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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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GelstedFjernvarme har
50 års jubilæum
Fredag den. 08/07 fra kl 13.00 til kl 17.00,
holder vi åbent hus, da vi bliver 50 år, og har
leveret dejlig fjernvarme til Gelsteds borgere
i alle årene.
Vi håber der tropper mange op for at hilse
på, og få en spændende snak med gamle og
nye medarbejdere.
Der vil selvfølgelig være lidt godt til ganen.

Gelsted Borgerforening
tænder Skt. Hans bålet
på bålpladsen bag
Holmegården kl. 21.00,
som noget nyt (så børnene også kan se det), tag dej
med til snobrød vi laver et lille bål fra kl. 18.00.
Der er mulighed for at købe pølser, og drikkevarer fra
kl 1800.
pbv. Arne Rasmussen.

GelstedBladet Generalforsamling
Grete Hansen mangeårig formand for GelstedBladet,
valgte at trække sig fra posten, og træde ud af
bestyrelsen.
Den nye bestyrelse takker Grete for de mange år og
det store arbejde.
Ny formand blev Gunvor Schmidt, og Steen Asbjørn
blev valgt som næstformand.
Nyt medlem af bestyrelsen blev Karsten Laursen.
Referat fra generalforsamlingen kan ses på
GelstedBladets hjemmeside.
SA

Fik du ikke Gelstedbladet?

Billede fra rejsegilde på fjernvarmen for 50 år
siden.

GelstedBladet vil i næste nummer bringe historien
om Gelsted Fjernvarme, og reportage fra 50 års
receptionen.

- 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

Toprevision

- en nærliggende løsning
● Bogense
● Middelfart

Gaskedel anno 2011 på Gelsted
Fjernvarme

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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En Skoleopgave i Gelsted, d. 11.
maj 2011, fra kl. 8.00 til kl. 11.00:
Byvandring i Gelsted med morgenfriske skoleelever,
delt op i tre hold, sammen med deres tre lærere.
Efter ½ times orientering i skolens aula, hvor Hans
Jensen på det store lærred viste og samtidig forklarede
eleverne om Gelsted før og nu i tal og billeder, helt
tilbage fra at være et bondesamfund over 1865, hvor
jernbanens første spor blev ført gennem Gelsted, og
hvilken betydning dette så fik, og så videre op i nutiden
med påvirkningen af kommunesammenlægninger m.m.

syd-, midt- og nordbyens historier suppleret med gamle fotos i stort format om og af alle de gamle forretninger, gårde og mennesker, der dengang satte deres
præg på Gelstedområdet.

Det gl. Nørregade set op mod jernbanen. ca. 1908-10.

To af grupperne fik mulighed for et besøg på Gelsteds
nyeste og største virksomhed, Gelstedgård, hvor 250
køer passes og plejes, og hvor 300 ungdyr, går og venter på at blive gamle nok til det er deres tur som malkekøer, malket af fire helautomatiske robotmalkemaskiner, som nærmest suger mælken ud af dem og klar til
afhentning med store tankbiler.

Gelsted midtby ca 1955-60. Den gl. kro, Zonen,
mejeriudsalget og forrest ledvogterhuset.

Efter dette indlæg blev vi delt op i 3 hold, alle med
hver deres lærer til at holde styr på ”tropperne”og tre
ældre lokale fortællere, valgt af lokalarkivet i Brenderup, - Hans Jensen, Børge Andersen og Bent Nielsen.
Hans Jensen, tidligere Gelstedborger, har jo lavet en
masse arbejde i forskning af sognet, og meget længere
tilbage, end dagens program lød på, og forsker hver
dag videre, da det er blevet hans speciale, og derfor
måske bedst kunne opfylde ønsket fra skolen om denne
Gelsted byorientering. De to øvrige hjælpere er et par
gamle gutter, der måske efterhånden bedst husker alt
det gamle, og var derfor med for at fortælle historien.
Alt klappede fint på alle holdene, som lyttede spændt til
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"Skrædderhuset" på Annexvej ud for Annexgården. Revet
ned ca. 1950-60.

Byens yngste borgere og ”mødrene”var i deres ” kalechevogne” samme dag inde og besøge køerne, og Niels
beværtede dem med friskmalket, men kold mælk i
bægre.
bn
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Dagplejedagen d. 11-5-11

Da vi kom tilbage til legestuen kom der lidt regn, så
middagsmaden foregik inde
Alle havde en god hyggelig dag
Alle dagplejere takker Niels for endnu en god hyggelig
dag.

Der serveres frisk kold mælk

Dagpleje dagen var en dejlig dag dog med ganske lidt
regn, men pyt med det.
Vi startede med fælles formiddags mad i legestuen og
så gik turen ud til bondegården hvor vi så kattekillinger, kalve samt en del store køer og de store maskiner
var bare hittet hos de små.
Gelsted Plejecenters onsdags tur for kørestolsbrugende beboere som ønsker at komme ud i den
friske luft.
Alle skubbes rundt i bydelen af det der skal til i
dag, for at det kan lade sig gøre, - nemlig velvillig
gratis arbejdskraft, hver eneste onsdag.
Lønnen er – Tak fordi I vil hjælpe os, og det vil
hjælperne gerne, og er glade fordi de kan og har
kræfterne til det.
Foto: Grete Hansen, tekst Bn

Vi fik lov til at smage på hans frisk malkede mælk som
dog var kølet ned, ja nogen kunne li det; andre ville
ikke ha mere da de havde nippet til det :-)

Gelsted private Legestue
Gelsted private Legestue er en forening, der har til huse
i det gamle klubhus. Den har eksisteret i mange år, og
for 5 år siden var der stadig storhedstid, hvor 10-15
børn og voksne mødtes. Det var hjemmegående, forældre på orlov og 1-2 private dagplejere der mødte op.
Men ak, siden da har brugen af legestuen været aftagende. Der har ikke været tilslutning de sidste 2 år, og
derfor foreslår den meget lille bestyrelse, at foreningen
afvikles.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Gelsted private Legestue onsdag d.4.juli. 2011.
Mødet afholdes kl. 19-20.00, Gelsted Mose 37.
Evt. henvendelser rettes til Birgitte Juul Larsen 21 45
28 31
På foreningens vegne Birgitte Juul Larsen
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Kindstrup Børnehjem.
I 1868 stod det første Børnehjem i Kindstrup klar til at
tage imod hjemløse drenge, som havde brug for opdragelse, læring og faste rammer for deres hverdag for
senere at kunne begå sig i voksenlivet. Initiativtager,
bygherre og første forstander var lærer, Jørgen
Pedersen, gårdmandssøn fra en nu nedlagt gård ved
siden af Stubgården.
Dette første børnehjem for drenge lå på modsatte side
af bækken, tæt på indkørslen til Ellegård. Jørgen Pedersen havde stort besvær med at få sit børnehjem op at
stå, men han var vedholdende. Små 10 år senere måtte
han dog opgive at drive stedet grundet sygdom og
dårlig økonomi. I 1879 afgik han ved døden.
Ny ejer og forstander blev en markant personlighed,
Kristian Ludvig Jensen, som virkelig fik sin sag for, ikke
kun i forsøget på at få drengene rettet op, men som
forgængeren også med en anstrengt økonomi, politisk
indblanding helt op på ministerniveau og voldsom modstand i dele af lokalbefolkningen.
K.L. Jensen skrev lange, fyldige årsberetninger fra
hjemmet og til stor gavn for vi lokalhistorikere førte han
dagbog i hele perioden (1877-1904). Her får vi et glimrende indblik i livet på et drengehjem, ganske vist set
med Jensens øjne. Der var mange angreb på hjemmet
fra mange sider, men han klarede stort set frisag ved
Wedellsborg Birkeret, hvor flere af sagerne blev afgjort.
Livet og opholdet i Kindstrup var barskt for drengene,
som langt overvejende kom fra København. Én af de
pædagogiske metoder var, at de skulle holdes beskæftiget ud fra devisen, at ledighed er roden til alt ondt.
Der var en sommer- og en vinterplan. I sommerhalvåret
(april-september) begyndte man tidligere, arbejdede
mest ude og gik tidligere i seng. Her er en sommerdagsplan fra 1881.
Kl. 05.15-06.00 morgenvask, rede senge, spise davre.
Kl. 06.00-08.45 morgenandagt og skolegang. Kl. 08.4512.00 mellemmad og arbejde i hus, have og mark samt
rengøring af de lokaler, drengene gjorde brug af. Drengene bliver især brugt i haven med gravning, såning,
plantning, vanding, lugning og hakning. Fra kl 12.0014.00 middagsmad, middagshvile, leg, fritidslæsning og
puslen i deres små haver. Kl. 14.00-16.45 arbejde som
om formiddagen. Eftermiddagsmellemmaden spises, og
der er skolegang til kl. 20.00.
Kl. 20.00 spises der nadver og børnene går i seng.
Om vinteren startede drengene lidt senere. Der var
mere indearbejde (fletning, skosyning og strømpestrikning m.m.) og mindre udearbejde. Sengetiden var
tilsvarende senere.

Der er rigtig mange historier især om bortløbne drenge,
om kampen med at skaffe private og offentlige donationer til hjemmets drift og om dele af pressen, som
gjorde alt for at bringe Jensen og hans opdragelsesmetoder i miskredit. Rigtig slemt var det, da nogle
af drengene i 1882 satte ild til hjemmet, som nedbrændte, men blev nyopført på den nuværende placering på Gelstedsiden af bækken. Ikke nok med at drengene brændte hjemmet af. Det lille hus overfor, hvor
der blev indrettet nødskole, led samme skæbne
7 dage senere.

K.L. Jensen var en stærkt troende mand, han søgte
hjælp og støtte hos Gud hver gang, der var problemer,
og på bemærkelsesværdig vis kæmpede han sig ud af
alle besværligheder.
Forholdene for drengene var, set med nutidens øjne,
kummerlige. Der blev kun fyret det mest nødvendige,
han skriver om hussvamp i rummene, kosten var tilstrækkelig, men heller ikke mere, sygdomme havde
gode grobetingelser i de kolde, klamme rum. Der nævnes kighoste, strubehoste, lungebetændelse, mæslinger,
øjensyge, øresyge, kjertelsyge og fnat m.m. Især var
én dreng hårdt ramt af sygdom. Jeg vil her med K.L.
Jensens egne ord fra dagbogen beskrive, hvor svært det
var få bugt med sygdomme, som vi i dag kurerer på få
uger. Jeg har renset teksten for nogle meget lange passager uden at ændre på meningen.
1888. Den 4 .Marts. Leonid hører lidt tungt med højre
Øre. Talte med Læge Gleerup derom. Han ordinerede
ind drypning i Øret og derefter udskylning med lunkent Vand, udført med Øresprøjte. I dag er det første
gang, jeg foretog denne Operation. Jeg inddryppede 2
Dråber af det mig dertil sendte omtrent kl. 10 Fmd. Kl.

Gelsted Hallens
Cafeteria
Tlf. 64 49 18 69
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omtr. 1 ½ Eftermiddag foretog jeg Udskylningen med
Sprøjte. Under selve Udskylningen mærkede hverken
Drengen eller jeg noget usædvanligt med Hensyn til
Fornemmelsen i Øret eller Hovedet, hvorimod der af
Øret udskylledes flere større eller mindre Stykker skiddengule Ting af den i Øret ophobede Ansamling. 2 a 3
Minutter efter Udskylningen blev Drengen utilpas, blev
svimmel, fik ondt i Hovedet, men da han havde siddet
lidt, gik Anfaldet over. Jeg gik over til min Lejlighed,
men efter et kvarter kom en Dreng og meldte, at Leonid var bleven syg igjen. Jeg gik derover. Han blev nu
lagt i Seng. På grund af Kulde indsvøbte jeg ham i et
uldent Tæppe. Efter en Time var han atter varm, men
han led af Vildelse og Fantasi. Han klagede over ondt i
det højre Øre. Jeg kunne på grund af snevejr ikke tage
til Læge Gleerup i Aarup. Vi lagde drengen i Vorherres
Hånd og lagde afkølede Klude på hans Pande. Turde
ikke bruge Is på grund af ukyndighed i, hvad Drengen
fejlede. Vågede over ham om Natten. Næste Morgen
ingen ændring. På grund af Snefygning kørte første Tog
til Aarup ikke. Kom med 8 Toget. Fik lægen til Gelsted
med 15.23 toget. Lægen erklærede, at Sygen var en
slags Hjernebetændelse, der var fremkaldt ved Udskylningen af Øret, hvilket ikke skal være ualmindeligt at
finde Sted. Lægen ordinerede Feber- og Sovemedicin
m.m. Sygdommen er farlig og kan føre til Død, men
Lægen troede dog mest på, at Drengen ville komme sig
om ikke lang Tid. Medicinen kom med Toget kl. 19.40.
Drengen fik så megen ro, at han sov flere Timer i sidste
Halvdel af Natten. Næste Dag var Leonid igjen i febervildelse. Var igjen i Aarup at tale med Lægen. Natten
gik uforandret. Næste dag atter hos Lægen i Aarup,
som ville komme sidst på Eftermiddagen.
Jeg har hele Tiden bedt Vorherre, at han ville gøre det
godt for Drengen. Vorherre, hør min Bøn. Lægen sagde
nu, at det var Betændelse i Mellemøret.
Drengen har noget med Vorherre at gøre, taler om ham
med Glæde og Tro. Han har ellers i sund Tilstand ikke
syntes at have ville kjendes ved Vorherre eller sværmet
for at gå i Kirke.
Sygdommen fortsatte, Leonid fik også problemer med
afføringen: Efter lægens råd skal han have rigelig Stolgang. Lægen ordinerede amerikansk Olie, hvilket hjalp.
Den næste uge bedredes drengens tilstand, dog med
enkelte tilbagefald, og uden at han på nogen måde var
blevet rask. K.L. Jensen var sit ansvar bevidst og valgte
at tage til læge Boden i Odense med Leonid. Denne
stillede diagnosen: Leonid lider af dobbeltsidet kronisk
Mellemørebetændelse med Hjærnesymp-tomer. Lidelsen
er af ældre Dato, han har været behandlet for Tunghørighed på Kjøbenhavns Kommune-hospital. Leonid blev
indlagt på Odense Sygehus.

GENBRUGSBUTIKKEN

20 Dage senere kunne Leonid atter udskrives. Sygehuslæge Møller mente, at han nu var helbredt for Ørebetændelsen. Dog flød det af det ene Øre endnu, det
skulle skylles jævnligt. Ved Hovedpinen kunne intet
gøres. Den 2. maj atter hos Læge Boden i Odense med
Leonid. Hans højre Øre er stadigvæk sårligt. Nu har han
Betændelse eller små Bylder i Øregangen. Den 19. Maj.
Leonid anses nu for at være helbredt.
Historien om drengen Leonid Sørensen viser, hvad sygdom betød på den tid, og hvor svært det var dels at
få lægehjælp, dels at helbrede en lidelse. Dagbogen fortæller også om drenge, som simulerede sygdom
for at slippe for arbejde og skolegang. Det gjorde det
naturligvis ikke lettere for forstanderen at skelne og
tage den rigtige beslutning om evt. behandling.
Alle drengene var af forskellige grunde opgivet af deres
forældre, langt de fleste blev forsørgede af deres
respektive kommuner, som var stærkt interesseret i at
få dem sat i pleje for ad den vej at få dem på ret køl.
Mange af drengene var svært forsømte og i en elendig
forfatning, nogle var tyvagtige og løgnagtige og K.L.
Jensen i Kindstrup valgte en hård disciplin på Børnehjemmet. Når drengene trådte ved siden af, og det skete jævnligt, faldt straffen prompte. Her er en oversigt
over hvilken straf de fik for forskellige forseelser.
Når de løb bort, var straffen typisk 20-25 rottingslag
samt celle i 8-10 dage. Når det samtidig havde ført til
tyveri, var der tab af fritid på typisk 14 dage oveni. Var
man trodsig mod læreren, kostede det 10 slag. Løgn og
næsvished gav 15 slag. Straffene blev til tider udvidet
med betænkningsrum i op til 6 døgn.
Med til historien skal dog også, at det lykkedes at rette
mange af drengene op. Mange af egnens bønder
og håndværkere tog drengene i lære, og mange kom
til at fungere fint på deres videre færd. Der findes flere
breve til forstanderen fra drengene, som stolte fortæller,
hvor godt det er gået dem. Flere af dem besøgte efterfølgende ”Hjemmet”. Dagbogen giver ud over selve livet
på Børnehjemmet et vældig godt indblik i, hvad der
skete i sognet, så her er en værdifuld kilde til Gelsteds
historie. Det bevarede materiale fra Børnehjemmet i
Kindstrup er meget omfattende, så her er der virkelig
godt stof til gode og interessante historier.
Kilder: Eget arkiv. Beretning om Børnehjemmet i Kindstrup 1881-83 af K.L. Jensen. Kirkebøger. Folketællinger. Kopi af K.L. Jensens Dagbog 1877-1904. Protokoller m.m. fra det senere Kingstrup Ungdomshjem.
Venlig hilsen Hans Jensen.

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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Pinse
Pinsen er den tredje af de store kristne højtider,
der samtidig er kirkens fødselsdag. For i pinsen
kommer Helligånden til disciplene. Den giver dem
styrke og ord, så de kan gå ud og fortælle om
Jesus. Det bliver begyndelsen til kristne menigheder og dermed den kristne kirke.
Pinse kommer af det græske ord for halvtreds, pentekoste, fordi den falder 50 dage efter påsken. Pinsen er
oprindeligt en jødisk fest, som man kan læse om i Det
Gamle Testamente, fx i 5. Mosebog 16,9-12. Der er
tale om en høstfest, og derfor bliver den jødiske pinse
også kaldt kornhøstfesten. Det er en af de tre jødiske
valfartsfester, hvilket vil sige, at jøder fra alle egne af
verden valfartede til Jerusalem for at fejre festen ved
Templet.
Jesus lover en talsmand
Men pinsen er også en kristen højtid, og det kan man
læse om i Apostlenes Gerninger kap. 2: Der er gået 50
dage siden påsken, hvor Jesus langfredag blev korsfæstet og begravet, men hvor han også påskedag stod op
fra de døde og senere på Kristi himmelfartsdag steg op
til himmelen. Inden Jesus tog afsked med disciplene,
lovede han at de ville få en talsmand, en advokat, som
kunne tale på deres vegne, nemlig Helligånden (Johannesevangeliet kap. 14,16-31).
Helligåndens komme
Men umiddelbart efter at Jesus er steget op til himlen,
er disciplene alene. De sidder i et hus i Jerusalem midt
under den jødiske pinsefest. Pludselig fyldes huset af,
hvad der minder om et vindstød, og ildtunger sætter
sig på disciplene.
Sådan beskrives dét, at Helligånden fylder dem og
bevæger dem og gør dem brændende og levende, så
de pludselig kan tale på alverdens sprog. Jerusalem
var i pinsen samlingssted for jøder fra hele verden,
og pludselig kan de forstå, hvad disciplene, som er fra
Galilæa i Israel, siger.
Peters prædiken
Peter, én af disciplene, holder en tale for dem alle sammen (Apostlenes Gerninger kap. 2,14-36), hvor han
fortæller om Jesus, og hvordan han stod op fra de
døde. Det fortælles, at omkring tre tusinde menne-
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sker ved denne lejlighed begynder at tro, at Jesus er
Guds søn. De bliver døbt og bliver til den første kristne
menighed (Apostlenes Gerninger kap. 2,37-47). Derfor
kalder man som sagt pinsen for kirkens fødselsdag.
Pinsens betydning
Pinsen er også som nævnt den tredje af de store kristne
højtider og umiddelbart den, der er vanskeligst at forstå. For hvad betyder Helligånden og hvad betyder det,
at den kommer til verden? Så er et barn i en krybbe
julenat og en tom grav påskemorgen lettere at forholde
sig til.
Helligånden er først og fremmest udtryk for Guds nærvær. Selvom Jesus ikke længere er på jorden, er Gud
gennem Helligånden stadig helt tæt på mennesker. Helligånden er Guds kraft og det, som giver liv til kirken og
de kristne, - ja som gør, at den kan ånde. Helligånden
er også den talsmand, som Jesus lovede sine disciple,
og som betød, at de kunne fortælle om Jesus og hans
opstandelse for alle mennesker i Jerusalem og efterhånden i hele verden.
Derfor har pinsen også endnu en betydning.
Babelstårnet
I Det Gamle Testamente fortælles det nemlig, at alle
mennesker i begyndelsen talte det samme sprog. De
besluttede sig for at bygge et højt tårn, der kunne nå
op i himlen, men Gud ødelagde tårnet og gav mennesker forskellige sprog, så de ikke kunne tale sammen og
derfor ikke kunne arbejde sammen og fuldføre projektet. Det er historien om Babelstårnet, som du kan læse
her.
I pinsen sker det modsatte. Nu kan alle mennesker igen
forstå hinanden, i hvert fald når der tales om Gud og
Kristus. Man kan altså sige, at den splittelse af mennesker og folk, som Bibelen fortæller skete ved sprogforvirringen ved Babelstårnet, bliver ophævet i pinsen. På
den måde siger pinsefortællingen også, at alle kristne
er ét folk. Når Helligånden er på færde, kan man tale
samme sprog og forstå hinanden på trods af alt, hvad
der i øvrigt måtte skille.
Den liturgiske farve for pinsen er rød, som er blodets,
åndens og ildens farve.
(Fra Bibelselskabets hjemmeside)
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Fra Kirkebøgerne:
Gelsted Kirke
Døbte:
Valentino Theo Musan
Søndergade 8, Gelsted
Døbt d. 2.april 2011
Nicolaj Schødtz Christensen
Banevolden 9, Gelsted
Døbt d. 2.april 2011
Jeppe Kramer Bang
Gl.Odensevej 6, Gelsted
Døbt d. 3.april 2011
Thomas Hartmann Hauritz
Gelsted Byvej 1C, Gelsted
Døbt d.10.april 2011
Filip Ardal Filipsen
Tårupvej 24, Gelsted
Døbt d.17.april 2011
Dante Schøn Mouritsen
Gelsted Byvej 9, Gelsted
Døbt d.7.maj 2011

Rosa Askholm Rasmussen
Sivkærvej 6, Gelsted
Død 29.3 2011
Lena Møller Madsen
Wedellsborbej 62, Ejby
Død 6.april 2011
Agda Gudrun Hansen
Fredensgade 29B, Gelsted
Død 9.april 2011
Lessy Marie Pedersen
Fredensgade 31B, Gelsted
Død 21.april 2011
Børge Aage Clausen
Søndergade 131, Gelsted
Død 26.april 2011

Kirkebøger
Tanderup Kirke:
Døbte:
Cille Marie Clement Larsen
Hovvej 24, Tanderup
Døbt d. 14.maj 2011

Oskar Ellegaard Jensen
Gelsted Byvej 26, Gelsted
Døbt d. 7.maj 2011

Døde og begravede fra
Tanderup kirke

Døde og begravede
fra Gelsted:

Andreas Stubkjær Stenfeldt
Bjerggårds Allé 91 A, 1,
Odense
Død 26.april 2011

Ninna Kamilla Andreasen
Birkelunden 57, Ejby
Død 15.marts 2011
Karlo Arnt
Tårupvej 12 A, Gelsted
Død 18.marts 2011
Rigmor Træbing Kristiansen
Fredensgade 4, Gelsted
Død 24.marts 2011

Kirkebil
Det kan være svært for
ældre og gangbesværede
at komme i kirke. Man skal
derfor ikke holde sig tilbage
for at bestille kirkebil til
gudstjenester og deltagelse i
de øvrige af kirkernes arrangementer i såvel Gelsted
som Tanderup sogne.

Kirkebil er gratis og man bestiller selv direkte
ved Middelfart Taxi på tlf. 64 41 40 55 dagen
før.

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

BRUG DIN STEMME - Kor
Der er to kor ved Gelsted Tanderup kirker
Børnekoret, som begyndte i april måned og hvor
der er 22 tilmeldte drenge og piger (7-12 år).
De øver om torsdagen efter skole klokken 13
30- 15 00 i Gelsted Sognehus.
Korleder er vores nye organist Lars Reinholdt:
21231786
Koret skal optræde første gang ved indvielsen af
det nye sognehus d. 17.juni klokken ca. 15 00.
Det betyder, at den sidste øvegang før sommerferien bliver denne dag. I hører nærmere.
Man kan i øvrigt sagtens nå at melde sig til.
Det ”store kor” – som er et lønnet kor, der deltager ved gudstjenesterne i begge kirker øver
om torsdagen 18 30- 20 30. Der er sagtens
plads til flere.
Korleder er organist Lars Reinholdt.
Er du interesseret, så ring til Organisten for at
høre nærmere.

Minikonfirmander
2011/2012 tilbydes der som sædvanligt minikonfirmandundervisning, som er et kirkeligt
undervisningstilbud for børn i 3.klasse. Undervisningen begynder medio september og er
gratis. Ugedag og tidspunkt fastlægges ud fra
3.klasses skoleskema. Så I hører nærmere. Forventeligt vil der være to hold minikonfirmander.
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Indskrivning til konfirmation
Der er indskrivning af de nye konfirmander ved en Gudstjeneste i Gelsted
kirke klokken 19 00 og klokken 14 00 i
Tanderup kirke d. 28.august 2011.
Der vil forventeligt blive to hold konfirmander i 2011/2012, som undervises tirsdage og torsdag fra 7 50 – 9 20. Vi begynder undervisningen primo september.
Ring til sognepræsten, hvis I er i tvivl om
noget.

Ønsker du at få fat i:
Sognepræst Gelsted og Tanderup
Dorthe Stæhr Nielsen
Tlf. 64 49 10 96, E-Mail: dsn@km.dk
Organist i Gelsted og Tanderup
Lars Reinholt
tlf. 21 23 17 86, email: larsreinholt@mail.dk

Kirketider
JUNI:
5.
12.
13.
19.
26.
JULI:
3.
10.
17.
24.
31.
AUGUST:
7.
14.
21.
28.

Gelsted

6.s.e.på.
Pinsedag
2.pins.d.
Trinitatis
1.s.e.Tr.

9.30
11.00
9.30
9.30
14.00

2.s.e.Tr.
3.s.e.Tr.
4.s.e.Tr.
5.s.e.Tr.
6.s.e.Tr.

ingen
9.00
ingen
11.00
9.30

7.s.e.Tr.
8.s.e.Tr.
9.s.e.Tr.
10.s.e.Tr.

14.00
ingen
9.30
19.00

Tanderup

DSN
DSN
DSN
DSN
MHL

JF
DSN
DSN
LH

11.00
9.30
11.00
11.00
ingen

DSN
DSN
DSN
DSN

9.00
ingen
11.00
9.30
11.00

JCR

ingen
9.00
11.00
14.00

DSN
Indbydelse
DSN

LH
DSN
DSN

JF
DSN
DSN

Menighedsrådet i Gelsted har indvielse af vores nye konfirmand hus

Forkortelser:

Kirkesanger i Gelsted

DSN= Dorthe Stæhr Nielsen
MHL= Mikkel Holmegård Larsen
Der vil være mulighed for at se huset indefra og få en sludder med
Johanne Fårup
nogleJF=
fra menighedsrådet.
LH= Lars Højland

Den 17-06-2011 mellem kl. 15.00-17.00 .

Indbydelse

Birte Blum
Tlf. 64 49 18 26.

Menighedsrådet i Gelsted har indvielse af vores nye konfirmand
hus, den 17-06-2011
mellem kl. 15.00-17.00 .

Graverkontor i Tanderup
Jørgen Henriksen
Tlf: 21 79 53 25
E-Mail: tanderupkirke@mail.dk
Graverkontor i Gelsted
Tommy Rasmussen
Tlf. 64 49 20 49 - 23 41 03 35
E-Mail: graver.gelsted-husby@hotmail.dk

Der vil være mulighed
for at se huset indefra
og få en sludder med
nogle fra
menighedsrådet.

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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holde sammen på vores lokalsamGelsted Genbrugsstation,
fund. Tænk hvis der ikke var en kirke
og Genbrugsbutikken,
lokalsamfundet,
her mere, ej heller en spejdergruppe,
- vil du være med til at gøre
ja, tænk over dette og kom så ud af
- er to forskellige virksomheder, og
en forskel!
busken til efteråret, eller allerede nu!! begge med mange besøg i åbningsTanderup menighedsråd.
tiderne, som ikke er de samme, og
Tilbage i Tanderup er nu kun kirken
derfor kan misforstås ved ”forbi”
og menighedsrådet.
læsning.
Skolen er nedlagt og børnehuset
Har f.eks. hørt om en der skulle
stærkt på vej.
Succesen fra sidste år gentages!! skynde sig, for kl. 12 lukker GenSidste år rejste vor præst igennem
brugsstationens container plads.
mange år og det samarbejde, der
Det er jo ikke rigtigt, da der er
havde været med Kerte på tværs af
åbent mandag til fredag fra kl. 10
landevejen ophørte.
til 18, og lørdag fra kl. 10 til 15.
Biskoppen over Fyens Stift skulle
Prøv selv at læse åbningstiderne på
spare nogle præstestillinger og den
de meget flotte skilte, så behøver
ene blev vores.
ingen at køre forgæves. De nye
Gode råd var dyre, men efteråbningstider fungerer udmærket
hånden blev det klart, at en samtil kl. er 17, idet den sidste time er
menlægning med Gelsted blev vor
19.00: Arrangementet starter.
ved at være madtid.
fremtid og dermed blev GelstedSpejderne sælger pølser, brød, snoVærre mener nogen, at det bliver
præsten også vores præst. Det blev brød og pandekager. Der er tændt for
til efterår og vinter med at få ”kunvi ikke snydt med.
grill og bålsted til formålet.
derne” til at komme de sidste par
Dorthe er en dygtig præst, hendes
HTUG vil stå for salg af øl, vand, kaffe timer, når det er mørkt og trist,
gudstjenester og prædikener er
og kage.
men hellere ville have mulighed for
ualmindelig gode.
Volley nettet er sat op og banen gjort
at læsse af fra f.eks. kl. 8 :00.
Vi har fået en ny graver også her
klar til dyst – for dem der tør :0)
Om personalet på pladsen, kan
har vi været heldige og har fået en
vi sige at de holder hele arealet
dygtig mand.
20.00: Bålet tændes og heksen senpænt, og som følge af at der er
For nogle år siden blev der oprettet des af sted til Bloksbjerg med fællesorden over alt - både ude og inde,
en KFUM spejdergruppe i den forsang. Efterfølgende er der mulighed
- så prøver ”kunderne” også på at
henværende forpagterbolig.
for mere hygge.
efterlade pladsen pæn ved rigtig
Det var Tanderup menighedsråd og
aflæsning, i de rigtig godt skiltede
præsten der stod bag dette initiativ. 22.00: Arrangementet slutter for i år. containere.
Den er under kraftig udvikling og
der er mange børn, der her får nog- OBS!!!! Vi har brug for grene / kvas til
le pragtfulde oplevelser og får lært
et kæmpe bål!
at sætte pris på vor skønne natur.
Så kør meget gerne dine grene /dit
Nu skulle alt så faktisk være perfekt kvas ned på det afmærkede område
og i orden, men om 1½ år er der
ved molen på stranden – så heksen
valg til menighedsrådet, og nogle af kan sendes af sted med manér… :0)
dem, der sidder der nu, synes nok,
at de har aftjent deres borgerpligt, HUSK
så her kommer vi til meningen med Ingen byggematerialer og lign.
denne skrivelse.
KUN organisk fra haven.
På et tidspunkt til efteråret vil
menighedsrådet indkalde til et
Mange midsommerhilsner fra
møde for at fortælle om arbejdet i
HTUG og Husby-Tanderup spejderne.
rådet og ligeledes om konsekven”Der findes ikke dårligt vejr, kun dårlig
sen, hvis det ikke lykkes at finde
påklædning”
- Med et halvt minuts ro, fik vi lige
nogle nye rådsmedlemmer.
Men vi håber på det bedste!
tid til et billede af Henrik Joan og
Det ville jo være trist at skulle sige Husk det varme tæppe og evt. klapKarsten.
farvel til noget af det sidste der kan stolen.
bn

Tanderup Menighedsråd i

Kom til hyggelig
Skt. Hans aften
torsdag d. 23. juni
Sdr. Åby strand!!!
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lidt ud over det sædvanlige
Gelsted
Hver lørdag & søndag*
Tilbyder bakeoff:
6 stk rundstykker,
mange varianter
Frit valg
kr.
15,00
*gælder også på helligdage

lidt ud over det sædvanlige

Gelsted

Slagter, delikatesse, kiosk & bakeoff,
postekspedition med DSB billetsalg
og OK døgntank

_________________________

Slagter, delikatesse, kiosk & bakeoff,
postekspedition med DSB billetsalg
og OK døgntank

Åbningstider i post* :
Mandag - fredag 14:00 - 17:00
* Pakkeudlevering i
HELE butikkens åbningstid.

SuperBrugsen, Gl. Odensevej Du
3,finder
5591
Gelsted. Tlf. 64 49 11 21
vores ugeannonce i Folkebladet hver uge!
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 300 varernr.

SuperBrugsen, Gl. Odensevej 3, 5591 Gelsted. Tlf. 64 49 11 21
Butikkens åbningstider: Mandag - fredag 9
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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Vidste du det?
Interessant rundvisning hos Maria og Mogens Ancher,
som lige så stille passer deres arbejde på Lilliendal porcelænsbrænderi og porcelæn malerskole, i en hyggelig
ejendom, med adressen Tårup Udlod 27 i Gelsted.
Intet at tage fejl af, når man kører ud af den lille vej,
idet Lilliendal skiltet viser vej ned til dem.
Der males og brændes i hold på 10 personer over 20 år.
Der er 2 hold om ugen, og nogle kommer med glæde
langvejs fra. - En rigtig hyggelig og lys og varm ”skolestue” er indrettet i ladebygning, hvor et stort bord, med
hvid dug holder sammen på de mange elevers meget
fine male aktiviteter.
Utroligt flot som en pensel kan føres på de forskellige
figurer, som eleverne selv vælger, og køber her, på vist
nok Danmarks største porcelæns / keramiklager, som
nogle billeder viser.
Maria har mange interesser i gang i huset. - Hun blev
60 år, inden hun selv lavede sit første rigtige dukkehus,
med komplet møblering, og som kan åbnes, så man
kan se de forskellige rums indhold.

te side af vejen, var der tidligere en mark, som skaffede føden til stedets dyr, men nu ingen dyr, og marken
er så blevet til en kæmpe grusgrav.

Maria og Mogens startede d. 22. november 1986 - altså snart 25 års jubilæum. - Det var med en lille hylde
med lidt figurer på, og en den gang meget dyr kasse
med malerrekvisitter i. - Ja, 4000 kr. var prisen, som
heldigvis er mindre nu.
Med tak for adgang til alle herlighederne, skønt det er
tirsdag.
bn

Information fra Gelsted Taarup Vandværk.

Pt. har hun to huse i gang, som nok aldrig bliver færdige, da man jo ind imellem skal forny sig.
Lige nu ved besøget, sidder hun og maler tre små søde
engle. - På væggene hænger, og på borde og hylder
står mere end 1000 færdige malede og brændte figurer
rundt omkring, alle fabrikeret i huset.
Det er ubeskriveligt hvad der er adgang til at se, når
der om onsdagen i sommertiden er åbent hus.
Måske er der almindeligvis ikke adgang til deres Japanske og danske have, med buske og træer specielt klippet, og rindende vandløb ind imellem fra sø til sø, og
alle med smukke vandplanter i.
Alt så utroligt flot og naturligt anlagt. - På den modsat-

GTV har holdt generalforsamling for 2010 i marts.
Bestyrelsens beretning omtalte, at nogle har haft frostsprængte vandmålere, HUSK det er forbrugerne der
selv skal betale for frostspængt måler,
så fik vi et nyt tag på vandværket, en trykforøger på
ledningen mod Kielshøj, fået lagt det digitale ledningsnet på vores hjemmeside, og ikke mindst, uændret takster for vand i 2011.
Der er udpumpet godt 110.000 kubikmeter fra de 2
værker,
Regnskabet for 2010 viste et overskud på 60.000 kr.
Vi har i GTV fået taget analyse af 8 vandprøver i 2010,
der er udtaget prøver i vandværkerne, på ledningsnettet samt ved forskellige forbruger. De har alle overholdt
miljøstyrelsen krav til drikkevand.
Så har vi fået opdateret vores hjemmeside www.
gelsted-taarup.dk, her vil i kunne finde alt om vores
vandværk, og der vil være link til flytteopgørelse, ledningsnet, m.v.
Opgaver i 2011 for bestyrelsen er blandt andet en registrering af vores stophaner ved forbrugerne, det vil vi
bede jer om at hjælpe os med, så vi kan få den sat ind
på de digitale ledningsnet.
Vi skal også se på vedtægter og vandregulativ.
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Det var et skønt forårsvejr, den søndag hvor Gelsted Gymnastik holdte fremvisning i Gelsted hallen. Det startede med en flot og festlig indmarch,
med faner og alle gymnasterne.
Årets frivillig og leder blev kåret, Brugsen og OK
overrakte en
sponsor check.
Derefter fik vi
doneret en hjertestarter, til gavn
for alle Gelsted
borgere - tusind
tak.
Herefter startede gymnastik fremvisningen. Det var tydeligt
at alle hold, store som små, havde øvet sig rigtig
meget henover vinteren. Alle leverede et rigtig flot
show. Dagen sluttede med en fantastisk optræden, af en masse
unge mennesker,
fra Fjelsted –
Harndrup gymnastik. Tak til vores
gæster. Stor tak
til alle vores dygtige gymnaster,
ledere og vores
tilskuer, tak fordi
I alle kom.
Velkommen til sæson start i september 2011.
Venlig hilsen gymnastik udvalget, Stine Ruby Worsøe

HUSK:

Vi spiller
hele
sommeren

Gelsted
BANKO
Gelsted Forsamlingshus

HVER TORSDAG KL. 19
Hver uge spiller vi for
OVER 10.000 KR.

Gavekort til Brugsen, slagterpakker og
kontante præmier giver dig mulighed
for lidt krydderi i hverdagen
Månedens gevinst første torsdag i måneden
En gang om måneden spiller vi
om en pakke som kan ses på
www.gelstedbanko.dk
Lykkenummeret forhøjer puljen
hver uge med 100 kr.
Hygge-spænding, hvor alle kan deltage
- Der er også en plads til dig!

Vi ses til Gelsted Banko

Vores fleksible, grundige og trofaste rengøringshjælp - Karen Markussen – ønsker desværre at bruge sin tid på
andet, end at holde vores klubhus pænt og rent !! Det er vi rigtig kede af og vi skal derfor ud at lede efter en
afløser. Skulle det have din interesse, så henvend dig hurtigst muligt til fodboldudvalget !
På fodboldudvalgets vegne
Britta Jensen 64491633

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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Energi Fyn Cup 2011
på TRE-FOR Park
d. 08-05-2011
Det var med stor spænding og
begejstring at vi kørte fra Gelsted
G&IF´s klubhus for at deltage i
Energi Fyn Cup 2011. Vi følte os
dobbelt heldige, da vi ud over at
deltage i dette stævne også var
udtrukket til at være holdmaskotter for OB's 1. hold i kampen mod
Silkeborg.

Vejret var med os da vi ankom til
TRE-FOR Park hvor vi ventede med
de øvrige hold for at komme igang
med stævnet.
Efter en god frokost var vi klar til
vores første kamp mod Tved BK. Vi
var tydelig overvældet af de store

forhold, så det var svært ind imellem
at holde fokus på kampen. Kampen
var meget jævnbyrdig, men Tved BK
endte med at trække det længste strå
og vandt 1-0. Dette
slog os dog ikke ud
og næste kamp mod
Båring IF gik også
bedre hvor vi vandt
1-0. Inden sidste
kamp var fokus
på maskotindløbet
begyndt at indfinde
sig og dette var muligvis årsagen til
at vi tabte 1-0 til Korup IF.
Umiddelbart efter stævnet
var overstået, blev vi kaldt
hen hvor vi blev instrueret
i hvorledes maskotindløbet
skulle forløbe. Drengene
havde haft diskussioner om
hvem der nu skulle holde
hvem i hånden når de løb
ind, men dette var ikke
noget problem da de blev
delt ind efter højde - punktum. Så var der ligesom ikke
mere at diskutere og ingen
blev derfor skuffede. Efter
instruktionerne var overstået
skulle der tages holdfoto
sammen med Victor. En stor
oplevelse hvor billedet taler
for sig selv.
Så nærmede tiden sig hvor
drengene skulle ind på
banen. Daniel Høegh var
lige forbi og hilse på, da han
er i familie med én af vores spillere.
Inden havde Eric Djemba-Djemba
også været forbi og givet high-five til
alle drengene, så de var rigtig tændte. Så blev der stillet op i spillertunnelen og nu steg spændingen for alvor
i takt med at drengene stod sammen

med deres idoler kombineret med
larmen fra højtalerne og tilskuerne.
Spændingen blev udløst ved signal
og de løb begejstrede på banen

sammen med OB spillerne. Med
armene i vejret lod de sig hylde
og nød den store opmærksomhed
fra alle på stadion. De havde heller
ikke travlt med at komme ud igen
efter indløbet, for at få så meget af
oplevelsen med som muligt.
De store begivenheder var ikke
slut endnu for i pausen mellem OB-

Silkeborg skulle drengene sammen
med de øvrige deltagere i Energi
Fyn Cup på banen igen. Dette foregik ved at løbe en runde om banen
til stor begejstring fra både børnene og tilskuerene.
Et perfekt punktum på en god dag
med store oplevelser for både børn
og forældre.
Britta Jensen
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Rørarbejdet i Søndergade
Nu ikke mere mad til Søndergades rottehold, som har
haft det lunt i de gamle støbte kanaler
Gelsted fjernvarme i gang med lægning af nye præisolerede rør, som ved mindre varmetab, tjener sig selv
ind på få år.

Genbrugsbutikkens honorardag
Ved Genbrugsbutikkens honorardag, hvor mange
repræsentanter fra Gelsteds foreninger modtog ca. 1/3
del af virksomhedens overskud for deres hjælp med
modtagelse - klargøring og salg af indleverede brugsgenstande.
Herunder modtager formand og kasserer for Borgerforeningen deres diplom, af driftleder og formand for
butikken.

Fjernvarmen startede i 1961. Disse rør har tidligere
været udskiftet, og rotter har fjernet isoleringen på
undersiden.

De første rør lå i kanal, med skumisolering. Næste sæt
var med stenuld og tagpap i kanal, og nu præisoleret
direkte i jord.
bn

Billedet viser butikkens formand Erik Larsen overrække

Alt indenfor bogføring til små og
mellemstore virksomheder

Malermester
Michael A. Taylor
Tlf. 20 22 80 62

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

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

Ole Sloth Nielsen

Tellerupvej 15, 5591 Gelsted
Telefon 64 49 12 49
Ole@stenagergaard.net
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Seniorklubbens andel til Bent Dahl Inger Steiner og
Egon Karlsen som tak for hjælpen. En del af beløbet bruges til sammen med Borgerforeningen, at anskaffe en hjertestarter, som bliver
anbragt på Holmegården inden så længe. - Sidste års
andel blev brugt til andel af lydisolering i Seniorlokalet.
Formanden sagde, at der er plads til flere, som kan
afsætte nogle timer om ugen, så kom ind og se hvad
hjælp du kan yde og glæd dig selv og din forening, og
deltag i næste års uddelingsdag.
bn

Nem og lækker aftensmad
- til en go´ pris
Wienersnitzel m. brasede kartofler, skysovs, ærter.

Gelsted Foderstof
- Højlund Mølle
på Værkstedsvej 5 i Gelsted.

God dav, hvad ka jeg hjælpe dig med, siger Vagn
Aage Føns, som er afdelingleder her i Gelsted.
Ja - når vi ser rundt i den efterhånden godt indrettede butik, med en orden som bare er i system ok.
Jamen bare lidt til fuglene siger jeg. - Hvor lidt
siger Vagn Aage Føns. - Du kan få 1 eller 100 stk.
Det sidste, altså 100 stk. kan vel ikke være for
meget i denne yngletid, hvor fuglene spiser godt.
Det er helt utroligt, som denne butik er ladet med
foder til at putte i store og små dyr, og pludselig kører en kæmpe lastbil ind, hvor på der står
Højlund Mølle, og gør klar til at fylde hylderne med
varer.

110,-

Spareribs m. mixed salat, pommes frites og dressing. 90,Mørbradgryde m. ærter og råstegte kartofler. 120,Kroens hakkebøf m. pommes frites, salat og dressing. 85,Steak af oksehøjreb m. grønsager, pommes frites &

whiskysovs 145,-

Alle retter fås også i børnestørrelse.
Ekstra sovs og kartofler 25,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

Telefonen kimer, og - ja lige et øjeblik siger han, og
ja - jo - du kan få fine røde planteskåle siger han.
Og så var den ordre måske også hjemme. Brændsel føres også, samt alle mulige gødnings
midler.
Når kunderne spørger om råd og vejledning, så forklarer Vagn Aage, alt det han ved og kender til.
Butikken er åben mandag til fredag fra kl. 10 til 17,
og lørdag fra kl. 9 til 12.
bn

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

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.
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Atter en god anledning til at flage i
Gelsted.
Convoy klubben har i maj været samlet i Gelsted med
deres kæmpe Amerikaner lastbiler.
Det blev en gentagelse af sidste års arrangement,
med køretøjerne opstillet på Kaj Wosniaks plads, hvor
mange såvel branchefolk, som almindelige nysgerrige
mennesker vandrede rundt mellem de kæmpestore
trækkere med indbygget soveværelse og TV stue, og
med mindst 500 heste liggende under kølehjelmen,
som kan styres ud af de store veje af bare én mand. En
sådan kæmpe kan uden bekymringer nemt trække læssene langt længere end traditionelle biler, ja mere end
én million km.

I forbindelse med Convoy træffet i Gelsted, var der fest på
kroen, med rigtig Amerikaner foods.
bn

Holmegården

-

sidste nyt !

Gelsted Borgerforening har budt på hovedbygningen på
Holmegården da Kommunen vil afhænde den, årsagen
til vores bud er ikke et akut behov for bygningen, men
en meget stor frygt for at en ny ejer vil kunne lukke
alle vores aktiviteter i Holmegårdens aktivitetslokaler,
p.g.a.støjkravene der gælder ved almindelige bolig
områder, der er ca. 7 meter mellem bygningerne.
Kommunen søger også i øjeblikket at sælge de kommunalt ejede forsamlingshuse i kommunen.Disse søges
solgt til det lokale foreningsliv, som er brugere af husene, priserne er ikke høje på på husene, men der bliver
tinglyst tilbagekøbsklausul på hvert enkelt hus, således
at husene ikke kan sælges til andre end kommunen,
hvis foreningslivet opgiver driften.
Således er rygterne, og Gelsted Borgerforening vil
gerne købe Hovedbygningen på lignende vilkår. Hvis
købet falder på plads vil bestyrelsen i GBF foreslå at
man omdanner huset til et foreningshus, og så vil det
blive muligt at byde ind med ideer til hvad der skal
ske i huset. - Ifald købet ikke går i orden, så bliver der
endnu mere stille i udkanten af vores kommune, for så
er det os der må lukke ned !
P.b.v Arne Rasmussen

Der skal jo også nogen til at styre de der kæmper, og
mange af chaufførerne er medlem af Convoy
Klubben, der blev startet i 1979 af Cowboyen, også
kendt som Mr. President, eller Remi Erik Bergen.
.
Næste træf holdes i Fredericia i dagene d. 19. -21. aug
og her vil der være endnu flere lastbiler at se. Og 5 forskellige country bands vil underholde i løbet af Lørdag
/ Søndag.. Her vil der dog være en lille Entre på 45 kr
hvoraf 2/3 vil tilfalde Børneafdelingen på Kolding sygehus. Dette fordi børn ikke altid tænker før de handler,
og kan desværre blive trafikramt. - det er dem der skal
have denne dejlige økonomiske hilsen. Fredag aften
inviterer Convoy klubben på film som vil blive vist på
storskærm i det fri og hvad er mere nærliggende end at
vi viser CONVOY fra kl. 22.ooVi kan så håbe at mange
kigger ind i august. Og er med til at gøre opholdet på
et sygehus til en positiv oplevelse frem for en oplevelse
som næsten altid er forbundet med smerte.
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Vidste du at....
Hvis du har en god historie/fortælling, der kan glæde
andre, så send den til os på GelstedBladet.
Er du med i en forening/klub, så fortæl os hvad der
sker, og hvad i laver, og hvad i har af arrangementer,
og planer.
Vær med til at lave dit eget lokal blad, - det er gratis !

Vidste du også at ...
Der i SuperBrugsen i Gelsted hænger en postkasse
til de der ikke kan aflevere deres historie elektronisk
(e-mail, CD, o.lign.) til GelstedBladet - Brug den hvis
du ikke kan maile din historie til os.
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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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De flotte konfirmander
anno 2011 i Gelsted Kirke.

De flotte konfirmander
anno 2011 i Tanderup Kirke.

Alle fik hver en brille påmalet hjerter med håb om at de vil se på verden
med kærlighed.
Fra venstre Præst Dorthe Stæhr Nielsen, Jacob Bang Olsen, Emilie Ehlert
Bøtcher, Freja Marie Nordby Haarder, Emma Joensen, Jasmin Pries Madsen, Lassse Elneff, Sarah Lausten Sørensen."

Husk ! DEADLINE næste nummer - Mandag d. 25-07-2011 - Kl. 18:00

