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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.

Massørerne i Gelsted

Bestyrelsen

Bettina & Kaj Mariager
Ellen Trankjær
Julie Hvilshøj Andersen

Vær med til at forme dit eget blad!
Alle i Gelsted og Tanderup Sogne er velkomne

sundhedsklinikken

Grønnegade 2 / 5591 Gelsted / Tlf. 2421 0888

Henriks
Tømrerforretning

Tanderupvej 4 - Håre
5591 Gelsted - Tlf. 20 16 38 14

Gelsted Solcenter

Åbent alle ugens dage
Kl. 7:00 - 22:00 Gelsted Byvej 3
Tlf. 20 43 20 77
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Dansk Dæk Service
-DÆK TIL ALLE FORMÅLOdensevej 35 · Gelsted · Tlf. 64 49 10 63

Malermester
Michael A. Taylor
Tlf. 20 22 80 62
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Tillykke til Karen Markussen Æresmedlem i G.G.I.F
Sommer Zumba

I Gelsted gymnastikforening
Kom og vær med til 1 times skøn, svedig
og sjov ZUMBA
Sted: Gelsted skole. Gymnastiksalen

Karen kommer fra gymnastikafd., hvor hun var
formand i 21 år, og hvor alle virkelig kunne se at her
Sommer
Zumba
var en person som
brændte for gymnastikken.
I Gelsted gymnastikforening
Karen har altid været klar når der var brug for hjælp,
stort som Kom
småt.og vær med til 1 times skøn, svedig
Klubhuset står flot og rent og det er Karens fortjeneog sjov ZUMBA
ste, og der bliver holdt øje med hvis ting skal laves,
såvel inde somSted:
ude.Gelsted skole. Gymnastiksalen

Tid: Onsdag kl 19.00 - 20:00

Tid: Onsdag kl 19.00 - 20:00

Pris: 30 kr. pr gang

Pris: 30 kr. pr gang

Instruktør: Marianne Berthelsen

Instruktør: Marianne Berthelsen

Startdato: 11 april 2012 og 8 uger frem

Startdato: 11 april 2012 og 8 uger frem

Alle kan være med, øvede som begynder.
Zumba® er for alle!

Alle kan være med, øvede som begynder.
Zumba® er for alle!

Medbring indendørssko og en flaske vand.

Medbring indendørssko og en flaske vand.

Vi håber at se rigtig mange glade mennesker!
Vi ses! Let´s Zumba®

Vi håber at se rigtig mange glade mennesker!
Vi ses! Let´s Zumba®

Ingen forhåndstilmelding
Flere oplysninger:KarenRavn….Tlf.27288954

Ingen forhåndstilmelding
Flere oplysninger:KarenRavn….Tlf.27288954

OPRÅB
Der er mange der hjælper G.G.I.F. ved at tanke nede
på OK ved Brugsen. Men vi håber at der er endnu
flere der vil støtte os i kampen for at skabe de bedste forhold for vores unge mennesker, ja faktisk alle i
G.G.I.F. . Så kom ned og støt os ved at tegne et medlemskort til OK enten den 14. april eller den 9. juni.
Og HUSK der kan også tegnes kontrakt på EL samme
dage.
Velmødt nede ved OK standeren
G.G.I.F. Kim Lund

Gelsted cykler fra Holmegården på søndage kl. 9.30.

Kim Lund

Toprevision

- en nærliggende løsning
● Bogense
● Middelfart

Flere ruter for:
Motions - Børn / voksne. - Racer. - Mountainbike
Vi kører en tur – måske et par timer – man bestemmer selv.
Vi ses – mødes og sveder lidt sammen.
Mvh. Gelsted Borgerforening.
Brug den lokale aftenskole
Ellers forsvinder den. - Henv. til
Lissen Christensen tlf. 64491463
folof.ejby@gmail.com
www.folofejby.aftenskole.dk

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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Så er der blevet afholdt
Generalforsamling i
Genbrugsbutikken Gelsted.
Der var mødt ca. 20 medlemmer op.
Kim Lund blev valgt som dirigent og startede generalforsamlingen op.
Formand Erik Larsen startede sin beretning op med at
det havde været et godt år med en meget fin omsætning på ca 430.000,00 kr. men at kasserer Ove Andersen ville komme nærmere ind på tallene i regnskabet.
Der er 13 foreninger der skal have ca. 130.000,00 kr.
i tilskud fra forretningen. Disse penge er doneret af de
frivillige hjælpere der skriver de timer de bruger i forretningen til foreninger de ønsker doneret til.
Der er i alt brugt ca. 5400 timer frivillige arbejdstimer,
så der bliver virkeligt arbejdet for at skabe økonomisk
grobund for alle foreningerne her i nærområdet.
Disse timer vil svare til ca. 4 fuldtids ansatte men her
er de fordelt over 20 medhjælpere så uden deres hjælp
var der ikke noget der hed genbrugsbutik så der skal
lyde en stor tak til dem for deres indsats. Der vil altid
være plads til flere hjælpere der kan bare hjælpe lidt.
Der skal også lyde en stor tak til Butiksudvalget for det
store arbejde de yder med at få det hele til at køre så
tak til Lille P og Susanne.
Der har i årets løb været afprøvet flere aktiviteter.
Ikke alle har stået mål med det store arbejde der været
lagt i det, men så er det blevet afprøvet. Den største
succes der har været i forretningen er og bliver nok
vores ½ pris dage.
Der er blevet ofret en del på indretning af vores lagre
hvor tirsdagsholdet har hjulpet med at sætte hylder op
så det er muligt at få tingene til at fungere. Der er blevet lavet hegn i vores tørregård så der er blevet trukket
en del på tirsdagsholdet fra seniorklubben.
Tak for den store indsats.
Vi kan også mærke den store opbakning der er fra
Gelsted borgerne, dels ved at de kommer og handler
men også at de kommer med ting og sager som vi kan
sælge. Det er rart med en så fin opbakning.
Regnskabet blev fremlagt og forklaret af kasserer Ove
Andersen. Regnskabet blevet fundet i orden og vedtaget.
Ingen forslag var der kommet så det var bare at gå
over til valg. Der var 3 personer på valg som ønskede
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genvalg, en person var flyttet til udlandet, så der blev
valgt et nyt medlem ind. Bestyrelsen kom til at se
sådan ud :
Formand Erik Larsen Næstformand Erik Petersen Kasser Ove Andersen genvalgt sekretær Birgitte Jensen
Bestyrelsesmedlem Dorthe Greve genvalgt og bestyrelsesmedlem Sven Thorup nyvalgt.
Så alt i alt en god generalforsamling som sluttede med
at dirigenten takkede for god ro og orden og så blev
der serveret kaffe og kage i seniorklubbens dejlige
lokale
PBV
Formand Erik Larsen

Hobbyklubben har gang i den,
selv om der er skoleferie.
Dog fortæller Kirsten Hansen, at der er plads til flere
elever.
Billederne er fra ferien, med nogle af dem der er på
voksenhold.

Det er helt utroligt al den viden der gives videre i Hobbyklubben.
Det kan anbefales at kigge ind og se hvad der sker på
Holmegården, og husk på at der er hold for både børn,
unge, og voksne i alle aldre.

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

www.gelstedbladet.dk

Det er bare en bar - men sikken en. Der var fuldt tryk på boldspillet
Gelsted Forsamlingshus er på forkant med
Gelsted Marked.
Efter flere års overvejelser blev det til markedet 2011
besluttet, at nu var det sidste sæson med den 19 år
gamle bar i Forsamlingshusets telt - Musikcafeen. Den
bar som egentlig bare skulle have holdt et par sæsoner
er skrottet og en ny er under opbygning.
Tømrer Preben Jørgensen lovede at hjælpe os, og tog
mål af den gamle bar. Her i marts måned har Johnny
Larsen velvilligt stillet sit værksted og maskiner til
rådighed, samt sponsoreret materialer sammen med
Tommy Fjordhauge - Klaus Lebæk og Gelsted XL-Byg.

I Gelstedhallen lørdag formiddag den 3. marts.
Drenge og piger spillede koncentreret indendørs fodbold. En normal lørdag, men den lørdag, som afsluttede
årets sæson for indendørs fodbold. Og den lørdag, hvor
hallen skulle høste resultatet af Allan Sørensens arbejde med at søge om pengemidler fra fonde.
Allan søger hvert år ca. 10 fonde om midler til hallerne i
Gelsted og Ejby. I år er det til hallen i Gelsted blevet til
15000 kr. fra Tuborgfonden og 25000 kr. fra Brædstrupfonden. Penge som sammen med 49000 kr. af hallens
egne midler er blevet investeret i nye bander og bandemål.

I skrivende stund mangler der kun lidt hængsler og lidt
maling, så er den klar til brug i 2012.
En stor tak til de velvillige sponsorer - samt Preben Jørgensen, som har stået for byggeriet sammen med de
to holdvedmontører Svend Thorup og Kristian Nielsen
Nu håber vi rigtig mange vil besøge den nye bar til
markedet i 2012.
Hilsen Gelsted Forsamlingshus.

Fra venstra Svend Thorup, Kristian Nielsen,
Preben Jørgensen

Fra Brædstrupfonden var Carsten Poulsen mødt op med
checken på 25000 kr. Carsten beretter, at fonden hvert
år uddeler 500 000 kr. til gode formål. Penge der er
tjent ved genbrugsaktivitet.
350 000 går til formål i Danmark og de resterende 150
000 fordeles i Østeuropa.
Fra hallens bestyrelse var Bendt Sørensen mødt frem
for at være med til at takke for de milde gaver.
I øvrigt beretter Allan om god økonomi i hallerne, men
påpeger, at ting hurtigt kan ændre sig. Man aner bag
hans ord erkendelsen af det rigtige i formuleringen:
”rettidig omhu.”
Vi ønsker rigtig mange vil få glæde af de nye bander og
bandemål i Gelstedhallen og tilslutter os Carsten Poulsens ord, da han ved checkoverdragelsen ønskede og
troede, at de vil blive meget mere brugt end den hjertestarter, der var Brædstrupfondens donation sidste år.
kl
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Muskler erstatter tænder.

Nyt Ko-operativ i Gelsted?
Indehaver af ”Malerfirma Tayler” Michael Tayler er en
mand med alsidige evner. Han kan sørge for, at du får
malet dit køkken, din stue eller din husgavl. Se bare
gavlen af Holmegårdens lade.
I Bogense stod en kunde med en hvid ko fra Polen.
Hans planer var at opstille koen til almindelig beundring
på udvalgte steder i Bogense.

Dog var koen i sin udekorerede udgave ikke attraktiv
nok, mente han.
Sagen var jo ligetil, når han kontaktede Michael.
Koen skulle bare males. Og det blev den.
Det er herefter blevet et udsøgt og smukt eksemplar
af en kunststofko. Michael valgte at male koen på en
måde, som viser de forskellige udskæringer på en ko.
Tilføjet noget forklarende tekst, ville koen altså alternativt kunne anvendes i undervisningen på slagteriskoler. Men det er der ingen planer om, forlyder det fra
Bogense.
Gået lidt nærmere på klingen afviser Michael på det
kraftigste, at den udførte opgave skal være et forsøg på
at ændre sin forretning til et Ko-operativ.
Kl.

Massørerne i Gelsted overtager
tidligere tandlægeklinik.
Massørerne i Gelsted ved Bettina og Kaj Mariager har
siden starten for 12 år siden holdt til i privatboligen på
Toftevangen i Gelsted og i takt med tiden og de forbedrede og udvidede behandlingstilbud er også behovet for
mere plads steget.

Vi har i en periode syntes, at muligheden for at yde en
endnu mere fleksibel og optimal service til vore klienter,
har været meget afhængig af den begrænsede plads,
klinikken har på Toftevangen, men da Lene Lyst flyttede
sin tandklinik til Aarup, åbnede det op for, at vi til gavn
og glæde for både os og vore klienter, kunne overtage
faciliteterne i det tidligere tandlægehus på Grønnegade.
Vi får med flytningen flere behandlingsrum, så vi bedre
kan arbejde samtidigt og udnytte hinandens kompetencer, bedre parkerings- og adgangsforhold også for
bevægelseshæmmede, og endelig større venterum til
ledsagere mm. Det er en ønskesituation, hvor vi får
rigtig gode forhold for vore klienter, og hvor vi behandlere hele tiden kan hjælpe hinanden med at sikre en
endnu større faglighed, og vore trofaste klienter en
endnu bedre mulighed for fortsat at kunne få den allerbedste behandling i Gelsted.
Det er dog primært de ydre rammer, der ændres fra 1.
Maj, klinikken vil fortsat kendetegnes ved en god service og de veluddannede behandlere, som vore klienter
kender fra Toftevangen ligesom telefonnummeret

Gelsted Hallens
Cafeteria
Tlf. 64 49 18 69
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fortsat er uændret 24210888.
Dog indgår vi et tættere samarbejde med Julie Hvilshøj
Andersen og Ellen Trankjær, som allerede i længere tid
har været tilknyttet klinikken på Toftevangen og laver
en sundhedsklinik i bygningen, som i den anledning
døbes Gelsted Sundhedsklinik. Klinikken tilbyder udover
massage, Kranio-Sakral-terapi og dybdegående ansigtsmassage, også NLP psykoterapi af Julie og Ellen, mens
både Kaj og Bettina fortsat tager sig af idrætsskaderne
og Bettina af akupunkturen. På denne måde bliver vi
bedre til i fællesskab at give en behandling, som øger
vore klienters funktionsniveau og velbefindende, så det
er et samarbejde alle fire behandlere glæder sig til, og
som vi håber, vil kunne sikre vore mange fælles klienter en rigtig god kontinuitet i lang tid fremover.
Vi glæder os til at byde alle velkommen i de nye lokaler
og holder derfor åbent hus Tirsdag d. 1.5 kl. 14-17.00
i Gelsted Sundhedsklinik på Grønnegade 2, hvor der vil
være mulighed for at snuse rundt og samtidig møde os
alle.

vet og meget mere, og alt registreres på EDB-programmet Arkibas, inden det arkiveres i de brandsikre rum,
- der findes fire store depoter.
Gelsted sogn er godt repræsenteret i arkivsamlingen,
blandt andet ved, at den nu tidligere uddeler Hans Jensen (Superbrugsen Nørre Aaby) har indsamlet stof, og
har besøgt mange i Gelsted sogn. Hans Jensen er født
og opvokset i Gelsted, og sognets historie har altid ligget ham meget på sinde siden drengeårene. Han har
blandt andet skrevet historien om ”Aktieselskabet R.
Nielsens Piske- og Stokkefabrik, Lunghøj pr. Gelsted
(1874-1932)”, og skrevet om ”Volden” ved Holmegård,
Drengehjemmet i Kingstrup og Hønnerup Uldspinderi.
Hans er siden sin pensionering en meget aktiv medarbejder på lokalarkivet.

Lokalarkivet har fast åbningstid alle tirsdage om aftenen
fra 19.30-21.30, hvor alle med interesse for lokalhistorien er velkomne til at søge i arkiverne under kyndig vejledning. Arkivleder er Søren Skov, der træffes
enten på arkivet telefon 8888 5249 eller privat telefon
6444 1773, og med ham kan der aftales afleveringer
Karsten Laursen er på årets generalforsamling, eller besøg, men du kan også kontakte en af de lokale
den 22. marts i Brenderup Forsamlingshus
repræsentanter, hvis du har spørgsmål om arkivet,
nyvalgt som sognerepræsentant for
Karsten har telefon 2615 2928 og Flemmings telefon
Støtteforeningen for Ejby Kommunes
er 6449 1440 eller 2139 1438.
Lokalhistoriske Arkiv,
hvor han sammen med Flemming Enevoldsen
Lokalhistorisk Arkiv bliver forbedret. Lokalarkivets støtrepræsenterer Gelsted sogn.
teforening har søgt og modtaget tilsagn om støtte til
forbedring af arkivet for 323.000 kroner. LAG-Middelfart
Lokalarkivet og Støtteforeningen har afholdt generalstøtter via Erhvervs og Udviklingsstyrelsen, som støtter
forsamling og årsmøde i Brenderup, og under valg,
attraktive levevilkår i landdistrikterne, blandt andet den
ønskede Grete Hansen, Hønnerup, ikke genvalg. Som
danske kulturarv, hvorfor Lokalhistorisk Arkiv kommer
ny repræsentant for Gelsted sogn blev valgt Karsten
i betragtning. LAG støtter med 50 % og Fionia Fonden
Laursen, Toftevangen 51, der sammen med Flemming
med andre 50 %. Forbedringen af arkivet bliver genEnevoldsen, Lundevej 1, nu er sognets repræsentanter
nemført nu i april, maj og juni, og de frivillige medari støtteforeningen for Ejby Kommunes Lokalhistoriske
bejdere og støtteforeningens bestyrelse glæder sig til at
Arkiv.
byde jer alle sammen indenfor i et nyt og spændende
lokalarkiv efter sommerferien.
Ejby Kommunes Lokalhistoriske Arkiv, også lokalarkiv
for Gelsted sogn, har til huse i den tidligere stationsHans P. Mathiassen, formand for støtteforeningen
bygning i Brenderup, hvor også den tidligere Ejby Kommunes andre ni kirkesogne har lokalarkiv.
Nygade 40, 5592 Ejby
Lokalarkivet er et af de største lokalarkiver på Fyn,
Telefon 6478 1380 og mobil 2629 1052
men så sandelig også i hele landet.
e-mail: mathiassen@ejbynet.dk
Ejby, den 26. marts 2012
På lokalarkivet arbejder 25 frivillige med at indsamle,
sortere, registrere og arkivere billeder, lokalstof, artikler, skøder, kort, breve, foreningsprotokoller, erhvervsli-

GENBRUGSBUTIKKEN

GELSTED

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

Åbningstider
Mandag
9,00 – 12,00
Tors – fredag 10,00 – 16,00
Lørdag 10,00 – 14,00

����

�����������������
�����������������������������
�������������������
������������

���������������� � �
www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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Korsets gåde

Ja, jeg tror på korsets gåde, gør det, Frelser, af din
nåde. Stå mig bi, når fjenden frister! Ræk mig hånd,
når øjet brister! Sig: vi går til Paradis! N.F.S. Grundtvig
Det er forår og påsken nærmer sig. Naturen er i gang
1837, DDS 192,9
med at klæde sig i sin smukkeste festdragt. ForårskådGlædelig påske
heden har sat ind blandt dyr og mennesker – livet er
vågnet op efter en lang tung, mørk og kold vinter.
Det er forår. Livet har igen sejret over døden, sådan
I Gelsted Sognehus bliver der to spænsom vi ser det hvert forår . Vi behøver bare at se os
dende foredragsaftener i dette forår:
omkring, indånde foråret, fylde alle vore sanser med
farver, lyd og dufte.
Onsdag d. 25. april, kl. 19.30:
Cand.mag Anne Marie Petersen
På forunderligvis iscenesætter naturen korsets gåde –
- med emnet ”Lykke Per”
fortæller med på den forunderlige historie om livet der
- Om forfatteren Henrik Pontoppidans roman, der handbesejrer døden.
ler om præstesønnen Per, der bryder med sin familie og
Korset.
får et meget broget liv.
Korset blev med påskebegivenhederne kristendommens
vigtigste symbol og gengivet et utal af steder i vores
kultur. Det er et symbol på kristendom i al almindelighed og på livets sejr over døden i særdeleshed. Korset
er en levende del af den arv, vi lever i. Vi møder endda
korset i vores sprog.
Det gælder f.eks. i udtrykkene ’at krybe til korset’, ’et
tungt kors at bære’ eller ’et kors for tanken’, som hver
især er udtryk for at livet til tider udfordrer vores vante
mønstre i en sådan grad, at vi enten resignerer eller
bevæger os mod nye indsigter, horisonter og muligheder. Korset er dårskab og visdom på en og samme tid.
Det er korsets gåde.
Og egentlig er det jo vidunderligt, at der stadig er plads
til uløste gåder i vores moderne tilværelse. At der er
paradokser, der taler den golde virkelighed midt i mod.
At der er noget, som vi bliver nødt til at tro på, fordi det
kan give mening i meningsløsheden og håb i håbløsheden.
For hvad ville vores liv komme til at ligne uden sådan
en tro. Eller sagt på en anden måde: "Hvad med at se
på, hvilken forskel det gør i dit liv, om du vælger at leve
det under henholdsvis dødens eller livets fortegn?" Det
er jo det, påsken handler om - den store fest for liv,
kærlighed og glæde.
Ligesom foråret er til stede i vinteren, ligesom vi aldrig
mister troen på, at foråret kommer, sådan er korset
også tilstede i livet – og såmænd også i døden.

Tirsdag d. 1. maj, kl. 19.30:
Sognepræst Johanne Langkjær Fårup
- med emnet ”Titanic”

Titanic – ”skibet der ikke kunne synke”.
For 100 år siden, d. 15. april 1912 stødte verdens på
den tid største og mest luksuriøse skib ”Titanic” på et
isbjerg og sank på sin jomfrurejse på vej fra England
til New York. Forliset rystede samtiden, og er stadigvæk genstand for talrige spekulationer. Foredraget vil
indeholde tråde til datidens samfund samt udfolde den
spændende historie om skibets sidste timer, ikke mindst
skildret gennem historierne om nogle af de personer,
der rejste med ”Titanic” den skæbnesvangre nat.
Ved sognepræst i Føns, Ørslev, Udby og Husby, Johanne Langkjær Fårup
Der serveres kaffe/te med lidt til, og begge aftener er
gratis. Alle er velkomne!
Gelsted menighedsråd.

Tanderup Sognegård.

Torsdag d. 10 maj kl. 19.30 kommer Jens Rothmann,
sognepræsten i Ejby, og beretter om sin tid, som
feltpræst hos de danske soldater i Kosovo.
Menighedsrådet vil være vært ved en kop kaffe.
Tanderup menighedsråd

Det Radikale Venstre
i Middelfart Kommune

Bliv medlem af Det Radikale Venstre
og vær med til at sætte dagsordenen.
Kontaktperson: Uffe Høj Lauridsen,
tlf. 64 42 37 38, mail Mindegrd@post12.tele.dk
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Konfirmander:

6.maj klokken 9 30 i Tanderup Kirke konfirmeres:

29.april klokken 10 00 i Gelsted Kirke konfirmeres:

Peter Ove Jensen
Anders Lundby
Nicolaj Hansen

Camilla Bo Larsen
Anne Marie Lundskov Knudsen
Mike Sølvtoft Jensen
Maria Hald Enevoldsen
Kia Tietgen Zeberg
Mikkel Lukassen Nielsen
Karoline Emilie Grønfeldt Nielsen
Sissel Lyst Knudsen
Nicole Østergaard Clausen
Sabrina Kristine Poulsen
Daniel Vinbech
Anne Luise Harriet Andersen
Viktoria Bonne Kofod
Mark Johansen
Casper Johansen
Daniel Reinikka Jørgensen
Johanne Juul larsen
Jeppe Mohr Madsen
Imone Møller
Lukas Skjoldborg Risum Hansen
Rasmus Adrian Bohn Pedersen

6.maj klokken 11 00 i Gelsted Kirke konfirmeres:
Jonas Sommer Nielsen
Anne Klint Madsen
Bo Lundehave Nyby
Simon Ronge Holm Madsen
Trine Bramsen
Julie Føns Rasmussen
Johanne Andersen
Daniel Sørensen
Emil Thusgård Rasmussen
Andreas Sebastian Larsen
Jonas Rubin Karow
Nanna Lykkegaard Larsen
Alexander Carlsson Jensen
Alexandra Jacqueline Sofie Davidsen
Anja Stenstrup Frandsen

Konfirmandundervisning

i Gelsted/Tanderup fremover:

På grund af den ændrede situation på Gelsted Skole fra
næste skoleår, hvor overbygningen er væk og 7.klasserne er spredt på diverse skoler HOLDER VI INDSKRIVNING AF KONFIRMANDER ALLEREDE
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.

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

www.hh-hansen.dk • henning@hh-hansen.dk
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Gelsted
April
15.
17.
22.
29.
Maj
4.
6.
13.
15.
17.
20.
27.
28.
Juni
3.
10.
17.

1.s.e.påske

Tanderup

ingen
14.00
Plejehjemsgudstjeneste
9.30
DSN
11.00
10.00
DSN
ingen

JCR

DSN
DSN

Kr.Himelfart
6.s.e.påske
pinsedag
2.pinsedag

ingen
9.30
11.00
DSN
9.30
9.30
DSN
ingen
Plejehjemsgudstjeneste
9.00
9.00
JF
ingen
9.30
DSN
11.00
11.00
DSN
9.30

Trinitatis
1.s.e.tirn.
2.s.e.trin.

9.30
9.30
9.30

DSN
DSN
DSN

DSN
JF
MHL

Dorthe Stæhr Nielsen
Johanne Langkær Fårup
Mikkel Holmegård Larsen

2.s.e.påske
konfirmation
Bededag
konfirmation
5.s.e.påske

Forkortelser

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

ingen
11.00
ingen

DSN

MHL
DSN
DSN

DSN

Sangaften i Tanderup sognehus d. 24.maj. klokken 19 30
Hermed rundes sæsonen med sangaftener
arrangeret i Fællesskab med Husby sogn af.
Denne aften vil vi væsentligst synge sange af
Benny Andersen, samt diverse fra højskolesangbogen.
Der serveres kaffe og kage i pausen – arrangementet er Gratis.
Alle er hjerteligt velkomne.
Johanne Fårup og Dorthe Stæhr Nielsen

Graverkontor i Tanderup
Jørgen Henriksen
Tlf: 21 79 53 25
E-Mail: tanderupkirke@mail.dk
Graver / kirkekontor i Gelsted
Tommy Rasmussen
Tlf. 64 49 20 49 - 23 41 03 35
E-Mail: graver.gelsted-husby@hotmail.dk
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Døde og begravede
Gelsted
Inger Skovgaard Andersen
Tårupvej 12 M, Gelsted
Død d. 27.januar 2012
Anders Cornelius Nielsen
Birkelunden 169, Ejby
Død 30. Januar 2012

Hans Peter Rasmussen
Tårupvej 14 F, Gelsted
Død 2.februar 2012
Birgit Pedersen Larsen
Gl. Odensevej 25 B, Gelsted
Død 5. februar 2012
Kjeld Find Jakobsen
Fredensgade 45 C, Gelsted
Død 11.februar 2012
Anne Marie Riis Hensen
Odensevej 40, Gelsted
Død 26. februar 2012
Kathrine Rasmussen
Tårupvej 14 H, Gelsted
9.marts 2012
Ketty Marie Jørgine Olsen
Gl.Odensevej 20 G, Gelsted
Død 13. Marts 2012
Carl Ebbe Pedersen
Lundevej 15, Gelsted
Død 19.marts 2012
Børge Hansen
Kingstrupvej 102, Gelsted
Død 13.Marts 2012
Døde og begravede
Tanderup
Laurits Petersson
Tårupvej 12 B, Gelsted
Død 22. januar 2012
Claus Lundskov Nielsen
Assensvej 15, Tanderup
Død 1.marts 2012
Gelsted kirke
Dåb:
Liselotte Brødsgaard Koch
Sivkærvej 23, Gelsted
Døbt d. 11.Marts 2012
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Gør noget for hjertet.
Hvert år rammes ca. 3500 danskere af hjertestop.
Det svarer til ca. 10 hver dag.
Kun 1 om dagen overlever. De fleste hjertestop sker i
hjemmet. 3 ud af 10 af os gør noget, hvis vi ser en
person falde om.
Chancen for at overleve kan sagtens fordobles, hvis en
person i nærheden yder livreddende førstehjælp.
Tiden er knap ved hjertestop. Når hjertet ikke længere
pumper blod og dermed ilt rundt i kroppen, tager kroppens organer hurtigt skade. Livreddende førstehjælp
skal derfor påbegyndes hurtigst muligt.
En hjertestarter er med til at øge overlevelsesmulighederne markant.
Hjertestarteren er som regel aldrig lige i nærheden, og
der kan let gå 10 - 15 min. før den når frem, og det er
kostbare minutter. Det er derfor vigtigt, at nogle griber
ind, indtil hjertestarteren eller professionel hjælp når
frem.
Efter udsendelsen ”Gør noget for hjertet” på Charlie
bestilte jeg 1 læringssæt hos Hjerteforeningen, for at
genopfriske den del af mit førstehjælpskursus, da jeg
så vigtigheden af at kunne træde til omgående. I stedet for 1 sæt kom der 10 sæt. Hvad gør man så ? Efter
nogen overvejelse besluttede jeg, at alle sæt skulle i
brug.
Jeg luftede (frembragte) min ide for vores mix. gymnastikhold, og der var stor interesse for at lære det. I uge
7, hvor skolens gymnastiksal var lukket, gennemførtes
kurset i klubhuset.

stort et arbejde hjertet gør. Det kræver noget fysik at
gennemføre 5 min. hjertemassage. Efter kurset vil alle
deltagere i dag være i stand til at give hjertemassage
og redde liv.
Livreddende førstehjælp kan læres på 30 minutter, men
ved hold på 10-20 personer skal der påregnes et par
timer.
Skulle der være nogen der vil være med til at redde liv
så kontakt Bent Jessen på 4019 1524.

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.

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

Der blev arbejdet ihærdigt med de forskellige teknikker,
som det fremgår af billedet, og man fik indtryk af, hvor

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 Kilo

X-tra
Løg - 1 Kg.

6,00

1 Pose

1 Pose

X-tra
Gulerødder 2 kg.

9,00

X-tra
Blandet salat.

13,00

X-tra
Peber mix
3 Stk.

14,00

1 Bakke

X-tra
Tomater - 450 g.

10,00

FORDI DET DU HANDLER MEST
- SKAL KOSTE MINDST

1 pose.

1 Bakke

X-tra
Små kartofler - 650 g.

12

12,00

X-tra
Hjertesalat.

12,00

Der tages forbehold for evt. trykfejl !
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Dilettant i Gelsted Forsamlingshus
” Et svips med et knips”
Dygtige spillere der kunne deres kram.

bærbare computer med til onsdagsmøderne, og hvis
der er interesse, er der mulighed for at etablere et
ugentlig eftermiddagshold.
Vi starter her, som andre steder, med at kalde kurset
ældre hjælper ældre.
bn

Gelsted Borgerforening - Gelsted Seniorklub Gelsted Genbrugsbutik

- Det var morsomt, og som Flemming Beyer sagde den var sku noget fræk.
bn

Installerer Hjertestarter på Holmegården, og
medlemmer tilbydes instruktion, efter nærmere aftale
om tidspunkt.
Bent Jessen tidl. Gelsted Galvano vil være vores
instruktør, om hvad vi skal gøre i tiden lige før hjertestarteren når frem.
Hjertestarteren monteres udvendig på Holmegården
ved døren til 1. ste`salen.
Denne løsning med udvendig montering, og let adgang,
giver hurtigste hjælp.
Mvh. fra hjertestarterne.

Så forsvandt sneen - men

Gelsted krolfklub informerer:
KOM OG VÆR MED
Vi starter krolfspillet igen mandag d. 16. April kl.14.00.
Samtidig minder vi om generalforsamlingen
mandag d. 30. April kl. 13.00.
(dagsorden iflg. Vedtægterne. Evt. forslag skal være
formanden i hænde en uge før)

Vidste du at :
Alt blev så blødt, så selv vor flinke renovationsvæsen
måtte have hjælp for at komme rundt.
sa

Papir, blyanter og konvolutter taber
kampen mod Internettets udbredelse!
Samfundets krav om papirløs korrespondance
med det offentlige inden for de næste par år,
- det er mange ældre borgere ikke lige klar til.
I Gelsted har efterløn / pensionistforeningen lige afsluttet kursus på Gelsted skole, og sat gang i en del af de
20 deltageres internetbrug, som der var med på
vinterholdet.
På Holmegården har Seniorklubben fået installeret
internet, og tilbyder efter påske, at man kan tage sin

Dorte Asbjørn, Gelsteds lokale madkunstner, viser
hvordan man laver sund og god mad i TV2 Fyn
Hver torsdag Kl. ca. 20:30, i
Signe Ryges program ”Fod på livet”.

Det var så den påskefest hos
Gelsted Seniorklub.

Fyldt med masser af god mad – masser af god musik
og sang.
Rigtigt pænt pyntede borde. Med påskens farver på
duge/lys.
Efter diverse afbud blev vi 88 der festede, og alle glade folk.
Løn til sådant, er at se/møde glade mennesker. Tak
ska i ha.
Mvh. Seniorbestyrelsen.

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
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2xGuld og Sølv til Gelsted Fodbold
Gelsted fodbold var flot repræsenteret ved
fynsmesterskab i indefodbold d. 4 og 5 Februar.
Hele 4 hold havde kvalificeret sig.
Oldboys fik en 4. Plads, mens herresenior blev fynsmestre.
På ungdomssiden var det U-14 piger og U-14 drenge,
der deltog
For at kvalificere sig havde begge hold været igennem
4 stævner.
Drengene havde vundet 19 ud af 20 kampe.
Pigerne fik lidt mere modstand, men havde alligevel
formået at kæmpe sig i finalen.
På finaledagen spillede holdene lige efter hinanden, så
de nød godt af hinandens opbakning. Der var også stor
opbakning fra søskende, forældre og bedsteforældre.
Pigerne kæmpede igen alt, hvad de kunne og fik fortjente sølvmedaljer efter en flot indsats.
Drengene gik ubesejret igennem finalestævnet. Dermed kunne de lade sig hylde som suveræne fynsmestre. De fik velfortjente guldmedaljer og flotte t-shirts.
Stort til lykke til alle hold.
På billederne ses de stolte piger og drenge.

Fra venstre: Sabine, Johanne, Laura, Kia, Laura,
Viktoria og Anne Marie.			

Bagest fra venstre: Kenneth, Daniel, Mads, Lukas
		Forrest fra venstre: Andreas, Jonas

Bagest fra venstre: Mikael, Mads, Frederik, Mikkel
		Forrest fra venstre: Mads, Akke

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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Beretning fra gymnastik afdelingen
Beretningen for gymnastik afdelingen bliver altid en lidt
rodet og forvirret ting fordi vi kun kører vinter sæson.
Jeg skal derfor fortælle om slutningen på 2010/2011
sæsonen. Før vores egen fremvisning havde vi hele 3
hold med til DGI opvisning i Middelfart og de gjorde
det rigtig flot og underholdende. Vi hjælper også til der
ude, så både ledere, udvalgsmedlemmer og forældre
havde fået nogle vagter så der blev tjent penge ind til
foreningen. Fredag op til vores egen opvisning søndag
den 27. marts holdt Peter og Jens Erik overnatning
med masser af spring, natløb og X-faktor. Der var 38
børn som havde en super hyggelig weekend. Så blev
det fremvisnings dagen som vi alle havde set frem til,
der var 8 hold fra egne rækker og et gæste hold fra
naboerne GFH. Dagen syntes vi selv gik rigtig godt,
tidsplanen holdt, alle hyggede sig og der blev lavet en
masse flot gymnastik. Der var op til ca. 500 mennesker i hallen for at se på, super dejligt. Så skulle sæsonen være slut, men nej ingen skal snydes, vi havde
haft aflysninger pga. sygdom eller andet, så der blev
trænet frem til påske. Andre hold fik holdt nogle hyggelige afslutninger med mad og drikke efter fremvisningen. Så kunne der pustes ud efter en kanon sæson.
Undergruppen omkring Gelsted løbet havde arbejdet
hårdt og flot. Så der lørdag den 28. maj blev afholdt
det første Gelsted løb nogensinde, det blev en vellykket og flot start på en tradition som er kommet for at
blive lover arbejdsgruppen. Der var en ok opbakning
til tros for vejret som ikke var med os. Der var ca. 20
børn ude at løbe på den lille rute og 51 mennesker
som tog den store rute. Der manglede lidt opbakning
ude på ruten fra Gelsted borgerne og lidt flere mennesker på torvet så det håber vi kommer i år.
Hen over sommeren ligger afdelingen stille. Vi lader op
til den nye sæson, går på kursus leder efter trænere
og tænker nye hold typer. Vi fik uddannet Pia så hun
må træne Zumba et meget svært kursus at bestå. Så
super flot klaret. Søndag den 19. juni holdt vi ledermøde hvor vi var 25 ledere og udvalget i klubhuset.
Der blev sunget, leget og lavet god mad. Derefter

holdt vi selve mødet. Til mødet havde vi besøg fra
HTUG omkring et samarbejde på et enkelt hold, men
det blev til at vi kun lavede reklamen for dem, da det
med hold samarbejde ikke bare er lige noget man lave
fra den ene dag til den anden. Vi fik sat sæsonprogrammet sammen og taget hul på reklame delen. Vi havde
desværre store problemer med vores udbringning af
reklamen, mange som ikke modtog den, så det var ikke
optimalt og det er noget vi arbejder på at gøre bedre til
den nye sæson. Men ellers er vi som noget nyt på skolens interne net. Vi har hjemmeside som er opdateret
og reklamer i Gelsted og Ejby ´s butikker. Små reklamer i lokal avisen og Gelsted bladet bliver flittigt brugt.
Torsdag den 8. september prøvede vi for første gang
at holde intro træning i hallen inden sæsonen for alvor
startede op ugen efter. Det fik en ok start med 35 til
at lave forskelligt gymnastik. Vi ved om nogen at al
opstart er svær og vi har lært ikke at give op, men
blive ved selv om der igen og igen ikke dukker mennesker nok op, for til sidst så vil det lykkes at blive nok og
få hold eller engagementer til at køre. Tak til lederne og
udvalget for at blive ved.
Uge 37 startede sæsonen 2011/2012. Det var en svær
opstart på mange hold, vi manglede gymnaster for første gang i nogle sæsoner. Vi skulle have lukket 3 hold
pga. for lidt tilslutning men lederne ville gerne køre
videre da der jo var kommet lidt som ville trænes. Jeg
er som formand stolt over ikke og skulle ud og lukke
hold inden i sæsonen. Det vil sige i denne her sæson
har vi kunnet til byde 15 hold så der var noget for alle
aldre. Åben sal 6 gange en lørdag i måneden hvor
man kan komme ned i salen og lave lige hvad man har
lyst til. Vi kunne op til jul gøre status og vi har denne
sæson 259 gymnaster. Ca. 40 for lidt så vi har haft
noget at arbejde med.
Ved jule tid, var der trænere som ville prøve noget nyt,
de holdt en fællesspisning på deres hold og det havde
stor tilslutning og fik meget ros. Dejligt med nye idéer
og vi er som afdeling rigtig begyndt at bruge det fælles
klubhus noget mere. Der blev også holdt juleafslutninger i selve salen og banko afdelingens kaffe kasse blev
søgt, for at mindske underskuddet, vi fik bevilliget
Fortsættes side 18

Vi reparerer også din bil

Husby Auto Storegade 23
5592 Ejby - Tlf. 64781446
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Gjelsted Gæstgivergård.

Den oprindelige krobygning var en lang hvidkalket bygning med kvist på og tegltag. I den ene ende var der
detailhandel, i den anden kro og gæstgiveri.

Som fortalt i December nummeret af Gelsted-bladet,
blev jernbanelinien, som åbnede i 1865, helt afgørende
for Gelsteds udvikling. Fremsynede forretningsfolk så
hurtigt, ja flere år før, mulighederne i måske at kunne
gøre en god forretning. Kraftcentret ville blive, hvor
vejen gennem byen (nu Søndergade og Gelsted Byvej),
krydsede jernbanelinien.

Den oprindelige kro, bygget i 1866. Kro i den ene ende, kolonialforretning i den anden. År: ca. 1910.

Rejseladen med bindingsværk, den oprindelige kro, den nye
sal fra 1902 til højre.
År: ca. 1930-33

I maj 1863 søgte ølbrygger Christoffer Madsen fra Middelfart om tilladelse til at drive krohold ved jernbanen
gennem Gelsted. Sognerådet havde dog allerede i
marts måned samme år givet en lignende tilladelse til
marketender J.P.Holm på Tårup Mark og gav Madsen
afslag med den begrundelse, at endnu en bevilling måtte anses for unødvendig, ja endog skadelig for egnen.
Holm nåede dog ikke at indbetale den pligtige afgift for
bevillingen, han flyttede til Strib, men overdrog den til
Jørgen Jensen på Ørsbjerg Mark i maj 1864. Heller ikke
han gjorde brug af muligheden for at etablere krohold i
Gelsted.

Bag ved og ved siden af den gamle kro var der maltgøreri og bryggeri, som i begyndelsen blev drevet af
kroholderen.Som med købmandsgården, var det ikke
helt let at få drift i kroen i de første år. I 1871 måtte
enkemadam Nissen se til, at lensgreve K.Wedell købte
kroen på tvangsauktion. Hun må have været udmærket som kroholder, men har ikke kunnet tjene nok til
at betale terminer, for de næste 10 år drev hun fortsat
kroen, med lensgreven som ejer. Wedell solgte i 1881
til detaillist Hans Peder Hansen fra Skovshøjrup.
3 år efter kunne Lars Jørgen Hansen fra Kingstrup
skrive kromand på visitkortet. Han blev på posten de
næste 16 år. Mange kromænd fulgte efter såsom Lyhne,
Guldsten, Valmod, Wedell, Christensen, Hansen, Agstner, Scheel Hansen og nu Thomas Truelsen.

Maltgøreriet og bryggeriet blev på et tidspunkt skilt ud
som et særskilt matrikelnummer. En rejselade i binEuroPur
ZSB 14-3
og 22-3
E
Pur ZSB 14 -3 E og
22-3
E
dingsværk,
først
medEstrå
senere
tegltag, blev ret hurDanmarks mest energieffektive
naturgaskedel
arks mest energieffektive
naturgaskede
tigt
bygget
til.
Laden
var
med
en
stor
port i hver ende,
Det gjorde derimod madam Nissen med det flotte navn
Antonie Augusta, født Czarnewsky i Roskilde i 1821.
Hun var enke efter 2 skolelærere i Ejby, var flyttet
til Middelfart og søgte så om og fik retten til at drive
detailhandel, krohold og gæstgivere samt forhandle
– Europas mest solgte
brændevin i Gelsted.
Spar min. EuroPur ZSB 14-3 E og 22-3 E
Energimærke:

Elforbrug:

Miljøbelastning:

ATMOS brændekedel
Energimærke:

Elforbrug:

50% på dinDanmarks mest energieffektive naturgasked
varmeregning
Miljøbelastning:

Alt indenfor bogføring til små og
mellemstore virksomheder

• 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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Bogføringsassistance

- ved skift fra oliefyr

Gennemtænkt konstruktion
og gennemført kvalitet
•
•
•
•

Meget høje virkningsgrader
Enkel betjening
Nem og enkel rengøring
Markedets bedste support

Kontakt os eller se hjemmesiden for mere info

www.gelstedbladet.dk
så man kunne køre ind og ud igen med hestekøretøjer.
Der var plads til at opstalde 10-12 heste. En krokarl
tog sig af den del af forretningen. Nogle kan nok huske
Laurits, som var én af dem. Laden blev senere brugt
som cykelstald ved store arrangementer på kroen.
I 1902 blev den store sal i 2 etager bygget parallelt
med jernbanen og der kom en veranda på, hvor man
dels kunne blive beværtet i stueplan, dels kunne gå ud
ovenpå fra den store sal på 1. etage for at svale sig. Da
næstformand i sognerådet Christian Hansen og sønnen
Tage købte kroen i de glade 1960-ere, blev hele herligheden moderniseret. Der blev bygget en kæmpe sal i
stueplan med plads til mange hund-rede gæster. Den
gamle sal ovenpå blev til 8 moderne værelser.

Middelfart Avis skrev 23-7 1909. ”Gelsted Gæstgivergaard i belejringstilstand. De sidste dage har man
måttet have alle døre stængede, og kun kendte folk
er blevet lukket ind. En snes afsindige banearbejdere
hærger nemlig stationsbyen og har særlig set sig gale
på gæstgiver Petersen, fordi han har nægtet at skænke
for dem, efter at de under et besøg i gæstgivergaarden
havde lavet en del molestering i restaurationsværelserne. I aftes i værksattes et nyt angreb opildnede af
diverse flasker brændevin, som de i dagens løb havde
anskaffet sig, og de knuste derunder flere vinduer m.m.
Det var, da man byggede dobbeltsporet over Fyn, at de
såkaldte ”jernbanebisser” huserede i stationsbyerne.
Det var et hårdt, slidsomt arbejde og arbejderne havde
ikke rigtigt noget sted at være.
De var en slags nomader i en ren mandeverden.
Adspredelserne var få, det kom der en del råhed ud af.
En lille annonce i Middelfart Venstreblad 17-7 1918
havde følgende budskab: ”Stor koncert på Gelsted
Gæstgivergaard søndag d. 28. kl. 4. Elkjærs musikkorps (hornorkester). Gratis adgang til koncerten. Dans
til fra 7-12 ½ mod entre. Underskrevet Carl Hansen. ”

Den gl. kro, salen fra 1902 og verandaen. Rejseladen er væk.
År: ca. 1925-30

Hvis kroens og salens vægge kunne tale, ville det givet
være nogle meget spændende historier, vi kunne få at
høre. Kroen har huset alle tænkelige former for samvær, lige fra det triste til det glade og lykkelige. Den har
været, og er lykkeligvis stadigvæk, en vigtig faktor i
dele af sognets sociale liv. Det ville være uoverkommeligt at remse alle typer af arrangementer op her, men
tidernes skiften afspejler sig naturligvis i disse.
Gjelsted-Posten skrev den 4-2 1905: ”På Gjelsted
Gæstgivergaard kan i disse aftener og fremdeles høres
en livlig underholdning af koncert og sang. Det er Hr.
Lyhnes nye grammofon, som gengiver dette så naturligt, at man godt kan tænke sig hensat til et koncertlokale, men man overbevises bedst ved at aflægge et
besøg og høre dette nye, forbedrede apparats præstationer.”

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

Det var den korte udgave af historien om én af de 3
første bygninger, købmandsgården, kroen og bageren,
som blev bygget umiddelbart efter jernbanens åbning i
1865.
Kilder: Eget arkiv. Skøde-og Panteprotokoller, LAO,
Gelsted Sogneråds protokoller, Kirkebøger og Folketællinger på Arkivalier Online. Interviews med Gelstedborgere. Lokalhistorisk Arkiv i Brenderup.
			
Venlig hilsen Hans Jensen.

Tlf. 64 49 22 99

TØMRER- OG SNEDKERMESTER
Gelstedvej 45 • 5560 Aarup
Tlf. 6449 2505 • Mobil 4045 8552

En begivenhed, som rigtig mange husker, var i slutningen af 2. verdenskrig, hvor tyskerne den 2. marts 1945
tidlig om morgenen omringede hele Gelsted efter et
tip om våbenopbevaring. Omkring 100 af byens mænd
blev stuvet sammen oppe i krosalen, hvor de var i forhør samtidig med at huse og gårde blev ransaget for
våben. En falsk anmeldelse fra en person,”Vatuglen”,
var årsag til denne razzia. Der var dog ingen våben, og
soldaterne måtte køre igen med uforrettet sag.

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.

www.lebaek.dk
2010/dec/17 12:19 (64492505.pdf)
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Motionsløb i Gelsted
Lørdag d. 26. maj 2012
Miniløb kl. 10.00
Maxiløb kl. 10.30

Lodtrækningspræmier
Gelstedløbet –Kom og vær med det er for alle
Der er to ruter at vælge mellem:
- En minirute for de helt små og dem som bare vil ud på en lille
tur. Miniruten er ca. 1 km.
- En maxirute for alle som enten vil løbe eller gå en længere tur.
Ruten er 6,5 km.
Tilmelding:Tilmelding kan ske fra og med 1. maj i Super
Brugsen i Gelsted.
Hvor: Start og mål på torvet.
Pris: Miniruten er gratis og kræver ikke tilmelding. Maxiruten
koster 50 kr. pr. deltager og 100 kr. for familier*.
Løbet arrangeres af:

Gelsted gymnastikforening
Nærmere info:
www.gelsted-gymnastik.dk

indsats. Ind kom en leder i afdelingen Laura Nielsen og
en forælder Henrik Thomsen. Så udvalget består af 10
personer. Det er jeg rigtigt stolt og glad for.
Efter skolefest og vinterferie pausen er vi gået i gang
med de sidste træningsgange inden vores afslutning
lørdag den 24. marts.
Inden jeg slutter, vil jeg gerne takke en masse forskellige mennesker. Nemlig afdelingens gode og søde
gymnaster. Afdelingens 26 frivillige ledere, som gør det
muligt at der kan trænes gymnastik i Gelsted. Tak til
gymnastik udvalget for at få det hele strikket sammen
til at køre. Tak for et godt samarbejde med bestyrelsen
og tak for nogle gode diskussioner. Til sidste en tak til
alle som hjælper os i hverdagen. Håber alle de mennesker som jeg har takket nu, fortsat vil støtte os ind i en
ny sæson som bliver en stor udfordring for gymnastik
afdelingen, pga. skole ombygning og savnet af vores
overgang. Vi håber på det bedste.
Beretning skrevet af
Formand for gymnastik afdelingen under GG & IF
Stine Sandberg Svensson

Fastelavn på plejehjemmet
Fastelavns mandag var der traditionen tro tøndeslagning på Gelsted plejecenter. Da vores fotograf ankom
kl. 14.10 var der allerede gang i den.

* Familie billetten: en eller to forældre
+ deres børn uanset antal børn.

Fortsat fra side 15

et beløb så ungerne fik meget lækkert til jul. Tak for
bidraget. Første søndag i advent havde Peter et hold
med i hallen til julesjov og i den anledning holdt han
overnatning i klubhuset for at kunne nå at være klar.
Her efter jul har den stået på ledermøde omkring
planlægningen af den årlige fællestræning, som blev
holdt i uge 7 hvor vi ikke kan træne i gymnastik salen.
Derfor er alle vores hold indbudt til træning i hallen. Vi
havde en god eftermiddag med ca. 90 voksne og børn.
Der var godt gang i den og hele hallen blev brugt. I
en pause holdt vi valg til udvalget, for det er der hvor
vi kan fange flest mennesker, der er ingen som rigtig
gider møde op en aften. Vi havde heldigvis kun Mikkel Rasmussen som gik ud efter 2 år. Tusind tak for din

Næsten alle beboere og personalet var klædt ud med
hatte og en enkelt var klædt som en fastelavnstønde,
så det var bare om ikke at slå på den forkerte. Kattekongen blev Preben, der trods det at han er kørestols
bruger havde kræfter nok til at slå tønden ned. Bagefter var der dækket op med kaffe og fastelavnsboller.
KH
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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
Tandplejere:
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 14 14.
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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Naturvandring i Holmeskoven
Søndag den 19 Februar bød Middelfart Kommune på en gratis tur med
naturvejleder Rikke Vesterlund som guide. Hun fortalte om den 25 hektar
store skov som blev anlagt i 1997/1998. Skoven strækker sig fra Søndergade øst om Holmegården ud på begge sider af vejen Gelsted mose.

Skoven danner en meget flot allé fra Gelsted ud ad Gelsted Mose, hvor
man tit ser rådyr springer over vejen, man kunne ønske at der blev opsat
advarselskilte for dyr, det sker der er dyr der bliver påkørt, synd for både
dyr og bil. I skoven, som ejes af Naturstyrelsen, skulle der være et gammelt voldsted, men det var svært at lokalisere. Skoven er beplantet med
mange forskellige sorter træer. I udkanten mod Holmegården er der en
sø, det er rigtig godt for vildtet. Turen var på ca. 4 km. og varede ca.
halvanden time, vejret var godt men tilslutningen var ikke så god,kun 10
personer var mødt. Prøv med en annonce i vores udmærkede Gelstedblad
næste gang. Det er godt kommunen gør lidt for os her ude ved de små
Kjeld Christensen
landsbyer. 			

Små billedkunstnere i børnehaven Mælkevejen

I skolens vinterferie havde Mælkevejen besøg af to elever og instruktører
fra Hobbyklubben, der til dagligt har til huse på Holmegården.
Børnene sad spændte da vi ankom med
alt vores uld og filteredskaber, for det var
netop nålefiltede billeder der var temaet.
Efter en kort instruktion gik alle børnene
i gang med hver deres lille kunstværk, og
der var mange forskellige.
Nogle lavede landskaber, andre mere
abstrakte billeder, alle var meget fine.
Gelsted genbrugsbutik havde sponseret
en skifteramme til hvert barn så billedet
rigtig kunne komme til sin ret.
Alle vi voksne syntes det var hyggeligt og
det syntes børnene vist også,
i hvert fald blev der arbejdet flittigt
KH
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