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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

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v.
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 !
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.
Har du startet ny fima, lavet
noget nyt i det gamle, send
historien til os, det er gratis
reklame !
Skriv og send inden det er for
sent, husk ”dead line”

www.hh-hansen.dk • henning@hh-hansen.dk

Gelsted Solcenter

Åbent alle ugens dage
Kl. 7:00 - 22:00Gelsted 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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Gelsted
Hvem har Danmarksrekorden i
hullede veje ?
Vores by burde da vinde en sådan konkurrence.
Magen til ødelagte veje ses ellers kun i fjerne lande
som Indien, Pakistan m.v.
Det er over hele vores ”gamle kommune den er gal,
så det var vel nok dejligt med den kommune sammenlægning. Men det er ikke dårligt for alle. Vore
autoværksteder jubler, der er masser af ødelagte hjul
og dæk der skal laves.
På en rundtur i vores by, og også på de amtslige veje,

hullede grusveje.
Hvad går vore skattekroner til ? - Det er i hvertfald

ikke
til skoler og børnehaver, de skal lukkes, sygehuse
er det slet ikke, og det de offentlige kalder vore veje
er det heller ikke.
Vi må som borgere og skatteydere kræve at de
ansvarlige politikere tager sig sammen, så vi igen kan
køre på vore veje, og at der bliver taget hånd om børn
og syge.
e

SA

SIDSTE NYT - kommunen må have hørt en fugl synge, for
jeg får at vide at der er fyldt asfalt i hullerne på Smutvejen !

er det ligefør det er livsfarligt at færdes.
Der er kæmpe huller, som ødelægger vores biler, kører
en cykelist i et hul, ja så kan resultatet være et tabt
eller invalidert liv.
Flere stedet i byen er der ikke asfalt på vejene, kun
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Toprevision

- en nærliggende løsning
● Bogense
● Middelfart

Toprevision



Tom O. Petterson & Co.

Registreret revisionsanpartsselskab

Tlf. 7020 0213
Mandal Allé 16A - 5500 Middelfart
Adelgade 79, 1. sal - 5400 Bogense

www.top-revision.dk
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Fodbold Gelsted - OB.
For første gang i nyere tid har Gelsted arrangeret et
venskabsstævne mellem spillere i Gelsted og spillere i
OB. Formålet med stævnet var, at børnene fik en god
oplevelse med nogle nye kammerater fra en anden
fynsk klub. Der var tilmeldt 30 børn fra hver klub fra

U8 -U9 drenge og U10 piger. Til at starte med, kom
maskotten Viktor fra OB på besøg. Derefter blev der
spillet en masse fodbold, hvor alle børnene blev blandet
sammen og opdelt i nye hold. Efterfølgende var der
overnatning for alle børnene i Gelsted Hallen, og det gik
over al forventning.

Da stævnet sluttede lørdag morgen, fik alle deltagerne
en pokal og billetter til kampen mandag mellem OBLyngby. Der var rosende ord fra OB-trænerne om dette
venskabsstævne, så næste stævne forventes afholdt
af OB. Der var god opbakning til kampen mandag OBLyngby ,hvor spillerne mødtes igen. Et stævne som
dette, er med til at knytte klubberne tættere sammen
som øens hold.
Stævnet blev arrangeret af trænerne fra G.G.& I.F og
Ib Høll Christiansen (træner U 8)
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Vi vil gerne takke vores sponsorer for den gode/store
opbakning til vores venskabsstævne med OB.
På billedet ses familien Fjorhauge, med Viktor.

Det var dejligt at spillerne fra G.G.& I.F kunne afse tid
til at møde op og træne børnene.
Der skal lyde en stor tak til dem alle, og håber at de
forsat vil hjælpe til i G.G.& I.F.
Også en tak til dommerbord/dommer, Allan, Sarah, og
Bo
Venlig hilsen IB (U 8)
G.G.& I.F
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Gelsted Krolf Forening

Starter krolfsæsonen, med at spille krolf 11.april
kl. 14.oo,
på den sædvanlige plads på sportspladsen bag
klubhuset.

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag d. 6. april var der fuldt hus i sognehuset. Efter
den børnevenlige fastelavnsgudstjeneste, var der tøndeslagning i Sognehuset.

Vi glæder os til at byde velkommen til en ny
sæson, og tænk hvor mange vi kunne være i foreningen,
hvis alle tog en deltager med.
Pbv.
Sten Blaakilde

Da stormen ramte Gelsted
Der fløj mange tagplader af huse og skure, da
stormen ramte Gelsted.
Her er det et drivhus der blev blæst omkuld, ved
Gelsted Mosevej., så vi må jo håbe at vore forsikringsselskaber holder deres fine salgtaler og dækker skaderne.
Der var stribevis af flotte udklædninger, og de tre tønder fik bank, så alle onde ånder er jaget væk. Der var
fastelavnsboller, kaffe og saftevand - og slik - til alle,
(med sponsorat fra Malermester Michael Tayler og
Superbrugsen).

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

Tak til Dorthe! - og til alle børnene for den gode energi
I fremviste!!
Grete.
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Badminton

Klubmesterskab 2011

Igen i år har FGH Badminton afholdt klubmesterskab
for ungdom og voksne. Det skete fredag d. 4/3 og søndag d. 6/3 i Gelsted hallen.
Ungdomsafdelingen startede i deres træningstid om
fredagen med de indledende kampe. Der var 13 discipliner som spændte over alderen fra U9 til U17. For de
mindste kan det være svært at holde styr på både at
spille badminton og tælle point samtidig. Det gav lidt
ekstra arbejde til træner og hjælper i ungdomsafdelingen. Men kampene blev spillet og gejsten rakte også til
kampene, som forsatte om søndagen.
De første kampe om søndag fra morgenstunden og der
var mange forældre som var mødt op, for at heppe på
deres børn. Der er nogle forskellige opgaver for forældrene, når børnene spiller. Til nogle af kampene måtte
de voksne hjælpe med at tælle pointene og dømme
kampene, for der er plads til alle, uanset om man kan
reglerne eller ej. Børnene skulle også instrueres i, hvordan man spiller og hos nogle børn var der også brug for
lidt ekstra omsorg, hvis kampen ikke blev vundet.
For U11 og U17 går det rigtig godt i deres holdturnering, som spilles gennem hele sæsonen. De ligger i
toppen af deres række og regner med at gå videre til
landsmesterskabet. Deres gode spil havde de også fundet frem til klubmesterskabet, så sammenlagt blev der
spillet og kæmpet på forskellige niveauer, på trods af
at det var kammerater fra klubben og skolen, som man
spillede imod. Der var en god stemning i hallen både
blandt spillere og tilskuer, som gør det sjovt at afvikle
stævner og er afgørende for en god sportslig oplevelse.

Da alle kampene var spillet færdig, var det tid til præmieoverrækkelse. Alle børnene fik medaljer og der
skulle uddeles vandrepokaler i de forskellige discipliner. Der var også præmier som var skænket af lokale
erhvervsdrivende i Gelsted, Ejby, Fjelsted og Harndrup.

Det var mange flotte gaver, som spillerne blev meget glade
for og derfor skal der igen lyde et STORT TAK til alle som
gav et bidrag til vores klubmesterskab.
Afslutningsvis samledes alle spillerne og deres familier,
som var mødt op, til en gang fællesspisning, hvor der blev
takket for hjælpen og takket for den forgangne sæson.

FGH Klubmestre 2011 ungdom:
U9 HS. 1. Nikolaj Sørensen 2. Philip Christiansen
U9 DS. 1. Cathrine Nielsen
U11 HS. 1. Jakob Jensen 2. Christian Nielsen
U11 HD. 1. Tobias Nielsen / Nicklas Jørgensen 2. Jakob
/ Christian
U11 DS. 1. Signe Matthiesen 2. Mathilde Jensen
U13 HS. 1. Tobias Andreasen 2. Andreas Bager
U13 DS. 1. Regitze Grossmann 2. Katja Pedersen
U13 HD. 1. Tobias Andreasen / Mathias Svendsen 2.
Andreas / Jonas
U13 HS - B 1. Mathias Svendsen 2. Jonas Klint Madsen
U15 HS 1. Alexander Grossmann 2. Andreas Nielsen
U15 HD 1. Alexander Grossmann / Andreas Nielsen 2.
Niels / Emil
U17 HS. 1. Mogens Kjær 2. Dennis Led Hansen
U17 DS. 1. Amanda Olsen 2. Caroline Nielsen
U17 HS - B 1. Niels Hviid Lund 2. Emil Schultz
U17 HD. 1. Mogens Kjær / Dennis Led Hansen 2. Niels
/ Emil
U17 MD. 1. Caroline Nielsen / Mogens Kjær 2. Amanda
/ Dennis
Senior og veteraner startede også klubmesterskabet
om fredagen, hvor der kun blev spillet single, så det
blev nemmere at afvikle de resterende kampe om
søndagen. Det var klubbens bedste singlespillere som
kæmpede om titlen. Det blev til at par overraskende
resultater, som viste at det blev nødvendigt, at være
på toppen og klar når det gælder de vigtige kampe. I
damerækken var det så tæt, at man var nød til at tælle
point for at finde ud af, hvem der blev vinderen. Det
viser, at der er god konkurrence om at være nummer 1.
Desværre var der ikke mange tilmeldte til stævnet og
det er en tendens som også har vist sig de sidste par
år. En grund til dette kunne være de mange sportslige
tilbud, som der er rundt omkring i de lokale foreninger.
Men der var en god stemning i hallen, som forsatte om
søndagen.
Da ungdomsafdelingen var færdige ved middagstid om
søndagen, overtog de voksne hallen og forsatte til kl.
17. Selvom man træner og spiller på hold sammen,
så er man ikke kammerater inde på banen. Det er titlen som klubmester, der gælder et år, som der blev
kæmpet om og det kunne man godt fornemme. Det er

Gelsted Hallens
Cafeteria
Tlf. 64 49 18 69
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udviklende for spillet, at man gør sit bedste og der blev
ikke givet mange chancer eller lette point i
kampene. Der blev spillet single, double og mixdouble,
så nogle af spillerne kom til at spille mange kampe da
man kunne stille op i alle tre discipliner.

Dd- A 1. Inger Bie – Ulla Levinsen 2. Mie Lambertsen –
Eva Hviid
Hd- B 1. Per Jensen – Jesper Thygesen 2. Mogens Kjær
– Dennis Hansen
Hd- C 1. Ole Pedersen – Erling Larsen 2. Knud Erik Vork
– Lars Vigsø
Md- A 1. Inger Bie – Nils Folbirk 2. Ulla Levinsen – Lars
Jensen

Klubmesterskabet var for nogle af veteranspillerne en
optakt til de kommende landsmesterskaber, både individuelt og som hold. I klubben har vi to veteranhold som
har kvalificeret sig til landsmesterskab og til klubmesterskabet havde de, sammen med et par træningsaftener, mulighed for at få formen helt i top, så de kan få
nogle gode resultater.
Ligesom for ungdom så sluttede stævnet for senior og
veteraner med præmieoverrækelse. De lokale erhvervsdrivende havde som sagt givet mange flotte bidrag og
det kunne vinderne i voksenrækkerne også glæde sig
over, da nogle af bidragene ikke passede til børn, men
var til stor glæde for seniorer og veteraner. De forgangne år har der været afslutningsfest for de voksne,
den sidste dag klubmesterskabet spilles. Men i år blev
stævnet afviklet en søndag, for at fodbold kunne holde
afslutning om lørdagen, så det arrangement bliver holdt
som et afslutningsarrangement fredag d. 8/4 i stedet
for. Det bliver et fælles arrangement for spillerne på
vores to seniortræninger.

FGH Klubmestre 2011 senior:
FGH klubmestre senior & veteran 2011.
Hs- A 1. Rene Pedersen 2. Nils Folbrik
Ds- A 1.Inger Bie 2. Amanda Olsen
Hs- B 1.Mogens Kjær 2. Knud Karlshøj
Ds- B 1. Mie Lambertsen 2. Eva Hviid
Hd- A 1. Rene Pedersen – Michael Sørensen 2. Klaus
Højby – Jeppe Madsen

GENBRUGSBUTIKKEN

Afslutningsvis vil FGH Badminton gerne takke spillere,
trænere, hjælpere og samarbejdspartnere for endnu
en god sæson. Vi håber på at se jer igen til næste
sæson og at I fortsat vil støtte op om de arrangementer som vi tilbyder i den kommende tid.
For mere information omkring resultater, opstart, ledige baner m.m. kan man benytte vores hjemmeside:
www.fghfyn.dk
Med venlig hilsen
FGH Badminton

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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www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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Prædiken til 2. søndag i fasten
Evangelietekst:
Matthæusevangeliet kap 15: 21 - 28
Grænse og konsekvens..
En kananæisk kvinde kommer og beder Jesus om, at
helbrede hendes syge datter.
Vi befinder os i denne tekst på grænsen. Rent fysisk på
grænsen mellem jødernes land og hedningernes land.
Men også på andre måder befinder vi os på grænsen.
For i dagens evangelium hører vi, at Jesus går over en
grænse, sin grænse, samtidens grænse og hjælper denne her kananæiske kvinde.
Det står klart i fortællingen, hvordan Jesus forstår
sin egen opgave: Jesus var udelukkende kommet for
at frelse sine egne, jøderne. Man hjalp ikke de fremmede. Man hjalp kun sine egne. De fremmede var ikke
medmennesker på lige fod med den gruppe Jesus selv
tilhørte, nemlig jøderne. Kvinden var hedning. En fra
den anden side af grænsen, ikke en af os, men en af
dem. Der er os, jøder der har den rigtige nationalitet og
den rigtige tro, og så er der hedninge, mener Jesus og
disciplene og alle jøder i samtiden
Men så sker det - Selv om han først havde sagt nej til
kvinden. Så ændrede han et nej til et ja.
Hvor er det inkonsekvent. Og dermed bliver også vores
grænse udfordret.
Vores billede af, hvordan en Gud er, er vel det, at han
altid er den samme, evig, uforanderlig, fast og konsekvent.
Kan vi tro på en inkonsekvent Gud?
Vi hylder konsekvensen i vores moderne højeffektive
samfund. Vi hylder det konsekvente menneske, hvor
et ord er et ord, et ja er et ja og et nej er et nej. Den
dygtige leder mener altid det samme og står fast ; vi
beundrer den, der uden at kny bærer konsekvensen
af sine meninger. Og vi har det med at foragte feks de
politikere, som skifter holdninger som vinden blæser,
eller som meningsmålingerne veksler – dem synes jeg
nok, der er nogle stykker af.
Og så får vi denne her fortælling. Inkonsekvens for fuld
udblæsning.
Jeg må sige, jeg holder meget af denne her fortælling
om den kananæiske kvinde.
For det er fortællingen om at Jesus og i sidste ende Gud
selv, at Han er bevægelig – foranderlig.
Der sker noget rigtig vigtigt i møde mellem kvinden og
Jesus. Ikke bare med kvinden, hvis datter bliver rask,
men sandelig også med Jesus selv – med Guds Søn
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– og altså på den måde kan vi sige, der sker en forandring med Gud selv her.
Jesus ændrer plan: fra at være kommet for at frelse
sine egne, bliver målgruppen til os alle. Alle mennesker:
Hedning og jøde, hvid og sort. Hvis kærlighed er kærlighed, så kender den ingen grænser.
Den grænse, han tidligere har opereret med, som vi
mennesker er så tilbøjelige til at sætte op imellem os
og dem, den bliver, med den kananæiske kvindes hjælp
visket ud.
Kærligheden kan ikke bare være for nogle få udvalgte,
men må gælde alle, uanset tro og nationalitet.
Kan vi tro på sådan en Gud?
Inden vi tager fat på det spørgsmål, kan det være godt
at se på, hvordan vi selv praktiserer det med konsekvens i vores almindelige hverdag.
Jeg husker min søsters dreng, da han var 10 - 12 år.
Jeg kan høre ham sige med et helt særligt tonefald:
”tøser.” ”Jeg skal aldrig have noget med dem at gøre.”
Og så nogle få år senere skal jeg hilse at sige, så forholder det sig overraskende nok ganske anderledes.
Den selvsamme dreng er det seneste år blevet ualmindeligt venligtsindet over for piger og jeg har hørt hans
mor fortælle, at han, der aldrig skulle have med tøser
at gøre, en stjerneklar nat, hvor han var i det romantiske hjørne, efter sigende, skulle have hvisket i en piges
øre: ”Jeg vil elske dig for evigt.” Det kan man jo virkelig
kalde konsekvens.
Og det med inkonsekvensen bliver helt tydeligt, når vi
så bliver forældre selv. Der tales meget om konsekvens
i opdragelsen og jeg tror, at det er vigtigt. Men konsekvensen ryger gang på gang i forholdet til vores børn
– og det skal den også. For børn er forskellige, og skal
opdrages forskelligt. Så man kan argumentere for en
konsekvent opdragelse – ja, men altid iblandet en stor
portion hjertevarm inkonsekvens.
Når temaet nu er grænse og konsekvens - kunne man
også drage paralleller til den nuværende situation i
Libyen.
Det er skræmmende og uoverskueligt, hvad der går for
sig.
Og et eller andet sted, så tænker man: jamen det er jo
langt væk – i en fremmed kultur, vi ikke forstår os på.
Og var der ikke andre der kunne gribe ind. Og egentlig kan vi jo ikke gå ind og blande os i et lands interne
anliggender og slet ikke, når der ikke er enighed blandt
landene i Nato.
Indvendingerne er mange.

www.gelstedbladet.dk

Men medfølelsen og medmenneskeligheden vandt trods
alt.
Og måske får det uoverskuelige konsekvenser, at vi
blander os. Et historisk enigt folketing har givet Danmark mandat til at deltage i den pågående intervention
i Libyen. Og en lang række lande står bag. I hvilket regi
det så foregår i er ikke gennemskueligt for nuværende.
Og måske er det også det hamrende inkonsekvent.
For hvornår skal man blande sig, når en diktator slår
sin befolkning ihjel. Vel altid. Men det har der ikke tidligere været præcedens for. Men man må gå ud fra at
de lande, der støtter op om aktionen mod Libyens leder,
har ladet sig bevæge af den umenneskelighed, der går
for sig. Man må gå ud fra at den har bevæget dem til
handling med fare for at blive kaldt inkonsekvente i
historiens bakspejl. For jo, der var mange steder i verden vi kunne have interveneret. Hvem kan ikke huske
Rwanda?? Og mange andre steder kunne nævnes.
Jo, politik, i det lille perspektiv og i det store skal føres
med fasthed og konsekvens og samtidig så skal hjertet
og menneskeligheden også gøre sig gældende.
Vi må tro på, at det er sådan noget, der er på færde
når det gælder vores beslutning om at gribe ind i Libyen
og håbe det bedste.
Hvad er det, som undertiden får principperne og konsekvensen til, i de eksempler jeg har nævnt, at slingre
såvel på det personlige som på det storpolitiske plan?
Det er medmenneskelighed og i videre perspektiv kærligheden. Og den er i sit væsen også inkonsekvent.
Og det var præcis på samme måde Jesus blev blød i
knæene overfor denne kvinde.
Stædig som et æsel var hun. Hun helmede ikke.
Har Jesus bare tænkt som nogle mænd tænker, når de
diskuterer med os kvinder: hun får ret og jeg får fred.
Nej, her er mere på færde:
Når Jesus gi’r sig, er det fordi han erkender, at denne
mor har vundet over ham, som en løvinde har hun
kæmpet for sin syge datter – uden at blinke har hun
tålt at blive kaldt en hund – Jesus har tabt diskussionen, hendes stædighed eller skulle vi kalde det kærlighed til datteren har sat ham til vægs – har vist ham,
at der må også være noget til hundene, vist ham at en
mors kærlighed, den tåler alt og udholder alt og tror alt.
Hvor inkonsekvent – hvor svagt kunne man sige
Man kunne også sige det modsatte:
Hvor befriende, hvor herligt, hvor vidunderligt.
Tænk hvis Jesus havde stået fast, bare for ikke at tabe
ansigt.
Tænk, hvis Gud var den evigt ubevægelige Gud, der til

dommedag konsekvent urokkeligt står fast på sine bud
og regler – så havde du og jeg stadig været dømt udenfor hos hundene.
Hvilket håb ville der så være for verden – og for dig og
mig.
Som sagt – jeg holder meget af denne fortælling.
For den viser os et billede af Gud som en Gud, der kan
røres, rokkes og bevæges – en inkonsekvent Gud, der
tør lade sig flytte, også selvom nogen vil udlægge det
som svaghed og eftergivenhed.
Jeg ser denne her inkonsekvens og eftergivenhed som
udtryk for en enorm styrke – jeg tager denne her eftergivenhed, som udtryk for alt det bedste kristendommen
har at give verden. Og det er en af grundene til at jeg
feks ikke er muslim eller noget andet.
Verden har brug for denne her form for blødsødenhed
som aldrig før. Verden har brug for sådan en historie,
som denne her til efterfølgelse.
Så lad os bare blive svage i koderne, bløde i knæene, i
hjertet.
Og når vi undertiden mister evnen til det, når hjertet bliver hårdt og forstener, så må vi bede til Gud om
at ånde på vore hjerter og holde dem varme – det er
blandt andet det vi gør, når vi går til Gudstjeneste.
Evnen til det, er vel den største kapital en kultur dybest
set har.
Tilbage er der at sige: Gud ske tak og lov for den
inkonsekvens, som ser troen i en møgirriterende mors
kærlighed og lader sig flytte af den - den kærlighed
som tror alt, håber alt og udholder alt.
Amen

Tanderup:
Ingen kirkelige handlinger siden sidste kirkeblad.

Fra Kirkebøgerne

- Gelsted

Døbte:
Chloé Cirkeline Karow
Odensevej 142, Vissenbjerg
Døbt 13.februar 2011
Julius Bergholdt Knudsen
Søndergade 6, Gelsted
Døbt 5.marts 2011
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Døde og begravede fra Gelsted:

Hans Peter Markussen
Orte Vejsmark 22, Orte
Død 20.januar 2011
Ejnar Jensen
Tårupvej 14D, Gelsted
Død 2.februar 2011
Emil Jensen
Dammen 3, Gelsted
Død 13.februar 2011
Leif Pedersen
Tårupvej 12K, Gelsted
Død 18.februar 2011
Esther Margrethe Hansen
Fredensgade 25 B, Gelsted
Død 5.marts 2011
Herbert Wachmuth
Aulbjergvej 10, Gelsted
Død 7.marts 2011
Nora Marie Pedersen
Anlægsvej 13C, Ejby
Død 8.marts 2011
Leon Johannes Larsen
Gl.Odensevej 25B, Gelsted
Død 13.marts 2011
Yrsa Agnete Jørgensen
Blommegrenen 34, Ejby
Død d.14.marts 2011
Johanne Marie Jørgensen
Tårupvej 12 C, Gelsted
Død d. 15. marts 2011

Kirketider
APRIL
3.
10.
17.
21.
22.
24.
24.
24.
25.
MAJ
1.
8.
15.
20.
22.
29.
JUNI
2.
5.
12.
13.

Gelsted

Tanderup

Midfaste
Mariæ B.
Palmes.
Skærto.
Langfr.
konfirmt.
konfirmt.
Påsked.
2.påsk.d.

09.30
09.00
09.30
09.30
14.00
09.00
11.00
14.00
09.00

DSN
TJ
DSN
DSN
DSN
DSN
DSN
TJ
DSN

11.00
ingen
14.00
11.00
16.00
09.00

1.s.e.på.
2.s.e.på.
3.s.e.på.
Bededag
4.s.e.på.
5.s.e.på.

14.00
09.30
11.00
ingen
14.00
09.30

DSN
DSN
DSN

DSN
DSN
DSN
TJ

MHL
DSN

10.00
11.00
09.30
09.00
ingen
11.00

Kr.Himm.
6.s.e.på.
Pinsedag
2.pinsed.

ingen
09.30
11.00
09.30

DSN
DSN
DSN

09.00
11.00
09.30
11.00

TJ
DSN
DSN
DSN

Forkortelser:

DSN
DSN
DSN
DSN
TJ

ingen

DSN

DSN = Dorthe Stæhr Nielsen
TJ = Tamira Jørgensen
MHL = Mik kkel Holmegård Larsen

Konfirmandlejr:

Fra fredag d.11. – 12.marts var der
konfirmandlejr i Tanderup sognegård. 70 konfirmander og 2 præster.
Konfirmanderne var fra: Tanderup,
Gelsted og Ejby.
Og vi begyndte lejrturen med diverse
lege, så konfirmanderne blev rystet
rigtig godt sammen på tværs af sognegrænser/skoler.
En rigtig hyggelig lejrtur fuld af oplevelser og med meget lidt søvn for
såvel konfirmander som for de deltagende præster.

Fredag aftens højdepunkt var, at vi
fik besøg af Nils Krøjgaard.
Temaet var: Er der mere mellem
himmel og jord. Og han demonstrerede i praksis, hvor let det er,
at manipulere med os og få os til at
tro på hvad som helst.
Det gjorde et dybt og uudsletteligt
indtryk på os alle.
Søndag d. 17.april klokken 14 00 er
der familiegudstjenste i Tanderup
kirke

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

10

www.gelstedbladet.dk
Anledningen er minikonfirmanderne, der afslutter det forløb, de
har haft om onsdagen hos Lillian i
Tanderup Sognegård som minikonfirmander.
Det skal fejres med maner. Bedsteforældre, onkler og tanter, søskende og bamser, kammerater, andre
sognebørn ---- alle er velkomne.
Gudstjenesten afsluttes med en
sammenkomst i sognegården.
Ældregudstjenester i Tanderup
Sogn:
Traditionen med afholdelse af ældregudstjenester genoptages hermed.
Første arrangement var d. 5.april
og næste gudstjeneste er d.
1.november.
Begge gange klokken 11 00. Efterfølgende spiser vi i sognegården.
Tilmelding til en af menighedsrådsmedlemmerne eller sognepræsten.
Præsten på besøg?
Sognepræsten kommer gerne på
besøg.
Har man lyst til at hilse på præsten,
tale om stort eller småt eller begge
dele – kender man en, der har rund
fødselsdag og vil sætte pris på et
præstebesøg, så ring til præsten.
Dorthe Stæhr Nielsen, 64491096

Kirkebilen

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

VELKOMMEN TIL NY
Følgende skal konfirmeres
i Gelsted Kirke d. 24.4
GRAVER VED TANDERUP
klokken 9 00
KIRKE.
Siden Gerda Christensen gik på efterløn sidste sommer har Tanderup Kirke
været uden fast graver--- og dog --for som vikar har Jørgen Henriksen
udfyldt pladsen og gjort det så godt,
at da pladsen nu blev opslået som
ledigt valgte Tanderup Menighedsråd
ham iblandt 25 ansøgere.
Jørgen har med sit milde og altid smilende væsen vundet alles hjerter og
vi håber at se ham i mange år i kirken
og på kirkegården.
Velkommen til Jørgen fra Tanderup
Menighedsråd og alle brugere af
Tanderup Kirke og kirkegård.
Har man spørgsmål til Jørgen ang.
kirkegården kan han træffes på
tlf. 21 79 53 25

Ny organist til Tanderup
og Gelsted kirker
Pr. 1. april starter jeg som ny organist
ved kirkerne.
Udover at spille til gudstjenester,
begravelser og vielser skal jeg stå for
ledelsen af ungdomskoret i Tanderup.
Som noget nyt opstarter jeg børnekor
i det nye Sognehus ved Gelsted kirke.
Det er for drenge og piger i 3. 4. og
5. klasse.
Børnekoret starter d. 7. April
Vi synger torsdage fra kl. 13.45 til
15.00. Tilmelding paa: 21 23 17 86.
Koret kommer til at synge et blandet
program med kendte og ukendte sange og salmer,. ogsaa rytmiske.
Det er meningen at koret paa et tidspunkt skal synge i kirken til særlige
gudstjenester.
Jeg er uddannet paa konservatoriet i
Odense og har bl.a. været organist i
Haarby, Tyrsted Uth og det nye fængsel i Horsens og glæder mig nu til at
starte i det fynske igen.
Lars Reinholt

-Marcus Corvenius Engstrøm
Hansen
-Mads Grønbæk Memborg
-Mads Tjørnehøj Kraaer
-Simon Kjerside Mariager
-Peter Vincens Egebjerg
-Pernille Jespersen Bjørnekær
-Tobias Strandberg Pedersen
-Claudia Jørgensen
-Camilla Merrill Vestergaard

Følgende skal konfirmeres
i Gelsted Kirke d. 24.4
klokken 11 00
-Søren Christian Kraaer Frydenlund
-Tobias Nielsen
-Helene Jul Poulsen
-Stefan Hvistendal Jacobsen
-Mathias Nygaard Frederiksen
-Camilla Fuglsang Nielsen
-Karoline Lærche
-Catharina Konstance Lysheim
Jacobsen
-Helena Maria Christensen
-Anette Eskelund Nielsen
- Laura Hein Rishøj
-Regitze Madsen
-Christina Lund Meissner
-Valentino Theo Musan

Følgende skal konfirmeres
i Tanderup kirke d. 1.maj
klokken 10 00
-Sarah Lausten Sørensen
-Freja Marie Nordby Haarder
-Jasmin Pries Madsen
-Lasse Elneff
-Jacob Bang Olsen
-Emilie Ehlert Bötcher
-Emma Joensen
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lidt ud over det sædvanlige
Hver lørdag & søndag*
Tilbyder bakeoff:
6 stk rundstykker, mange varianter
Frit valg
kr.
15,00
*gælder også på helligdage

"Super rødvins kup"

!!!
get!
dval
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Gelsted

NYT ! NYT ! NYT !

Real, Crianza
2005
lidt udPeña
over
det sædvanlige

Gelsted

Slagter,
delikatesse,
kiosk
God og
kraftig Crianza med
tæt &
og bakeoff,
lang smag.
Velegnet til kraftige kødretter, vildt og oste
postekspedition
med DSB billetsalg
(vejl.pris kr. 216,00)
Restparti, sælges nu til:
og OK døgntank
pr. flaske
75,00
(prisen gælder fra d. 4/4-2011,
og så længe lager haves)

Slagter, delikatesse, kiosk & bakeoff,
NYT ! NYT ! NYT !
postekspedition
med DSB billetsalg
Åbningstider i post* pr. 4. april 2011:
Mandag - fredag 14:00 - 17:00
og OK døgntank
* Pakkeudlevering i HELE butikkens åbningstid.

SuperBrugsen, Gl. Odensevej
3, 5591i Folkebladet
Gelsted.
Du finder vores ugeannonce
hver Tlf.
uge! 64 49 11 21
Butikkens åbningstider: Mandag - fredag 8-19. Lørdag 8-17. Første og sidste søndag 10-17
Kiosk og bakeoff: Mandag - fredag 8-19. Lørdag 8-17. Søndag 8-13. Første og sidste søndag 8-17

X-tra, dagligvarer til discountpris, nu over 500 varernr.

SuperBrugsen, Gl. Odensevej 3, 5591 Gelsted. Tlf. 64 49 11 21
Butikkens åbningstider: Mandag - fredag 8-19. Lørdag 8-17. Første og sidste søndag 10-17
Kiosk og bakeoff: Mandag - fredag 8-19. Lørdag 8-17. Søndag 8-13. Første og sidste søndag 8-17
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Fastelavnsfest
Mandag den 7. Marts afholdt dagplejerne i Gelsted
fastelavnsfest for ca. 60 børn i alderen 0-3 år. Festen
foregik på Holmegården, som venligst var udlånt af Borgerforeningen.
Børnene blev afleveret på Holmegården om morgenen
og kl. 9 var der fastelavnsboller. Herefter slog vi til tønden, som var fyldt med godter.

Gelsted Lokaludvalg
Årsberetning 2010

I løbet af 2010 har Gelsted Lokaludvalg haft lidt at se
til, og ved Naturens Dag hjalp vi lidt til ude i skoven.
Ellers har det været et lidt turbulent år for Gelsted
Lokaludvalg. Året startede med valg at et næsten nyt
Lokaludvalg med Erik Ginnerskov som ny formand. Han
måtte dog trække sig allerede i juni måned grundet
hans helbred. Dette gjorde at måneders planlægning
vedr. Naturens dag blev sat lidt i stå indtil en ny formand kunne vælges. Dette skete i august hvor Kim
Lund blev valgt som formand, og Lars O. Sørensen blev
valgt som næstformand. Vi blev enige om at koble os
på det arrangement med GPS-løbet.
Så på Naturens Dag den 12. september 2010 hjalp
lokaludvalget lidt til ved arrangeret ”GPS-løbet” i Fauerskov. Det blev en pæn succes.
I 2010 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 to år, og den klarer sig godt, og igen i år
kan den hjælpe en masse foreninger med et flot beløb.
Sammen med kommunens øvrige lokaludvalg er der
startet et fælles arbejde med henblik på at få en landdistriktspolitik i Middelfart Kommune. Det vil de nu prøve
i Fjelsted-Harndrup.

Rugbrødsmadder blev fortæret og så var det tiden til en
middagslur.
Om eftermiddagen var der frugtfad og herefter begyndte de første børn at blive afhentet.
Da kommunen har begrænsede ressourcer til sådanne
arrangementer, siger vi tusind tak til sponsorerne - Gelsted Brugs og Gelsted Borgerforening, der gjorde det
muligt for os at afholde en rigtig god og hyggelig dag.
Også tak til den rare bedsteforælder for kage og tak til
XL - byg for juletræ til julearrangementet.
Hilsen dagplejerne i Gelsted

Lokaludvalget har i 2010 indsendt høringssvar til Middelfart Kommune vedr. forslaget om at flytte specialklasserne fra Gelsted Skole til Østre Skole, hvilket vi
syntes var en dårlig ide. Vi deltog også på dialogmødet
den 9. november på Gelsted skole. Her havde Anne Friis og Trine Jørgensen, lavet et kæmpe arbejde med foldere og plakater som de også delte ud rundt om i byen.
En stor TAK for det kæmpe arbejde der blev ydet. Det
var nok med til at fremmødet blev så flot som det blev.
Derudover ønsker vi i lokalområdet at der hurtigst
muligt bliver gjort klar til nogle byggegrunde da der er
mange steder hvor man kan bygge i Gelsted.
Endnu en stor tak til de borgere (herunder Lokaludvalgets medlemmer), som i løbet af 2010 har ydet et stort
bidrag i forbindelse med lokaludvalgets arrangementer.
Vi håber på at endnu flere vil interessere sig for Gelsted, det er nemlig nu i de kommende år vi i Gelsted
skal vise alle de gode og sjove ting som sker i Gelsted
Ligeledes har samarbejdet med Middelfart Kommune og
kommunens øvrige lokaludvalg også i 2010 været godt.
KL.
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Beretning fra gymnastik afdelingen
Så står vi her igen, med en glæde og en stolthed over
at se tilbage på slutningen af sæsonen 2009/2010 som
var vores bedste indtil videre og så kan jeg fortælle
om næsten hele sæsonen 2010/2011 som blev meget
spændende og udfordrende for gymnastik afdelingen.
Vi holdt vores fremvisning tidligt sidste år nemlig søndag den 21. marts det blev en dejlig eftermiddag hvor
hele 8 hold fra egne rækker stillede op på gulvet og
gjorde det rigtig flot og så havde vi besøg fra DGI fyn
med deres fynshold, de har også fået meget ros fra tilskuerne som der var mange af i hallen denne eftermiddag. Op til fremvisningen holdt Peter Brink og hjælpere
overnatning for de tre spring hold i klubhuset og der
var ca. 60 børn som overnattede og trænede på livet
løs i hallen. Weekenden efter var de samme tre springhold i Middelfart til DGI opvisning og det var en stor
oplevelse for dem. Vi havde forældre og ledere til at
hjælpe med opgaver der ude og det gav 1.200 kr. som
vi brugte på overnatningen så alle kunne deltage gratis. Dermed fik vi sluttet sæsonen rigtigt godt af. Der
var dog hold som trænede hele april og Ingelise slog
pilates holdene sammen og trænede helt til skolens
sommerferie. Liselotte træner på voksen/barn kørte lidt
sommer gymnastik for de mindste børn. Det er dejligt
vi har så flittige trænere i afdelingen.
Inden vi gik på sommerferie mødtes udvalg og alle
ledere til ledermøde, hvor vi selv lavede vores mad i
klubhuset og hvor hele sæsonen bliver sat sammen.
Det er en rigtig god måde at gøre det på og vi bliver
rystet godt sammen. Vores reklame skulle ud lidt før
til den nye sæson så der var nok for det store udvalg
at gå i gang med hen over sommeren. Der skulle også
købes træningstøj til alle lederne og som noget nyt
aftalte vi en tid hos Markussen sport efter lukketid hvor
vi mødtes og fik handlet, det var en rigtig god måde
og alle fik noget de kunne bruge. Vi nåede det hele og
stod klar og friske til sæson start i uge 37 med hele 15
hold og et nyt tilbud som hed åben sal.
Det var en noget stille start vi fik og var indtil efterårsferien ikke sikker på alle hold kunne forsætte, men det
blev heldigvis bedre og bedre. Alle hold kunne forsætte
og vi måtte endda starte et ekstra pulsen op/Zumba
hold da der mødte 50 op til første træning i den lille
gymnastiksal. Efter jul er der startet en masse og vi

kan gøre status med 318 gymnaster. Rigtig flot i lille
Gelsted. Vi har 24 ledere i gang i salen i løbet af ugen,
flere af dem mange gange om ugen, stor tak til dem,
uden jer ingen gymnastik i Gelsted. Åben sal som vi har
prøvet at afholde 3 gange her i efteråret har haft lidt
blandet tilslutning, men trænerne har nydt det og syntes vi skal prøve igen, det går ud på at salen er åben
for alle 1 ½ time en lørdag i måneden, hvor man kan
komme og lave hvad man har lyst til og så få hjælp fra
trænerne.
Ved juletid sidste år fik vi holdt en masse gode juleafslutninger på alle vores børnehold som fik besøg af
julemanden. Vi takker banko afdelingen for tilskud fra
kaffekassen til godteposer og sodavand. Vores voksenhold har holdt juleafslutninger med spisninger i klubhuset, dejligt med et godt sammenhold.
Her i det nye år har vi haft travlt, vi har holdt ledermøde for at planlægge fællestræningen som vi holdt
tirsdag i uge 7. Igen i år stod vi helt selv for den og det
blev en rigtig hyggelig eftermiddag for alle vores gymnastik hold, der var ca. 110 i hallen så det er vi rigtig
stolte over. I udvalget havde vi bestemt igen i år at
holde vores valg til udvalget i en pause ved fællestræningen, det blev gjort og vi syntes det gik godt.
Vi sagde tak til Lars Sørensen for hans tid i udvalget
over to gange fra 2004, han har gjort et stort stykke
arbejde og vil blive savnet. Vi fik valgt Kristoffer Moos
ind, så vi er stadig et stort udvalg på 9 personer og det
er rigtigt fint.
Områdeudvalg Middelfart er gået i stå og folk gik ud
efter vi havde holdt vores opvisning i Middelfart sidste
år, så det er træls det ikke kunne forsætte men vi prøver at holde kontakt og hjælpe hinanden i Middelfart
kommune. Vi hjælpes igen i år med at få afholdt opvisningen i Middelfart og tjene penge ind.
Så er vi i fuld gang med de sidste træningsgange i denne sæson 2010/2011. Jeg vil gerne slutte med at takke
alle vores dygtige gymnaster for at møde op til træning
bliv nu ved med det. Stor tak til vores gode og trofaste ledere. Tak til gymnastik udvalget for jeres hjælp
med at få afdelingen til at køre. Tak for et godt samarbejde med bestyrelsen. Til sidst en stor tak til alle som
hjælper os med at gøre hverdagen lettere det betyder
meget.
- Beretning skrevet af
Formand for gymnastikafdelingen under GG & IF
Stine Sandberg Svensson

T and erup

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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FGH Badminton
fejrer triumfer på Fyn.
Sæsonen 2010 / 2011 har været et godt år for FGH’s ungdom. Vi har fået tilgang af mange nye spillere i gruppen
for U9 spillere (født før 2001), og de lidt ældre spillere,
U11 blev Fyns mestre i DGI holdturneringen. Her vandt
vores 6 drenge alle kampe på nær en, der blev 3-3. I sidste kamp søndag d. 13/2, skulle vi bare have uafgjort mod
Kværndrup, men drengene ville lige vise at de var værdige

og Mogens har deltaget sammen i flere C-række turneringer, hvor det er blevet til både første og anden pladser. De
er nu alle nået en alder hvor de skal til at spille med de
voksne, og derfor er de startet på vores senior træning, og
Amanda fik i år debut på vores bedste senior hold.
Nu er sæsonen ved at være forbi, vi spiller sidste gang
i uge 14. Den nye sæson starter så igen i uge 35, og vi
glæder os til at se alle spillerne igen, og håber også at se
en masse nye ansigter, når vi starter efter sommerferien.
Vi kan sagtens få plads til flere både i Gelsted og Ejby.
Hvis du vil vide mere om badminton i FGH, kan du ringe til
Lars på tlf: 20284612.
Lars Jensen

- FGH

Tirsdag d. 15. februar var der
fællestræning
for alle GGIFs gymnastikhold i hallen.

mestre, så Kværndrup måtte indkassere et 6-0 nederlag.
Med det flotte mesterskab, var vi så kvalificeret til Landsmesterskaberne for U11 hold d. 12-13 marts i DGI byen
i København. Her havde vi nogle fantastisk lige kampe,
hvor det blev til en flot 4. plads, og hvor vi faktisk fik uafgjort mod de senere landsmestre. Flot klaret af holdet som
består af Peter Clement, Tobias Nielsen, Nicklas Jørgensen, Christian Nielsen, Simon Jensen og Jakob Jensen.
Tidligere på sæsonen har de samme drenge også fejret
triumfer i flere åbne turneringer.
Jakob og Simon blev Fynsmestre i double i B-rækken.
Christian blev kommunemester i single og double med
Jakob i B-rækken. Tobias blev kommunemester i single og
double med Nicklas i C-rækken, og tidligere vandt Tobias
også en D-række turnering i single og double med Nicklas.
Det er en meget talentfuld flok drenge vi har her, og det
bliver spændende at følge dem de næste år.
Også de ældre ungdomsspillere har gjort det godt. Vores
U17 hold blev også Fyns mestre i U17 C rækken. Og nu
skal holdet som består af Amanda Olsen, Mette Nielsen,
Dennis Led Hansen og Mogens Kjær til Landsmesterskab i
den sidste weekend i marts.
Også de har i løbet af sæsonen fejret triumfer i div. turneringer. Amanda har hentet 4 første pladser og flere anden
pladser hjem fra forskellige B-række turneringer, Dennis

Det var som sædvanlig en stor succes.
Ca. 110 mennesker var mødt op og både børn og voksne trænede med. Der var aktiviteter både for de store,
de mellemste og de små.
Foreningen fik holdt udvalgsvalg og der bakkes stadig
godt op omkring foreningen, som jo er en forudsætning
for god gymnastik i byen.
Da der var kommet sved på panden, var der heldigvis
gratis frugt og kold saft til alle.
Gymnastikudvalget
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Lidt nyt fra fodboldafdelingen		
		marts 2011
Udendørssæsonen er godt i gang og der er endnu plads
til mange nye spillere, både unge og lidt ældre, så kom
og vær med.
Se træningstider ………………
Gelsted Gymnastik Idrætsforening, Sportsvænget 5, 5591 Gelsted

FODBOLD TRÆNINGSTIDER I GELSTED G. & I.F

Alle ungdomshold, dame og herre senior er tilmeldt
under DBUfyn. Oldboys og veteraner spiller under
OB70.
U12 drenge har i foråret holdsamarbejde med Ejby
Idrætsklub. Det betyder at der trænes i begge klubber
og i foråret spilles der kampe i Gelsted. Der er tilmeldt
et 7 mands og et 5 mands hold.
Ungdomsholdene skal foruden deres turnering til stævner i foråret bl.a. Fætter BR-Cup i Fredericia,
Gildberg Cup i Christiansfeld og Kibæk Cup.

Kom og spil fodbold, der er plads til mange unge og lidt ældre spillere, både piger og drenge.
Kom og prøv om det er noget for dig, de første 3 gange er gratis.
Vi træner følgende dage ved klubhuset, Sportsvænget 5, Gelsted
Hold

Årgang

Træningsdage

Tid

Trænere

Opstart

Drenge & piger U4

2007

Onsdag

17.00 - 18.00

Søren, Jesper, Morten V

30.03

Drenge & piger U5

2006

Onsdag

17.00 - 18.00

Søren, Jesper, Morten V

30.03

Drenge & piger U6

2005

Onsdag

17.00 - 18.00

Søren, Jesper, Morten V

30.03

Drenge & piger U7

2004

Onsdag

17.00 - 18.00

Søren, Jesper, Morten V

30.03

Drenge

U8

2003

Tirsdag/torsdag

17.00 - 18.15

Ib, Dorthe, Nicolaj S

29.03

Drenge

U9

2002

Mandag/onsdag

16.45 - 18.00

Morten C, John O

21.03

Drenge

U10

2001

Mandag/onsdag

16.45 - 18.00

Steen, Jimmy

21.03

Drenge

U11

2000

Mandag/torsdag

17.45 - 19.00

Troels Clement, Gelsted og

14.03

mandag i Gelsted, torsdag i Ejby

Morten Nielsen, Ejby

Drenge

U12

1999

Mandag/torsdag

16.45 - 18.15

Ronni, Peter, Mikkel

28.02

Drenge

U13

1998

Mandag/onsdag

16.30 - 18.00

Kenneth

28.02

Drenge

U14

1997

Mandag/onsdag

16.30 - 18.00

Kenneth

28.02

Drenge

U15

1996

må træne med U14

Piger

U7

2004

Onsdag

16.45 - 18.00

Erik

30.03

Piger

U8

2003

Onsdag

16.45 - 18.00

Erik

30.03

Piger

U9

2002

Onsdag

16.45 - 18.00

Erik

30.03

Piger

U10

2001

Mandag/onsdag

17.00 - 18.15

Britta, Thomas

21.03

Piger

U11

2000

Mandag/onsdag

17.00 - 18.15

Britta, Thomas

21.03

Piger

U12

1999

Mandag/torsdag

17.15 - 18.30

Johnny, Jonas S

lør. 12.03

Piger

U13

1998

Mandag/torsdag

17.15 - 18.30

Johnny, Jonas S

lør. 12.03

Piger

U15

1996+1997 Mandag

Herre senior

Serie 1

Fra 16 år

Tirsdag/torsdag

19.00 - 20.30

Preben Knudsen

er startet

Herre senior

Serie 5

Fra 16 år

Tirsdag/torsdag

19.00 - 20.30

Bjarne, Allan

er startet

Fra 15 år

Mandag

19.00 - 20.00

Annie Mossin

Dame senior
Oldboys

Preben Lærke

Veteraner

Jørgen Knudsen

Enkelte ungdomshold og begge herre senior hold har
spillet en del træningskampe og er ved at finde formen
til sæsonstart, som er den 2. april

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

Ole Sloth Nielsen
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Vi er ved at få en
hjemmeside oprettet i
fodboldafdelingen, gelstedfodbold.dk, der vil I
kunne følge lidt med om
holdene i fodboldafdelingen.
Britta Jensen

Malermester
Michael A. Taylor
Tlf. 20 22 80 62

Bogføringsassistance

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

Der har været afholdt
udvalgsvalg og fremmødet kunne have været
bedre. Vi i udvalget,
må jo gøre det godt
siden der ikke møder
flere op og hører hvad
der sker i afdelingen.
Der skal lyde en stor
tak til de tre udvalgsmedlemmer der holdt,
Ronni, Lene og Annbritt, for jeres gode
indsats for klubben
gennem årene. Det nye
udvalg består af Jesper
Navne, Ib Høll Christiansen, Thomas Jørgensen, Marianne Engstrøm
og Britta Jensen

I ønskes alle en rigtig god sæson.

Alt indenfor bogføring til små og
mellemstore virksomheder

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

Pigeraketten kommer
ikke til Gelsted i år. Vi
ville gerne have haft
den i september måned
men fik april måned tilbudt. Der sker så meget
andet for vores hold og
hjælpere i april måned,
så vi takkede nej til
pigeraketten.

Dansk Dæk Service
-DÆK TIL ALLE FORMÅLOdensevej 35 · Gelsted · Tlf. 64 49 10 63

www.gelstedbladet.dk

Gelsted Banko er en forårsbebuder.
I år igen har der været forårsbanko i Ejbyhallen.

Plantegården havde pyntet flot op, så man allerede ved indgangen kom i forårsfornemmelser.
God Form havde sponsoreret et par adgangskort,
så bankospillerne havde mulighed for at vinde lidt
adgang til den slanke linje inden bikini sæsonen er
over os.

Muttis 3D butik havde sat et par kasser øl på
gevinstlisten. Gevinsterne var brugsting fra Kop
og Kande som Gelsted Banko havde indkøbt til
lejligheden, som sammen med de mange kontante præmier udgjorde søndagens høst. I dagens
anledning blev der uddelt sidegevinster, så mange
kunne gå hjem med en lille forårsblomst eller lidt
mundgodt. Puljen gik til en enkelt spiller, som
kunne gå hjem med 1400 kr. på lommen. Ligesom
hovedgevinsten på 1500 kr. også blev vundet at
en enkel spiller.
Det var andet år i træk, der blev afholdt forårsbanko i multisalen i Ejbyhallen, så vi håber traditionen er skabt og kan være med til, at tiltrække
flere Ejby Borgere til de ugentlige spil.
Vi spiller hver torsdag kl. 19 i Gelsted forsamlingshus, alle er velkommen.
Vi ses hos Gelsted Banko.
Erling Hansen

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

Vidste du det ?
Har vi en hjertestarter i Gelsted ?
Ja, vi har faktisk 2, som redaktøren her kender til.
Den ene findes hos vore dygtige tandlæger på hjørnet
af Odensevej og Grønnegade, den anden er pladseret
ved indgangen i sportshallen.
Desværre er begge pladseret så hvis du får hjerteproblemer og får brug for en Hjertestarter, så skal det ske i
åbningstiden, ellers er dørene jo låst.

Det er flot at der findes Hjertestartere de 2 steder, tak
til tandlægen, og hallen, men som beboer i byen kunne
man da også ønske sig at der var en Hjertestarter tilgængelig hele døgnet.
Var det en ide for en god sponsor, måske Gelsted Handel og erhverv, eller ?
Måske en indsamling ?
Vi ved jo at hvis det er til borgernes ve og vel, så har
kommunen ikke midler dertil.
SA

Tlf. 64 49 22 99

Vi reparerer også din bil

Husby Auto Storegade 23
5592 Ejby - Tlf. 64781446

Geoteknik og Miljøopgaver, så er det COWI A/S.
I Gelsted udføres der klargøring af jordprøveanalyser,
efter prøver hentet op rundt omkring i Danmark.
- Se COWI s hjemmeside, www.cowi.dk
Kontakt COWI i Gelsted v. Arne Kristensen, tlf. 22 10 72 84.

17

www.gelstedbladet.dk

Gelsted Seniorklub

Har ved hjælp af EDB mand, Aage Scheel Hansen fået
sin egen hjemmeside,
http://www.wix.com/gelsted/seniorklub.
Gelsted Efterløn/ Pensionistforening har tidligere af
samme, fået deres hjemmeside, hvor adressen er
http://www.wix.com/gelsted/pensionist
Med venlig hilsen, og prøv en gang imellem at ta` et
kig på vore hjemmesider, samt vore meddelelser i
Gelsted bladet..
På Efterløn/Pensionistforenings vegne – Aage Nørgaard.
På Seniorklubbens vegne – Bent Nielsen

Vidste du det?

Sådan var tallene d. 16 marts!

Efter ny medlemstælling, har Gelsted Seniorklub nu
147 medlemmer, idet nogen har meldt fra, og nye er
kommet til.
Årsag til framelding, er for det meste sygdom eller
alder.
104 medlemmer er fra Gelsted - Tanderup området.
28
- Ejby - Fjelsted området.
15
- Øvrige del af kommunen.
20
- under 65 år,
67
- mellem 65 og 74 år
44
- 75 og 84 år
15
- over 85 år og til ca. 97 år
Gennemsnitsalder er pt. 73,2 år, og alle er friske og
sunde, i det trods apotekernes protest, er seniortræf
bedste medicin.
Af medlemstallet kommer der hver onsdag omkring 60
til kaffe og rundstykker, med efterfølgende aktiviteter
og snak. - Andre interesserede kan kigge ind hver
onsdag fra kl. 9.
Andre aktiviteter: d.13/4 - Påskefrokost/underholdning
D. 18/5 - Bus udflugt til Silkeborg og sejle i 2 timer i
vor egen lejede båd, og spise/synge om bord.
D. 15/6 - Grillfest/Petanqe spil D. 29/6 - Aften med DE Torøhuse spillemænd.
D. 18 til 21/8 Gelsted marked m. kaffe/kage.
D. 12/10. Løvfaldsfest.
D. 16/11 - Sydlands bustur m. spisning. D. 27/11 - Adventsgudstjeneste.
D. 14/12 - julefest.
Se vores hjemmeside på: http://www.wix.com/gelsted/
seniorklub tlf. nr. 30 70 17 86
BN
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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.
www.wix.com/gelsted/pensionist

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 : 30 70 17 86.
www.wix.com/gelsted/seniorklub

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
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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Annonce fejl -

Når slagteren, supermarkedet, m.v. annoncerer
med engelsk bøf på tilbud, er det ikke du køber, men et stykke kød.

Oksefilet til bøffer

Det er tilbehøret, der giver bøffen sit navn

Engelsk Bøf
Serveres med
bløde løg, hvide kartofler,
agurkesalat og stegesky

Fransk Bøf
Serveres med
persillesmør, Pommes frites,
grønne ærter eller bønner

Støt vore

annoncører,

Bøf Bearnaise
Serveres med
Grøn salat, pommes frites og
bearnaisesauce

- Handel lokalt !
Dortes favorit Bøf
Serveres med
grøn salat, bagt kartoffel og
bøffen vendt i sød chilisauce

© Dorte Asbjørn

GENERALFORSAMLING
Foreningen – Gelsted Bladet
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
I foreningen ”Gelsted Bladet”
Tordag d. 28. april kl. 19.30
På Gelsted Kro.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Husk ! DEADLINE næste nummer - Mandag d. 23-05-2011 - Kl. 18:00

