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Brink’s Begravelsesforretning
Karen Brink & Peter Brink

64 49 12 98 - Gelsted

Denne Annonce
kunne være din,
for kun
Kr. 600,00 Pr. år!
Massørerne i Gelsted

sundhedsklinikken
Bettina & Kaj Mariager
Ellen Trankjær
Julie Hvilshøj Andersen
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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Evt. papir billedmateriale til postkassen SuperBrugsen Gelsted,
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Evt. billeder der ønskes bragt i Gelsted Bladet, skal have en vis opløsning
på mindst 1 MB. Hvis billederne er mindre kan de ikke trykkes, eller vil se
meget dårlige ud.
Har du noget på hjerte, en god historie fra Gelsted og omegn, information
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OBS. GelstedBladet kan ikke holdes ansvarlig for indhold, trykt i bladet, der er indsendt af brugerne af bladet. Forbehold for trykfejl.

Hobbyklubben

For friske drenge og piger - Starter kurser i uge 39
Mandage kl. 15 -17 - Mange forskellige hobby arbejder - f eks. Smykker af glas,
gummi og træ, samt decopage og filt og m. m. - Underviser Hanne og Lise Lotte
Onsdage kl. 15 – 17 - Træarbejde hvor der laves alt fra puslespil bordskånere, og
brevholdere til fugle huse og hvad vi ellers finder på. - Underviser Gert Jensen
Onsdage kl.18,30 – 21,00 - Syning af beklædning og tilbehør samt pynteting til boligen
- Symaskinens funktioner indgår
- Underviser Lise Lotte og Kirsten
Alle kurser foregår på Holmegården
Pris for 20 timer 150 kr.
Tilmelding til Kirsten på tlf. 30352995 eller Koldinghave@gmail.com
Husk årets oktoberfest i Gelsted Forsamlingshus den 27. oktober 2012.

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

Malermester
Michael A. Taylor
Tlf. 20 22 80 62

www.gelstedbladet.dk

VIDSTE DU DET!
Sidste nyt fra www.middelfart.dk,
vedr. teletaxaordningen.
Ring og bestil en tur
Du skal ringe til FynBus på telefon 63 11 22 55 og
bestille turen mindst 2 timer i forvejen.
Du kan bestille turen op til en måned før.
Du kan ringe til bestillingscentralen alle dage mellem
klokken 7 og 21. Hvis du vil rejse inden klokken 9, skal
du derfor bestille aftenen før.
Hvis du skal ud og hjem med televognen, så husk også
at bestille hjemturen.
Når du bestiller skal du oplyse følgende:
• At du ønsker en teletur
• Navn og telefonnummer
• Start og slutadresse for din tur (præcis adresse
med gadenavn, husnummer og postnummer)
• Hvilken afgang du ønsker at benytte
• Antal personer du bestiller for (max. 6 personer)
• Om du medbringer større bagage (kuffert, rollator,
sammenklappelig barnevogn eller andet)
Når du ringer og bestiller telekørsel, bliver din tur koordineret med andre kørsler. Det betyder, at der kan være
flere passagerer i vognen. Der kan derfor forekomme
omvejskørsel.
Når du bestiller turen får du med det samme det forventede afgangstidspunkt.
Vognen vil ankomme +/- 15 minutter i forhold til dette
tidspunkt. Du skal derfor være klar ved fortovskanten
15 minutter før det tidspunkt du får oplyst.
Eksempel: Hvis du får oplyst afhentningstidspunkt kl.
10.30, bliver du hentet mellem kl. 10.15 og kl. 10.45.
Du kan altid regne med at være ved centeret for teleområdet senest ved det ankomsttidspunkt, der står i køreplanen.
Bagage:
Cykler tages ikke med, og barnevogne tages kun med,
hvis de kan klappes sammen og være i vognens bagagerum.
Du kan højst have et styk håndbagage med.
Hvis du skal have mere end almindelig håndbagage
med, skal du sige det, når du bestiller. Du kan kun få
bagagen med, hvis der er plads i vognen.
Hvis du tager så meget bagage med, at det optager en
ekstra siddeplads, skal du betale for pladsen, på samme
Brug den lokale aftenskole
Ellers forsvinder den. - Henv. til
Lissen Christensen tlf. 64491463
folof.ejby@gmail.com
www.folofejby.aftenskole.dk

måde som du ville betale for en ekstra passager.
Betaling:
Du kan køre inden for hvert teleområde for 20 kroner
pr. person pr. tur. Børn fra 4-15 år kan køre for 10 kroner. Børn under 4 år kører gratis med. Du skal oplyse,
hvis du har børn under 4 år med, da disse også optager en plads i vognen.
Gyldige DSB billetter og kort, gyldigt periodekort eller
gyldigt uddannelseskort gælder som betaling for kørsel med teleordningen.
Find mere om takster på www.fynbus.dk.
BN

102 års Fødselsdag
Petra Petersen fejrede sin 102 års fødselsdag på

Gelsted Plejecenter med god mad og rødvin, sammen
med familie og venner.
Det med vennerne er lidt svært, siger Petra, der er
ikke så mange tilbage når vi når op i den alder, men
hun har dog stadig en veninde fra barndommen, som
hun stadig har kontrakt med.
Petra har gået i Tanderup skole, derfra kom hun på
Nørre Åby efterskole. Derefter til ”Ravnholm” hvor hun
var husholdningselev.
Senere rejste hun til København, var i huset flere steder, inden hun rejste hjem til Ronæs, hvor hun blev
gift med sin gamle skolekammerat Ejner, som hun
fik 2 børn med.
Petra var over 100 år inden hun flyttede ind på
Gelsted Plejecenter, hvor hun deltager i flere
aktiviteter, især er hun glad for gåturene i naturen.
ER

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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Havefest hos dronningen
Det var en kæmpe oplevelse at være til havefest hos
dronningen på Fredensborg slot.
Gæsterne var repræsentanter fra en lang række frivillige organisationer, foreninger og fonde, 2 frivillige fra
hver af landets kommuner, udpeget af borgmestrene
samt enkelt personer, der har ydet en særlig frivillig
indsats.
Jeg var heldig at være en af de frivillige der var udpeget fra Middelfart kommune.
Alle 1000 gæster skulle møde kl. 14,30, vise legitimation og indbydelsen, det blev kontrolleret af politiet.
Dronningen, prins Henrik, Joakim, Maria , Mary og
Benedikte ankom kl. 15.30.

Dronningen og prins Henrik sad ved borde og modtog
gæster til en kort samtale, den øvrige kongefamilie gik
rundt og blandede sig med gæsterne, hilse og talte
med os alle på en dejlig afslappet måde, det var en god
stemning.
Vejret var med os, sol og sommer.
Der blev serveret sandwich med flødeost og agurk, blinis med kaviar ,-knækbrød med laks - lækre kager
med mousse og sommerbær. Masser af frugt. Dertil rød
og hvidvin – øl - rabarbersaft og vand.
Et stort orkester sad i Orangeriet og spillede god musikbla. Fredensborg March, og – Champagne Galop.
Der deltog en masse kendte mennesker, det er en stor
oplevelse at være blandt de kendte, få en snak med
mange af dem, især ministeren Margrethe Vestager og
Jakob Haugaard, der nu også er Gelsted borger,
hilse på Ceremonimesteren Eugen Olsen og mange,
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mange andre.
Den største oplevelse i mit liv.
Edith Rasmussen

Gelsted Efterløn-og Pensionistforening
Tirsdag den 26. juni havde vi i længe set frem til.
Denne dag havde vi planlagt, at vores årlige heldagsudflugt skulle finde sted, den skulle gå til 10. Internationale Sandskulpturfestival i Søndervig.
Kl. 9 morgen blev vi afhentet af Øster Hæsinge Turistfart ved Gelsted Kro og efterfølgende ved Super Brugsen. Desværre var vejrguderne, som vi ellers havde
bedt til, ikke i solskinshumør først på dagen, men det
ændrede sig dog senere.
Omkring kl 12 ankom vi til Søndervig, hvor vi indenfor
på skulpturfestivalens areal, på et overdækket område
nød vore medbragte madpakker med diverse drikkelse
til. Super Brugsen havde været så gavmild at give os øl
og vand, tak for det!

Vi må sige, at vi ikke blev skuffet over at besesandskulpturerne, som var bygget ind i en lang sandvæg. Her deltager kunstnere fra hele verden, og i år
var temaet ”Verdens syv Underværker”, bl.a. Colosseum i Rom og Den kinesiske Mur for blot at nævne
nogle.
Vejret var efterhånden blevet bedre, og efter besigtigelse og ivrig fotografering gik turen en smuk omvej
mod Fyn. Solen kom til stede, og vi holdt eftermiddagspause med kaffe ved bussen med dejligt wienerbrød,
som Super Brugsen også spenderede.
Ved 18-tiden var vi igen hjemme i Gelsted og sluttede
en dejlig dag med middag på Gelsted Kro.
Alice Lund
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Nyt fra Gelsted Lokaludvalg
Lokaludvalgets fælles spisning: En solbeskinnet onsdag
aften i maj afholdt lokaludvalget deres første fællesspisning i ”Bølgen”. Hverdagen kan være travl, men
alligevel var vi ca. 30 voksne og 20 børn der mødte
frem. Det nye tiltag giver nemlig mulighed for, at Gelstedborgere kan mødes på kryds og tværs af de daglige
rutiner. Vi sang, spiste, snakkede, legede, drak kaffe,
snakkede mere, også med nogen vi ikke kendte i forvejen og bagte snobrød. Alt sammen frivilligt og ligetil.

Fællesskab, samvær eller det moderne term ”networking” kan roligt bruges, og vi vil helt sikkert gøre det
igen. Sæt kryds i kalenderen de følgende 3 onsdage:
Den 26. September 2012, den 30. januar 2013 og den
29. maj 2013. Tag naboen med!

Gelsted. Lokaludvalget indkalder derfor til et visionsmøde, hvor Gelsteds foreninger, erhvervsdrivende, ja ALLE
borgere i Gelsted og omegn, i fællesskab skal samle
ideer og ønsker til en vision for Gelsted. Nærmere
information følger. Planstrategien ligger på kommunens
hjemmeside.
Naturens dag 9. september: Sæt kryds i kalenderen!
Gelsted lokaludvalg afvikler igen i år naturens dag i
samarbejde med Middelfart Kommune. Hold øje med
den flotte folder – der er aktiviteter for alle.
Pilot projekt i Gelsted: Gelsted er sammen med
et andet lokaludvalg i kommunen, blevet udpeget
til ”udviklingsområde” for et sti projekt. Projektet
omhandler kortlægning, afmærkning, navngivning,
forbedring og vedligeholdelse af vores mange stier i
lokalområdet. Vi i lokaludvalget tænker, at dette projekt har stor relevans for mange; skolen, børnehaven,
dagplejen, idrætsforeningen, løbere osv. Vi vil derfor
gerne høre fra alle jer, der kender til nye og gamle stier
i området, hvordan de bruges og om der er ønske om
forbedring. Ret henvendelse til Kim Lund via mail på:
h.k.lund@lund.mail.dk
Vi ses lige pludselig Venlig hilsen Lokaludvalget

Ropeskipping
Starter mandag d. 3. sept. kl. 16.15-17.45
i Ejby Hallen.
Info og tilmelding gerne til Anne Agerbo Esbensen.
Tlf: 64781442. agerbo_esbensen@hotmail.com.
Se yderligere info på HTUGs hjemmeside www.htug.dk

Seniorklubben er på
badmintonbanerne

Visionsmøde 4. september: Sæt kryds i kalenderen!
Middelfart Kommune har vedtaget en planstrategi, der
skal sikre udvikling af hele kommunen, herunder også

i Gelsted hallen fra d. 31.08.2012 kl. 14.30 til kl. 15.30
Vi kan godt være flere spillere, end sidste sæson, så
kender du nogen der lige skal have et puf, så gør det
dog og lad os spille det vi nu kan præstere. - Ingen
faste holdspillere, derfor 0 problemer med evt. fravær/
afbud.
Seniorklubspillerne skal være fyldt 60 år, og med rimeligt godt humør fra starten, som bliver bedre og bedre.
mvh. f. seniorklubben – Bent Nielsen. tlf. 30 70 17 86
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Gelsted Station.
Allerede i 1862 ytrede sognefogden et ønske om at få
en jernbanestation ved Gelsted. Der var dog stærke
kræfter, som ønskede stationen placeret ved Ejby Mølle,
men sognefolkene i Gelsted holdt vedvarende fast i,
at der også skulle være en station ved Gelsted. For at
lægge yderligere pres på fik de også Kjertesognefolk
til at underskrive ansøgningen til Statsbanerne. I 1863
mødte delegerede mænd fra alle 5 byer i sognet med
sognefogden om en jernbanestation. Gelsted fik sin stationsbygning, som stod klar ved banens åbning i 1865.
Den var dog ikke stor, faciliteterne var begrænsede, og
den gamle station blev efterhånden helt utidssvarende
og kunne ikke længere dække behovet. En ny jernbanestation, den nuværende, blev tegnet af statsbanearkitekt professor Wenck, og indviet i 1911.

stationskarle, trafikassistenter, trafikmedhjælpere, trafikelever, ekstraskrivere, ekspedienter, kontorister og
ledvogtere. I begyndelsen passede stationsforstanderen ganske alene leddene ved stationen. Der var ikke
lade-eller lossepladser eller sidespor fra starten, men
også det kom til og Gelsted Station blev mere og mere
velfungerende og flittigt brugt til både vare- og persontransporter.

Den nye station omkring 1911-15

Rigtig meget var godt, men ikke alle var helt tilfredse
med den behandling, de fik. I ventesalen lå en bog,
man kunne skrive i, hvis der var noget, man var utilfreds med. Der er flere interessante klager, her er én af
dem. I 1917 skrev den utilfredse kunde, en fabrikant
fra København.”Undertegnede har i dag – efter at have
ventet i 5 minutter på at erholde billet – af jernbaneasDen første stationsbygbing fra 1865. Her ca. 1910.
sistent Munch fået det svar, ”hvis De ikke vil vente, kan
De gå Deres vej”.Da jeg fornemmer, at et sådant svar
Ved åbningen den 7-9 1865 gik der kun 4 tog i hver
ikke kan siges at bevare det gode forhold mellem pubretning i døgnet. Gelsted, Ejby, Holmstrup, Skalbjerg og
likum og jernbanen, vil det formentlig være rigtigt, at
Bred var i begyndelsen kun stoppesteder, så kun 2 af de
vedkommende assistent bliver belært om, at han er til
4 tog hver vej holdt her.
for publikums skyld og ikke omvendt. En klage i overI 1905 var der 6 afgange hver vej. Langsomt, men sikensstemmelse hermed vil af mig samtidig blive udsendt
kert satte jernbanetransportens muligheder sig i folk.
til De Danske Statsbaners Generaldirektorat.”
Både gods- og passagermængden tog til. 1909-12
anlagdes dobbeltsporet over Fyn, flere ledvogterhuse
En anden klage så sådan ud: ”Undertegnede guldsmed
blev opført ved leddene ved vejoverførslerne. I 1915
Alfred Gruf i Strib klager hermed over, at den 26. oktokørte der over 40 tog i døgnet plus en mængde særtog.
ber 1929 på Gelsted Station først blive udråbt, at tog til
Et godstog havde typisk 30-40 vogne, ja helt op til 66
Odense afgår, og da senere toget til Strib afgik, blev der
vogne blev der talt.
ikke udråbt.”
De ansatte blev tilsvarende flere. I 1918 var der foruden stationsforstanderen 2 faste assistenter samt
Den 10. april 1937 skrev H.Larsen: ”Foranlediget af den
3 portører. Endnu flere fik deres udkomme af banen.
tiltagende tilstrømning af byens ungdom i stationens
Baneformænd, banenæstformænd, banearbejdere,
ventesal om aftenen og den deraf følgende støjende

Gelsted Hallens
Cafeteria
Tlf. 64 49 18 69
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opførsel samt forurening af ventesalens træværk og
inventar samt stærk tobaksrygning og ødelæggelse og
overmaling af de i ventesalen anbragte plakater m.m.,
anmodes d,herrer fungerende stationsforstandere om
med passende mellemrum at foretage inspektion i ventesalen og bortvise enhver, der ikke har lovlig adgang til
denne (rejsehjemmel). Det er en yndet påstand blandt
de unge mennesker, at de ”skal modtage de rejsende
ved ankomne tog”. Denne påstand bør i almindelighed ikke tages til følge. For så vidt de unge mennesker
antræffes mere end én gang i ventesalen og har gjort
sig skyldig i nogen af de nævnte forhold, bedes man
sikre sig deres navn og meddelelse herom afleveret til
stationen, for at politianmeldelse kan blive indgivet.
Det bemærkes, at stationen har truffet aftale med sognefoged Greve om en eventuel tilholdelse.”

bad postvæsenet om at måtte høre under Gelsted i stedet for Assens.
Stationsforstandere: De første kender jeg ikke det nøjagtige ansættelses- og stoptidspunkt på, men kan se i
folketællingerne, at de har været stationsforstandere i
Gelsted ved den pågældende tælling.
(1870) Christen Scheiby Gyde Pedersen. (1880) Hans
Peter Blæshøj, (1890) Hans Henrik Pedersen, Før 1899
Christian Kertelsen, 1899-1915 Hans Joakim Bartels,
1915-1930 Johan Arnstrøm, 1930-1939 H.O.N.Larsen,
1939-1949 A. Nielsen, 1949-1956 N.T.Nielsen, 19561966 H.M.C.Vestergård, Sidste stationsforstander blev
Erik B. Vind fra 1966 frem til stationens lukning. En
over 100 år gammel æra sluttede dermed.
Kilder: Protokoller fra Gelsted Station. Gjelsted Avis
1905-06. Fynske Byer og deres mænd af pensioneret
førstelærer Peter Larsen. Folketællinger, Kirkebøger,
Skøde-og Panteprotokoller. Ejby Kommunes Lokalhistoriske Arkiv i Brenderup. Eget arkiv.
Venlig hilsen Hans Jensen.

Markedsbanko
i
Markedskroen

Gelsted Station med ladespor ca. 1930.

Postvæsenet udviklede sig i takt med jernbanen. Brevskrivningen tog voldsomt til. Gelsted var ét af de første
sogne på Fyn, som fik landpost. Det skete i begyndelsen af 1870-erne. Der var i starten kun én landpost,
som havde bestemte afleveringssteder i hver af de 5
byer i sognet. Folk skulle så selv hente deres post på
afleveringsstedet. I 1905 var der 2 landpostbude, i
1917 skulle der 5 til at omdele den stigende postmængde. Juleaften i 1917 var der så store mængder, at de 5
postbude måtte møde på arbejde kl. 5 om morgenen.
De sorterede posten i 6 timer, inden de kunne cykle ud.
Først efter 7-8 timers omdeling, kunne de vende næsen
hjemad. I sandhed en lang arbejdsdag.
Gelsted brevsamlingssted blev i 1905 udvidet til en
egentlig postekspeditionen, som var åben således:
8-11.30 og 13-18.00. Tanderup, Hjorte og Håre m.fl.

GENBRUGSBUTIKKEN

Torsdag d. 16 aug. Kl. 19:00
Dørene åbnes kl.17:00

Gevinster for over 10.000 kr.
Tag familie, venner og naboer med og få lidt
markedsstemning ind under huden.
Efter markedsbanko er der stort festfyrværkeri over pladsen.

Vidste du også at ...
Der i SuperBrugsen i Gelsted hænger en postkasse til dem
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.

GELSTED

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

Åbningstider
Mandag
9,00 – 12,00
Tors – fredag 10,00 – 16,00
Lørdag 10,00 – 14,00
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EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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Gelsted Kirke er nu færdig restaureret:
Sidste del af den omfattende
restaurering af kirken, som blev
udført i 1996 - 1997, er nu helt
færdig. Indtil nu har de sidste tre
kalkmalerier stået delvis uafdækkede.

tilbageført, så tæt som muligt, i deres
oprindelige udseende.

malerierne så ud før, kan man gå
ind på kirkens hjemmeside, og se
dem under punktet:
kirkens historie.

OBS:
Da det er det sidste år af de
fire, et menighedsråd sidder ad
gangen, annoncerer vi hermed,
at orienteringsmødet/opstillingsmødet i Gelsted Sogn, bliver d.
11. september, kl. 19, i Gelsted
Sognehus.
Følg yderligere annoncering, der
kommer i fællesskab for
provstiet.
Gelsted Menighedsråd.

Det kan bl.a. ses i de forskellige farvenuancer, og de bittesmå løbestriber
den oprindelige maler har efterladt.
Der er stor enighed om, at maleren er
Ved restaureringen kom der flere
den såkaldte Træskomaler. Navnet er
rester af malerier, ranker mv. til
antagelig fordi han efterlod et billed
syne, – Men det var kun de fire
af en træsko som signatur i de kirker
dele, som kan ses i kirken nu, der
han malede den gang, o. 1500-tallet.
var bevaringsværdige.
– Det er en spidssnudet træsko, med
høje plateauer. Den blev ikke fundet i
I 1997 blev årstallet, der er øverst
Gelsted.
på triumfbuen, 1503, helt afdækket De to runde malerier er viekors, og
og restaureret.
masken er en vrængemaske, der er
I juni måned i år kom de sidste tre malet omkring et ventilhul. (et spygat)
under behandling. Birgitte fra Nationalmuseet udførte arbejdet med
Man kender træskomalerens arbejder
stor flid, nøjagtighed og tålmoi ca. 25 danske kirke, mange på Fyn,
dighed, - ved hjælp af en forsigtig
især Sydøstfyn.
hammer, en lillebitte pensel og stor
respekt, er malerierne nu blevet
Hvis det er svært at huske, hvordan

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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Næste sæson i samarbejdende
sogne har overskriften:
"Når livet gør ondt"
1. arrangement er i Ørslev Kirke
d. 25. september kl. 19.00 - med
Sørine Gotfredsen.
2. arrangement bliver med Hospicepræsten Ole Hansen torsdag d.
25. oktober, kl. 19.00. i Gelsted
Kirke. Emne: "Om sorg, tab og
præstens rolle". Dato annonceres
senere.
3. arrangement er i Ejbyhallen,
d. 7. november kl. 19.00: Peter
Mygind - om "Unge, vold og mob-

www.gelstedbladet.dk

ning".
Til foråret følger flere emner,
bl.a. Flemming Jensen og Jørgen
Carlsen, mere om det i de næste
blade.

er en meget alsidigt menneske – med
skuespilletalenter inden for et meget
stort spektrum af brogede personligheder.

Sørine Gotfredsen:
Den åndløse dansker.
Ørslev kirke d. 25. september kl.
19.00
Teolog og journalist Sørine Gotfredsen er kendt som en skarp
samfundsdebattør. Provokerende
og direkte og altid med noget på
hjerte. Hendes seneste bog hedder
”Den åndløse dansker” og vi har
bedt hende fortælle os, dels hvad
åndløshed er, og dels hvad smerten
ved åndløshed er. Og vi kan alle
debattere med. Har hun f.eks. ret i,
at vi er blevet åndløse?
Samarbejdende Sogne

Unge – Vold og Mobning!
Foredrag ved skuespiller Peter
Mygind i Ejby hallen 7. november
kl. 19:00
Vi kender ham så godt – Peter
Mygind – ikke mindst fra fjernsynet og fra film, og et utal af mange
andre sammenhænge. Vi har fulgt
ham gennem fjernsynsserier som
Nikolaj og Julie, Taxa, Riget og
Anna Pihl – og vi har set ham i film
som Flammen og Citronen, og lidt
yngre seer, vil kunne huske ham,
som ham der havde både charme,
selvtillid og lækkert hår, når han
optrådte som Score-Kaj i Dr s Score-Kajs Score show. Peter Mygind

foredrag som vi skal opleve denne
aften, hvor Peter også kommer ind
på mobning og social ansvarlighed.
Ligesom i foråret hvor vi havde
besøg af Allan Olsen, der fortale om
Unge og alkohol, indbyder De Samarbejdede Sogne til endnu et spændende, relevant og aktuelt foredrag
– for ikke mindst unge mennesker,
men i høj grad også til deres forældre og andre voksne, der arbejder
med børn og unge.
Foredraget er som i foråret ganske
gratis. Se mere i dagspressen når
tiden nærmer sig.

Tanderup menighedsråd
Og så har han også meget på hjertet, ikke bare som ambassadør for
bl.a. AIDS fondet og Børns Vilkår,
men også som foredragsholder inden
ganske alvorlige emner. Det er også
sådan at vi skal møde Peter denne
aften i Ejby Hallen. For her vil han
nemlig komme og fortælle om unge
og vold, et emne som han desværre
har været uhyggeligt tæt på. For nogle
år siden oplevede han nemlig at hans
søn blev overfaldet 2 gange inden for
halvanden måned af drengebander på
vej hjem fra skole, og Peter Mygind
oplevede at blev ramt af en meget
stor sorg og afmagt - og ikke mindst
vrede. På baggrund af denne hændelse og de skræmmende mange overfald, der finder sted blandt helt unge
mennesker, er Peter - bl.a. fra skoler
i hele landet - gentagne gange blevet
kraftigt opfordret til at holde foredrag
om dette emne. Og det er netop det

Afholder orienteringsmøde onsdag d. 5 september kl. 19.00 i
Tanderup sognegård. Det er
her der skal snakkes om det
næste menighedsråd og event.
opstilles kandidater til valg.
Menighedsrådet er vært ved en
kop kaffe.
Inger Jørgensen
Tanderup menighedsråd

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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Gudstjenester i Gelsted og Tanderup kirker:
August:
5.
12.
19.
26.
September:
2.
9.
16.
23.
30.
Oktober:
7.
14.
21.
28.
Forkortelser:

9.s.e.tri.
10.s.e.tri.
11.s.e.tri.
12.s.e.tri.

Gelsted
9.00
11.00
9.30
19.00

13.s.e.tri.
14.s.e.tri.
15.s.e.tri.
16.s.e.tri.
17.s.e.tri.

Gelsted
9.00
11.00
9.30
11.00
ingen

18.s.e.tri.
19.s.e.tri.
20.s.e.tri.
21.s.e.tri.

Gelsted
9.30
9.00
ingen
9.30

JF
DSN
DSN
DSN

LH
DSN
DSN
DSN

DSN
JF
DSN

Tanderup
ingen
9.30
DSN
ingen
9.30
DSN
14.00
MHL
Tanderup
11.00
DSN
ingen
9.00
MHL
11.00
DSN

JF = Johanne Fårup
LH = Lars Højland
MHL = Mikkel Holmegård Larsen
DSN = Dorthe Stæhr Nielsen.

Døde og begravede
Gelsted
Inger Skovgaard Andersen,
Tårupvej 12 M, Gelsted
død 27.januar 2012
A. Cornelius Nielsen,
Birkelunden 169, Ejby
Død 30.januar 2012
Hans Peter Rasmusssen
Tårupvej 14 F, Gelsted
Død 2. februar 2012
Birgit Pedersen Larsen
Gl. Odensevej 25B, Gelsted
Død 5. februar 2012
Kjeld Find Jakobsen
Fredensgade 45C, Gelsted
Død 11.februar 2012
Anne Marie Riis Hensen
Odensevej 40, Gelsted
Død 26.februar 2012
M.D. Kathrine Rasmussen
Tårupvej 14 H, Gelsted
Død 9.marts 2012

Jette Ulla Strøm
Vinkelvej 12, Gelsted
Død 28.maj 2012
Erna Vingaard Christiansen
Tårupvej 12 R, Gelsted
Død 30.maj 2012
Henning Johannes Jensen
Søndergade 161, Gelsted
Død 7.juni 2012
Klara Røjås
Anlægsvej 11, Ejby
Død 10.juni 2012
Leif Poulsen
Skaboesgyde 24, Gelsted
Død 14.juli 2012
Kurt Mogens Olsen
Fredensgade 11C, Gelsted
Død 20.juli 2012

Cecilie Busch Bendtsen
Søndergade 20, Gelsted
Døbt 22. april 2012
Mie Torp Hansen
Lungeskovvej 46, Gelsted
Døbt 20.maj 2012
Laura Dahl Mikkelsen
Tårup Udlod 34, Gelsted
Døbt 26.maj 2012
Kirsten Marianne Waldemar
Hasselvej 9, Gelsted
Døbt 3.juni 2012
Sara Kondal Hansen
Kingstrupvej 99, Gelsted
Døbt 15.juli 2012

Døde i Tanderup Sogn

Viede i Gelsted Kirke

Ketty Marie Jørgine Olsen
Odensevej 20G, Gelsted
Død 13. marts 2012

Maren Kirstine
Westerboe Olesen
Tårupvej 12 E, Gelsted
Død 26.juni 2012

Børge Hansen
Kingstrupvej 102, Gelsted
Død 13.marts 2012

Karen Jørgensen
Enggårdsvej 25, Tanderup
Død 2.juli 2012

Bonnie Uglebjerg,
og
Martin Kuno Uglebjerg
Østergade 11, Aarup
Viet d. 26.maj 2012

Carl Ebbe Pedersen
Lundevej 15, Gelsted
Død 19.marts 2012

Døbte i Tanderup

Anne Kirstine Jessen
Gl.Odensevej 25 G, Gelsted
Død 28. marts 2012
Esther Kristiane Bech
Tårupvej 12 O, Gelsted
Død 3.april 2012
Ellen Madsen
Vestervangen 11, Ejby
Død 14.april 2012
Birgitte Ellekær Jensen
Agerstien 48, Gelsted
Død 7.maj 2012
Peder Bach Lauritsen
Sivkærvej 20, Gelsted
Død 11.maj 2012

www.hh-hansen.dk • henning@hh-hansen.dk
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Tanderup
ingen
9.30
DSN
11.00
DSN
16.00
DSN

Dagny Marie Sørensen
Søndergade 81, Gelsted
Død 26.maj 2012

Mads Blomstrøm Tingl
Hylkedamvej 39, Gelsted
Døbt d. 12.maj 2012
Philip Eskelund Lerche-Simonsen
Hovvej 56, Eskelund - Tanderup
Døbt d. 16.juni 2012

Rie Ejlersen Sjødal
Pedersen, og
Brian Ejlersen Sjødal
Pedersen
Kingstrupvej 101, Gelsted
Viet d. 26.maj 2012

Viet i Tanderup Kirke
Louise Kronborg Andersen
Og
Morten Kronborg Andersen
Orelundvej 50, Ejby
Viet d. 21.juli 2012

Døbte i Gelsted
Felix Bern-Rasmussen
Søndergade 64, Gelsted
Døbt 31.marts 2012

Kirkebilen

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

www.gelstedbladet.dk

En snak på genbrugen er
hammer, hammer fedt

Jacob Haugaard havde siden 1979 været opstillet som
Folketingskandidat i Århus som repræsentant for Sammenslutningen af bevidst arbejdssky Elementer, og efter
hvert valg brugte han sin partistøtte til øl og pølser til
sine vælgere.
I 1994 lovede han som parodi på andre politikeres tomme valgløfter bl.a., at vi alle skulle få mere medvind på
cykelstierne, hvis vi stemte på ham. Det var der åbenbart mange, der gerne ville have og Jacob blev overraskende for alle, også ham selv, indvalgt i folketinget ved
valget den 21. september 1994. Fire år senere valgte
Jacob ikke at genopstille.
I dag fortæller Jacob mig, at han synes, det var en
katastrofe, han kunne komme i folketinget på sit populistiske program. Når det kunne ske, var det nemlig fordi
der var overskud af politikerlede i samfundet. Jeg mærker dog tydeligt, at Jacob ikke er ophørt med at være
optaget af tanker om de politiske tilstande i Danmark
og han peger på det nødvendige i, at der bliver arbejdet
tværpolitisk på dagens Christiansborg.
Der er i dagens krisesituation brug for tillidsskabende
tiltag, som alle partier tager ansvar for, da vælgerne
ellers vil søge ”nemme løsninger” i protest eller afmagt.
Hvis de næste år viser, at hverken Helle eller Lars kan
skabe resultater, kan der med Jacobs ord indvælges en
ko ved næste valg… eller en diktator? Tvivlen i vælgerskaren kan med andre ord i værste fald blive en trussel
mod demokratiet.

Jeg har fået lov til at tale med ham, og han har forslået, at vi skulle mødes i Genbrugsbutikken i Gelsted.

”Der kan jeg nemlig så godt lide at komme.” sagde
han. Og det mærkes, at Jacob er en velkommen gæst
på Gelsted Genbrugscenter. Ifølge ham selv er han god
til at læsse af i de korrekte containere. Han er nemlig
både rutineret og autoritetstro. ”I skolen sagde de, jeg
var en velbegavet drivert” fortæller Jacob. Og så kan
både Carsten fra pladsen og undertegnede vel forstå,
at det må være let for ham at finde ud af reglerne på
pladsen. Rutinen kommer af, at Jacob altid har holdt af
genbrugstanken og besøger mange genbrugspladser.
Det er da en super idé, at en ting kan bruges igen af en
anden i stedet for at den smides ud. Og så kan det oven
i købet skabe økonomiske tilskud til diverse foreninger.
Så kan det vel ikke blive bedre?
På Gelsted Genbrugscenter har Jacob bl.a. købt en
stråhat, men også en CD med sit eget nummer: Det er
hammer, hammer fedt. Den manglede lige hjemme i
samlingen.
Jacob hedder” Daniel Jacob”. Han er født på Færøerne
og der svarer Daniel Jacob til et navn som f.eks. Hans
Peter hernede i den sydlige del af Danmark.
Han er resultatet af, at en dansk håndværker på Færøerne forelskede sig i en smuk færøsk pige.
Den lille familie flyttede til Århus, da Jacob var 6 uger
gammel. Men nu bor han i en inspektørbolig ved
Wedelsborg.
”Vi har altid været gode til at finde gode steder at
bo” fortæller Jacob om hans og hustruens valg, da
de ønskede at forlade Silkeborg. Tilfældet ville, at en
ven, der er ejendomsmægler, skulle udleje boligen ved
Wedelsborg for greven. ”Den skal du med ned og se på,
Jacob” sagde han. Og Jacob slog straks til, da han så
huset. Forventningerne gik både på hus og omgivelser
og de er alle blevet indfriet. Vestfyn er ifølge Jacob et
ideelt sted. Og han undrer sig over, hvorfor der tales så
lidt om det ude i landet. Naturen er smuk. Det er geografisk centralt beliggende. Ingen steder er det lettere
at finde parkeringspladser. Der ser ud til at være stabil
arbejdskraft at få.
”Men hvordan er det at være en kendt person her i
Gelsted, hvor berømtheder ikke hænger på træerne?”
spørger jeg.”Fornemmer du en forventning til dig om at
være morsom, når du dukker op i en forsamling?”
Jacob mener, at det er kostbart at miste sin anonymitet.
Men det opdager man først, når det er sket. Og der er,
hvad det angår, ingen væsentlig forskel på at bo her
eller i København.
”Desuden” siger han ”den dag jeg ikke kan omgås mit
Karsten
eget publikum, bør jeg nok holde op.”

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!

Sæt x i kalenderen den 7. September!
SuperBrugsen afholder " kød-banko " ( så du artiklen i sidste nummer af GelstedBladet ? )

" Vi gentager succesen "
Fra kl. 14:00 d. 7/9, sælges
150 " nummererede kødpakker
* " med gevinst på minimum
1 Pose 50 stk.
1 Kilo
1 Pose

6,00

9,00

13,00
Hovedpræmie: Varekurv, til en værdi på ca. 1000,00 kr.
X-tra
Løg - 1 Kg.

X-tra
Gulerødder 2 kg.

* Hold øje med opslag i butikken !!

X-tra
Blandet salat.

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

Åbningstider i SuperBrugsen Gelsted:
Mandag - fredag: 8:00 - 19:00
18:00
Bakke - 17:00
Lørdag
Søndag
10:00 - 17:00
X-tra

12,00

1 pose.

X-tra

12,00

Hjertesalat.
Små kartofler - 650
g.
Post-butikken:
Mandag
- fredag: 14:00
- 17:00

Ovenstående åbningstider gælder HVER UGE, frem til den 30/9.
( Fra den 1. Oktober 2012: Mandag - søndag 8:00 - 19:00 )
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Der tages forbehold for evt. trykfejl !
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Med hele koret til Husby.
I Gelsted Præstegård i en forhenværende konfirmandstue samler ca. 12 herrer sig hver anden uge for under
Preben Rasmussens kyndige ledelse at synge diverse
sange i kor. Formålet er foruden at synge også det
sociale. Herrerne hygger sig og morer sig de timer, som
de tilbringer sammen der.

I forårets løb indøvede de et repertoire, som blev fundet velegnet til en optræden i Husby i forbindelse med
sommerfesten den 2. juni. Ni numre blev det til, hvoraf
de fire numre blev afviklet som fællessange, hvor publikum hjalp til og løftede kvaliteten i ikke ringe grad.
Nu holder koret sommerferie; men det er aftalt at starte igen i løbet af eftersommeren.
Karsten.

Husby-Tanderup
Landsbykulturhus.
Det første halve år efter HusbyTanderup Landsbykulturhusforening
(HTLF) overtog driften af Husby
Forsamlingshus samt huset ved
siden af er nu godt overstået.
Der er en sund økonomi betinget af
mange udlejninger samt arrangementer, der har givet overskud.
”Udeholdet” med Mogens Poulsen
som sjakbajs har ydet et formidabelt stykke arbejde, således
at udenomsarealerne nu har en
standard, som mange villaejere
ville misunde dem. Holdet mødes
ca. et par gange om måneden, og
omkring en halv snes aktive

mennesker fordeler arbejdet imellem sig under kyndig vejledning af
Mogens.
Vi er i foreningen yderst taknemlige
for deres indsats.
Der er planer om at kunne etablere
et tilsvarende ”indehold,” hvis arbejde
skulle være at foretage småreparationer og vedligehold inden for i forsamlingshuset. Vi håber at kunne få
dette hold i gang i forbindelse med en
arbejdsdag i begyndelsen af oktober.
Fremadrettet er der igen planlagt
oktoberfest, da det viste sig at blive
en bragende succes sidste år.

Ligeledes vil der blive arrangeret
3 syng-sammen aftener i løbet af
efteråret og vinteren. Desuden
barsles der med planer om at
arrangere nogle højskoledage og
måske en filmklub.
Endelig arbejdes der på at få
oprettet en fælles hjemmeside for
foreningerne, der samarbejder
omkring forsamlingshuset.
Med den opbakning, der til nu har
været omkring såvel forsamlingshuset som det ”lille” hus, ser vi fortrøstningsfuldt på fremtiden.
Pbv Andreas Feirup

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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GYMNASTIK I GELSTED 2012-2013
MANDAG:

10.00-11.00: Stavgang – afgang Holmegården
16.45-17-30: Forælder/barn – Gelsted forsamlingshus
17.00-18.00: Løbehold – afgang Gelstedhallen
19.00-20.00: Pilates-fortsætter – GGIF’s klubhus
19.00-20.15: Pulsen op – Gelsted Forsamlingshus
20.00-21.00: MK motion (herre/dame mixhold) – GGIF’s klubhus

TIRSDAG:

16.45-17-45: Tumlerne, 3-6 år (ingen forældre) – Gelsted forsamlingshus
17.30-18.30: The Girl-Power-team (rytmepiger, fra 4. Kl.)- GGIF’s klubhus
20.30-21.30: Herremotion- gymnastiksalen, Tanderup gl. Skole

ONSDAG:

15.30-17.00: Krudtuglerne, 5 år-2. Kl. – Gelstedhallen
15.30-17-00: Lømler og lømliner, 2.-4. Kl – Gelstedhallen
15.30-17.00: Gelsted ROS, fra 4. Kl – Gelstedhallen

TORSDAG:

17.30-18.30: Zumba-Gold, nedsat tempo – Holmegården
18.30-19.30: Zumba 1 – Holmegården
19.00-20.00: Motionsdamer – GGIF’s klubhus
19.30-20.30: Zumba 2 – Holmegården

TILMELDING:
Der er ingen tilmelding til de fleste af foreningens hold! Har du lyst til at deltage, så bare mød op!
Dog er der tilmelding til Zumba, for tilmelding se nedenfor!
HOLDENE STARTER:
På Holmegården; Uge 36
I Gelstedhallen + fors.hus + Tanderup: Uge 37
I GGIF’s klubhus; Uge 43

KONTAKT;
Formand Stine Svensson; 22442696
Tilmelding til Zumba, kontakt Karen Ravn; 27288954

For mere info, kontakt gerne formanden eller klik forbi hjemmesiden; gelsted-gymnastik.dk

Vi beklager, lokalerne er spredt over et stort område, men det er Vores
mulighed for at gennemføre gymnastikken, mens Gelsted skole bygges om!
Adresser:
Gelsted Fors.hus GGIF’s klubhus
Kingstrupvej 146 Sportsvænget 5
5591 Gelsted
5591 Gelsted

Gelstedhallen
Sportsvænget 5
5591 Gelsted

Holmegården
Søndergade 80
5591 Gelsted

Tanderup gl. skole
Tanderupvej 51
5591 Gelsted

Gelstedløbet 2012
Lørdag formiddag d. 26. maj 2012.
afholdt gymnastikforeningen for
andet år i træk motionsløb i Gelsted.
Og det gik forrygende.
Der var gang i den på den lille rute
”Miniruten”. Hvor både børn forældre og bedsteforældre deltog. Og
nogle løb endda turen to gange.
Også på den store rute var der
gang i den. Med over 80 løbere i
alle aldre. Og som noget nyt i år,
var der skaffet lodtrækningspræmier, og præmie til første mand over
målstregen. Hvilket vi oplevede
som et særligt givtigt krydderi på
vores hyggelige løb.
Vores vision er, at lave et hyggeligt
velorganiseret løb, hvor alle kan
være med. Og vi håber, at det også
fremover giver mange lyst til at
deltage.
I år gav Gelstedløbet overskud,
hvilket var meget glædeligt.
Overskuddet er naturligvis gået til
vores alle sammens gymnastikforening. Som fortsat arbejder på at
skabe gode aktiviteter for alle.
Til næste år vil vi gerne gøre Gelstedløbet endnu bedre. Derfor
tager vi gerne mod gode ideer til
forbedringer fra både deltagere og
tilskuere.
Ud fra tilbagemeldinger fra dette
års løb, har vi allerede besluttet at
vi fremover vil gøre mere ud af sikkerheden ude på ruten, bl.a. ved
at få flere af vores gode hjælpere
derud og stå.
Med venlig hilsen og på gensyn lørdag formiddag d. 25. maj 2013

T and erup

Vognmandsforretning I/S
Tanderupvej 60 - 5591 Gelsted
Tlf. 6478 1083
Fax. 6478 1023
Erik - Mobil : - 2082 3083
Flemming - Mobil : 2081 4083
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RESULTATLISTE GELSTEDLØBET 2012 – MAXIRUTEN 6,5 KM.
Placering

Løbsnummer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

36
68
10
62
40
55
95
96
33
91
32
14
50
85
1
64
89
46
94

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

58
69
71
65
13
2
72
53
97
51
45
12
28
54
4
56
44

37
38
39
40
41
42
43
44
45

52
70
99
42
23
3
60
59
57

Navn
Lukas Risum
Laura Kolbe
Sanne Pedersen
Morten Greve
Kim Pedersen
Jonas Sommer Nielsen
Mark Søsted Jørgensen
Tore Jørgensen
Marianne Larsen
Morten Christensen
Heidi Pristed
Mikael Rasmussen
Johnny Larsen
Bjarne Rasmussen
Anne Juul Larsen
Peter Brink
Lennart Mattiesen
Kristoffer ?
August Øgendahl
Knudsen
Rasmus Tangaa
Kirsten Nøhr
Dorthe Søsted Jørgensen
Magnus Brink
Malthe Hein
Morten Jørgensen
Kasper Willatzen
Victor Juul Larsen
Jørgen J. Nielsen
Per Juul Larsen
Tina Vissing
Charlotte Hein
Ulrik?
Anders Juul Larsen
Jonas Christensen
Torben Basballe
Rasmus Damgaard
Svendsen
Birgitte Juul Larsen
Mads ?
Caroline Vissing
Mikael ?
Flemmig?
Eva Christensen
Anton Bækkelund
Ulla Bækkelund
Helle Brandt

Tid min/sek
26.36
27.09
27.38
28.30
28.36
28.57
29.58
30.17
30.18
30.23
30.23
30.24
30.36
31.44
32.22
32.26
32.28
32.48
33.28
33.41
33.47
33.48
33.53
34.00
34.39
34.40
34.54
35.10
35.13
35.15
35.43
36.26
37.58
37.59
38.08
38.11
38.12
38.31
38.33
40.23
40.24
40.57
45.57
45.59
46.07

RESULTATLISTE GELSTEDLØBET 2012 – MAXIRUTEN 6,5 KM.
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

87
86
61
49
41
21
98
38
63
43
83
27
20
31
6
7
35
90
34
15
16
8
9
11
47
5
29
24
22
37
39
92
93

Signe Mattiesen
Mads Mattiesen
Andrea Juul Larsen
Asger ?
Lisbeth Vissing
Anne ?
Helle Tengstedt
Lucas Mathiasen
Ingelise Brink
Ann-Britt
Lene Larsen
Allan Choy
Noah Choy
Birgit Hansen
June Johansen
Dorthe Johansen
Amalie Risum
Rikke D. Christensen
Kenneth Risum
Felix ?
Sif Bern
Villads Pedersen
Karoline Pedersen
Thomas Pedersen
Kathrine ?
Markus Christensen
Trine ?
Simon ?
Kenneth ?
Susanne Madsen
?
Oliver Toft
Jacob Toft

46.24
46.31
46.32
46.41
46.45
46.57
47.00
47.00
47.44
47.46
48.19
48.27
48.50
51.06
51.27
52.20
52.21
52.44
52.47
52.47
52.49
58.49
58.50
58.50
58.51
58.52
1.00.59
1.01.00
1.02.33
1.06.41
1.06.42
1.06.42
1.06.54

Mød os i Assens Bowling Center eller på
www.talenterneassens.dk

Vi er og bliver Talenterne

Malerfirmaet

Andersen/Garrett Vestfyn A/S
Tårupvej 45
5591Gelsted
Tlf. 21698784
andersenmaler@gmail.com
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Grillfesten d. 20. juni 2012!
Gelsted Seniorerne er nu gået mætte på sommerferie,
som de har gjort det de sidste 15 år.
Der var skrevet 88 på listen, og der var 3 afbud. Halvdelen af de 88 kom til morgenkaffen, og de øvrige kom
ved 11.30 tiden og indtog deres pladser ved de pænt
pyntede borde.
Der blev budt velkommen til alle, og særligt til de sidste
nye medlemmer, samt til Børge musiker.
Det var Bent Hensen - Erik Petersen og Egon Karlsen
som blev nede og passe den varme grill.
På det lange buffet` bord, var der af køkkenholdet
disket op med alt af middagens temmelig grønne tilbehør, og Børge bød de 4 store fade varme nakkebøffer
og pølser velkommen med fuld musik på.

til Fredensborg slot. Det var en kæmpe oplevelse for
hende, at være blandt så mange, såvel fra kongehuset,
samt andre kendte, som der underholdt. Hun var sammen med en anden frivillig borger, tildelt turen af Middelfart kommune.
Omkring 1000 frivillige hædredes på dagen af kongehuset, som inviterede til havefest på Fredensborg Slot
i Nordsjælland. Her var dronning Margrethe og prins
Henrik vært for en reception under overskriften »Det
Frivillige Danmark«. Det er første gang, at kongehuset
afholder et sådant haveselskab, der ellers er velkendt i
England.
Edith hilste på mange fra kongehuset – også de unge,
mens Kronprinsen var på andet job.
Hun hilste også på politikeren Margrethe Vestager og
alt mulig manden - Jacob Haugaard.
Vi er i Seniorklubben også stolte over Ediths frivillige
indsat, og vi gav hende en klapsalve.
Vi sluttede så med kaffe og kager, som så skulle kunne
holde middagen på plads i maven,
og ønskede hinanden en god sommer, med en
forfriskning i teltet på Gelsted marked.
bn

FGH BADMINTON
Tider
14:30 - 15:30
15:30 - 16:20
16:20 - 17:10
17:10 - 18:00
18:00 - 18:50
18:50 - 19:40
19:40 - 20:30
20:30 - 21:20
21:20 - 22:10

Der blev budt vær` så god til de fjerneste borde, og
meget hurtigt var madbordet omringet.
Middagen blev så indtaget – ja ret hurtigt, for vi havde
jo ikke spist flere dage før, denne grill dag.

Mandag
Gelsted Hallen

Mandag
Ejby Hallen

Onsdag
Gelsted Hallen

Fredag
Gelsted Hallen

Fredag
Ejby Hallen

Senior klub
Ungdom
Ungdom
Motion
Motion
Senior 2
Senior 2
Motion
Motion

Motion
Motion
Motion
Motion

Motion
Motion
Senior 1
Senior 1
Motion
Motion

Ungdom
15:30 - 17:30
Senior
18:00 - 20:00

Der var ros til grillholdet og til køkkenfolkene for middagen, og for de fint pyntede borde i salen.
EuroPur
ZSB 14-3 E og 22-3E
E
Pur ZSB 14 -3 E og
22-3
Vi havde vort traditionelle lotteri med 40 gevinster, hvor
www.fghfyn.dk
DanmarksOnline
mesttilmelding
energieffektive
naturgaskedel fra 13. august
arks mest energieffektive
naturgaskede
Sæsonstart mandag den 20. august
Ronald og Bent H. var de bærende kræfter.
Energimærke:

Elforbrug:

Miljøbelastning:

Vi blev orienteret, om det der ikke var så godt med at
høre, og blev anbefalet brug af mikrofon og højtalerne,
og dermed få lyden, kommet fra lokalets 4 hjørner, ført
ind i vores ører. - Det husker vi.

ATMOS brændekedel

– Europas mest solgte
Spar min. EuroPur ZSB 14-3 E og 22-3 E
50% på dinDanmarks mest energieffektive naturgasked
varmeregning
Energimærke:

Elforbrug:

Vi fik Edith Rasmussen til at fortælle om hendes tur ind

Valentino

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

Søndergade 3 Gelsted
Tlf.: 64491333
Dagligt åbent 15-21
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- ved skift fra oliefyr

Alt indenfor bogføring til små og
mellemstore virksomheder

• 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

www.biovarme.dk

Pizzaria

Miljøbelastning:

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

Aksel Blomstrøm der bliver 90 år næste gang,
bor på en gård, sammen med næste generation på
Højsholmvej 15 i Håre,
Han rejser telt i haven hver sommer, og inviterer pensionistforeningens medlemmer.

Aksel Blomstrøm havde Invitert til Åben Have i Teltet 8
Juni med Kaffebord og Birthes hjemmebagte kringle ,
og grill med lam og koteletter som Jørn Erik stod for,
i samarbejde med Efterløn/og Pensionistforening , en
dejlig dag i den flotte urte/blomsterhave hvor alt er
så velholdt,og hvor ca 50 prs havde fundet vej, vi takker Aksel og alle i familien for det store arbejde de har
Mvh Th.
gjort for at glæde os.
Vidste du at....
Hvis du har en god historie/fortælling, der kan glæde
andre, så send den til os på GelstedBladet.
Er du med i en forening/klub, så fortæl os hvad der
sker, og hvad i laver, og hvad i har af arrangementer,
og planer.
Vær med til at lave dit eget lokal blad, - det er gratis !

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

Succes i Gelsted.
Gelsted seniorklub har med stor succes gennemført
kursus i hjertelungeredning med Bent Jessen som
instruktør.
Der var tilmeldt 43 personer fra seniorklubben, genbrugsbutikken og genbrugspladsen. Det er utrolig flot,
at så mange har øjne for, hvor vigtig hjertelunge redning er. Det er ikke nok med en hjertestarter. Det er
tiden inden den når frem, der så vigtig. Der blev afholdt
4 kurser på Holmegården i Gelsted med 10-12 personer
på hvert hold. Instruktion i brug af hjertestarter blev
også gennemgået.

I Danmark bliver ca 3500 personer ramt af hjertetilfælde. Det er ca 10 om dagen. Kun 1 overlever. De fleste
tilfælde sker i hjemmet. Kun 3 ud af 10 gør noget, hvis
vi ser en person falde om med hjertestop. Chancen for
at overleve kan fordobles eller tredobles, hvis en person
i nærheden yder livreddende førstehjælp
Mange trøster sig med, vi har en hjertestarter, men den
er sjældent lige ved hånden. Der går let 10-15 min., før
den når frem, og det er disse minutter, der er så vigtige, og det er her, du kan gøre en forskel. Det er vigtigt,
der kommer blod til hjernen.
Hjertelungeredning er nem at lære, men det er hårdt
arbejde, det måtte deltagerne på kurset også sande.
Skulle nogen fra din klub eller forening få lyst til et livreddende førstehjælpskusus så kontakt Bent Jessen på
4019 1524.
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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Heldigvis ikke i Gelsted !

Nu hvor vi måske er mobile, er afstande ingen hindring, men
modsat kan godt give os problemer.

- Købmandsgården og Gæstgivergården på vej ud
af matriklen.
Natten mellem lørdag og søndag i uge 29, var nedbrydningsmaskinen kommet op i højden for at vælte gæstgivergården i Ejby. – Den byggede sig en platform af
murbrokker ”inde” i den nedbrudte købmandsgård, og
kl. 23.00 om lørdagen fik maskinen fat i øverste etages
trægulve og pudsede træskillerum og nogle fag tag,
samt en del af facaden ud mod den nye P plads.
For en sikkerheds skyld var togdriften stoppet i nogle
nætter på sporet nærmest bygningen, da en udskridning af bygningen, jo var en mulighed, men som vi
selvfølgelig ønskede aldrig ville ske.
Snart er alt væltet og kørt væk, og desværre i modsætning til købmandsgården, har den ikke været anvendt
de sidste mange år, og kommer ikke igen.

Vi har mistet mange gode virksomheder og arbejdspladser
her, store som små, og heldigvis oprettet en hel del nye igen,
og fortsat god vind for dem der vil og kan øge væksten her i
vort område, og det gælder i alle mulige retninger.
Gelsted borger

Det gør så en afløser til købmandsgården, i det en helt
ny butik genopstår inden jul her i 2012.

Samarbejdende sogne – hvad er det?

Et godt råd: Fortsæt endelig med at benytte
vor egen Gelsted kro og hotel, og undgå
eksemplet fra Ejby Gæstgivergård. og benyt
vore lokale håndværkere og butikker for alt
det der er mulighed for.

11 sogne i gamle Ejby Kommune samarbejder, for at få udnyttet resourcer og kræfter bedst muligt, om aktiviteter i forbindelse med kirkerne.
De 11 kirker er: Gelsted, Husby, Ørslev, Føns, Udby, Balslev, Ejby, Indslev, Brenderup, Harndrup
og Fjelsted.
Formålsbeskrivelsen er:

Men – helt klart er der noget vi ikke kan
- At styrke samarbejdet og det kirkelige fællesskab på tværs af sognegrænser.
købe lokalt, så må vi ud og køre, - men
- At muliggøre arrangementer, som er for smalle, for omfattende eller for dyre for det enkelte
sogn.
ligger service og varer på Gelsteds hylder, så
må vi hjælpes med at bevare de muligheder
Mulighederne er mange:
vi har. - Kunsten for vore forretningers eksi-koncerter
stens er så, at sørge for at der ikke mangler
varer på hylderne, som vi hører fra nogen, kan -foredrag
-sogneudflugter/sognerejser
være årsag til en køretur.
-voksenkor
En gang kunne vi blive klædt på fra inderst
til yderst her i Gelsted, og købe eller låne
bøger, og få syet sig nyt tøj, men må nu
køre til Ejby, som jo heller ikke er så galt endda. - Der findes jo gode udvalg der ovre, og
lad os så ønske vi ikke i de næste mange år
skal af med flere ydelser i Gelsted Ejby
områderne, og dermed gøre indkøb endnu
længere væk.

-diakoni, - eks. Sorggrupper, vågekoner, pårørendestøtte, besøgstjeneste mv. (alt i samarbejde med
bestående arbejde)
-reservebedsteforældreordning.
-præstesamarbejdet fortsættes, og der arbejdes på andre muligheder, eks. præstehus, sekretær.
-forkyndelse
-inddragelse
-andet.
Økonomien består i, at de medvirkende sogne hvert år indbetaler et kontingent til fælleskassen, og
en arbejdsgruppe med repræsentanter for hvert sogn/pastorat bestyrer kassen.
Grete Hansen.

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

HobbyKlubben
For friske drenge og piger
fra 8 til 18 år.
Vi er på Holmegården
Kontakt . Kirsten Hansen
Tlf: 3035 2995

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.

Gelsted Dartklub

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

DeUngesKlub

Mandag og onsdag fra
kl. 19:00 - 21:45
For 7 - 9 klasse.

Mangler din klub
eller forening,
- så send os en mail
Ejby Kommunes Lokalhistoriske arkiv,
Stationsvej 25, 5464 Brenderup.
Modtager alle arkivalier (papirer, dokumenter, billeder mv.)
Tlf. 88 88 52 49
tirsdage 19.30 - 21.30
mailadr: lokalarkiv2000@yahoo.dk

Lægehuset:
Søndergade 31. Tlf. 64 49 10 27
www.gelstedlaegerne.dk
Lægernes tlf. tid: 8:00 - 09:00
Tidsbestilling:
9:00 - 12:30
Receptfornyelser: 9:00 - 12:30
Tandlægerne i Gelsted /
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 og Tanderup Pastorat

Sognepræsten Tlf. 64 49 10 96.
Gelsted kirke. Tlf. 64 49 20 49
Hvepsebo
Tåruplundvej 3. Tlf. 88 88 54 55.
Kridthuset
Kingstrupvej 150. Tlf. 88 88 54 60.
VESTFYNS DYREKLINIK
Hårevej 61 - Gelsted
Tlf. 64 79 12 34
BRENDERUP DYREKLINIK
Stationsvej 60 - Brenderup.
Tlf. 64 44 10 29
Gelsted Skole
Gelstedvej 29. Tlf. 88 88 55 40.
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
Tlf. 6449 1005
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Fodboldtur til Kibæk Cup 2012
Knap var skoleferien begyndt, før 85 drenge og piger, 17 ledere, forældre
og søskende tog fra Gelsted med kurs mod Kibæk.
Traditionen tro gik årets afslutningstur til Kibæk Cup ved Herning.
Tilslutningen var i år endnu større end sidste år.
Vi var repræsenteret med hele 7 hold. U10, U12 og U15 piger, og U11,
U12, U13 og U15 drenge.
Spillere og ledere blev indkvarteret på Kibæk Skole i 6 klasseværelser.
Forældre og søskende skulle bo på den tilhørende campingplads.
Nogle havde booket sig ind på den lokale kro. Klubben havde lejet et stort
fællestelt, som var sat op på campingpladsen, da vi ankom. Det blev bl.a
brugt til fælles spisning fredag og lørdag aften.
De fleste hold skulle i kamp allerede fredag eftermiddag. Herefter var der
kampe både lørdag og søndag.
Der var stor
opbakning til
hinandens kampe.
Der blev spillet mange
spændende og
underholdende
kampe.
U12 pigerne
vandt en straffe
konkurrence
om at komme i
semifinalen.
De sluttede på en flot 4. Plads.
U11, U13 og U15 drenge spillede mange spændende og tætte kampe,
men sluttede også lige uden for medaljerækkerne.
U15 drenge stillede op i helt nyt spillertøj, sponseret af Lægerne Prinsessegade i Fredericia v/Christina Kraaer og slagtermester Hans Erik Kraaer,
Gelsted. Tusind tak for tøjet.
U15 pigerne var i kamp mod nogle store jyske piger, men gav aldrig op og
endte med flotte bronzemedaljer.
U12 drengene vandt deres pulje, men måtte i kvartfinalen ud i straffe
konkurrence, hvor Christian Bruun hev en fantomredning frem, hvorefter
Tobias Thorenfeldt sikrede sejren. Semifinale og finale blev vundet efter
utrolig flot fodbold.
U10 pigerne fejede al
modstand af banen og
vandt hele stævnet.
Flot indsats af John
Olsens piger. Sejren
var ekstra flot, da kun
en af pigerne var U10
spiller. De øvrige er
kun 8 og 9 år.
Efter præmieoverrækkelsen søndag eftermiddag og oprydning
på skolen var alle klar
til at drage hjemad til en velfortjent sommerferie.
På klubbens vegne vil trænere og ledere gerne takke forældre og søskende for god opbakning til kampene og socialt samvær.
Sidst men ikke mindst stor tak til alle spillere, som repræsenterede klubben på flotteste vis, både på og udenfor banen.
Kenneth Risum
God sommer til alle.

Husk ! DEADLINE næste nummer - Mandag d. 24/09-2012 - Kl. 18:00

