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GENERALFORSAMLING
Foreningen – Gelsted Bladet
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
I foreningen ”Gelsted Bladet”
Tordag d. 26. april kl. 19.30
På Gelsted Kro.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen

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

Vær med til at forme dit eget blad!
Alle i Gelsted og Tanderup Sogne er velkomne
Gelsted Genbrugsbutiks julefest i Holmegårdens ”Stalden”.
Velkomst ved Erik Petersen, og resultatet for forretningen blev fremlagt af
Erik Larsen. De 43 involverede personer nød den gode mad og drikke, og det
økomiske resultat blev betydeligt højere end ventet.
Erik Larsen meddelte at 10 af foreningers hjælpere ville modtage godt og vel
140.000 kr, fordelt efter deltagende antal timer.
2 x Erik takkede alle involverede for deres store arbejde.
Arne Rasmussen takkede for det gode sammenhold.
En god tilrettelagt fest sluttede med pakke – terningespil.
BN

Gelsted Solcenter

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

Søndergade 32 - Tlf. 64 49 14 43
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Kære jer alle Seniorklub medlemmer.
Igen tak for jeres opbakning til Gelsted Seniorklub i det forgangne år 2011.
Tak til de mere end 90 af vore 152 medlemmer der
fik bordplads bestilt, lige før der var udsolgt til julefesten. – Vi fik en lækker julemiddag med bestyrelsens
selvgjorte risalamande, efterfølgende lotteri med 40
numre med gevinster på. Vores Sognepræst Dorthe
Stæhr Nielsen og organisten Lars Reinholt, overraskede os med 17 Lucia piger og én Luciadreng fra Gelsted
– Tanderup børnesangkor. – De kom med deres lys og
sang så smukt på deres runde i salen, og samme ved
efterfølgende korsange i ”civil” påklædning og sluttede
med velfortjente æbleskiver. – En kæmpeoplevelse.
Bestyrelsen takker for, hvad enten man har været
meget aktive eller mindre, eller slet ikke aktive i klubben. – Vi er jo alle gamle nok til at vælge, hvad vor tid
skal gå med.
Vi fylder pt. til onsdagsaktiviterne 5 borde med 12 ved
hvert bord, og har flere borde.
Vi er glade for alle vore medlemmer, for der foruden
havde vi ingen Seniorklub i Gelsted.
An. Betaling af de 50 kroner for det nye 2012 medlemskort og aktivitetsprogram:
Er man forhindret, så send en halvtredser med pr
hoved til en, i ved der skal ud og aktiveres i 2012, så
får vedkommende jeres nye medlemskort med hjem
til jer.
Vil man helst betale via Net bank, så husk at skriv
afsender. Bankkonto er: 0922 9220446910.
Hvis man ikke selv har opsagt sit medlemskab,
fortsætter det, og medlemskort ligger klar i

Seniorlokalerne hver onsdag fra kl. 9. og kaffe/rundstykke er klar.
Tusind tak for et godt Seniorklub år, - Tak til samarbejdspartnerne - Borgerforening Genbrugsbutikken og
Genbrugspladsen, Gelsted Bladet og alle læserne, og
lad dette fortsætte her i det nye år 2012.
Husk at brug vores altid nyopdaterede hjemmeside:
Tryk Ctrl og klik på: http://www.wix.com/gelsted/
seniorklub
Godt Nytår Med venlige hilsener fra Seniorklubben.

Årsmøde i Gelsted Lokaludvalg
Så er det tid til årsmøde i Gelsted Lokaludvalg. Udover
beretningen vil der skulle være valg til udvalget, og
med den udvikling som Gelsted er inde i øjeblikket er
det vigtigt at der møder så mange op og giver deres
mening tilkende.
Så mød op den tirsdag 6 marts kl. 19.00 i skolens
B-afd., og vær med til at få indflydelse på byens fremtid
Med venlig hilsen
Gelsted Lokaludvalg

Har du set
GelstedBladets hjemmeside,
med mange gode links.
www.gelstedbladet.dk

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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Alt udsolgt til Seniorklubbens
julefest 2011 på Holmegården.
Der var inviteret organisten Lars Reinholt og
sognepræst Dorthe Stæhr Nielsen.

Børnene sluttede med æbleskiver med drinks
til.
- Igen en dejlig juleafslutning.
bn
Nytårsbanko i Gelsted Hallen en stor succes.

En hemmelighed var, at de to, efter spisningen havde 17 Lucia piger, og en enkelt dreng
med fra Gelsted Tanderup børnesangkor,
som Lars og børnene har bygget op.

Med over 300 spillere i Gelsted Hallen blev året nytårsbanko en stor succes for GGIF.
Vores 90 sponsorer havde også i år været gavmilde .
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke dem for de
mange flotte gevinster.
Næste store spil er Forårsbanko lørdag den 31. marts
kl. 14:00 i Ejbyhallens Multisal,
Men vi spiller hver torsdag kl. 19:00 i Gelsted forsamlingshus hvor der altid er gevinster for over 10.000 kr.
Se informationer om spillet på Gelstedbanko.dk
Vi ses hos Gelsted Banko

Forårs syng sammen !
Nok så flot overraskede de forsamlingen, ved
at dørene pludselig gik op, og ind kom de syngende med lys, som hører sig til.
De samledes så omkring klaveret,og sang så
dejligt. Efter dette gode påhit, vendte de civilt
tilbage, og koret sang igen.
Forsamlingen rejste sig og børnene blev klappet ud af salen, - tillige med musikken.
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Gelsted kirke
Mandag d. 19. marts kl. 19.30
Vi synger sammen en række kendte og ukendte forårssange bl.a. fra den nye Højskolesangbog.
Ungdomskoret og et voksenkor medvirker og hjælper
os igennem sangene.
Kirkens organist sidder ved klaveret.
Gratis adgang

Organist Lars Reinholt

www.gelstedbladet.dk

Dagplejens aktiviteter

AV min tand ! Nyt fra tandlægerne

Dagplejen havde på deres årlige sommerudflugt til
Hylkedam 2011, fernisering af malerier som var lavet af
alle dagplejebørnene, sammen med deres dagplejer.
I forbindelse med fælles forældrekaffe om eftermiddagen havde forældrene mulighed for at købe deres barns
fine maleri, for min. 25 kr.
Forældrene havde på forhånd fået fortalt, at alle indkomne penge ville gå til et arrangement for deres børn
på et senere tidspunkt.
Mange valgte at give mere end de 25 kr. pr billede.
D. 8 dec 2011 fik vi derfor besøg af multikunstneren
Palle Krabbe på Holmegården i Gelsted.

De seneste års ansættelser af tandlæger har vist, at vi
ikke har mulighed for at ”holde på” ansatte tandlæger
her ude på landet.
Efter at have været ansat her en tid, vælger de - forståeligt nok - at tage ansættelse tættere på deres
bopæl.
Dette har betydet, at vi i en periode kun har haft én
tandlæge i huset. Med lidt tålmodighed fra jeres side,
er det gået, men vi synes ikke, at det er ideelt. For at
kunne tilbyde jer bedre vilkår – bl.a. lettere at få tider,
færre lukke-dage og færre henvisninger til Odense, da
flere opgaver kan varetages internt på klinikken, har vi
valgt at flytte til Årup.

Musik, sang, dans, tryllekunst og leg, fyldte hurtigt
lokalet, børnene var meget optaget af de mange spændende ting som Palle Krabbe havde taget med.
Stemningen var super fantastisk, voksne og små havde
det rigtig sjovt hele formiddagen.
Vi håber på at kunne gentage denne fantastiske succes.
Dagplejerne Gelsted.

Alle ansatte her hos Tandlægerne i Gelsted flytter med.
Vi bliver et team bestående af 2 tandlæger, 2 tandplejere og 5 klinikassistenter, der som udgangspunkt vil
behandle vores egne nuværende patienter, men også
hjælpe hinanden, når der bliver behov for det.
Vores værdier: du som patient i fokus, up to datetandbehandling, faglig sparring, ærlighed og positiv
omgangstone og indstilling flytter med!
I vil blive indkaldt til undersøgelser som I plejer og kan
i den første tid fortsat ringe på det nuværende telefonnummer 64491061, så I skal ikke ændre på andet end
at møde op i :

Sundhedshuset, Søndergade 2, 5560 Årup.
Det fremtidige tlf nr vil være 64-431630

5

www.gelstedbladet.dk

Husby-Tanderup Landsbykulturhus.
Lokalområdet i Husby-Tanderup har nu formelt overtaget forsamlingshuset og parcelhuset på nabogrunden
fra Middelfart Kommune.
Til at varetage driften af husene er der dannet en ny
forening, der hedder ”Husby Tanderup Landsbykulturhus Forening” – i det daglige forkortet til HTLF. Foreningen er etableret i fællesskab mellem Borgerforeningen
og Ungdoms- og gymnastikforeningen(HTUG). Foreningerne har hver udpeget 3 medlemmer til den nye
bestyrelse, som består af Niels Overgaard (formand),
Dan Ljungar (næstformand), Per Nordby Jensen (sekretær), Bernhard Jensen (kasserer), Kirsten Hansen og
Andreas Feirup.
Den bestyrelse skal nu fremadrettet stå for alt omkring
forsamlingshuset og det lille hus m.h.t. drift og vedligeholdelse såvel indendørs som af udenomsarealerne.
Allerede nu kan vi mærke en fantastisk opbakning i
lokalområdet til, at det kan lykkes at få driften af husene til at hænge sammen.
Der er etableret et arbejdshold på ca. 15 personer med
Mogens Poulsen som sjakbajs til at tage sig af den
udvendige vedligeholdelse samt mindre opgaver indenfor. Arbejdsholdet har afholdt sit første møde og har fordelt en række opgaver imellem sig og har lagt en plan
for, hvad der skal foretages for, at området omkring
husene ser indbydende ud.
Også indenfor er der gang i kreativiteten. Der er godt
gang i KREA-klubben, der mødes hver 14. dag og laver
traktorslangetasker, applikationer, filtestrik, påsketing,
påskedekorationer og meget andet. Laila, Marjan, Tina
og Lilian er de energiske ledere af klubben, som gerne
ser såvel børn som voksne som deltagere. Programmet
kan ses i sidste nummer af lokalområdets blad ”Hovsa.”
1. februar er der generalprøve på årets dilettantforestilling ”Harry og Kammertjeneren.” Fredag den 3. og lørdag den 4. er der spisning og forestilling. Alle tre dage
kl. 19.00. Nærmere om dette m.h.t. pris og tilmelding i
”Hovsa” – lokalområdets blad, der udkommer 8 gange
om året.
Den 19. februar er der fastelavnsfest. Først med fastelavnsgudstjeneste i Tanderup Kirke kl. 10.00 og efterfølgende tøndeslagning og hygge i forsamlingshuset kl.
11.00.
Den 23. februar er der syng sammen aften kl. 18.00.
Først serveres der en dansk udgave af ungarsk gullash-

suppe, hvorefter der synges og hygges til ca. 20.30.
Er man interesseret i at vide mere om alt det, der sker i
husene, kan det anbefales at bruge hjemmesiden ”husby-tanderup.dk,” hvor man altid kan orientere sig om
det, der foregår i husene og i lokalområdet.

På den hjemmeside kan man også se, hvornår husene
er optaget til fester og andre arrangementer og se,
hvordan kan henvender sig, hvis man ønsker at leje
lokalerne.
Selv om vi næsten kun er begyndt arbejdet i den nye
bestyrelse, kan vi allerede nu konstatere, at der er så
mange kræfter (personer) i området, der vil yde en
indsats for Landsbykulturhuset, at vi i bestyrelsen er
meget optimistiske m.h.t. fremtiden. Det er dejligt at
mærke den kolossale opbakning, man møder rigtig
mange steder.
Pbv
Andreas Feirup
Gelsted Krolf klub afholder generalforsamling
mandag 30. april kl. 13.00 i klubhuset på boldbanen
Sportsvænget 3, 5591 Gelsted.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Foreningen er vært ved en forfriskning.
Efter generalforsamlingen spiller vi et par runder krolf.
pbv.

Erik Nielsen - formand

Gelsted Hallens
Cafeteria
Tlf. 64 49 18 69
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Dagplejens Juletræsfest D.24 Nov. 2011.

Beboerne i afd. 31/32 i Fredensgade holdt
julefrokost i fælleshuset

Traditionen tro var alle dagplejere fra Gelsted på HolmeVi var 17 personer og frokosten startede kl. 17 med en
gården, for at fejre juletræsfest med dagplejebørne.
dejlig juleplatte fra brugsen.
Vi startede formiddagen med Julehygge hvor vi fik
æbleskiver,frugt og pebernødder.

Vi hyggede os med maden og havde derefter pakkespil,
som blev sponsoreret af Gelsted Brugs og tømmerhandlen. Stor tak for det. Vi havde også selv pakker med,
som vi spillede om inden vi kunne nyde kaffen og sandkagen.
Alt i alt en god aften
P.B.V. og M.N,
Efter at maverne var fyldt dansede vi om juletræet, og
var så heldige at julemanden havde fundet vejen forbi,
og havde godteposer med til børnene, med rosiner og
frugt i.
Det var en super hyggelig dag hvor alt forløb stille og
roligt.
Vi takker borgerforeningen for lån af Holmegården og
Gelsted brugs for æbleskiver og mandariner.
Kæmpe kæmpe TAk.
Hilsen Tirsdags Gruppens dagplejer.

Luftvarmepumpen tilpasset
danske krav.

Der er gang i FGH

Den 30 dec. deltog FGH med 27 spillere til nytårsstævne i Vestfyns Hallen. Så FGH var den klub der stillede
med det største antal spillere.
Det styrker fællesskabet FGH, at vi kan samle så mange spillere til stævne. FGH har 11 hold med i holdturnering, og som det ser ud nu, vil flere hold kvalificere
sig til DGI`s landsmesterskaber. FGH er igen begyndt at
afvikle ungdomsstævner, så børnene har hjemmebane
og Gelsted Hallen bliver brugt.

GENBRUGSBUTIKKEN

Rosenkjær VVS
VVS-installatør og tekniker Jesper Nielsen

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

GAS • VAND • VARME • SANITET
Kløvervænget 2, 5591 Gelsted

Tlf. 64 49 22 99
www.rosenkjaer-vvs.dk
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EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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Unge og Alkohol
Foredrag ved skuespiller Allan Olsen
Ejby Hallen den 15. februar kl. 19:00
Vi kender ham mest fra filmens verden – eller fra fjernsynets julekalender. Allan Olsen, den altid sjove og
glade dreng og gerne fyldt med spillopper. Det er ham
som vi lærte at kende som Charly i ”Mig og Charly”,
som Spacy i ”Midt om natten” og som drillenissen
Fimpe, i ”Jul på slottet” og mange andre roller gennem
tiden.
Allan Olsen hedder han – den altid sjove, glade dreng,
fyldt med skæve spilopper. Men der er altså også en
anden side af Allan Olsen – og en side som ikke er så
sjov; Som ganske unge begyndte han nemlig at drikke
– og komme ud på et skråplan – levede et dobbeltliv –
som alkoholiker – og som kun ganske få kendte til.
Det var en hård tid og tid med store omkostninger.
I dag er han ude på den anden side – men har på
ingen måde ladet sin fortid gå i glemmebogen. Allan
Olsen drager nu rundt i landet og fortæller om sit liv,
men også – og det er det vigtigste; han fortæller os om
hvad det er, man som ung skal være opmærksom på
og passe på, når man slippes ud i en verden hvor alkohol og andre rusmidler, kan fange en for evigt.
Allan Olsen skriver selv: ”Unges misbrug af alkohol er
ofte et overset emne. Men flere og flere unge ryger ud
i et alkoholmisbrug, der oveni ofte medfører andre
former for misbrug. Jeg fortæller om mine personlige
erfaringer og hvilke signaler man skal være opmærksom på.”
Det er et direkte foredrag med kolde facts og pointer
– uden at være belærende!
Det er et godt og spændende foredrag, som sigter mod
vores unge og os forældre, men i sidste ende er foredraget godt for alle!
Så kom denne aften i Ejby Hallen, og hør Allan Olsens
beretning om unge og Alkohol.
Foredraget er arrangeret i Samarbejdende Sognes regi
– nærmere oplysninger om foredraget kan ses i
dagspressen.
Samarbejdende sogne
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Husk Middelfart Provstis kirkehøjskoles
arrangementer, hvor temaet denne sæson er:
Det Folkekirkelige landskab.
Kirkehøjskolen har en hjemmeside, hvor man kan læse
programmet: www.kirkehojskole.dk
Næste og sidste arrangement i rækken:
Tomme kirker - myte eller realitet?
Lørdag d. 17.marts klokken 9 – 12 00.
Foredragsholder: Katrine Bjørn Andersen.
Sted: Gamborg forsamlingshus,
Gamborgvej 46, 5500 Middelfart
Man kan sagtens deltage, selvom man ikke har deltaget
ved de foregående arrangementer.
Tilmelding nødvendig. Aftal nærmere med:
Jette Rosendal : 64 40 31 21

Konfirmander:
På Gelsted Kirkes hjemmeside er der under menuen:
Konfirmander , et ny underpunkt, der hedder forældreinfo. Der kan konfirmander og forældre hente information om de kommende arrangementer og aktiviteter.
Fredag d. 2. – 3.3 er der konfirmandlejr.
Konfirmanderne får en seddel herom i uge 5.
Konfirmationer i 2012:
I Gelsted Kirke:
For A holdet: 29.april klokken 10 00.
For B- holdet: 6.maj klokken 11 00
Tanderup kirke:
d. 6.maj klokken 9 30
Forældremøde for A-holdet forud for konfirmationen:
Gelsted Sognehus d. 6.marts klokken 19 00

www.gelstedbladet.dk

Forældremøde for B-holdet:
Gelsted Sognehus d. 8.marts klokken 19 00

Fastelavnsgudstjeneste i Gelsted
kirke søndag d. 19.2 klokken 14 00:

Traditionen tro afholdes der fastelavnsarrangement i Gelsted Kirke med efterfølgende tøndei Gelsted/Tanderup fremover:
slagning og sammenkomst på Holmegården.
Der deltager som regel så mange, at vi har
På grund af den ændrede situation på Gelsted Skole fra set os nødsaget til at rykke arrangementet fra
næste skoleår, hvor overbygningen er væk og 7.klasser- sognehuset til Holmegården. Der kan vi være.
ne er spredt på diverse skoler HOLDER VI INDSKRIVBørnene må meget gerne møde udklædte i
NING AF KONFIRMANDER ALLEREDE
kirken.

Konfirmandundervisning

FØR SOMMERFERIEN:

Indskrivning af konfirmander for sæson 2012/13
d.22.maj i Gelsted Sognehus.
INFO OMKRING KONFIRMATION og KONFIRMANDUNDERVISNING I NÆSTE SKOLEÅR
Uanset hvilken skole man går på, kan man sagtens deltage i konfirmandundervisningen i Gelsted sognehus.
Konfirmandundervisningen er harmoniseret tidsmæssigt
i hele Middelfart provsti, så den ligger tirsdag og torsdag morgen i alle sogne.
Ring og hør nærmere, hvis I er i tvivl.

Årsmøde i Gelsted Menighedsråd
Her vil der blive givet et lille indblik i hvordan det er
gået i 2011.
Samtidig vil man kunne få et lille indtryk af hvad det
vil sige at være en del af et menighedsråd. Da der er
menighedsrådsvalg i år. F.eks. vil vi præsentere vores
nye sognehus, fortælle om vores nye organist, om børnekoret og om alle de forskellige typer af gudstjenester
der er. Der er mange ting et menighedsråd har indflydelse på.
Så mød op til en interessant aften den 13 marts kl.
19.00 oppe i det nye sognehus
Gelsted Menighedsråd
Kim Lund

Fastelavnsgudstjeneste i Tanderup
Kirke søndag d. 19.2 klokken 10:00:
Som noget nyt holder vi en festlig familiegudstjeneste før tøndeslagningen og sammenkomsten i Husby forsamlingshus klokken 11 00.
Børnene må meget gerne møde udklædte i
kirken.

Handicapparkering
For gangbesværede og kørestolsbrugere med
ærinde i kirken, der måske har oplevet at det
er svært at komme op ad bakken i stenene,
vil vi gerne gøre opmærksom på, at man er
velkommen til at køre videre fra parkeringspladsen, venstre om graverhuset og op til kirkedøren i bil.
Desuden er der plads til to parkerede biler til
venstre for våbenhuset.
Menighedsrådet.

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
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Februar
5.
12.
15.
19.
26.
Marts
4.
11.
18.
25.
April
1.
5.
6.
8.
9.
15.
22.

septuagesima
seksagesima
Allan Olsen, foredrag
fastelavn
1.s.fasten

Gelsted
11.00
9.30
i Ejbyhallen
14.0
9.00

Tanderup
DSN
ingen
DSN
11.00
for alle, kl. 19.00
DSN
11.00
JCR
ingen

DSN
DSN

2.s.fasten
3.s.fasten
midfaste
Mariæ bebudelse

11.00
9.30
11.00
9.00

DSN
DSN
DSN
JCR

9.30
ingen
9.30
ingen

DSN

palmesøndag
Skærtorsdag
langfredag
påskedag
2.påsked.
1.s.e.påske
2.s.e.påske

11.00
9.30
11.00
9.30
11.00
ingen
9.30

DSN
DSN
DSN
DSN
DSN

14.00
11.00
9.30
11.00
ingen
14.00
11.00

DSN
DSN
DSN
DSN

Konfirmandgudstjenester
12. april
17. april

DSN

DSN

JCR
DSN

19.00
19.00

Ønsker du at få fat i:
Dorthe Stæhr Nielsen
Tlf. 64 49 10 96, E-Mail: dsn@km.dk

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

Døde og begravede
Gelsted
Viola Marie Hansen
Fredensgade 23D , Gelsted
Død d. 3.december 2011
Bent Mejlsing
Tårupvej 12 F, Gelsted
Død 19.december 2011
Kurt Ravn Mortensen
Solvænget13, Ejby
Død 3.januar 2012
Katrine Gundertoft
Østergaard
Tårupvej 14 A, Gelsted
Død 19.januar 2012

Døde og begravede
Tanderup

Organist og korleder i Gelsted og
Tanderup

Graverkontor i Tanderup

Andreas Grønborg Thomsen
Toftevangen 15, Gelsted
Døbt d. 14.januar 2012

Jørgen Villy Jørgensen
Søndergade 44 A, Gelsted
Død 21.januar 2012

Sognepræst Gelsted og Tanderup

Lars Reinholt
tlf. 21 23 17 86,
email: larsreinholt@mail.dk

Gelsted kirke
Dåb:

Else Hedekær Jakobsen
Møllegårdsvej 16, Assens
Død 24.november 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.

Laurits Petersson,
Hårevej 51, Tanderup:
Død 22.januar 2012

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

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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Tanderup Menighedsråd i lokalsamfundet,
vil du være med til at gøre en forskel!
Tilbage i Tanderup er nu kun kirken, menighedsrådet og
spejderne.
Sidste år rejste vor præst igennem mange år og det
samarbejde, der havde været med Kerte på tværs af
landevejen ophørte. Biskoppen over Fyens Stift skulle
spare nogle præstestillinger og den ene blev vores.
Gode råd var dyre, men efterhånden blev det klart, at
en sammenlægning med Gelsted blev vor fremtid og
dermed blev Gelsted-præsten også vores præst. Det
blev vi ikke snydt med. Dorthe er en dygtig præst, hendes gudstjenester og prædikener er ualmindelig gode.
Vi har fået en ny graver og en ny organist, også her har
vi været heldige og har fået nogle dygtige medarbejdere.
For nogle år siden blev der oprettet en KFUM spejdergruppe i den forhenværende forpagterbolig. Det var
Tanderup menighedsråd og præsten der stod bag dette
initiativ. Den er under kraftig udvikling og der er mange børn, der her får nogle pragtfulde oplevelser og får
lært at sætte pris på vor skønne natur.
Nu skulle alt så faktisk være perfekt og i orden, men
sidst på året er der valg til menighedsrådet, og nogle
af dem, der sidder der nu, syntes nok, at de har aftjent
deres borgerpligt, så her kommer vi til meningen med
denne skrivelse.
Derfor vil menighedsrådet indkalde til et møde for at
fortælle om arbejdet i rådet og ligeledes om konsekvensen, hvis det ikke lykkedes at finde nogle nye rådsmedlemmer. Det ville jo være trist at skulle sige farvel til
det sidste der er i vores lokalsamfund. Tænk hvis der
ikke var en kirke her mere, ej heller en spejdergruppe,
ja, tænk over dette og kom så ud af busken !!
Tanderup menighedsråd.
ÅBENT MØDE I TANDERUP SOGNEGÅRD.
Onsdag d. 14 marts kl. 18.00
Her vil Tanderup menighedsråd være vært ved en let
spisning, for derefter at orientere om menighedsrådets
arbejde og om det forestående valg.
Med venlig hilsen
Tanderup menighedsråd

Det nye år er allerede I fuld gang på Gelsted Kro.
Vi er blevet færdige med vores ombyginger af kølerum,
lager og det kolde køkken. Nu ser vi frem til et dejligt
forår, hvor vi allerede er rigtig godt booket op, og har
mange nye projekter på programmet. Blandt andet har
vi fået nye Gourmet menuer og nye vine, som vi glæder os rigtig meget til at servere til vores selskaber. De
nye menuer kan ses på vores hjemmeside, eller I vores
nye foldere.
Som alle andre forretninger har vi også lavet prisreguleringer, kom derfor forbi og hent en ny folder, med alle
de nye priser.
Vi glæder os til at se jer

Nem og lækker aftensmad - til en go´ pris
Wienersnitzel m. brasede kartofler,
skysovs, ærter120,Mørbradgryde m. ærter
og råstegte kartofler 130,Kroens hakkebøf m. pommes frites,
mixed salat & dressing

95,-

Steak af oksehøjreb m. grønsager,
pommes frites & whiskysovs 145,Ekstra sovs

20,-

Ekstra kartofler

20,-

Pommes frites 25,-

Mad ud af huset – fra Gelsted

Kro og Hotel

Søndergade 1 - 5591 Gelsted
Tlf. 64 49 10 68 www.gelstedkro.dk

Gelsted Foderstof
Værkstedsvej 5
5591 Gelsted
Tlf. 64 49 12 23
Email: gelsted@hojlund.dk
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Du finder vores ugeannonce i Folkebladet hver uge!

1 STK

X-tra
Pommes Frites

1095

1000 g

1 GLAS

X-tra
Jordbærmarmelade

995

400 g

1 DÅSE

X-tra
Hakkede tomater

395

400 / 240 g

X-tra
Toiletpapir
8 ruller

1 PAKKE

13

95

1 STK

X-tra
Maskinopvaske tabs

2495

40 stk

FORDI DET DU HANDLER MEST
- SKAL KOSTE MINST

1 STK

X-tra
Kartofler
650 g

12

1200

1 Pose
X-tra
Kød og melboller
Dybfrost.1000 g

2595

Der tages forbehold for evt. trykfejl !
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VIDSTE DU DET?
– Der har ikke været tid til at hænge firmaskiltet
op på fabrikken endnu.

rundt omkring, ligesom store bundter rundstål lå klar til
bearbejdning.
Meget mere om virksomheden kan læses på
www.bhm-teknik.dk
bn

Bdr. Hansens maskinteknik kører nu for fulde
omdrejninger på Kingstrupvej nr. 112 skråt over
for gadekæret i Kingstrup.

Hobbyklubben

Der er bygget en ny fabrikslænge med aluport i gavl
mod vejen. – Her har brødrene Jimmi og Michael i
deres fritid bygget deres fremtid op, der nu ikke mere
bare er fritids men fuldtidsjob.

Lørdag den 3.3 Scrapbooking. Lav spændende rammer
og omslag til bøger.
Lørdag den 31.3 påskepynt f.eks. malede æg og ting af
karton.

Der står CNC styrede stål-bearbejdnings maskiner, som
drejebænke fræsere og boreværker, som efter opstilling
kan køre alle mulige emner, der kan komme ud af en
stang stål.
- Den nyeste og mest tekniske og kostbare maskine
til 2. mill. kr. kører flere tons stål igennem sig lige til
tiden, og laver mindre emner til samling af danske
vindmøller i Amerika. – Større mere komplicerede dele
bliver pt.fremstillet på en anden stor CNC maskine, og
en tredje CNC som styrer en ren fræser er også klar.
En ældre men godt kørende drejebænk står klar til
diverse opgaver i mindre antal, og så står der
også overskæringsmaskine til alle mulige afkortnings
arbejder. – Nu ved vi hvad der sker i nr. 112.
Bdr. Hansen står således klar til opgaver, som lige kommer ind fra gaden, eller som serieopgaver.
Ved besøget på fabrikken stod flere paller
med færdige emner klar til forsendelse i
containere, til store og små virksomheder

Lørdag den 14.4 voksmaling. Lav et hurtigt og flot billede af farvet voks påført med et mini-strygejern.
Alle kurser foregår på Holmegården, Søndergade 80
Tilmelding til Kirsten på tlf. 30352995 senest 1 uge før
kurset.

Hobbyklubben
Afholder ordinær generalforsamling i klubbens
lokaler på Holmegården Mandag den 19 marts 2012
kl. 19.00 dagsorden iflg. Vedtægterne
På bestyrelsens vegne
Kirsten hansen

Gelsted VVS er nu Vestfyns VVS Service A/S
Vi går effektivt til enhver opgave i VVS-installationer

Telefon: 64 46 25 80 - mobil 40 14 25 80
Granlyvej 44 - 5592 Ejby. - www.vestfyns-vvs.dk
Brug den lokale aftenskole

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

Ellers forsvinder den. - Henv. til
Lissen Christensen tlf. 64491463
folof.ejby@gmail.com
www.folofejby.aftenskole.dk

13

www.gelstedbladet.dk

Juleafslutning hos gymnastikken
Mandag den 19. december mødte der 35 glade og forventningsfulde børn op med nissehue på og julepynt i
hånden, som skulle hænges på juletræet som spændt
stod og ventede midt i gymnastiksalen. Vi startede
med at lave opvarmning og så var vi klar til at danse
om juletræet.

grønne top og der var kamp for at komme til at holde
julemanden i hånden. Vi var så heldige at julemanden
også havde en godtepose med til alle børnene,
De blev delt ud og så skulle vi bruge resten af timen til
hygge, inden vi takkede af for i år.
En stor tak skal lyde til vores sponsorer, som sørgede
for at julemanden havde en pose med til alle børn :
REMA 1000 i Ejby - Gelsted brugs - Ejby bageri
Danske Bank i Årup - SK Montering i Gelsted.
Vi glæder os til at komme i gang efter nytår og skal i
gang med at øve til den kommende gymnastikopvisning
Mange festlige gymhilsner
Louise, Emma og Liselotte

Både børn og voksne var spændte på om julemanden
ville dukke op og efter at alle børnene havde kaldt på
ham, så kom han frem fra balkonen. Han fortalte at
han havde hørt børnene kalde og havde så parkeret sin
kane oppe på taget, vist nok.
Vi sang på loftet sidder nissen og højt fra træets

Alle er velkommen lørdag den 24. marts,
når GG og IF afholder gymnastik fremvisning i Gelsted hallen fra kl 14 til 17.
Der er gratis entre:-) Så kom og få en
hyggelig eftermiddag og se en masse
flot gymnastik. Vi glæder os til at se jer
alle.
Venlig hilsen gymnastik udvalget

Generalforsamling i G.G.I.F.
Så er endnu et spændende år gået i G.G.I.F.
og vi indkalder til generalforsamling.
Kom og hør lidt om året der gået og lidt om
fremtiden i foreningen, med f.eks. ændringerne af boldbanerne.
Så kom til en god aften den 14 marts
kl. 19.00 oppe i klubhuset.
G.G.I.F.
Kim Lund

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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Nyt fra fodboldafdelingen
I december afholdt vi Gelsted stævnet i indefodbold
med 550 spillere. Det var rigtig mange spændene og
flotte kampe i hele weekenden. De yngste spillede på
tværs af banen med minimål i bandestørrelse. Det var
et kæmpe hit. Tak til alle trænere og frivillige hjælpere
samt vores meget trofaste sponsorer for afviklingen af
dette arrangement.

Herre senior startede træningen tirsdag den 10. januar
med hele 26 spillere til første træningsdag. Vi har fået
ny træner Peder Madsen til førsteholdet i serie 1. Allan
og Ib fortsætter med 2. holdet i serie 4. Et par spillere
har søgt nye udfordringer (pga. nyt arbejde) og der er
kommet nye spillere til.
Vi vil alle gerne vende det negative til det positive og
det er derfor vigtigt. at alle tror på sine egne evner,
ved at komme og træne og vise de vil være med. Det
er præstationer der tæller. Kun ved fælles hjælp, hårdt
arbejde og opbakning kan vi bevare begge seniorhold.
Der er stadig plads til flere spillere til begge hold – så
kom og vær med. Vi træner tirsdag og torsdag kl.
19.00
Vi tilbyder igen damerne at spille fodbold, så find støvlerne frem igen og vær klar når der kaldes til træning.
Damer og ungdomshold begynder træningen i marts
måned. Se nærmere på hjemmesiden og i avisen,

Energi-Fyn vil støtte idrætsforeningen med 2 øre pr.
kWh som forbruges i din husstand, uden at det koster
dig noget. Du skal blot tilmelde dig til at støtte os. Alle
kan støtte os, både private og virksomheder. Få en folder i klubben, kontakt en i bestyrelsen/udvalget eller se
mere på www.gelstedfodbold.dk

Kalender 2012
Lørdag den 24. marts Gymnastikfremvisning og kåring af
årets G.G. & I. F.’er
Torsdag den 5.april Turneringsstart senior
Lørdag den 14. april Turneringsstart ungdomshold
Søndag den 29. april Konfirmation i Gelsted
Lørdag den 26. maj Gelstedløbet
Lørdag den 2. juni
Pigeraket kl. 13.00 – 16.00
Fredag den 29. juni til søndag den 2. juli Kibæk-cup for
ungdomshold
Rigtig god sæson
Med sportslig hilsen
Fodboldafdelingen
Marianne, Jesper, Thomas, Ib og Britta
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Erindringsnedslag Holmegården.
I tidligere erindringsnedslag har jeg fortalt at mit bardomshjem var i Holme. Jeg voksede op med en virksomhed i min nærmeste verden, der både var en stor
bondegård, industriel væveri og oven i købet også
omfattede et hestestutteri.
Holmegården bød på den måde i min barndom på et
levende miljø, befolket af mange mennesker og dyr til
hverdag. Ekstraordinært mange i høsttiden.
Mange familier havde deres daglige udkomme herfra.
Min mor arbejdede, som så mange andre af omegnens
kvinder periodevis på Holmegårdens væveri og var jo
ellers hjemmegående husmor. På væveriet spandt de
garn og vævede forskellige former for tekstiler.
Jeg ved godt, at min mor aldrig elskede jobbet men
holdt mere af at være hjemmeløbende. Men i perioder
havde hun brug for indtægten.
Min far var snedkersvend på møbelfabrikken ”Tornhøj”
og tjente vel der, hvad nu en møbelsnedker den gang
kunne tjene. Men vel at mærke kun i den tid der var
arbejde at gøre. Der blev i 50érne ofte fyret folk p. gr
.a. manglende ordrer og der blev så at sige budgetteret med, at folk var klar til at stille på jobbet igen, så
snart man havde en ny ordre på møbler, der skulle produceres, hellere i går end i morgen. I den arbejdsløse
tid var der ingen penge til familien. Dengang var der
ingen tvivl: Økonomisk var det bedre at have arbejde
end at være fri. Vi havde ikke brug for dybsindige, akademiske udredninger af det spørgsmål. Hverken fra
gymnasiaster eller kuglestødere. Så var gode råd dyre,
og hvis min mor kunne tjene nogle få kroner på væveriet gjorde hun det. Mine forældre var sikkert begge
lykkelige for at muligheden dog eksisterede.
Holmegården ejede en eng neden for vores have, hvor
de lod deres arbejdsheste og somme tider også nogle
køer græsse. Desuden gik en strimmel græs op mellem
vores hus og naboens. Naboen var en trædrejer, som
bl.a. i serieproduktion drejede dørstoppere, som solgtes
af grossist Lütken i Lunghøj.
Under krigen og nogle år efter (jeg er født 4 mdr. efter)
var der stor mangel på mange ting. Og mange mennesker gjorde yderst mærkværdige ting i deres bestræbelser på at afhjælpe manglerne. Min far fortalte, at
striben af græsjord mellem hans grund og naboens, ville han under krigen gerne have tilplantet med tobaks-

planter. Jorden blev ikke brugt, men alligevel ville Holmegården ikke give ham lov til at bruge den. Derimod
plantede Holmegården selv nogle tobaksplanter, der
voksede op og gav mulighed for høst af brune eller
måske næsten brune tobaksblade.
Fra mine drengeår husker jeg endnu, hvor tobaksladen,
som brugtes til tobakstørring, stod. Både drejeren og
min far plukkede så blade fra marken til eget forbrug.
Det foregik kravlende på alle fire mellem planterne, så
ingen kunne se ”høstarbejderne”. Ingen af de to gutter
vidste, at naboen var sådan en tyveknægt, så de fik sig
begge et mega chok, da de en dag mødtes midt i marken, næse til næse, begge kravlende på alle fire.
Der skete i det hele taget en masse ting på Holmegården. Her var der altid noget at se på for en dreng.
Og det er forbavsende, så meget vi fik lov til der. Jeg
løb rundt i staldene, på deres gårdsplads og på deres
marker. I høsttiden var vi mange børn som ”hjalp” med
kornet. Negene fra selvbinderen skulle slæbes sammen og sættes i skakke til tørring. Sådan et neg kunne
jeg dårligt slæbe, men jeg bildte mig alligevel ind, at
jeg hjalp til. Ingen fortalte mig, at jeg nærmere ”gik i
vejen.” Og jeg husker ikke, jeg nogensinde blev jaget
væk. Kan sagtens være, jeg er blevet irettesat masser
af gange, men aldrig jaget væk.
Derimod skete det slet ikke så sjældent, at der blev
banket på ruden fra stuehusets kælder. Her nede
var køkkenregionerne, præcis som i bankbestyrer
Varnæs´s hus i TV-serien ”Matador”.
Her arbejdede, jeg ved ikke hvor mange piger/kvinder,
med alskens madlavning, syltning, henkogning, saltning
o.s.v.. Ikke at forglemme: også bagning. Det var derfor
vigtigt ikke at overhøre sådan et bank på vinduet. Når
jeg løb hen til vinduet, blev det åbnet, og der blev rakt
et stykke kage ud. Højst sandsynligt et lunt, nybagt
stykke søsterkage. Jeg kan endnu fornemme både duft
og smag. Herligt.
Men der lurede nu også alle mulige farer sådan et sted.
Gården og væveriet var ejet af direktør Gordon fra
Odense. Han var direktør for Sækkekompagniet og det
fortaltes om ham, at han havde tjent 1 million kroner
på en nat, ved en aktiekursstigning. Det var på den tid
en ubegribelig bunke penge for almindelige arbejderfamilier i Gelsted og beretningen blev sikkert derfor af de
fleste modtaget med nogen skepsis. Han havde naturligvis ansatte til at drive hhv væveri og bondegård.
Gårdens bestyrer hed i min barndom Knud Maegård, og

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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for væveriet stod direktør Madsen. Og Madsen spurgte
en gang min mor, da hun stod på gårdspladsen med
mig i hånden, om han kunne få lov til at købe mig.
Jeg husker, jeg opfattede det bogstaveligt og var
rystende nervøs. Min mor må dog have afvist handlen,
så faren drev over.
Produkterne fra væveriet bestod til dels af store og
tunge ruller klæde. Logistikken væk fra væveriet blev
varetaget af væveriets egen ”store” lastvogn, som
hvis den eksisterede i dag sikkert ville vise sig kun at
være ganske lidt mindre end nutidens håndværkerkassevogne. Lastbilchaufføren på Holmegården hed Peter.
Han boede i huset lige overfor gården på 1.sal. Han hed
derfor naturligvis stort set aldrig andet end ”Peter på
loftet” og det udtaltes: ” Peter på lovtet.”
På gården var ansat en staldmester. Han hed Jens Hansen og blev kaldt for Jens Staldminister. Jeg troede i
mange år, han var staldminister, men er senere blevet
klar over, at dette tilnavn også skyldtes folkeviddet,
ikke realiteter.
Minister eller Mester, han boede i alle tilfælde i et lille
hus tæt ved grussporet bag ”Holmegårdens Skov” nede
i et fugtigt hul i et hus, der tilhørte Holmegården og
blev kaldt for ”Tyskerhuset”. Husets navn forbandt jeg
som barn med alle de grumme historier, vi dengang
næsten dagligt præsenteredes for, om de 5 forbandede
år. Senere er det blevet mig fortalt, navnet stammede
fra, at de første mennesker, der boede i huset, var indvandrere fra Tyskland. Og de var borte derfra længe
inden besættelsen. Huset er for længst revet ned.
Direktør Gordon gjorde i rideheste. Jeg antager, det var
en slags hobby. Derfor var der, foruden væveri og bondegård, også hestestutteri på Holmegården. Der var en
fold med mange særdeles flotte rideheste og et rundt
ridehus, hvor hestene blev tilredet. Staldmesteren havde en søn, som senere forklædt som voksen blev kaldt
for Bent Stampe. Og jeg husker, jeg har set på, når
staldmesteren stod midt i det runde ridehus med et reb
i hånden. Rundt i huset, ude ved periferien, i den anden
ende af rebet løb en flot hest elegant rundt med Bent
Stampe Teenager på ryggen. Jeg kan stadig mærke
duften af hest og høre staldmesterens råb til hest og
rytter. Jeg ved ikke, hvad hesten syntes om det, men
mener, at Bent kun var med, fordi han var tvunget til
det.
Karsten Laursen

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

Ak - Det flotte juletræ
Jeg skulle op og købe min sidste portion 2011 brændevin i vores udmærkede lokalbutik - Superbrugsen, hvor
det flotte juletræ netop var lagt til hvile på en af
Gelsted Transports store lastbiler.

Min lille mobile var mit eneste håb for at få et skud af
begivenheden, og det blev så til det indsendte billede.
Arbejdsholdet bestod ikke af 1½ mand, som billedet
viser, - men af to hele mænd, og det var vores sidste
lokale Gelsted Vognmand Peter Hansen fra Gelsted
Transport, og den "halve" var Træmand Johnny Larsen
fra Gelsted Tømrer/Snedker GTS. - I halvtredserne hvor
jeg kom til byen var der 18 lokale vognmænd i Gelstedområdet - nu kun Peter som er 4. trin i familie Hansens
vognmandsfirma.
De to har endnu en gang sørget for at hente og opstille
byens juletræ, og så fjerne det igen.
- Der var i år igen - ingen musik og dans omkring det
store flotte lysbeklædte træ, idet nogle samarbejdende
foreninger, sørgede for indendørs fest i Gelsted hallen, hvilket var et godt valg, grundet det blæsende og
regnfyldte vejr.
bn

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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Gelstedløbet 2012

– kom og vær med, - det er for alle
Så er planlægning af Gelstedløbet 2012 i gang
I efteråret 2010, på et udvalgsmøde i Gelsted gymnastikforening, faldt snakken på ideer til nye aktiviteter
i foreningen. En af ideerne var at lave et motionsløb i Gelsted. På det omtalte møde fik vi etableret en
arbejdsgruppe, som i det følgende efterår arbejdede
med at realisere ideen.
Det er for alle – det er for alle
Som supplement til gruppens egne ideer fik vi lidt konsulenthjælp fra en ekspert: Mads Stryhn, som bl.a.
er manden bag Lillebælt halvmarathon. En af de ting
som Mads Stryhn gjorde os opmærksomme på var, at
et hvert motionsløb må have et centralt omdrejningspunkt. Og det tog vi til os. Vi blev hurtigt enige om
i gruppen at Gelstedløbets omdrejningspunkt, skulle
være: mangfoldighed. Og vores skrevne mål kom til at
se ud som sådan:
”At skabe et lokalt motionsløb, hvor alle kan være med
og som danner ramme om en hyggelig dag i lokalsamfundet”
Løbet blev afviklet d. 28. maj 2011. Og trods lidt modvind fra vejrguderne havde både tilskuere, hjælpere og
løbere en hyggelig dag. Ikke mindst fik den lange rute
meget ros af løberne. Hjælpere hyggede sig med gratis
kaffe og pølser fra borgerforeningens duftende grill.
Ruter for alle
På samme måde vil Gelstedløbet blive skudt i gang igen
i år. Og der vil igen være en mini- og en maxirute.
Miniruten er ca. 1 km. Den er påtænkt de helt små,
men alle kan deltage og det er gratis. Ruten går fra
torvet ved Super Brugsen ad Birkehøjvej og omkring
Gelsted Plejecenter.
Maxiruten er på 6,5 km og er for dem, som vil ud på
en lidt længere tur enten i løb, stavgang eller gang. På
maxiruten kommer man vidt omkring i Gelsteds lokalområde og vil komme til at opleve forskellig natur og
på varieret underlag. Så kom og vær med også selvom
du ikke er til løb.
Som sidste år vil der være et diplom til alle børn og
voksne, som gerne vil have bevis på deres bedrift. Desuden er der frugt og vand til alle løbere, gangere, kravlere mm., som deltager.
Som noget nyt vil der i år være præmier. - Både til
tilfældigt udvalgte numre og til den som første passerer
målstregen i maxiløbet.
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Tak for hjælpen
Sidste år havde vi en del spekulationer om, hvordan vi
skulle arrangere tilmeldinger. Men det løste sig. Gelsted
har nemlig en hjælpsom Brugsuddeler. Tilmeldingerne
kom således til at forgå via Super Brugsen. Og fordi
det fungerede godt, vil vi igen i år benytte os af Jens´
hjælpsomhed.
Og nu hvor vi er ved de hjælpende hænder. Udover
den hjælp Gelstedløbet fik via den lokale Brugs var der
naturligvis også de mange frivillige som bl.a. stod som
uundværlige guider for løberne ude på ruten. Desuden
sponsorerede Hansens Frugt og Grønt frugt til de ihærdige deltagere.
I år skydes Gelstedløbet i gang lørdag d. 26. maj kl.
10:00 på torvet ved Brugsen. Evt. Overskud går til Gelsted gymnastikforening.
En lille opfordring
For at løbet kommer til at fungere godt igen i år, er vejvisere på ruten uundværlige. Og vi håber naturligvis, at
de flittige personer, som hjalp os sidste år, vil bistå ved
løbet igen i år 2012. Desuden er den nye udfordring at
vi skal fremskaffe lodtrækningspræmier til deltagerne.
Så, til de lokale forretningsfolk:
”Vi har brug for jeres hjælp”. Alt er velkomment.

Nærmere info vedr. Gelstedløbet kommer op på gymnastikforeningens hjemmeside; www.gelsted-gymnastik.
dk. Hvor man også kan se billeder fra sidste års løb.
Med venlig hilsen
Gelsted Gymnastikforening – Løbegruppen
Kontakt: Maria Jørgensen tlf. 51214907,
mail: mj-ps@mail.dk
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SERVICESIDE:
Gelsted Folkedansere

Gelsted Skoles Aula
Eftermiddagshold : 14:30 - 17:00
Aftenhold
: 19:15 - 21:45
Hver Onsdag fra Sept. til April
Nye såvel som nuværende dansere
er meget velkomne,
Tlf. 64 49 26 25

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
-nu Ejby Skakklub
Ejby Skole - Blok A
Tirsdage fra kl. 19:00.
Formand Chresten Nielsen,
tlf. 28151271.
Kig ind, 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.

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 /
Vestfynsimplantatcenter.
Tandlæger:
Niels Sinnerup Johansen
Lene Lyst Knudsen
Tandplejer:
Pia Trans
Mette Knudsen
Tlf. 64-431630.
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: Erik Hein.
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

Gelsted Dartklub

BRENDERUP DYREKLINIK
Stationsvej 60 - Brenderup.
Tlf. 64 44 10 29

DeUngesKlub

Gelsted Skole
Gelstedvej 29. Tlf. 88 88 55 40.

Mandag og onsdag fra kl. 19:00
Søndergade 141.
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

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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Interaktive tavler på Gelsted Skole.
Vi har på Gelsted Skole investeret i 4 interaktive tavler, så vi i endnu
højere grad kan levere en moderne og inspirerende undervisning for vores
elever. Med den medfølgende software, vil de interaktive tavler skabe
fremragende muligheder for at styrke læreprocesserne hos både elever og
lærere. En interaktiv tavle er groft sagt en elektronisk trykfølsom tavle,
hvorpå der vises et forstørret skærmbillede fra en computer. På tavlen er
det muligt at skrive/notere direkte på skærmbilledet enten med sine egne
fingre eller nogle specielle penne, der følger med. Man kan også klikke
direkte på tavlen /skærmbilledet, flytte rundt på objekter og ikke mindst
gemme det der sker på tavlen.

I forbindelse med opbygningen /renoveringen af Gelsted Skole vil der
blive monteret interaktive tavler i alle klasselokalerne og også det trådløse
netværk vil blive opgradet, med nyt krydsfelt og nye accesspoints, således
at Gelsted Skole samlet set vil blive kommunens mest moderne med hensyn til IT.
Anders Fæster Nielsen, Viceskoleleder på Gelsted Skole.

Gelsted Forsamlingshus - er stedet hvor man i mange år
har været samlet til Bryllup, Barnedåb, Fødselsdag, Begravelse, Bankospil,
Dilettant, Folkedans, Generalforsamlinger, Syng Sammen o.s.v.
Vi har porcelæn, her er stole og borde, og et stort velfungerende køkken
med komfur ovn og opvasker.
Man kan vælge at lave sin mad selv, eller få den bragt til døren.
Alm. rengøring klares efter brug af vores rengøringshjælp.
Den meget aktive bestyrelse og mange frivillige hjælpere f.eks. i forbindelse med Gelsted Marked gør, hvad de kan for at holde liv i Gelsted
Forsamlingshus.
Det koster mange penge at holde huset i ordentlig stand, og bestyrelsen
knokler for at holde sammen på det hele.
Forsamlingshuset holder Oktoberfest og Julemarked, og overskuddet
herfra går direkte til vedligeholdelse.
Vil du være med til at bevare Gelsted Forsamlingshus så støt op om
HUSET.
- Vi i bestyrelsen og frivillige hjælpere gør hvad vi kan for at
Huset er stedet, hvor man mødes.
MVH Bestyrelsen

Husk ! DEADLINE næste nummer - Mandag d. 26-03-2012 - Kl. 18:00

