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Brink’s Begravelsesforretning

Hvad sker der i fremtiden hos jer ? Hvad har I af aktiviteter på programmet. Hvis I sender jeres planer, og hvad der nu ellers sker hos
jer lidt ud i fremtiden, bringer vi det gerne her i GelstedBladet, og for
at støtte økonomien er det gratis !

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

Så fat tastaturet og få sendt jeres
aktivitets program til :

post@gelstedbladet.dk
Så bringer vi det i bladet
(hvis pladsen tillader)

Vi vil selvfølgelig også gerne skrive
om nylige arrangementer I har
afholdt, og I må meget gerne medsende billeder fra arrangementet.
Skriv og send inden det er for sent,
husk ”dead line”

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

www.gelstedbladet.dk

Gelsted Seniorklub
Næsten 60 af de 140 medlemmer i Gelsted seniorklub
mødte op til Generalforsamlingen, som kvikt blev styret af Ernst Lund Pedersen.
- Ingen ændringer - alle valg blev genvalg,og vi fortsætter onsdage.
Næste festlighed sker d. 6. oktober, med foreningens
Løvfaldsfest.
Bestyrelsen har afholdt konstituerende møde, og
ingen ændringer.
Bn.

NYT FRA CENTERRÅDET
EFTER EN DEL AKTIVITETER I SOMMERENS LØB,
ER DET NU BLEVET EFTERÅR OG DERMED IKKE SÅ
MANGE TILTAG, MEN.......
ÅRETS VACCINATION AF PENSIONISTER
SKER DEN 11. OKTOBER KL 9.00 – 10.15
VI GØR OPMÆRKSOM PÅ, AT AFLØNNINGEN FOR
HJÆLPEN TIL CENTERRÅDET BLIVER BRUGT TIL AT
ARRANGERE ROLLATOR-TRÆF, SOM ER EN GOD DAG
FOR DE GANGBESVÆREDE, SÅ JO FLERE VACCINATIONER, JO FLERE PENGE TIL TRÆFFET.
DER BLIVER AFHOLDT
DET ÅRLIGE JULEMARKED DEN 27. NOVEMBER

Billedet er fra Bjergbankens besøg d. 30. juni i år,
hvor mere end 80 medlemmer var mødt op.

Lada'en der blev til Linnebjerg El- Scooter

HVOR DER BLIVER BODER MED MANGE FORSKELLIGE
JULETING SOM DEKORATIONER, JULEGRØNT, TOMBOLA, M.M. OG HVOR DER KAN KØBES ÆBLESKIVER ,
KAFFE, OG ANDRE LÆKKERIER.
DAGENS UNDERHOLDNING ER ENDNU IKKE PÅ
PLADS.
OVERSKUDDET FRA SÅDAN EN DAG BLIVER BRUGT
TIL UDFLUGTER OG FESTER FOR BEBOERNE.

Peder Lauritsens flotte røde 4 personers Lada blev
udskiftet med 2 styk åbne en personers Linnebjerg
køretøjer med 4 hjul, der kører på EL batterier.
Grundet synet kunne Peder Lauritsen ikke mere køre
bil, så nu følges han og Edel, med eller uden paraply,
når de skal på familiebesøg eller handle i Gelsted.
bn

Har du set
GelstedBladets
hjemmeside, med
mange gode links.
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Resume`- det var det:

Gelsted marked

- forløb perfekt trods nogle korte
regnbyger. - Alle veje og toiletfacaliteter var ok.
Ja, selv vejdirektoratet var med til
at få trafikken hen over motorvejen. Broen åbnede dagen før.
Helt utroligt, så mange biler der
kom. - Mange udnyttede desværre
gratis P - langt ud ad vejene.
Generelt må vi sige at alt var lagt
op til et godt marked - alt fungerede - og alle spændt på vejret.

markedsbanko i laden.
Det muntre køkken og Musikcafeen,
samt det store tivoli startede ligeledes
op, og godt besøgt.

Torsdag aften sluttede af med et flot
festfyrværkeri, og dermed markerede
Gelsted markeds start.

Torsdag aften kl. 18.00 var der
kamp om pladserne til det store
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Fredag startede med gratis
morgenkaffe for kræmmerne,
og kl. 8.00
åbnede
markeds
boderne
rundt om.
I løbet af dagen
var der musik
af 7 forskellige
musikudøvere,
rundt i alle serveringstelte,
- smugkroen
- laden - musikcafeen - Seniorklubben og det

muntre køkken.
Fredag blev stort set en rigtig god
dag for kræmmerne gr. rimeligt
stabilt vejr. - Generelt mindre
ølsalg.
Om aftenen var der dans
i laden og i musikcafeen,
og diskotek i cirkusteltet.
- Tivoliet ”kørte” perfekt..
Lørdag morgen var det
igen kaffe til kræmmerne, og hestehandlere.
- Hestemarked startede

kl. 7.00.
Kl. 8.00 startede børnemarkedet
på Søndergade, det blev desværre
generet af en større
regnbyge. Synd.
Der var helikopter
rundflyvning fra kl.
11.00, og samtidig
startede Quinde frokosten i cirkusteltet..
Kl. 18,00 var der allerede en lang markedsmenu kødannelse.

- Mange hundrede mennesker fik
lækker valuta for billetten, - et
godt stykke steg med masser af
frisk grønt, og dyppelse, inkl. 2
genstande til favørpris.
Aftenen gik med masser af folk på
pladserne, og efter menuen, tivoli dans i laden og i service teltene.
Mange fik i løbet af dagen gjort
nogle gode handler med kræmmerne, og nogle kom igen søndag.

www.gelstedbladet.dk
Mange nye 2011 fornyelser af
stand kontrakter blev afleveret, så
tak til Gelsted marked for denne
gang, og på gensyn i 2011.
Tekst & Foto BN

Foto : Tom Rasmussen

Søndag blev faktisk lørdagen om igen
minus markedsmenuen og Quinde frokosten. - Masser af handel musik og
sang, men færre tørstige - Det blev et
rigtigt hyggeligt marked, men besøg og
omsætningsrekord fra sidste år, kunne
vi vist ikke slå.

Der var fart på i Tivoliet.

Kommer æggene derfra ?

” Så kan vi få slået græsplænen igen”
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Mandag formiddag på
Gelsted Plejecenter.
Der er en lind strøm mod terapien, hvor personalet guider beboerne til sang og musik kl. 10,30
Rigmor og Peter synger for, når Kjeld på sin harmonika
spiller de kendte melodier fra Seniorsangbogen, som
Rigmor og Kjeld har gjort siden 1987.

Plejehjemmet er meget glad for at Kjeld kommer og
spiller. Han gør et godt stykke arbejde som er guld
værd for de ældre.
En fast tradition gennem snart mange år, som har givet
livskvalitet og social samvær også for vores demente
borgere.

Det er med glæde vi ser frem til mandag, og der kommer så mange til sang & musik, det skyldes ikke mindst
Personalet, der er meget flittig til at guide beboerne til
terapien hvor det foregår.

Vi forsøger at undgå kedsomhed, ensomhed og hjælpeløshed, som er den røde tråd i vores arbejde.
Selvom man er dement, og måske mister sproget, så
kan man godt synge, og meget gerne i fællesskab.
Det er dejligt at se hvor glade de bliver når der er ”sang
& musik”. Når vi synger sammen føler vi os som en del
af fællesskabet.
Kjeld.
Gelsted Plejecenter har hver mandag formiddag den
store fornøjelse at have besøg af Kjeld Christensen,
som kommer og spiller på sin harmonika.
Han har følgeskab af Rigmor Jensen, Viggo og Peter
som hjælper med deres sangstemmer.
Deltagerne som består af husets beboere, samt udefrakommende møder talstærkt op, omkring 35 – 40 personer deltager.
Deltagerne synger forskellige sange efter eget ønske.
Sang giver livsglæde og socialt samvær.
Man bliver i godt humør af at synge. Det er nemlig
svært at være sur og så synge samtidigt. Så man kan
altid synge sig glad.
Hvis Kjeld en sjælden gang skulle være forhindret i at
komme, finder han selv en afløser. Han er kommet i
huset i ca. 20 år.
Kjeld er altid parat til at underholde til en fest.
Trods store besparelse indenfor Aktivitets området i
kommunen, vil vi prøve at opretholde vores sang og
musik sammen med Kjeld.

Gelsted Plejecenter.

Hobbyklubben
Emnekurser for børn og voksne
På udvalgte lørdage holder vi emnekurser for børn
og voksne alle lørdage fra kl. 10.00 til 15.00
Pris 25 kr. pr. person + forbrug af materialer
Den 30.okt. Knytning af armbånd
Den 20. nov. Julelys, bolcher og æsker.
Den 22. jan. Voksmaling.
Den 12. feb. Små ting i patchwork.
Den 12. marts smykker af glas.
Den 16. april ting til påske.
Alle kurser holdes i hobbyklubbens lokaler på Holmegården
Af hensyn til materialer er tilmelding nødvendig til
Kirsten på tlf. 30352995

Gelsted Hallens
Cafeteria
Tlf. 64 49 18 69
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Så fangede fotografen de 2 kønne piger
der ikke mere vil gå i skole,

Hobbyklubben
Hobbyklubben vil gerne takke alle der støttede os på
Gelsted marked
Vi fik et pænt overskud der vil komme børnene til gode.
Tak til totalbanken, tandlægerne, Gelsted og Ejby
brugs, Salon Lena, Automester Gelsted, Gelsted VVS,
Dyrlægerne Årup, Kop og kande, Danske Bank Årup og
Gelsted, Brunhilde, Tino pizza, Annemona, og forskellige genbrug der har leveret halvfabrikata og syltetøjsglas, samt alle de private personer der har tænkt på os.
På foreningens vegne
Kirsten

Har du lyst til at prøve at bowle

-så mød op
vi træner hver mandag kl 18.00 til 19.00
den første måned er gratis
Vi spiller i Middelfart Bowling Klub:
For nærmere information :
Kontakt Udvalgsformand.: Steffen Nielsen Gelsted
Mobil 2053 2319 - E-mail mbk07@mffi.dk

Husk også
Mortens aften
På Gelsted Kro
d. 10 november
Her er de to tidligere lærere Grethe Andersen og Anne
- Grethe Clement, som blev omtalt i sidste nr. grundet
deres nu ophørte indsats på Gelsted skole. - Vi håber i
2 bliver glade for valget.
bn

Forret:

Røget laks m rygeostcreme på bund af sprød salat

Hovedret :

Gl. daws Andesteg

Dessert:

Ris´a´la mande med lun kirsebærsovs

2 retter 155,3 retter 185,-

Ring i god tid og bestil bord, på Tlf.64491068

Ta´anden med hjem, for kun 120,GENBRUGSBUTIKKEN

GELSTED

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

Åbningstider
Mandag
9,00 – 12,00
Tors – fredag 10,00 – 16,00
Lørdag 10,00 – 14,00
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EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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Sognesammenlægning
og kirkesiderne

Den nye hjemmesides adresse vil
blive offentliggjort
her i bladet hurtigst
muligt, når den er
etableret.
Har du kommentarer
eller ideer til hjemmesiden er du velkommen til at ringe
til:
Grete Hansen,
64491585

Gelsted - Tanderup Pastorats
kirkesider:
Sådan hedder kirkesiderne i Gelstedbladet fremover. Det vil sige, at
Gelstedbladet for fremtiden
også fungerer som kirkeblad for
Tanderup sogn og afløser det gamle
"Kirkeblad for Tanderup og Kerte",
som Egon Lausen trofast har været
redaktør for i mange år.
Dette har sin baggrund i den nylige
sammenlægning af Gelsted og
Tanderup sogne.
Tanderup hørte frem til 1/8 2010
sammen med Kerte sogn i et
pastoratfællesskab. Kerte Tanderup
udgjorde et pastorat på tværs af
provstigrænser. Kerte hører nemlig til Assens provsti og Tanderup
hører med til Middelfart provsti. Da
præsten skulle pensioneres blev det
den naturlige anledning til at forsøge at få orden i sagerne og da der
tillige skal spares ca. 2 ½ stilling
i stiftet, ja, så blev Egon Lausens
stilling, en af de præstestillinger,
der blev sparet væk, ikke mindst på
grund af størrelsen:
Kerte - Tanderup tæller tilsammen
1150 sognebørn. Kerte er blevet
lagt til Skydebjerg og Orte sogne
og udgør nu til sammen ét pastorat. Og Tanderup sogn (432) altså
til Gelsted sogn (2350).
Det har været en lang og sej proces
at nå hertil.
I forvejen er Tanderup, som en del
andre små samfund er det, truet
fra mange sider. Ikke mindst truer
en skolelukning. Da den ønskede
sammenlægning med Husby og
de tre andre sogne viste sig ikke
at være realistisk, blev man enige

Kirkebilen

Kirkebilen kører til hver
eneste Gudstjeneste.
Den er gratis.
Bestil dagen før
hos Gelsted Taxi på:
64 41 40 55
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Bistandsforpligtelse:

om den løsning, som Tanderup efter
alt at dømme får mest ud af. Efter et
sognemøde i Tanderup i foråret, hvor
biskop Kresten Drejergaard deltog,
blev Tanderup og Gelsted enige om at
gå sammen i et pastorat med fælles
sognepræst.
Det kræver en stor omstilling og tilvænning for begge sogne.
Tanken er, at sognene fungerer
selvstændigt og samarbejder på få
udvalgte områder, som netop kirkesider og endvidere hjemmeside og
organist.

Kirkernes Hjemmeside:
Tanderup og Gelsted har fremover
også fælles hjemmeside. Det betyder,
at hjemmesiden for Kerte og Tanderup
snarest bliver nedlagt.

Tilsammen udgør
Gelsted og Tanderup sogne 2800
sognebørn. Da, der er rimelig
mange kirkelige handlinger tillige
med to gudstjenester hver søndag
og to menighedsråd, er der bevilget
en bistandsforpligtelse fra HusbyUdby-Føns-Ørslev pastorat.
Sognepræst Johanne Marie Fårup
Langkilde skal fremover varetage
en 25 % bistandsforpligtelse til Gelsted/ Tanderup-Pastorat. De konkrete arbejdsopgaver er fastsat i et
regulativ.
De to præster glæder sig til at samarbejde.
I første omgang går
dog Johanne Marie
Fårup Langkilde på
barsel og derfor bliver
det den vikarierende
sognepræst Tamira Jørgensen, der kommer til
at varetage bistandsforpligtelsen.
Som det første vil sognepræsten i Gelsted
bruge tid på at lære
sognet at kende og i
samråd med menighedsrådet i Tanderup afgøre, hvilke
af alle Egon Lausens kirkelige aktiviteter, der skal fortsætte.

www.gelstedbladet.dk

Konfirmanderne:

Konfirmanderne for Gelsted og
Tanderup sogne undervises dette år
sammen og af praktiske grunde.
Tanderup -konfirmanderne (de 11
elever fra Tanderup skole) går nemlig på Gelsted skole og det betyder,
at de ligesom Gelsted sogns konfirmander har fri til at følge undervisning i Gelsted præstegård tirsdag
morgen.
I år er der 31 konfirmander på ét
hold. Og det ser ud til at fungere
rigtig fint, på trods af at vi er så
mange på holdet.
Selvom konfirmanderne fra
Tanderup går til konfirmandundervisning i Gelsted, skal de naturligvis
konfirmeres i Tanderup d.1.maj
2011.
Konfirmationerne ligger fortsat fast
for Tanderup sogn. Det bliver der
ikke ændret ved. Konfirmationerne
i Tanderup kirke er altid den første
Søndag i maj.

Mini konfirmanderne:

efter jul og eleverne fra Tanderup skoles 3.klasse hører nærmere.

Allehelgens- Gudstjeneste

Også i år afholdes der
allehelgensgudstjeneste .
I Tanderup er det søndag d. 7. november klokken 19:00.
I Gelsted er det d. 7. november klokken 16:00. Helene Blum synger ved
gudstjenesten.
Ca. 3 uger før udsendes særlige invitationer til de familier, der har mistet
i indeværende år (den, der står på
dødsanmeldelsen). Men alle er naturligvis velkomne til at deltage denne
dag. Der tændes lys for dem, vi har
mistet og navnene på dem, der er
døde eller begravede i sognet siden
sidste Allehelgen læses op. Ønsker du
ikke navnet på din afdøde slægtning
læst op, kan du kontakte sognepræsten forud for gudstjenesten.

Kirkehøjskolen

byder velkommen til en ny sæson og
I Gelsted begynder minikonfirdu kan stadigvæk nå at være med:
mandundervisningen d. 28. SepKristendom og kunst.
tember klokken 12 30-15 00 og
Den fælles overskrift på de fem lørforløber frem til 30. November
dage, hvoraf den første er afholdt, er
2010.
"kristendom og kunst".
I år køres undervisningen, som
Verden er fuld af gode og væsentlige
sædvanlig af Dorthe Stæhr Nielsen. film, af smukke og stærke billeder,
Men præsten i Husby-Ørslev-Føns- skulpturer, og af berigende musik,
Udby har tilbudt at være behjælpe- melodier og af gode bøger. Fælles for
lig med undervisningen i år.
al god kunst er, at den også kaster lys
Forløbet afsluttes traditionen tro
over tilværelsens store spørgsmål, at
med en MINIKONFIRMATION i Gel- den ofte rører os på en anden måde
sted kirke
end ord alene kan gøre det, og at god
Søndag d. 5. December kl. 14:00.
kunst kan kaste lys over vores liv og
En festlig gudstjeneste, hvor minitro på en anden måde, end det sker
konfirmanden har mulighed for at
i kirken. Ligesom god kunst ofte er
invitere hele familien med.
inspireret af bibelens fortællinger om
I Tanderup har Lillian Kidmose
godt og ondt, tro og tvivl, skyld og tilstået for undervisningen af mini
givelse. Derfor er det spændende at
konfirmanderne og har også budt
arbejde med kristendom og kunst.
ind dette år. Forløbet begynder

2. Lørdag 30. oktober 2010 kl.
9-12: Kristendom og billedkunst
Underviser: Hans Jørgen Frederiksen, afdelingsleder på kunsthistorie, Århus Universitet
Sted: Strib sognegård, Strib Landevej 1, 5500 Middelfart
3. Lørdag 20. november 2010 kl.
9-12: Kristendom og kunst gennem
tiden
Underviser: Erik A. Nielsen, professor i litteratur på Københavns
Universitet
Sted: Sognehuset i Asperup, Kirkestræde 1, 5466 Asperup
4. Lørdag 5. februar 2011 kl.
9-12: Kristendom og musik
Underviser: Jørgen I. Jensen, tidl.
lektor i kirkehistorie på Københavns
Universitet
Sted: Nørre Aaby sognegård, Kirkevej, 5580 Nr. Aaby
5. Lørdag 5. marts 2011 kl.
9-12: Kristendom og litteratur
Underviser: Anders Thyrring Andersen, Litteraturhistoriker, forfatter og
post-doc-forsker på Syddansk Universitet.
Sted: Gelsted sognehus ved Gelsted kirke, Gelstedvej 58, 5591
Gelsted
Praktiske oplysninger:
Det foregår lørdag formiddag kl.
9-12, og atter på skift i provstiets
sognegårde, forsamlingshuse og
konfirmandstuer. Prisen er 50 kr.
pr. lørdag.
Tilmelding kan ske på kirkehøjskolens hjemmeside www.kirkehojskole.dk, hvor der også kan hentes
flere oplysninger.
Eller man kan kontakte en af følgende: Bit Jensen tlf. 64 41 97 96,
Dorthe Stæhr Nielsen tlf. 64 49 10
96, Hanne Drejer Tlf. 64481082
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Kirketider:
Gelsted
10-okt

9:30

Jens Chr. Rothman

09:00

17-okt
24-okt
31-okt
7/11- Alle Helgen
14-nov
21-nov
28/11 – 1.s i
advent
5/12 – 2. s i
advent

9:00
9:30
11:00
16:00
9:30
9:00
9:30

Tamira Jørgensen

ingen
11:00
9:00
19:00
11:00
ingen
11:00

14:00

Minikonfirmation/
familiegudstjeneste

16:00

12/12 – 3. s i
advent
19/12 – 4. s i
advent
24/12 - juleaften

11:00

Lars Højland

09:00

14:00

Lars Højland

ingen

25/12 - juledag
26/12 –2.juledag
31/12 nytårsaften
1/1 - nytårsdag

Fra Kirkebogen

Tanderup

Jens Chr. Rothman

13:00
+16:00
9:30
11:00
16:15

11:00
9:00
15:00

ingen

ingen

Vikar for organist i Tanderup
kirke
Primo Januar 2011 skal der ansættes en ny organist for TanderupGelsted pastorat. Vi lægger stor
vægt på, at vedkommende kan lede
børnekor.
Indtil da har vi været heldige at
finde en vikar: Ingelise Johansen, Odense.

Gelsted

Anders Ellebæk
Hansen

Ida-Maria Kroun Oldenborg
Toftevangen 37, Gelsted
Døbt 15.august 2010
Kathrine Sarah Broe Dahlström
Hasselvej 4, Gelsted
Døbt d.21.august 2010
Oliver Hyldgaard Braun
Storgatan 42 B, Ekeby, Sverige
Døbt 29.august 2010
Døde i Gelsted sogn
eller begravet fra
Gelsted Kirke
Arnfred Jensen
Hørkærvej 5, Gelsted
Død 21.juli 2010

14:30

Pia Andersen
Fredensgade 25 B, Gelsted
Død d 24.juli 2010
Else Marie Sanggård Jensen
Søndergade 171, Gelsted
Død d.1.august 2010
Ingrid Zobbe Hansen
Koldinghave 13, Gelsted
Død d.13.august 2010

Fra Kirkebogen:
Tanderup

Døbte:

Viede

Den 7.august 2010 viedes
Maria Smits Hansen
Og Mads Bøgeskov Poulsen,
Kirkegade 25, Hjordkær, Rødekro

Per Fjordhauge
Fredensgade 29 A, Gelsted
Død 1.september 2010
Ella Marie Johansen
Tårupvej 10F, Gelsted
Død 5.september 2010

Rustbeskyttelse med Dinitrol garanti, samt Würth bilpleje
>>> Biludlejning fra Kr. 359,00, Inkl. 100 Km./Dag <<<

Vestfyns undervognscenter, v/ Thomas Andreasen
Smedevænget 2 - 5560 Årup. - tlf. 64 43 18 01
www.vestfynsundervognscenter.dk
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Indsættelse af
Dorthe Stæhr Nielsen
i Tanderup Kirke
Søndag den 5 September.
Provst Peter Lind indsætter
Tanderup Sogns Nye præst.

Vidste du det?
Hold rusten væk med Dinitrol behandling og bevar glansen med
Würth bilpleje i Årup!
Vedrørende nyeste viden om undervognsbehandling, fortæller Thomas
Andreasen!
Som Dinitrol center har vi altid adgang til den seneste nye viden om rustbeskyttelse. Sammen med vores store erfaring i rustbeskyttelse af alle slags
biler, giver det os mulighed for at kunne servicere alle optimalt. - Alle biler
behandles efter detaljerede sprøjtediagrammer, som findes på stort set alle
bilmodeller på det danske marked og behandlingen udføres af specialuddannet personale. Vi tilbyder dig op til 15 års garanti imod gennemtæring, når
du lader din bil rustbeskytte hos os.
Vi håber og glæder os til
at se dig i vores Dinitrolcenter. Velkommen til
et kig ind og få en brochure. Endvidere har vi
udlejning af biler - (Se
annoncen her i GelstedBladet).
Vestfyns undervognscenter v. Thomas Andreasen, og bilplejecentret
v. broderen Marc Andreasen har adressen Smedevænget 2, 5560 Årup.
Endvidere interesserer Thomas og Marc sig for specielle biler med og uden
tag, som gøres køreklar på et meget flot specialværksted i Gelsted, der ligger på Byvej 21, hvor de bor, og samarbejder.

Efterfølgende var der mulighed for
at hilse på Dorthe, byde hende velkommen, få en lille snak, hygge sig
og få lidt spiseligt

Lis Buch

Se hjemmesiderne. www.vestfynsundervognscenter.dk samt om specialbilerne i Gelsted, www. Team-Carstyling.dk
bn
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SuperBrugsen lidt ud over det sædvanlige
Velkommen til Anne Mette Hansen, salgsleder i frugt & grønt + blomster.
Anne Mette er uddannet i SuperBrugsen Gelsted i år 2000, og har stor erfaring indenfor området.
Har du særlige ønsker eller bestillinger, er du meget velkommen til at henvende dig,
til Anne Mette / personalet.

Kun det bedste er GODT NOK
Vi har en "ny" nedkølet afdeling, som giver de bedste betingelser for friske varer
Vi har sæsonaktuelle varer i en rigtig god kvalitet.
Vi har aktuelt sortiment i økologisk frugt & grønt
Vi har Frugt Fjolserne sunde snacks til "små" fingre.
Vi har Friskt & nemt produkter til nemme måltids - løsninger
Vi har x-tra varer til discountpriser.

9,00
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17,95
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- byggeriet af den nye sognegård
- skrider hastigt fremad. Alle installationer er forberedt,
og gulvet er støbt.

Så er der Tyrolerfest
i Gelsted Forsamlingshus
Lørdag den 30. Oktober 2010
kl. 18.30.
Bestyrelsen står igen for sildemad - jægerschnitzel og
kaffe. Underholdning og musik er lagt i hænderne på
De fynske Tyrolere og Røverbanden spiller op til dans
kl. 21.00 cirka.

Nu bliver murene opført. Første mur blev, som det ses
på billedet, en indvendig rumadskillelse.

Jarlen af Sandwich
På grund af sin lidenskab for kortspil og fordi han
ikke kunne løsrive sig fra spillet, bad den 4. Jarl
af Sandwich i år 1660 sin tjener komme med 2
sammenlagte stykker brød til sin frokost og på den
måde opstod begrebet sandwich

Husk der er julemarked i Gelsted Forsamlingshus
den 20. November 2010 kl. 10.00-16.00.
Så er det snart tiden at sætte juletræet på terrassen
med lys. Så vi sælger juletræer, pyntegran og hasselgrene udenfor. Indendørs er der ca. 20 stande med alt
hvad der hører til en hyggelig jul. Vi sælger kaffe, gløgg
og æbleskiver, samt tarteletter med høns i asparges.
Det store lotteri med mange præmier, vil
også være der i år.
Alt tyder på en hyggelig dag.
Støtteforeningen for Gelsted Forsamlingshus.

De store ølkrus er fundet frem af gemmerne, og tyrolerhattene er børstet af. Der er igen lagt op til en hyggelig aften i et festpyntet forsamlingshus.
Støt op om det lokale initiativ, for der er endnu ledige
pladser.
Billetter købes hos formanden Svend Thorup, Søndergade 79, 5591 Gelsted. Tlf. 64 49 17 03 Pris pr. billet
kr. 225,oo.
Hilsen Støtteforeningen for Gelsted Forsamlingshus.

Fik du ikke Gelstedbladet?
- Så ring til Tryksagsomdelingen,
på nr. 62 222 222, og opgiv din adresse med
gade og nr.
- Alle i området skal have bladet, det er ikke en
reklame.
Vi har oplevet, at nogle omdelere har taget fejl
og troet det var en reklame. - Derfor er det bedste man kan gøre at ringe til
omdelingen direkte.
Der kan hentes ekstra numre i kirkens våbenhus
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Gelsted Banko har fået ny hjemmeside

Er du til spænding og banko hygge, så kik ind på vores
nye hjemmeside www.gelstedbanko.dk
Der kan du finde alle informationer om bankospillet. På
hjemmesiden vil vi også gerne skrive historien om Gelsted Banko, så har du en sjov historie eller kan huske
hvordan de første bankospil blev holdt, hører vi gerne
fra dig.
Det er hver torsdag kl.19 der er bankospil i Gelsted
forsamlingshus, men
kom i god tid og få del i
det hyggelige samvær. Husk der præmier
for over 10.000
kr. hver uge, du kan
vinde. Vi ses hos
Gelsted Banko.

Stor julefrokost i Gelstedhalllen
Nu sker der igen noget i yderområdet af Middelfart
kommune: julefrokosten for firmaer, institutioner og
andre, der har lyst til at deltage i Gelstedhallen lørdag
den 4. december.
Det er andet år, at FGH Events holder julefrokost i Gelstedhallen.
FGH Event er en forening med rødder i idrætssamarbejdet mellem Gelsted, Husby ,Tanderup, Fjeldsted,
Harndrup og Ejby.
Efter sidste års vellykkede fest, ser vi gerne endnu flere
til årets julefrokost i Gelstedhallen.
Sidste år var der en facebook gruppe, der samlede elever fra Gelsted skole for at have en årlig begivenhed at
samles om. Vi håber, at gruppen bliver endnu større i
år.
Det er vigtig for det lille samfund, at det er muligt at
lave nogle arrangementer, der skaber sammenhold.
For virksomheder er det måske kontakten til et samarbejde, der bliver startet eller forstærket ved denne
lejlighed.
Det glæder os derfor, at områdets virksomheder støtter
op om julefrokosten, så der kan komme lidt midler ind
til støtte for ungdommen.
Vi kalder det en win win situation, en glad aften, netværket bliver styrket, medarbejdere bliver honoreret,
ungdommen får nogle oplevelser, og der er nogle mennesker, der hygger sig med at lave arrangementet , og
yderområdet bliver styrket.

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

T a n d e rup

Vognmandsforretning I/S
Tanderupvej 60 - 5591 Gelsted
Flf. 6478 1083
Fax. 6478 1023
Erik - Mobil : - 2082 3083
Flemming - Mobil : 2081 4083
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Julefrokost

i Gelsted Hallen
Lørdag d. 4/12 kl. 18.00 - 01.00
For virksomheder, institutioner og andre,
der vil ha’ en festlig aften i godt selskab!
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275,-

64 49 18 09
Reservering på

@kesa.dk

eller mail kesa

Arrangør:

FGH Events

Overskuddet går til
ungdomsarbejdet i den
lokale idrætsforening.

CoverLover
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Efterlysning
Hjælp. Jeg har lånt over 100 gamle fotografiske glasplader fra omkring år 1907-12 af fotograf Rasmus
Rasmussen,s efterkommere. Billeder, som endnu ikke

har kunnet identificeres, billeder, som med stor sandsynlighed er fra Gelsted eller nærmeste omegn. Der
kan meget vel være læsere af Gelsted-bladet, som
kan nikke genkendende til disse billeder, som i øvrigt
er af ganske god kvalitet., så jeg håber, at du måske
kan hjælpe med at sætte navne og lidt historie på. Min
adresse er Kongeløkken 18, 5580 Nørre Aaby. Tlf er
64422064 eller 51199608. Så skriv eller ring til mig,
hvis du kan hjælpe, eller kender nogen der kan.
På forhånd tak. Hans Jensen.

Dansk Dæk Service
-DÆK TIL ALLE FORMÅLOdensevej 35 · Gelsted · Tlf. 64 49 10 63
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Julefrokost på Gelsted Kro
Alle er velkomne !
d. 4. dec. Kl. 18 åbner dørene til årets bedste julefrokost.
Meld firmaet til i go´ tid og vær garanteret pladser.

Vi er stolte af at kunne præsentere Slarrafenband,
som både spiller op til dans, fællessang og højt humør.
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

Der vil være en kæmpe julebuffet

Alt dette for kun 255,- per person
Tilmelding på tlf:64491068 eller på www.gelstedkro.dk

Vi ses…

Grønnemose · Gl. Hovedvej 27 · 5560 Aarup · Tlf. 6443 1251
Drivein eller tidsbestilling (BOOK) på www.fynsdrivein.dk

17

www.gelstedbladet.dk

Det ruller bare derud af med tusindvis
af fælge og dæk fra Ovethi.
Der kræves grundet de store mængder samlede indkøb, behov for yderligere lagerplads på hovedlageret i
Danmark.
Ovethi bygger igen - Denne gang hos hovedafdelingen i
Gelsted med ca. 1900 m2. Den totale lagerplads i Gelsted, er nu med den nye hal på ca. 7500 m2 eller ca.
1½ tdr. land under tag.
Hovedlageret gælder for industri og landbrugsdæk,
samt fælge med detail og engrossalg til hele dk..
Sidste år blev hovedlageret i Odense udvidet med 800
m2. Herfra køres person - vare - og lastvogns dæk ligeledes ud til hele dk. Forrige år blev afdelingen i Varde
udvidet med 700 m2.
Alle 10 afdelinger rundt i Danmark., er udstyret med
moderne montering og balancerings apparater, og
erfarne medarbejdere. - Ovethi holder sig klar med sine
65 beskæftigede m/k, og dette til trods for, den ikke
ophørte økonomiske krise. -

”Gelsted By Night”
Lørdag d.4. september var der godt gang i både latter
musklerne og dansegulvet på Gelsted Kro, der endnu
engang var vært ved fantastisk arrangement. Aftenen
startede med overdådig buffet, fyldt med spændende
retter. Dernæst gik Carsten Bang på scenen og gav et
formidabelt show, som virkelig fangede publikum med
sine vitser, der både var over og under bæltestedet.
Efter en kort pause hvor alle kunne få slukket tørsten
og kridtet danseskoene, gik Midt om Natten på scenen
og gav en helt igennem fantastik koncert. De spillede
alle de sange fra Kim Larsen der virkelig kan synges
med på og danses til. Der blev både spillet spaderock

og mundharmonika for fuld udblæsning.
Kromanden kræsede ekstra for gæsterne ved dette
arrangement og diskede op med en lækker blomkålsuppe til natmad. Publikum bestod hovedsageligt af
lokale der var kommet for at få en hyggelig og anderledes aften, og det må man sige at de fik. ”Det er virkelig fedt at holde sådan en fest hvor man kan se at alle
virkelig hygger sig og har det sjovt. Vi håber at se dem
igen d. 4. december hvor vi holder vores store julefrokost”
Kromanden.
Kun fem dage tog det at lægge de 30 meter lange spær
på de ca. 65 meter lange bærende vægge.
BN

Fugleinfluenca
Vi reparerer også din bil

Husby Auto Storegade 23
5592 Ejby - Tlf. 64781446
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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 billard, 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. Vel 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
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

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
Joseﬁne Skjoldager
Michael Teilmann,
Tandplejer: Mette Raun Knudsen.
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: Bent Mouritzen.
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 :
Alarm:

Tlf. 114
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
- Og nu er det sidste konkurrence i denne omgang !
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.

Den heldige vinder af sidste nummers konkurrence er:
Karoline Fischer Bruun Andersen, Årøvænget 2, 5610 Assens
Som det ses på forside billedet er det Sasja Brandt fra Gelsted Superbrugs, der overrækker Karoline præmien.
Karoline er snart 9 år, og var på besøg hos sin mormor, der bor her i Gelsted. Karoline fik byttet sin rødvin, til noget hun bedre kunne lide.

Gelsted Menighedsråd består af følgende:
Forreste række fra venstre: Sognepræst Dorthe Stæhr Nielsen,
Camilla S. Jørgensen og Hanne Andersen.
Bagerste række: Michael Tayler, Formand Kim Lund, Grete Hansen,
Inge Møller Larsen og Jørgen Henriksen.

Husk ! DEADLINE næste nummer - Mandag d. 22-11-2010 - Kl. 18:00

