen i samarbejde med køkkenet og Unilever.
Mandag var der hjemmebagt rugbrød med frisklavet
rygeost, hertil stakitøl.

GELSTED TAXI HAR INDGÅET SAMARBEJDE MED TAXA FYN, HVOR DE
KØRER UNDER MIDDELFART TAXA.
Beslutningen er taget, og blev en realitet allerede
den 20 marts 2010, hvor den sidste taxi i gammel Ejby Kommune rykkede ind under den fælles
bestillingscentral.
Da vi blev storkommune tilbage i 2007, blev det
fra kommunens side besluttet at give dispensation
til Ejby Kommunes taxier, så de stadig kunne køre
som før. Men fra 2014 skulle de også være omfattet et bestillingskontor.
Gelsted taxi besluttede, at tiden var inde nu, til at
træde ind i fællesskabet.
Førhen passede de gammel Ejby Kommune, og
Middelfart taxa passede Middelfart. Nu dækker de
i fællesskab hele Middelfart Kommune.
Trods det nye navn er fokus det samme, som altid
- at levere god service til kunderne i lokalområdet,
som nu bare er blevet større geografisk.
Gelsted taxi har i et par år haft 2 vogne kørende
under Taxa Middelfart. Så med de sidste 3 taxaer
har Karl Chr. Knudsen i alt 5 vogne kørende under
bestillingscentralen. Samt 1 vogn kørende for
patientbefordringen, også under Taxa Fyn.

Tirsdag lavede køkkenet mad med gamle egnsretter:
oksekødssuppe,
skinkefrikadeller med stuvede kartofler,
frugtgrød med fløde og hakkede mandler.
Onsdag var der besøg af Hans Jensen fra Nørre Aaby.
Han viste billeder og fortalte om gamle Gelsted. En rigtig god formiddag, der gav anledning til megen snak og
gamle minder, skyllet ned med kaffe og brunsviger.
Køkkenet havde igen
lavet maden:
aspargessuppe, oksespidsbryst med peberrodssovs og hvedebrød,
og bondepige med slør.
Torsdag så vi film om
gamle håndværk, hertil
en fedtemad med salt
og æblemost.
Her var pyntet op med gamle køkkenting, tøj og billeder, samt salg af fynsk honning.
Aktivitetsafdelingen.
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KC busser fortsætter som hidtil, med 2 stk.
12 personers liftbusser. Aftaler, som der er f.eks.
med menighedsråd omkring kirkebil, følger med
over i det nye samarbejde. Tlf. 6449 1187
Basen vil fortsat være her i Gelsted, men bestillinger af Taxa vil fremover køre over bestillingscentralen, hvor flere personaler passer telefonen i
døgnvagt.
Ofte vil det være de kendte taxaer, der vil komme
her i området, men faktisk vil der være 18 taxaer
at trække på, da det er, hvad der er af vogne
under Middelfart Taxa.
Gelsted Taxi's telefonnummer udgår med tiden,
men bliver i en periode fremover omstillet til
bestillingscentralen.
Så fremover vil det nye Taxabestillingsnummer
være :
64 41 40 55
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VIDSTE DU DET?

Gelsteds fjernvarmemester -gennem 34 år,

Leif Johansen stoppede i dag d. 31.03. 2010, med varmeværkets indbydelse til åbent hus reception på GelNej - jeg havde hørt noget, men mon det virkelig
sted kro. Her mødtes så leverandører og samarbejdskunne være rigtigt?
partnere, der sammen med Leif har holdt næsten 101%
Trods advarsler om, at hvis ikke man har ærinde, så
varme på Gelsted i hele perioden.
vend venligst nu. Jeg tog tilløb til, som om jeg havde
Formanden Jørgen Christensen holdt en rigtig pæn tale
ærinde til Ørsbjergskov nr. 7, og traf manden i huset
og overrakte en fin ur gave, som betyder at Leif fortsat
som hedder Steen Asbjørn, som lod mig komme ind,
kan følge
for at fortælle mig lidt om min tvivl. Jeg fik så bekræftet
med
det som jeg havde hørt fra en tilfreds kunde, at f.eks.
tiden, og
gamle billeder der med tiden er blevet brun eller rødforsamlige, kan restaureres, og blive næsten som da de var
lingen
nye. - Det samme med gamle lysbilleder, som tillige kan
gav Left
reddes, og ”lægges” over på CD eller DVD, og dermed
en stribe
kan afspilles både på ens komputer, i TV’et i stuen.
hurraer
Vores gamle videobånd, der ellers vil blive ødelagt, kan
med på
han overføre til DVD.
sin vej.
Gamle, store eller små billeder med ridser, kan restau- Leif får
reres, og rødlige øjne kan fjernes, hvis man har problelidt eftermer med det. - Så ved vi alt det, plus at han også laver
sidning,
visitkort, brochurer, foreningsblade, o.s.v.
idet han
På bestilling i rimelig god tid, udføres portrætfoto i hans
har
lovet
at
sætte
den
nye
varmemester
ind
i
varmeeget studie.
værkets funktion. - Billeder forestiller første varmemeManden er en beskester Agner Pedersen i 16 år, og Leif Johansen i 34 år, og
den type, der skriden nye Bent Mouritzen, placeret foran det flotte gavever det meste med
bord.
bn
småt, idet jeg blev
bekendt med, alt
hvad han fortalte,
faktisk er annonceret her i bladet, med
overskriften :
- til en go´ pris
Billedværkstedet.
bn
Wienersnitzel m. brasede kartofler, skysovs, ærter. 100,-

Nem og lækker aftensmad

AUTOGÅRDEN I GELSTED ÅBEN IGEN

-og rart at smiley nu igen smiler så venligt!

Spareribs m. mixed salat, pommes frites og dressing. 80,Mørbradgryde m. ærter og råstegte kartofler. 100,Kroens hakkebøf m. pommes frites, salat og dressing. 75,Steak af oksehøjreb m. grønsager, pommes frites &

whiskysovs 140,-

Alle retter fås også i børnestørrelse.
Undgå ventetid – bestil i god tid – bestil ens

Thomas Hansen og Kaj Wosniak har igen indledt samarbejde på især store lastbiler og busser, med henblik på,
at Thomas overtager
Autogården i Gelsted, hvor han tidligere var ansat.
Her foretages som i de sidste mange år klargøring til
syn, samt reparationer, dækskift, svejsning.m m.
bn

Mandag Lukket

Tirsdag – søndag kl.11.30 – 20.00

Gelsted Kro og Hotel
Søndergade 1 - 5591 Gelsted

Tlf. 64 49 10 68. Fax 64 49 17 68
www.gelstedkro.d
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EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

7

www.gelstedbladet.dk

Kristi Himmelfart
Kristi himmelfarts dag fejres 40 dage efter påske og ti
dage før pinse. Den falder altså altid på en torsdag, tidligst 30. april og senest 3. juni. Kirken fejrer ved Kristi
himmelfart, at Jesus 40 dage efter sin opstandelse
steg til himmels.
For de fleste danskere har
Kristi Himmelfart en mere
perifer betydning. Kristi Himmelfart betyder ferie. En
kærkommen lejlighed til at
nyde foråret og mange af os
kaster os over havearbejdet
eller tager en sviptur op i
sommerhuset. Det skal ikke
være nogen hemmelighed,
at denne helligdag ikke har
den store folkelige bevågenhed. Mens for eksempel jul
og påske er funderet på en
række folkelige traditioner
med lys, juletræ, påskeæg og
familiesammenkomster, så er
Kristi himmelfart traditionsløs
og taler således ikke som de
andre højtider, til vore sanser.
Det er i grunden synd, at det
er sådan. For mig er Kristi
Himmelfarten fantastisk smuk
og vigtig kirkelig højtid.
Kirkeåret følger forskellige
punkter og ingen af dem kan
undværes. Det er forfatteren
til Lukasevangeliet og Apostlenes gerninger, der fortæller
om himmelfarten. Jesus giver
sine disciple, kort før han
tages op til himlen, en ganske bestemt opgave. De skal
vidne om ham og sprede den
viden til hele jorden. Og han
fortæller dem også, at de vil
blive udrustet med en særlig
kraft, Helligånden, og dermed
er der banet vej for den følgende højtid pinsen. Pinsen
hvor kirken, som vi kender
den i dag, bliver født.
Der er store ting på spil Kristi Himmelfartsdag. Man
kan tale om, at vi her fejrer
8

kristendommens gennembrud.
For her fortælles det, at Jesus
fór til himmels og satte sig ved
Guds højre hånd. På den måde
forblev han ikke bare en guddommelig magt for nogle enkelte: disciplene, jøderne – men
ganske enkelt for hele menneskeheden. En helt ny kosmisk
omvæltning finder sted. Nu kan
Gud, gennem sin søn, være til
stede alle steder og for alle. Det
er hele forudsætningen for kristendommen, som finder sted
her.
Når jeg har konfirmander, så er
de lidt hovedrystende overfor
den fortælling, der knytter sig
til Kristi Himmelfarts dag. De
fleste står af. Hallo! Vi lever i
2010! Jesus der som en raket,
en anden supermand farer til
himmels. Vi mennesker har
sidenhen erobret luftrummet og
en af de første astronauter rapporterede tilbage til jorden oppe
fra sin raket: Melder, jeg har
ikke set noget til Gud heroppe.
Den konkrete himmel, vi har
over os kan ikke længere være
Guds bolig, sådan som mange
tænkte det i gamle dage.

Himlen er en dimension, et
virkelighedslag, som vi mennesker ikke har videnskabelig
adgang til, men som er tilstede overalt. Vi siger, at himlen
er kommet til jorden. Det
himmelske er i det jordiske.
Det er i grunden synd, at
denne her Kristi Himmelfartsfortælling i al sin uforståelighed, for os moderne mennesker, kommer til at spærre
vejen for det, der i virkeligheden er en meget stor begivenhed og som fortjener lige
så megen opmærksomhed,
som de andre helligdage.
Opfaret til himmels, siddende
ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd. Sådan
lyder trosbekendelsens ord
om Jesus. Kristi himmelfart
markerer afslutningen på
Jesus´ liv på jorden. Kirken
fejrer altså ikke kun, at Guds
søn kom til verden, men også
at han forlod den igen. Gud
måtte forlade verden som
menneske, for at han kunne
vende tilbage som Helligånd i
pinsen.
Lige så længe kirken har fejret Jesus´ fødsel, har den
også festligholdt hans himmelfart. Det er ikke kun glædeligt, at Jesus kom til jorden, men også at han forlod
den igen. For med afslutningen på Jesus´ liv på jorden,
begynder historien om

Gelsted Hallens
Cafeteria
Tlf. 64 49 18 69
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fællesskabet af troende, kirkens historie.
Kristi Himmelfart falder i år
d.13.maj og det er Anders
Ellebæk, der har gudstjenesten i Gelsted kirke klokken
9 00. Så får undertegnede
mulighed for at festligholde
dagen fra kirkebænken.
Dorthe Stæhr Nielsen, sognepræst i Gelsted

D. 7.marts var der
indsamling
i Gelsted Sogn.
Vi havde en rigtig god dag d.
7.marts 2010, hvor den stod
på indsamling efter gudstjenesten i Gelsted kirke klokken
12 00. Det var hovedsageligt
konfirmander, der havde meldt
sig som indsamlere, men der
deltog også enkelt andre fra de
nærliggende sogne.
For konfirmanderne var det
en rigtig god oplevelse, at de,
langt de fleste steder, blev taget
godt i mod. Og det var med stor
stolthed, at vi, efter indsamlingsbøsserne om eftermiddagen var indleveret til banken og
pengene talt op, kunne konstatere, at der var samlet næsten
6000, - ind.
Det var trætte konfirmander,
der efter et par timers indsamling kunne vende tilbage
til konfirmandstuen, og få en
kom dejlig varm kakao og sandwich m.m, som medlemmer fra
menighedsrådet stod klar med.

Konfirmation d. 25.april
2010 i Gelsted
Der bliver i år to konfirmationer:

Klokken 9 30 og klokken 11 30

Følgende bliver konfirmeret klokken 9:30
Jakob Schaldemose Pedersen,
Lungeskovvej 14, Gelsted
Maks Vesti Nielsen,
Holsevej 20, Brenderup
Nicklas Dahl Petersen,
Kingstrupvej 153, Gelsted
Katrine Sofie Dietz,
Hønnerupvej 27, Gelsted
Frederik Sebastian Jul Eriksen,
Algade 35, Ejby
Søren Hedelund Petersen,
Lungeskovvej 26,Gelsted
Kathrine Hjorth,
Hønnerupvej 5, Gelsted
Josefine Møller Rasmussen,
Toftevangen 9, Gelsted
Joan Stenstrup Frandsen,
Tårup Udlod 10, Gelsted
Iris Bjørk Magnusdottir,
Gammel Odensevej 9, Gelsted
Line Jensen, Hovgårdsvej 8, Gelsted
Alexander Tietgen Zeberg,
Lundevej 7, Gelsted
Jesper Larsen, Altonavej 17, Harndrup
Sebastian Guldberg Dalgaard,
Søndergade 177 A, Gelsted
Følgende bliver konfirmeret klokken 11:30
Ditte Harmsen,
Dyregårdsvej 21, Gelsted
Tobias Østergaard Mikkelsen,
Tårupvej 29, Gelsted
Jens Fristed Navne,
Gammel Odensevej 25, Gelsted
Karoline Runøe Holst:
Gelsted Mose 9C, Gelsted
Sabrina Ahrnkiel Hansen,
Hedestedvej 5, Gelsted

Rikke Skovbo Jensen, Søndergade 5,
Gelsted
Christoffer Kock,
Søndergade 133, Gelsted
Matilde Teut Petersen,
Gammel Odensevej 38, Gelsted
Stine Bøllingtoft Jacobsen,
Højbovænget 9, Gelsted
Anna-Johanne Stæhr Rasmussen,
Gelstedvej 58, Gelsted
Amanda Corvenius Hansen,
Tornhøjvangen 11, Gelsted
Karoline Reinikka Jørgensen,
Søndergade 129, Gelsted
Kamilla Louise Janhøj Jensen,
Østergade 15, Gelsted
Sandra Rosenlyst Hansen,
Hønnerupvej 90, Gelsted

Kirketider:
Søndag d.18.april: 9 30
Søndag d. 25.april: 9 30 og 11
30 KONFIRMATIONER
Fredag d. 30.april: 9 30
Søndag d. 2.maj: 11 00
(Gelsted plejecenter deltager)
Søndag d.9.maj: 9 30’
Torsdag d.13.maj: 9 00
v/Anders Ellebæk
Søndag d.16.maj 9 00
v/Mikkel Holmegaard Larsen
Søndag d.23.maj: 11 00 Pinse
Mandag d.24.maj: 9 30
Søndag d.30. maj: 9 30
Søndag d.6.juni: 11 00

Kirkebilen
Kirkebilen kører til hver
eneste Gudstjeneste.
Den er gratis. Bestil dagen før
hos Gelsted Taxi på: 6441 4055
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FRA KIRKEBØGERNE
Døbte:

Anton Richelsen Jensen
Tårupvej 1, Gelsted
Døbt 31.januar 2010
Frederik Sebastian Jul Eriksen
Algade 35, Ejby
Døbt d.7.marts 2010
Anders Artit Lund Madsen
Søndergade 17 C, Gelsted
Døbt 1.april 2010
Amanda Pritsana Lund Madsen
Søndergade 17 C, Gelsted
Døbt 1.april 2010

Må man tage hunde med sig
ind i himlen –
handicapgudstjenesten
d.23.marts i Gelsted Kirke.
Tirsdag d.23.marts havde vi en
forrygende gudstjeneste. Det var
æblehavens band, der spillede til
en handicapgudstjeneste, hvor ca.
50 var mødt op. Gudstjenesten
hed: ”Må man tage hunden med
sig ind i himlen? – Om at miste”.
På trods af det lidt tunge tema,
var det en rigtig dejlig og levende
gudstjeneste. Ikke mindst på
grund af det særdeles veloplagte
band fra Æblehaven i Nørre Åby.

Døde i Gelsted sogn
eller begravet fra
Gelsted Kirke

til en uforglemmelig oplevelse.
Efter gudstjenesten serverede
menighedsrådet, kage og kaffe
og øl og vand m.m.
Næste gudstjeneste for handicappede bliver en temagudstjeneste, hvor vi vil tage
udgangspunkt i John Mogensens
liv og sange. Vi regner med, at
den kommer til at ligge i efteråret og desuden overvejer vi
flytte gudstjenesten til om formiddagen. Så kan endnu flere
måske deltage.

Laura Kjærgård sang
gospel i
kirken palmesøndag

Aksel Sørensen
Søndergade 81, Gelsted
Død d. 15.februar 2010
Bent Erik Andersen
Fyrrevej 12, Gelsted
Død d.21.februar 2010
Olga Sylvia Marie Rasmussen
Vestre Hougvej 70, Middelfart
Død 28.februar 2010
Finn Tjørnehøj Andersen
Tornhøjvangen 17, Gelsted
Død 7.marts 2010
Henry Nielsen
Tårupvej 14 H, Gelsted
Død d.9.marts 2010
Mia Marie Zyzell
Kastanievænget 15, Ejby
Død d. 17. Marts 2010
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Der blev spillet sange som: ”En lille bitte tåre, der faldt.” ”Himmelhunden.” ”Om lidt bliver der stille”.
Og naturligvis blev der sunget
salmer og der blev tændt lys for
dem, vi har mistet og savner. Denne aftens menighed kom fra forskellige institutioner rundt omkring
i Middelfart og Assens provsti og
var med deres engagerede deltagelse med til at gøre denne aften

Vejen – foredrag 5. maj
om Johannes-evangeliet
Johannesevangeliet er noget helt
særligt. Det viser nemlig Vejen til
et indre møde med Gud.
Foredrag d. 5. maj kl. 19.00 ved
Lene Højholt i Balslev Kirke.
Gratis adgang - også selv om der
venter de fremmødte en stor oplevelse!
Lars Højland

www.gelstedbladet.dk
Her lidt fra fødselsdagen i
Gelsted Genbrugsbutik!

opbakning lokalt til at få noget til at
fungere.

Efter et år som genbrugsbutik valgte bestyrelsen at fejre dagen med
at holde åben på 1 års dagen.
Så der var åbent søndag den 7
marts fra klokken 10,00 til klokken
14,00.

Det blev i løbet af dagen gættet på
hvad vi mon kunne omsætte for og
budene var både forsigtige og højtflyvende men jeg må erkende at det var
de højtflyvende der fik ret, der blev
omsat for ca. 7.000,00 kr., hvilket er
noget af en rekord især når vi tænker
på at alt var til halvpris.
DET VAR BARE FLOT.

Der var allerede inden butikken
åbnede folk der ventede udenfor,
så det tegnede til at skulle blive en
herlig fødselsdagsfest.
Dagen blev markeret med at der
var ½ pris på alt i butikken så der
var masser af gode tilbud og chancen for at gøre nogle gode handler.
Men inden at vi kunne komme i
gang havde ”pigerne” bagt kager
og der skulle dækkes borde og
kaffen skulle også være klar til
gæsterne, så der herskede stor
aktivitet fra morgenstunden.
Så blev dørene åbnet og der var
en livlig handel og mange ønskede
butikken tillykke og håbede at vi
ville fortsætte i mange år frem og
det vil vi selvfølgelig, og vi er kommet for at blive og være en del af
lokalsamfundet.
Der var stort fremmøde i løbet af
dagen og vi regner med at der har
været omkring 200 besøgende
hvilket var helt overvældende. Der
var mange fra lokalsamfundet men
der dukkede også mange op hvor
det var første gang de var her og
mange gav udtryk for at det heller ikke var sidst gang de var på
besøg. Der var også opkøbere fra
Sjælland som åbenbart havde læst
vores annoncer i aviserne.
Pressen var også forbi og snakkede
med vores kunder der blev taget
billeder så det var næsten som at
være til en stor begivenhed, hvilket
det også er, at der er så stor en

Lidt fra generalforsamlingen. Der var
mødt 20 medlemmer op og til at styre
generalforsamlingen blev Kim Lund
valgt til dirigent, så der var ingen slinger i valsen. Vedtægtsændringer, formandsberetning samt regnskab blev
godkendt, tak for det. Der blev valgt
ny kasserer Ove Andersen, da Birgitte
Jensen ikke ønskede at være kasserer
mere, men blev senere valgt som suppleant, der blev også valgt nyt bestyrelsesmedlem Dorthe Greve i stedet
for Anna Rubin som ikke kunne mere
tidsmæssigt. Det skal til de afgående
medlemmer lyde en stor tak for jeres
indsats.
Der bliver den. 17. April afholdt overrækkelse af tilskud til de donerede
foreninger, hvor Genbrugsbutikken
Gelsted vil være vært med lidt godt til
maven og ganen.
Vi skal i år overrække ca. 93.000,00 til
8 forskellige foreninger og glæder os
meget til at være de gavmilde givere.

Fællestræningen i Hallen.
Da klokken var 16.30 var der
kommet mange små og mellemstore gymnaster.
Birgitte startede med sang og
leg til opvarmning – jeg talte til
ca. 40 børn ved opstarten, men
der kom hele tiden flere til, så
der var nok 70 børn med foræl-

dre eller bedsteforældre.
Peter fortsatte træningen med
sine hjælpere, så alle blev rørt,
da redskaber til store og små
blev sat frem.
Der var indlagt en pause, hvor
der var frugt og noget at drikke
til alle.
I pausen var der udvalgsvalg,
her kunne man høre om udvalgets arbejde og melde sig til at
give en hjælpende hånd med.

Sidst men ikke mindst skal der lyde en
STOR tak til alle, og jeg siger alle der
har støttet så godt op omkring projektet Tak for hjælpen til alle

På bestyrelsens vegne Erik Larsen.

En god eftermiddag sluttede kl.
18.oo alle havde fået sig rørt,
leget og snakket.
En stor indsats fra ledere og
udvalg blev belønnet med mange glade smil fra gymnastikafdelings yngste medlemmer. Tak
for en dejlig eftermiddag.
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I SuperBrugsen har DU valget, vi har udvalget!!!!

Den perfekte vin til konfirmationsfesten
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Hermed lidt oplevelser fra Hobbyklubben
med nogle af de 14 elever (piger)
fra 10 til 14 år,
Sammen med Kirsten (sognekonge) og Liselotte, og
nogle af de ting de laver på onsdagskurserne.
Der er også plads til drenge, som kan tænke sig at lave
deres egne flotte ting på Holmegården.
Der læres om porcelænsmaling og efterfølgende brænding i de store rødglødende elektriske ovne.
Alt efter egen lyst laves glasskåle - lysestager - smykker - billedmotiver - som efter tilberedning, smeltes
ved temperaturer v 830 gr. C, alt afhængig af glastykkelsen.

Det anbefales at forældre sammen med børn kigger
ind, og måske får lyst til at udfolde sine evner.

På tirsdag formiddage er der voksen/børn hjælp hinanden kurser, hvor Kirsten ”brænder deres ting”.
Alle velkomne til at
kigge ind i
Hobbyklubben, som
findes i bygningen over
for Genbrugsbutikken.

Sidste lørdage i månederne er der blandet børn/voksenhold med forskellige valgte fag.
Lørdag d. 24. april laves der levende pile træer. - F.eks.
flettede træstammer eller flethegn der gror.
Lige netop noget for voksne og børn, der vil lave ting
sammen. Tilmelding, nødv. på 30 35 29 95.
bn

Gelsted krolfklub - starter sæsonen d.12 april,
hvis vejret tillader det. Ellers d.19 april, hvor vejret må
være rigtig fint.
Det foregår fra kl. 14 til 17 på banen bag GG&IF klubhus.
Der bliver første gang instruktions og dommerkursus
v.DAI.
Derfor vigtigt at møde op, og blive klar til at spille mere
rigtigt, så man kan blive i stand til et minikrolfstævne
om fredagen d. 4 juni, hvor alle er velkomne. - men
ellers mødes vi hver mandag fra d. 12 april fra kl. 14 til
17. Andre spilletider kan aftales med formand
Erik Nielsen Lundevej 24 tlf. 64491978
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Beretning fra gymnastik afdelingen
Jeg vil så fortælle om slutningen på den gamle sæson
og om næsten hele den sæson vi er ved at slutte af
nu. Gymnastik overnatning i klubhuset er med til at
runde sæsonen godt af. Den blev holdt i weekenden
op til vores fremvisning, så man lige kunne få pudset
det sidste af. Den blev holdt på en ny sund måde, uden
slik og sodavand og det var bare vejen frem, syntes
lederne som fik nogle roligere unger. Børnene skal nok
lige vænne sig til den sunde stil. Søndag den 29. marts
var der dømt gymnastik i hallen i Gelsted. Vi havde 7
hold fra egne rækker og to gæste hold på programmet.
Det blev en super eftermiddag, vi har aldrig før haft
så store hold fra afdelingen med og aldrig nogen sinde
har jeg set så mange tilskuere, så det blev en kanon
fremvisning. Vores 3 spring hold var også med til DGI
opvisning i Aarup det er dejligt at vi rigtig kommer ud
og viser os frem.
Så kunne vi holde ferie, hele afdelingen lå stille to
måneder. Udvalget skulle så småt i gang igen, vi ville
nemlig prøve noget nyt, for at få et bedre sammenhold
lederne imellem, derfor holdt vi vores ledermøde først
på sommeren som vi plejer, de skulle bare komme lidt
før for de skulle selv lave deres mad i klubhuset. Det
blev en rigtig hyggelig eftermiddag og aften med god
mad og hele sæsonprogrammet blev sat sammen. Det
var svært for os, da mange af vores gode unge leder
skulle ud og rejse. Der skulle så findes nye. Lars fra
udvalget stod for at skrive vores reklame brochurer
og Bent står for vores hjemmeside. Til den nye sæson
kunne vi starte det største antal hold nogensinde 15
stk. Der bliver trænet i salen, klubhuset og rundt i
byen for løbe og stavgangs holdne. Ellers havde vi ikke
kunne starte så meget op. Vi var noget spændte da vi
i uge 38 startede sæsonen op. Det var også en noget
sløv start vi fik på vokse holdene, men børneholdene
havde bare flot tilslutning. Men som tiden gik så kom
der flere og flere på næsten alle hold. Det er med stor
glæde at jeg efter efterårsferien kunne sige at vi havde
tilslutning nok på alle hold, så ingen skulle lukkes. Frem
mod jul kom der flere og flere og da jeg gjorde status
havde vi 321 gymnaster det største antal nogensinde,
så vi har svært ved at få armene ned. Vi er også langt
den største afdeling under GG & IF.

Så blev det jule tid og der skulle laves juleafslutninger
i salen og i klubhuset. Men det var i den uge hvor vi fik
al vores første sne, så vi måtte aflyse en del af dem,
men ingen blev snydt, de fik deres ting fra julemanden
da vi startede op efter jul.
Når der kommer så mange gymnaster, kommer der
også gode penge ind, de blev brugt på at forkæle
ungerne lidt ekstra til jul og så blev der indkøbt håndvægte, liggeunderlag og rendondo bolde. Redskaber
lederne har ønsket sig. Det er jo dejligt når man kan
give dem det de efterspøger.
Her i det nye år, har udvalget holdt møde for vi skulle
have planlagt et ledermøde sidst i januar. Det blev
holdt og vi fik sat vores fællestræning på skinner. I år
ville vi selv stå for den, tirsdag i uge 7.
Det blev en rigtig god og hyggelig eftermiddag hvor der
var ca. 80 unger i hallen og en del forældre ude ved
siden og med på gulvet.
I udvalget havde vi besluttet at prøve noget nyt, vi ville
holde vores udvalgsvalg under en pause ved fællestræningen, når vi nu havde samlet en masse menneske i
hallen.
De fire udvalgsmedlemmer og jeg som formand blev
genvalgt. Men der kom også 4 nye ind i udvalget og det
var bare super dejligt. Alle fremmødte fik sodavand og
frugt af afdelingen.
Områdeudvalg Middelfart der sidder jeg stadig og vi
arbejder med at få samlet de 14 foreninger med gymnastik i kommunen og lave kursus og gymnastik ting
ude ved os selv, så det hele ikke skal foregå i Odense.
Vi stod for en voksen gymnastik formiddag sidste år
med fin tilslutning og her sidst i marts står vi for hele
DGI opvisningen i Lillebæltshallen.
Vi er i fuld gang med de sidste træninger i denne
sæson 2009/2010. Jeg vil gerne takke vores gymnaster
bliv nu ved med at være aktive. Stor tak til afdelingens
20 dygtige og trofaste leder. Tak til gymnastik udvalget. Tak for et godt samarbejde med hele bestyrelsen.
En god tanke sendes af sted til alle de mennesker som
giver afdelingen en hjælpende hånd i hverdagen.
Beretning skrevet af
Formand for gymnastik afdelingen under GG & IF
Stine Sandberg Svensson

T a n d e rup

Vognmandsforretning I/S
Tanderupvej 60 - 5591 Gelsted
Flf. 6478 1083
Fax. 6478 1023

V/ Margit Christensen
Grønnegade 26 5591 Gelsted
TLF. 64 49 18 28
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Gymnastik fremvisning 2010
Så oprandt dagen, hvor vintersæsonens gymnastik
skulle vises frem. Søndag d. 21.marts var mange
Gelsted borgere, store som små, gamle som unge,
mødt talstærkt frem i Gelsted Hallen.
Kl. 14.00 førte fanerne an, og ind marcherede sorte,
orange, røde, blå
og grønne trøjer.
Gulvet blev fyldt
med gymnaster,
og formanden for
Gymnastikafdelingen, Stine Svensson, bød velkommen.
Der blev sunget
forår ind i rummet,
og en let utålmodighed bredte sig,
mens årets leder og årets GG&IFèr blev udnævnt.
Det blev henholdsvis Marianne Svensson og Rasmus
Petersen. Desuden fik foreningen overrakt en rekord
stor check fra OK-benzin på godt 32.000 kr. Stor tak
til alle der tænker tanken, og
erhverver sig, og
bruger, benzinkortet.
Eftermiddagens
program talte hele
9 hold; 6 børnehold, 2 voksenhold, og et gæstehold fra DGI Fyn.
Det var et dejligt varieret program, hvor der var
redskabsbaner, serier, sanglege og flotte spring på
gulvet. Lidt utraditionelt leverede M/K motion en
boldduel, børn blev brugt som bander , –og der blev
skam spillet for at vinde! Voksen-barn holdet fik
også fuld opmærksomhed, da de indtog gulvet med
en nissehue parade (jo, julen varer lige til påske!).

Det var helt tydeligt at se, at alle hold havde arbejdet, øvet og svedt for at levere varen. Virkelig flot
og
fyldigt. Til alle gymnaster var der efter endt opvisning et stykke frugt, sponsoreret af Superbrugsen i
Gelsted.
Gæsteholdet fra DGI Fyn, Fynsholdet, sluttede af
med et brag. 75 gymnaster fyldte gulvet, og fik vist
hvad man kan, hvis man fortsætter med gymnastikken.
Alt i alt en super dejlig eftermiddag, som alle, både
gymnaster, instruktører, tilskuere og frivillige hjælpere, havde deres andel i.
Det var slut på denne sæson, og Gymnastikudvalget
ønsker alle gymnaster og instruktører en god sommer – og så på gensyn til næste sæson.
På Gym.udvalgets vegne Birgitte Juul Larsen

Sne ingen hindring.

Stavgangholdet får sin ugentlige tur enten solen
skinner eller alt er dækket med sne.
Vi mødes hver mandag kl. 10.- ved Holmegården
- Du er også velkommen.

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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Klubmesterskab i
FGH Badminton 2010.

Klubmestrene for ungdom blev
følgende:

I FGH Badminton blev der d. 5-6
marts afholdt klubmesterskab i
Gelsted hallen. Mesterskabet startede fredag aften med indledende
runder for voksne. I forhold til de
forrige år, var der desværre ikke så
stor tilmelding til arrangementet.
Derfor blev der ikke spillet til sent
på aftenen, men et par klubmestre
blev der fundet.
Lørdag morgen startede klubmesterskabet for ungdomsspillerne kl.
9.00. Her skulle der findes klubmester i 13 kategorier. Der blev spillet mange gode og lange kampe,
så de sidste kampe blev afviklet, mens seniorer, veteraner og
motionister var gået i gang med de
afsluttende runder. For nogle spiller
var dette deres første stævne og
for alle en rigtig god oplevelse. Da
alle kampene var spillet færdig var
der præmieoverrækkelse. Både af
de præmier, som vi havde fået af
vores sponsorer og af vandrepokaler. Der var også overrækkelse af
den store pokal til årets ungdomsspiller. Igen i år var vi meget heldige og glade for de flotte sponsorrater vi fik og vil i den forbindelse
have lov til at sige mange tak til:

U11 HerreSingle Tobias Andreasen
U11 DameSingle Kamilla Lærke
U11 HerreDouble Tobias Andreasen /
Niclas Jørgensen
U11 DameDouble Mathilde Hyttel /
Regitze Grossmann
U11 MixDouble Nanna Petersen /
Tobias Andreasen
U13 HerreSingle Alexander Grossmann
U13 DameSingle Mathilde Hyttel
U13 HerreDouble Alexander Grossmann / Mikkel Moss
U15 HerreSingle Jonas Lillelund
U15 DameSingle Caroline Nielsen
U17 HerreSingle Mogens Kjær
U17 HerreDouble Mogens kjær /
Jonas Lillelund
U17 MixDouble Caroline Nielsen /
Mogens Kjær

ANYTIME, AUTOGÅRDEN HARNDRUP,
ETS,
AUTOMESTER GELSTED, AXEL HANSENS EFTF.
DAGLIG BRUGSEN HARNDRUP, OVETHI,
DANEFELD BILER, DEN DANSKE BANK, EJBY,
DIN TØJMAND EJBY, EJBY ISENKRAM, HOME,
FLEMMINGS AUTO, HARNDRUP MASKINFABRIK,
FLEMMING BAGER, GELSTED TANDLÆGERNE,
GMF, HANSENS GRØNT OG FRUGT, REMA 1000,
SALON LENA, K.H. KETCHERSPORT,
HVIID´S GOURMET, LENE OG JØRGEN,
OK-BENZIN, Ejby, SUPERBRUGSEN EJBY,
MASSØR BETINA OG KAJ MARIAGER,
PLANTEGÅRDEN,
RISHØJ OG ANDREASEN,
STRØJERS PLANTESKOLE, TAXiBUS EJBY,
TOPREVISION,
TÆPPEHALLEN,
XL-BYG GELSTED TØMREHANDEL.

Som sædvanlig afsluttede klubmesterskabet for ungdomsspillerne
med fællesspisning sammen med
de forældre og søskende som havde lyst.

Årets ungdomsspiller blev Andreas
Bager
Omkring lørdag middag startede de
voksne op igen, for at spille de afsluttende runder af klubmesterskabet.
Som førnævnt, var der ikke så mange
tilmeldt som de forrige år og det
gjorde at der ind i mellem var en del
ventetid mellem kampene. Men for
nogen var dette en fordel. Der blev
sammensat nye par, folk stillede op
i flere rækker og andre fik mulighed
for at tage en ekstra kamp på nogle
af de ledige baner. I C-rækken for
motionister, var der nye spiller med
og vi håber på at der vil komme flere
til næste år. I denne sæson har vi
haft ledige bane for motionister og
til plads til nye spiller, så vi håber på
at nogle af tilskuerne og andre med
interesse for badminton kunne tænke
sig at spille med i næste sæson. Ligesom for ungdomsspillerne, blev der
efter den sidste præmieoverrækkelse
afholdt afslutning for deltagerne, som
samtidig også er afslutning for denne
sæson. Resultaterne fra senior, veteran og motionister blev:

Dansk Dæk Service
-DÆK TIL ALLE FORMÅLOdensevej 35 · Gelsted · Tlf. 64 49 10 63
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Herresingle A-rækken:
Rene Pedersen
Herredouble A-række.
Bent Sørensen / Jeppe Madsen
Damesingle A-rækken:
Ulla Levinsen
Damedouble A-rækken:
Anne Sofie Bay / Inger Bie
Mixed double A-rækken:
Anne Sofie Bay / Karsten Knudsen
Herredouble B-rækken:
Erling Hansen / Jim Nielsen
Damesingle B-rækken:
Mie Lambertsen
Damedouble B-rækken:
Lone Prisak / Glenda Nielsen
Mixed double B-rækken:
Lisbeth Enevoldsen / Erling Hansen
Herresingle C-rækken:
Michael Jørgensen
Herredouble C-rækken:
Erling Larsen / Ole Pedersen
Mixed double C-rækken:
Karen / Holger Hansen
På billedet ses et par af vinderne i
de voksnes rækker. Vi er desværre
ikke i besiddelse af nogle fra ungdomsstævnet.

FGH Badminton takker hjælper,
træner og forældre for den gode
støtte og opbakning. Vi håber på at
se jer alle igen til næste sæson en
gang i august
Med Sportslig Hilsen
FGH Badminton

www.gelstedbladet.dk

De ældste af os er

Festlig Generalforsamling
i Super Brugsen - Gelsted
Generalforsamlingen startede med
formandens beretning, og udover
året der var gået, fortalte han også
om en ny bonus ordning til medlemmerne, hvor der som udgangspunkt er bonus på alle varer, og
hvor denne bonus bliver større
efter hvor meget eller hvor ofte,
man handler i butikken.
Derefter fortalte han om modernisering af grøntafd. i butikken.
For at bære udviklingen i den rigtige retning har vi valgt at etablere
nedkølet frugt og grønt afdeling.
Vi indretter den eksisterende
frugt- og grønt afdeling på ny
med glasvægge ud imod resten af
butikken, køling i rummet etableret
med vandkølet anlæg for at det
skal være den mest miljørigtige
løsning. Ved ind og udgang etableres lufttæpper som er med til at
holde den kolde luft inde i frugt- og
grønt afdelingen. Om natten har
vi valgt, at der skal være slukket
for lufttæpperne og der er så rullet
natgardiner ned til at holde kulden
inde i frugt- og grøntafdelingen.

bare 80 år - og aktive
badmintonspillere!

smagning af 10 dejlige vine fra Chile,
Argentina, og lidt Italien, som uddeler
Jens Christensen, præsenterede på
saglig og festlig vis.

Så der blev spist, smagt på vine og
diskuteret, og som aftenen skred frem
blev stemningen løftet gevaldigt i vejret, godt hjulpet på vej af de prægtige
vine.

Vi reparerer også din bil

Resten af generalforsamlingen
forløb planmæssig, og efter der
var klappet af, gik man over til,
hvad mange ventede på, aftenens
videre program, en dejlig 5 retters
menu, lavet af brugsens egen slagter og delikatesse afdeling, og vin

Husby Auto Storegade 23
5592 Ejby - Tlf. 64781446

Man tror helt forkert, når nogen
mener Gelsted seniorer "bare"
spiller kort - syer - strikker
- spiller bob - laver puslespil dartspil - petanque inde eller
udendørs - tar på udflugter eller
holder årstidsfester. I vintersæsonen er der 8 - 10 stk af os
der spiller badminton i Gelsted
og Ejbyhallerne.
Ingen af os er på vej til at blive
solgt til udlandet. - To flittige
spillere er bare 80 år.
En rigtig god sæson er afsluttet.

Vi har plads til 20 spillere
næste sæson, så kom bare
frem.
bn

Årstidens menu
2 retter 180,3 retter 215,Se mere på vores nye hjemmeside

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

Tlf. 64 49 22 99

BILSYN · BILVASK · BENZIN
Danmarks billigste bilsyn: 290,(nemlig 349,- incl. en bilvask til 59,-)

Fyns Drive-In Center

www.gelstedkro.dk
Gelsted Kro og Hotel

Søndergade 1 - 5591 Gelsted
Tlf. 64 49 10 68. Fax 64 49 17 68
www.gelstedkro.d

Grønnemose · Gl. Hovedvej 27 · 5560 Aarup · Tlf. 6443 1251
Drivein eller tidsbestilling (BOOK) på www.fynsdrivein.dk
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Kære gamle
Gelsted Bygningsindustri
- Du som vi aldrig troede, ville forlade os!
Jeg husker dig helt tilbage fra
1959, hvor du startede op i Gymnastiksalen, hvor Autogården nu er.
Da var jeg smedevend hos Gelsteds lokale smed, og kendte lokaliteterne, da vi forinden havde lavet
smedearbejdet til en ny skotøjsfabrik der, men den forlod ret hurtigt Gelsted. Men så kom Velux og
lavede en lille prøvefabrik der. Det
blev mere end en prøve, det blev
virkelighed, for nu var frøet lagt til
en stor ny Velux fabrik i Gelsted,
som var meget velkommen, og vi
havde en egnet flad, let markjord
som ret hurtigt blev til igangsættelse og opførelse af bygning 1 og
2 til fremstilling af ovenlysvinduer
og lidt kontorer. - Det er i dag 50
år siden, og det skabte først gang
i en masse af Gelsteds håndværkere, og senere efter mange udvidelser plads til helt op til 350 - til
næsten 400 medarbejdere, som
foruden i en periode også lavede
kæmpe facade elementer til store
boligkarréer rundt i landet og på
Grønland.
De Gelsted håndværkere havde en
styrende ånd, idet en lokalboende
direktør værnede om dem, da han
med alle de udvidelser der ville
ske, vidste hvad han fremover ville
få af resultater for sin fabrik.
Nævnte er de hovedtræk jeg
husker, og alle vi som medarbejdere, håndværkere takker dig GB,
for en
spændende og frugtbar tid her i
Gelsted og omegn. Men mon du
får det lige så godt der hvor du nu
er flyttet hen? - Tænk sig, alle de
medarbejdere der sammen byggede deres nye huse her, og flyttede
til, og udviklede GB, samtidig med
deres familier.
ak du gamle GB for næsten 50 års
samarbejde. Tak.
bn.
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NB: Vi byder nye lejere af fabrikslokalerne velkommen, og håber her kan
blive gang i fabrikken igen.

DEN LILLE PRINS

Anette Eskelund Nielsen.

-Skolekomedien i år blev spillet af 6.

klasse. Stykket hed ”Den lille prins”.
Hovedrollerne blev spillet af Anette og
Helene.
Stykket kunne godt være lidt svært at
forstå, men det skal forstås sådan at
Flyveren (Catharina) styrter ned i ørknen og kan ikke få startet sin maskine
igen. Hun sætter sig og opfinder de
to små prinser i sine tanker. Prinserne
kommer ud og møder nogle mennesker som flyveren har mødt for. De
møder kongen og dronningen (Laura
& Stefan) som hersker over deres
kongerige.

mer hjem. Men prinserne kan ikke
komme med hende og må ligge i
fortiden hos flyveren.
Da flyveren kommer hjem tænker
hun meget på hendes tid i ørkenen
og på prinserne.
6. klasse har fået megen ros for
deres komedie selv om de var
kommet forsent i gang, men alle
har været behjælpelige med det de
kunne, så det endte med et godt
skolestykke. Til sidst blev der danset i diskotekerne og alle havde det
rigtigt sjovt.
Skuespillerne:
Prinserne: Helene og Anette
Flyveren: Catharina
Den forfængelige: Morten
Ræven: Peter
Slangerne: Regitze & Karoline
Rosen: Asger
Computer nørden: Simon
Lygtetænderen: Helena
Publikum: Camilla. Yagya & Søren
Christian.
Konge og Dronningen: Stefan og
Laura
Forretningsmanden: Mads.

D, 24-25 April 2010

De møder også en forretningsmand
som tror han kan købe og eje alting
bl.a. stjernerne.
Til sidst dør prinserne, fordi flyveren
får startet sin flyvemaskine og kom-

I samarbejde med
Autogården v/ KAJ WOSNIAK
Søndergade 17 5591 Gelsted
Der vil være udstillet et antal
amerikanske lastbiler
Åbningstid lørdag 10.00 -17.00
Søndag 10.00 -16.00

www.gelstedbladet.dk

SERVICESIDE:
Gelsted Folkedansere

Gelsted Skoles Aula
Eftermiddagshold : 14:30 -17:00
Aftenhold
: 19:30-22:00
Hver Onsdag fra Sept. til April
Nye såvel som nuværende dansere
er meget velkomne,
Tlf. 64 78 1515

Gelsted Legestue

Det Gamle Klubhus
Gelsted Byvej 29
Hver Torsdag fra kl. 9:30 - 12:00
Formand: Ann Rienette Møllegaard
Tlf: 64461561

Vestfyns folkemusiklaug

Spiller og synger hver torsdag
kl. 19:30 i aulaen på Gelsted skole.
Sæson start 3. Torsdag i September.
FRIMÆRKEKLUBBEN i Gelsted
2 månedlige aftenmøder i vinterhalvåret i håndgerningslokalet på
Gelsted skole.
Frimærkets venner, Tlf. 64 4918 34

Syng sammen aften

Gelsted forsamlingshus,
Den 1. Mandag i måneden kl. 19.30
fra september til maj.

Minigolf Clubben Gelsted

Spil minigolf fra 1. april til 1. okt.
Hver mandag og torsdag kl. 19.00
ved Banevolden.
Fra 1. okt. til 1. april hvor onsdag i
gymnastiksalen. Alle er velkomne.

Gelsted Krolfklub

Spiller mandage fra kl. 14 til kl. 17
Andre spilletider spørg fdm. Erik Nielsen T 64491978.
Der spilles v. GG&IFs ”nye” klubhus
bag Gelstedhallen.

Bankospil

Hver torsdag kl. 19.00 i
Gelsted forsamlingshus. G.G.&.I.E

KLUB 79

Gelsted ungdomsklub.
Klubben hvor de unge mellem 13-18
år mødes mandag og onsdag fra
kl. 19:00 - 22:00. Alle er velkommen
i Klub 79.
Vi har billiard, bordtennis, flippermaskiner, sodavandsbar, slik, god
musik, hobbyrum, computerspil, og
meget andet.

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. VM mødt.

Gelsted Skytteforening

Pistolskydning; Mandag kl. 19.00
på Gelsted skole.
Riffelskydning: 15 meter
Tirsdag kl. 18.30 på Gelsted skole.
Dog skydes der fra april til Sept. på
50 og 200 meter baner, onsdage fra
kl. 18.30 på Skyttevej, Lunge.
Evt. spørgsmål besvares på
tlf. 64 49 14 06.

Gelsted Skakklub

Spil skak hver tirsdag kl. 19.00 på
Holmegården. Alle er velkomne.

Gelsted Seniorklub

Mødes på Holmegården hver onsdag
kl. 9.00 til kaffe og diverse aktiviteter. Vi holder hinanden i gang.
Vil du være med så kom på en kigger
eller oplysning så ring : 64 49 1786.

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.

DeUngesKlub

Mandag og onsdag fra
kl. 19:00 - 21:45
For 7 - 9 klasse.

Mangler din klub
eller forening,
- så send os en mail

Lægehuset:
Søndergade 31. Tlf. 64 49 10 27
www.gelstedlaegerne.dk
Lægernes tlf. tid: 8:00 - 09:00
Tidsbestilling:
9:00 - 12:30
Receptfornyelser: 9:00 - 12:30
Tandlægerne i Gelsted:
Lene Lyst Knudsen,
Mette Shiran,
Tandplejer Marlene Høffer.
Tlf. 64 4910 61.
Gelsted Skole
Gelstedvej 29. Tlf. 88 88 55 40.
Skoletandplejen
Gelstedvej 29. Tlf. 88 88 55 55.
S.F.O.
Tlf. 88 88 55 50.
Gelsted Fjernvarmecentral
Tlf. 64 49 18 60.
Varmemester: Leif Johansen.
Formand: Jørgen Christensen,
Tlf. 64 49 10 10.
Gelsted Plejecenter
Tlf. 88 32 45 24
Ældreområdet øst:
Tlf. 88 32 45 45.
Gelsted Pastorat - Sognepræsten
Tlf. 64 49 10 96.
Gelsted kirke. Tlf. 64 49 20 49
Hvepsebo
Tåruplundvej 3. Tlf. 88 88 54 55.
Kridthuset
Kingstrupvej 150. Tlf. 88 88 54 60.
VESTFYNS DYREKLINIK
Hårevej 61 - Gelsted
Tlf. 64 79 12 34
BRENDERUP DYREKLINIK
Stationsvej 60 - Brenderup.
Tlf. 64 44 10 29
Falck:

Tlf. 70 10 20 30

Vagtlægen:

Tlf. 70 11 07 07

Politiet Ejby: Tlf. 64 46 14 48

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
mailadr: lokalarkiv2000@yahoo.dk

Alarm:

Tlf. 112.

Gelsted Taxi: Tlf. 64 41 40 55
GelstedBladet :
post@gelstedbladet.dk
Fik du ikke bladet i din postkasse ?
så ring - 6222 2222
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Konkurrence i GelstedBladet
Hvor er billedet taget, er en konkurrence i bladet.
Kan du finde ud af hvad billedet forestiller, eller hvor det er taget henne,
så mail svaret til : konkurrence@gelstedbladet.dk. Eller kom svaret i
postkassen der hænger i SuperBrugsen Gelsted
Alle billeder er fra 5591 Gelsted
Vi trækker lod om en dejlig flaske Gelsted Vin, og vinderen kan afhente
præmien i Gelsted Superbrugs, som har lovet at sponsorere præmierne.

Konkurrencen fortsætter de næste 3 numre af bladet, og der er hver
gang en flaske dejlig Gelsted vin, til den heldige vinder.

Vinder af sidste nummers konkurrence
Ole Vagn Larsen
Hovvej 23, Håre
5591 Gelsted
Der her får overrakt præmien af uddeler Jens Christensen

Konkurrencesvaret var: Fisketrappen ved Brende Mølle
”Spørgsmål var ikke et af de sværeste for en, der bor i Håre, men det giver mig muligheden for, at gøre opmærksom på en af de smukke seværdigheder, vi har her i yderområdet
af Middelfart Kommune; et yderområde der med truslen om lukning af Tanderup Skole er
under afvikling i stedet for udvikling. Derfor skal min præmie – sammen med yderligere
en flaske, gå til den kompetente arbejdsgruppe, der er nedsat for at forhindre dette. De
behøver fuld støtte fra os alle fra dag 1.”
- Ole Vagn Larsen

Husk ! DEADLINE næste nummer - Tirsdag d.25-05-2010 - Kl. 12:00

