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Alle artikler, meddelelser, m.m. bedes om muligt sendt som
elektronisk fil, evt. som e-mail, eller word dokument, til
E-mail : post@gelstedbladet.dk
Evt. papir billedmateriale til postkassen SuperBrugsen Gelsted,
eller sendes til : Billedværkstedet, Ørsbjergskov 7 - 5591 Gelsted.
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
om foreningsarbejde, eller arrangementer, så tøv ikke, skriv og send det til
Gelsted Bladet, som altid ønsker en god bred orientering for læserne.
OBS. GelstedBladet kan ikke holdes ansvarlig for indhold, trykt i bladet, der er indsendt af brugerne af bladet. Forbehold for trykfejl.

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v.
Hvad sker der i fremtiden hos jer ? Hvad har I af aktiviteter på programmet ?. Hvis I sender jeres planer, og hvad der nu ellers sker hos
jer lidt ud i fremtiden, bringer vi det gerne her i GelstedBladet, og for
at støtte økonomien er det gratis !
Så fat tastaturet og få sendt jeres aktivitetsprogram til :

post@gelstedbladet.dk
Så bringer vi det i bladet
(hvis pladsen tillader)

Vi vil selvfølgelig også gerne skrive om nylige arrangementer I har
afholdt, og I må meget gerne medsende billeder fra arrangementet.
Massørerne i Gelsted

sundhedsklinikken
Bettina & Kaj Mariager
Ellen Trankjær
Julie Hvilshøj Andersen

Har du startet ny firma, lavet noget nyt i det gamle, send historien til
os, det er gratis reklame !
Skriv og send inden det er for sent, husk ”deadline”

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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Gelsted Bladet ønsker alle læsere og annoncører

En rigtig glædelig jul
&

Et lykkebringende nytår
Pengene ligger og flyder på gaden – saml dem op: Under dette motto har 57 været på kursus!

Bliv din egen energikonsulent v. Fo/Lof Ejby v. Lissen Christensen.
Tovholder og kursusleder er Bent Nielsen Gelsted. Dette kursus er tilrettelagt i tæt samarbejde med Middelfart
Kommune, der stiller medarbejdere til rådighed som oplægsholdere Ligeledes er der samarbejde med
forsyningsselskabet Tre. For der udlåner termografikamera til kurset, så du kan få billeder af, af hvor de "ømme
punkter" er i netop dit hus.Kursuslederen rykker ud og sammen med dig tager han billeder af dit hus. Billeder
som du får udleveret på en CD - rom skive. Ud fra billederne vil der på kursus 5 blive vist typiske eksempler på,
hvad termografibillederne kan fortælle om utætheder og manglende isolering.
Kurset har følgende forløb;
Kursus 1 starter d. 28.01. 2012 kl. 19.00 - 21.00, og efterfølgende mandage kursus 2 -3 -4 -5 – 6.
Søg på hjemmesiden Fo/Lof Ejby, så kan du læse hele programmet. Eller ring/skriv til Lissen.
Baggrund og finansiering af energirenoveringer - vi taler om udvidelse af rådighedsbeløb, tilbagebetalingstid
med mere. Hvad betyder det for salg af ejendom? Ved energianalytiker Henrik Kanstrup Frandsen.
Beregn besparelsesmulighederne i dit eget hus. Du hjælpes igennem Goènergis online beregninger.
Kursussted:
Byggesentrum, Hindsgavl All`e 2, 5500 Middelfart Mandag kl. 19.00 - 21.00 12 timer start Pris 750,00
Tilmelding til kursus nr. 4 af slagsen = ”først til mølle.” og max 20 deltagere.

FO/LOF Ejby
Lissen Christensen
Tlf. 64491463
folof.ejby@gmail.com

TOPREVISION
Revision, regnskab, skat, rådgivning, bogføring og C5 online

Registreret revisionsanpartsselskab
Mandal Allé 16A - 5500 Middelfart
Adelgade 79, 1. sal - 5400 Bogense

Tlf. 7020 0213
www.top-revision.dk
www.topc5.dk
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Oktoberfesten

Vidste du det?

Gelsted Forsamlingshus havde igen stuvende fuldt hus
til årets oktoberfest, der blev holdt den 27.10.

Nogle damer i Gelsted Seniorklub er i gang med at lære
hinanden noget nyt, som ellers er gammelt inden for
håndgerning, men nu oppe på banen igen.
Et af dem hedder Quilling, hvor man klipper små fine
forskellige strimler, som så sættes på kort. - Noget
andet interessant er Orgami/te pose foldning.
Andre ting der er gang i i damernes afdeling er strik hækle - brodere - sy - lave puslespil.

Det er dejligt at så mange mennesker støtter op om det
lokale initiativ.
Bestyrelsen og flere frivillige startede allerede fredag med at skrælle og koge kartofler – gøre plads på
scenen så begge orkestre kunne være der med deres
instrumenter. Vi pyntede op med blomster, guirlander
og kulørte lamper, så en fint pyntet sal kunne tage
imod 90 humørfyldte og festklædte gæster.

Der blev skænket fadøl i både hel og halvliters krus,
og en enkelt snaps eller to til sildemaden kunne også
købes. Stemningen var i top da De Fynske Tyrolere
startede festen. Efter sildemaden serveres jægerschnitzel med brasede kartofler, ærter og god hjemmelavet
jægersovs. Serveringen klares af bestyrelsen.
Kaffen og de hjemmebagte småkager blev indtaget i
pausen mellem De Fynske Tyrolere og Kvartetten ( tidligere Pretenders) Der blev danset på livet løs da Kvartetten spillede op kl. 21.30 og dansegulvet var fyldt op
lige til sidste dans kl. 01.00.
Søndag er der så oprydning og rengøring. for bestyrelsen, men det går som en leg, når bare festen har været
god.
Det var 5. gang at forsamlingshuset var pyntet op
til oktoberfest og når man spørger gæsterne, er det
bestemt ikke sidste gang, at de kommer. Mange gav
udtryk for, at de kommer igen 26.10.2013 hvor der
igen er oktoberfest i Gelsted Forsamlingshus. Så sæt
kryds i kalenderen.
Hilsen bestyrelsen for Støtteforeningen og bestyrelsen
for Gelsted Forsamlingshus.
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Længere nede i salen er der udstillet håndarbejder
som vi kan købe af de respektive "fabrikanter". f. eks.
tasker. forklæder. små børnestrik. f.eks sokker - smarte
gaveæsker og festkort med flotte motiver og nu også
nisser - ja hele tiden noget nyt i butikken, som der er
værd at besøge en onsdag mellem kl. 9 og 12.- Mange
gode julegave ideer ligger til besigtigelse.
Af øvrige aktiviteter spilles der bob, og rundt i salen
forskellige kortspil, og til den anden side er der gang i
at lære Nem id og øvrige brug af IT, som jo snart er et
krav fra samfundet.
Dagen hvor dette blev skrevet var der mødt 74 aktivister og "kursister" af alle arter til morgenkaffe og rundstykker.
Vi er jo på vej ind i vinterens hjerte, og da er det så
rigtig hyggeligt at kunne mødes her på Holmegården
Igen blev alle 84 pladser besat til julemiddagen d. 12.
december - samme dag som listen blev lagt ud.
Vi har ikke ændret på menuen, og efter denne kommer
vores præst og organist med Lucia børnene og underholder med julens sange.
NB: Sidste EDB kursusdag i år er onsdag d. 5. decem-
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Den seje Lunghøjbager lukker ikke.

ber, gr. julefesten d. 14. Alle aktiviteter starter igen
onsdag d. 9. januar i 2013.
Sidste badmintondag i år er d. 14. december . – Spørg
venligst i hallen hvornår vi starter igen i 2013.
http://www.wix.com/gelsted/seniorklub Tryk på denne
link, og se frem og tilbage om Seniorklubbens aktiviteter
Seniorklubben ønsker hermed alle en glædelig jul, samt
et på gensyn i det nye år, og tak for alt i det gamle.
bn

Kære Haveejere

Ikke endnu i hvert fald. Der verserer rygter om, at forretningen i Lunghøj lukker snart. Oven i købet har der
gået rygter om en konkurs. Gelstedbladet påtager sig
hermed at viderebringe sandheden fra hestens egen
mule: Niels Agner fylder 60 år en gang i juni måned
næste år. Derefter trækker bagerparret sig tilbage.
Datoen er endnu ikke lagt fast; men der er altså ingen
planer om lukning før den begivenhed.
Karsten.
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med tandprotese,
grønt dagplejelogomen
på ryggen
blevet forbyttet
ved oktoberfesten.
livskvalitet.

Når I planter om, har aflæggere eller stiklinger tilovers, Henvendelse 29 71 36 91.
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tænder, og vi kan igen spise, synge, grine og kysse
Det er livskvalitet.
Odense C
Rugårdsvej 103 B · Tlf. 66 16 91 61

– Dyrt? Det kan diskuteres. Men vi er os det værd.

Vidste du også at ...

Aarup
Søndergade 2 · Tlf. 64 43 22
00
TANDPROTESER
MED TRYG

FULD TILFREDSHED ELLER P
Middelfart
Teglgårdsparken 100 · Tlf. 64 41 54 00

Behandlinger
Der i SuperBrugsen i Gelsted hænger en postkasse
til dem finansieres.
www.tpt.dk
Små
afdragCD,
over op til 5 år.
der ikke kan aflevere deres historie elektronisk
(e-mail,
Kolding
o.lign.) til GelstedBladet
Behandlinger finansieres. Små afdrag over op til 5 år.
Kolding Midtp
- Brug den hvis du ikke kan maile din historie til os.
Bredgade 8 · Tlf. 75

Brørup
Søndergade 8 · Tlf. 7

www.tpt.d

Behandlinger finansieres. Små afdrag over op ti
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Zonen kommer til Gelsted.

Stationen var bemandet med 3 mand fra starten samt 2
køretøjer en ambulance og en kranvogn.

På Holmegården i Gelsted er der ankommet en gammel
I 1952 ophører samarbejdet mellem Schutte og Zonens
Automobilsprøjte mærket Bedford fra 1947, og her har
vi dannet lille gruppe, som skal i gang med en restaure- Redningskorps og stationen flytter til ny adresse hos
mekaniker Aage Andersen, Søndergade 3, som bliver
ring af sprøjten.
stationens nye leder.
I slutningen af 1962 bliver stationen i midlertid nedlagt
i forbindelse med sammenslutningen mellem Falck og
Zonen.
Den gamle sprøjtes historie starter helt tilbage før 1947
hvor ZR havde afgivet en ordre på 4 Automobilsprøjter,
hos en karetmager i Næstved.
Den ene af sprøjterne kommer i drift hos ZR i Nakskov
og får enhedsnummer 263.
Omkring sammenslutningen kom den til Fejø hvor den
tjente øen, som en Falck-Zone sprøjte, indtil den i 1977
kommer på museum på Gavnø Slot. Kort efter blev den
indlemmet i samlingen af ZR materiel hos Zonens Venner, som holder til på Andelslandsbyen i Holbæk.

Stationen som den så ud i 1952

Den har de sidste 40 år stået i en lade ved Holbæk,
som den tydelig bærer præg af, nu skal den sættes i
stand så den igen kommer til at fremstå, så tæt på ny
som det kan lade sig gøre.
Zone Redningskorpset har tidligere haft en station i Gelsted, hos Vognmand Folmer Schutte, Søndergade 15,
her lejede ZONEN sig ind tilbage i 1936.

Der skulle dog gå næsen 40 år inden sprøjten kom frem
i lyset igen, og nu står den i en garage på Holmegården
i Gelsted, hvor gruppen inden længe kan går i gang
med restaureringen.
På Gruppens vegne
Børge Andersen - tidligere redder og søn af
Aage Andersen Zonen i Gelsted.

Vidste du at....
Den første station i Gelsted 1936 billedet taget ved indvielsen
hos Folmer Schutte. - I gården til søndergade 15 tv. Ses
Helge Worm Nielsen i midten Folmer Schutte og
Helge Petersen.

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 !

Gelsted Hallens
Cafeteria
Tlf. 64 49 18 69
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”Frivillig Fredag”

Så kan du få din hund trænet.
Nu er der startet kvalificeret hundetræning i dit lokalområde.
Tanja Krainer Kjær er uddannet hundeadfærdsinstruktør
hos Rie Ravn, og startede i sommers træningsplads i
Gelsted, hvor hun bor med sine to hunde - en cockerspaniel og en landseer. -Det er jo skønt at kunne arbejde med noget man brænder så meget for, jeg har altid
interesseret mig for hunde og adfærd, så det er virkelig
en drøm der er gået i opfyldelse, fortæller den 25-årige
hundetræner.
Træningen foregår på små hold og fokuserer på familiehundens trivsel, dvs. at hundeejeren får redskaberne
til at få den bedst mulige hverdag med hunden. Kunne
det f.eks. ikke være skønt med en hund, der kommer
når du kalder, ikke hopper op, går pænt i line på gåturen? Disse ting er bl.a. noget af det Tanja kan hjælpe
dig med. Desuden afholdes der teori, hvor du får råd
til hvordan du lærer at forstå din hund bedre, og vi
taler om hvordan hunden skal stimuleres på den rigtige
måde, da der er alt for mange hunde der er fejlstimulerede i dag, fordi ejeren ikke ved bedre.
Navnet på hendes træningsplads hedder vuffelisjov,
som dækker over, at det skal være sjovt at være hund
til hundetræning - Vuffelisjov er seriøs hundetræning
på den sjove måde!

på Gelsted Plejecenter.
2011 var europæisk år for frivilligt arbejde og skulle
skabe opmærksomhed og debat om frivilligt arbejde og
aktiviteter i hele Europa, en af udløberne var ”Frivillig
Fredag” den sidste fredag i september. Dagens formål
er at markere og anerkende frivilligheden og synliggøre
det frivillige arbejde . At give borgere der ikke i forvejen
yder en frivillig indsats ,mulighed for at være frivillig for
en dag.

Gelsted plejecenter har ca. 20 frivillige og der er mange
aktiviteter
Gå ture med beboere, havehold der ordner terrasse,
kirkehold der tager beboerne med i kirke, en kiosk der
har åbent 2 gange om ugen, et bankohold, sang og
musik, fællesspisning for beboere, pårørende og naboer,
hygge eftermiddage, vågekoner der kommer efter pårørendes eller personalets ønsker.
Centerrådet og frivillige på Gelsted plejecenter havde
en dejlig ”frivillig Fredag ”med beboere og naboer.
Om formiddagen var der flere slags spil, bowling,
petanque, og forskellige kortspil.
Eftermiddagen gik med kaffe og lagkage, bankospil med
mange fine gevinster .
En rigtig hyggelig dag med mange frivillige, måske også
noget for dig ?
E.R.
Næste hold starter den 20.11.12, hvor vi træner i den
oplyste stald. Der er stadig ledige pladser, så skynd dig
at tilmelde dig!
For at læse mere og gå til tilmeldig, se Tanjas hjemmeside: www.vuffelisjov.dk eller kontakt hende på 28 26
48 33. Træningspladsen ligger på Aulbjergvej 7, 5591
Gelsted.

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
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www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

7

www.gelstedbladet.dk

Hobbyklubben
Starter nye kurser i uge 2
Mandag kl. 15.00 til 17.00 forskellige hobbyarbejde
Ved Hanne og Lise Lotte
Onsdag kl. 15.00 til 17.00 træarbejde
Ved Gert Jensen
Onsdag kl. 18.30 til 21.00 syning
Ved Lise Lotte og Kirsten
Pris 150 kr. for forårssæsonen

Lørdagskurser for børn og voksne
5. januar kl. 10.00 til 15.00 træarbejde ved Gert
2. februar voksmaling
2. marts sæbefremstilling m.m.
16. marts ting af gummi
6. april pil til haven.
Alle kurser foregår i klubbens lokaler på Holmegården
Søndergade 80 Gelsted
Pris for voksne 50 kr. børn 25 kr
Husk en madpakke til frokost
Yderlig oplysning og tilmelding til Kirsten tlf.30352995
eller mail Koldinghave@gmail.com

Her er man delt op i hold:
Et nybegynder hold, og et hold for de lidt mere øvede.
Hold 1 i ulige og hold 2 i lige uger med start efter kaffen
(undervisning 9:30 til 12:00)
Den ældre Aage Scheel Hansen hjælper ældre sammen
med andre ”ældre” hjælpere.
Aa. S. H. holder stadig ældre i gang i Pensionistforeningen mandage på skolen.
Preben Jørgensen tager sig af nybegyndere torsdage
også på Gelsted skole.
Ca. 45 personer af Gelsteds seniorer deltager i IT
undervisning i denne sæson.
Var det ikke også noget for dig ?

Støt vore

annoncører,
- Handel lokalt !

Dagplejen i Gelsted

I juni mdr. var dagplejen på den årlige sommerudflugt
til Hylkedam,
Lidt om EDB kurserne
Her havde børnene udstillet deres forskellige kunstværker, disse kunne så købes af forældrene.
Seniorklubben prøver at leve op til det i november 2014 De indkomne penge er efterfølgende blevet brugt til et
kommende papirløse samfund.
arrangement, hvor underholdning blev leveret af tusind
Ældre hjælper ældre med EDB-lære hver onsdag forkunstren Palle Krappe.
middag på Holmegården.

Både børn og dagplejer havde en fantastisk dag!!!!
Så vi vil her igennem takke alle de forælder som har
bidraget med at gøre denne dag mulig ved køb af børnenes kunst.
2 vejledere i gang med undervisning af 2 ”elever”

Gelsted Foderstof
Værkstedsvej 5
5591 Gelsted
Tlf. 64 49 12 23
Email: gelsted@hojlund.dk
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Med venlig hilsen dagplejen i Gelsted.
- Charlotte Jørgensen. -Tlf. 61271767
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Du finder vores ugeannonce i Folkebladet hver uge!
Nyt Nyt Nyt Nyt,
"Dagens Prisbombe" Hver dag ( mandag - fredag) en ny vare, til en "Super-billig-pris", kig ind i butikken
__________________________________________________________________________
+
Hver mandag

Slagterens hjemmelavet medister

1 kg. 35,00 kr.
__________________________________________________________
Hver lørdag & søndag
"weekend-pris" på vores

bakeoff-rundstykker

Frit valg, pr. stk.

2,95

___________________________
FORDI DET DU HANDLER MEST
- SKAL KOSTE MINDST

Husk hver dag har vi flere hundrede x-tra varer, til "discount pris"
_________________________________________________________
Åbningstider:
Mandag - søndag 8:00 - 19:00.
Postbutikken: Mandag - fredag 14:00 - 17:00
klip ud og gem.
Åbningstider jul & nytår:
frem til og med den 23. december, hver dag fra kl. 8:00 - 19:00
LUKKET den 24, 25 & 26. december
Den 27 - 30. december: 8:00 - 19:00
Den 31. december: 8:00 - 15:00
LUKKET den 1. januar
Fra de. 1. januar: Mandag - søndag kl. 8:00 - 19:00
Der tages forbehold for evt. trykfejl !
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Gelsted Efterløn og Pensionistforening
- har afholdt deres årlige Julemiddag på Gelsted Kro,
med underholdning af Kondal-Duo der spillede julemelodier.

Gelsted Kro ønsker alle en glædelig jul og et
godt nytår,

Vi holder juleferie fra den 23 dec. til og med den 2/12013.
Husk at sætte x i kalenderen den 23 feb. 2013 ,
vi gentager succesen med krobal.

Nem og lækker aftensmad - til en go´ pris
Wienersnitzel m. brasede kartofler,
skysovs, ærter. 120,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,-

75 personer deltog i dette arrangement og havde en
hyggelig eftermiddag.

Ekstra sovs 20,Ekstra kartofler 20,-

Preben Jørgensen

Pommes frites 25,-

Fodbold U15/U17 Drenge
U17 drengene spillede en masse gode og tætte kampe
mod mange stærke modstandere. På trods af at halvdelen af spillerne kun er 14 år og op til 2 år yngre end
modstanderne, gjorde de det godt.

U15 holdet spillede en kamp uafgjort og vandt resten

Mad ud af huset – fra Gelsted

og dermed rækken. Nogle spillede på begge hold og ind
imellem lånte vi nogle U14 spillere.
Søndag den 30. September var 8 af drengene inviteret
af OB til at være bolddrenge til deres Superliga kamp.
Afslutningen på et godt efterår blev holdt sammen med
U15 pigerne.
Annbritt, Michael og Marianne sørgede for god mad i
klubhuset, inden turen gik til Middelfart for at se den
nye James Bond film.
Træningen fortsætter vinteren igennem. Så længe vejr
og baner er til det, træner vi hver onsdag fra 18.30 til
20.00. Samtidig er der indendørs træning hver lørdag
formiddag i Gelsted Hallen.

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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Glædelig jul
Næste weekend pynter vi op i familien til jul. Så det er
klar til første søndag i advent.
Julen står i høj kurs hos os. Børnene glæder sig og
det er en gave og få lov at se, hvordan deres glæde på
trods af at den har ændret sig gennem årene og er blevet mindre barnlig jo ældre de er blevet – på trods af
det - så er glæden intakt.
Og julen er forberedelsestid. Forberedelse til den største fest på året.
Julebag – juledekorationer – glögg og æbleskiver –
julefrokoster – julegaveindkøb. Som at klæde sit hjerte
i festdragt.
Og børnenes glæde i øjnene forstærker vores, de voksnes – det er en gave. Man skal huske og nyde den glæden, når den er der.
Det synes jeg, mange af bliver bedre til med årene.
Velvidende at glæden i denne verden er utrolig skrøbelig – det er modenhedens generøse gave.
OG ……..Jul er ikke bare idel glæde.
Når livet af den ene eller den anden grund gør ondt –
måske har man mistet – måske er man lige blevet fyret
– måske er der hård sygdom i den nærmeste familie –
grundene kan være så mange – når livet gør ondt, så
er julen som et lys, der lyser smerten op, forstærker
sorgen og vemodet.
For den der har det skidt er julen den værste tid på
året.
Jeg kan huske da jeg for mange år siden arbejdede på
kirkens korshær i Århus:
Den 23 december var det vist – den dag hvor børn er
ved at gå til i forventning – den dag gjaldede det igennem varmestuen, en mand der brølede sin smerte ud:
"Jeg hader den forbandede jul! Jeg hader den forbandede jul!"
Jeg glemmer det aldrig!!! Og jeg kendte hans historie
og jeg forstod ham så godt.
Jo, julen er for nogle mennesker den værste af alle
tider. December er en modbydelig mørk, men oplyst
ørken at komme igennem for mennesker, når livet er
gået i kludder eller modgangen er for stor.
Jeg er fuldstændig ligeglad med den forfejlede Karina
diskussion om fattigdom.
Fattigdom findes – også i Danmark. Materielt i nogen
grad og ikke mindst sjælelig. Fattige forældre lider
mere. Fattige børn lider mere. Fattige mennesker lider

mere. Udstødte mennesker lider mere.
Sårbare og sarte mennesker lider mere. Mange sørgende og ramte mennesker lider mere end ellers ind under
jul - som om det ikke var nok i forvejen. Ensomheden
føles stærkere end nogensinde, når det bliver jul.
Og ja - For julens mange lys og erindringer og drømme
og håb og længsler og lykkebilleder udstiller alt det mislykkede. Al det fattige og mislykkede og umulige ved et
menneske stilles til juleskue.
Mens julelysene brænder og brænder ned, og vi igen
og igen siger glædelig jul i munden på hinanden, bliver
glæden til et måske mere og mere fjernt punkt i et helt
andet univers, og smerterne kan for nogle bare vokse
og vokse og indimellem kan det hele blive så uudholdeligt, så smerterne bliver til råb i sind og gader:
Dem der har skal mere gives.
Dem der har glæden, deres glæde skal blive så meget
desto større. Og dem som næsten intet har fra dem
skal det lidt tages, de har.
Sådan er det i mange sammenhænge – som en livslov.
Har du – skal du få. Er du glad og tilfreds, udsender du
gode vibrationer til dine medmennesker og så får du så
meget desto mere tilbage. Det er den gode cirkel. Så er
der den onde. Som er så svær at bryde ud af, når man
er i den og det er vi alle i perioder af livet.
Livet er svært – man bliver forknyt og indelukket. Folk
viger udenom en.
Håbet og trøsten for os er, at lyset – julelyset ikke bare
er et lys der vil afsløre og fordømme. Julelyset har en
iboende kraft i sig. Det vil nå os. Varme vore forfrosne
hjerter op. For glæden, selvom den føles som en by i
Rusland – (Eller i Israel måske) så kommer den igen.
Det er den nye livslov der kom ind i verden Julenat. Det
lys, der kom til verden i en fattig, ussel stald i Bethlehem – det lys fængede netop der hvor der var allermest
mørkt og koldt og ubeboeligt.
Det er håbet for os alle sammen.
At Gud blev født julenat for at komme til os. Os der bor
i mørket.
Gud hos sit menneske. Julens inderste er forkyndelse
af, at Gud selv i Jesus bliver menneske. Gud blev kød
og blod. Med Jesus flytter Gud ind i menneskers liv. Med
Jesus født af fattige forældre, født langt ude i en stald
på en mark blandt de udsatte og fattigste er det selve
Gud, selve Kærligheden, der flytter ind lige i centrum
Fortsættes side 12
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af fattige og ensomme menneskers nød og
sårbarhed.
Lille og sårbar som et foster blev han. Fattig og udelukket fra starten fra hoteller og
herbergers varme blev han en udstødt. Et
flygtningebarn jagtet af magthaverne blev
han. Stald og krybbe. Siden kors og død
og Helvede. Så aldeles blev Jesus, Gud
selv, ramt, så alverdens ramte og fattige
og fortabte i ham har en solidarisk bror
med indsigt og nærvær, og en frelsende og
befriende kærlighed til os alle.
Og de første til at høre nyheden var de fattige hyrder på natholdet. De blev ikke regnet for rigtige mennesker, men af Gud blev
de regnet med, elsket og agtet så højt, så
de som de første hørte budskabet om glæden for hele folket.
"Fattig du gjorde dig med flid
rige blev vi til evig tid."

På den næste tids kalender
står følgende tiltag:
Samarbejdende Sogne har tre programpunkter, der fortsætter efterårets tema:
”Når livet gør ondt”
D. 22. januar kommer idehistoriker og
forstander på Testrup Højskole: Jørgen
Carlsen og fortæller om Søren Kierkegaard, og om hans opfattelse af fortvivlelse.
Jøregn Carlsen er Kierkegaard ekspert, og
netop i 2013 er det 200 år siden Kierkegaard blev født.
I februar kommer Henning Jensen og fortæller om depression og angst.
I marts, i påskeugen bliver det Johannespassionen.
Se nærmere annoncering senere.

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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Årets julekoncerter:

Tanderup
Døde:

Onsdag d. 12. december i Tanderup Kirke,
kl. 19.00
Mandag d. 17. december i Gelsted Kirke,
kl. 19.00

Leo Sørensen
Højsholmvej 9, Håre
Død 24.oktober 2012

Kom og syng med på julens sange og salmer, krydret med kor, trompet og Luciaoptog. Desuden oplæsning af Johannes Møllehaves gendigtning af juleevangeliet.

Ingrid Kirstine
Søndergaard Bang
Hovvej 30, Tanderup
Død 15.november 2012

Medvirkende er både børnekor og ungdomskor fra kirkerne, - og gæster er Martin Knudsen, trompetist fra Sydslesvigsk
Regimentskorps, og Bjørn Elkjær, pianist.

Døbte:

Alle er velkomne, gratis adgang.

Maja Schelde Arnesen
Belsetveien 78, Rykkinn,
Norge
Døbt d.30.september 2012
Gelsted
Døde:

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. 23 80 39 38
email: larsreinholt@mail.dk

Guttormur Christiansen
Tårupvej 12 X,
Gelsted
Død 1.oktober 2012
Jørgen Villy Rasmussen
Fredensgade 43 D,
Gelsted
Død 10.Oktober 2012
Gudrun Thorgunna Knudsen

Klyngerne 28, Nr. Aaby
Død 17.oktober 2012

Graverkontor i Tanderup

Marie Mathilde Pedersen
Anlægsvej 13A, Ejby
Død 7.november 2012

Jørgen Henriksen
Tlf: 21 79 53 25
E-Mail: tanderupkirke@hotmail.dk

Hans Ove Jørgensen
Vædehave 22, Hårslev
16.november 2012

Graverkontor i Gelsted

Døbte:
Malthe Rokkjær
Grønnegade 19, Gelsted
Døbt 11.november 2012

Tommy Rasmussen
Tlf. 23 41 03 35
E-Mail: TOR@KM.dk
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Fra det nye kirkeårs begyndelse,
1. søndag i advent, består Gelsted
Menighedsråd af følgende:

Gudstjenester i Tanderup og Gelsted kirker
December:
2.
1.s.advent
9.
2.s.advent
16.
23.
24.

3.s.advent
4.s.advent
juleaften

25.
26.
30.
31.

juledag
2.juledag
julesøndag
nytårsaften

Gelsted
9.30
DSN
14.00
DSN
minikonfirmation
11.00
DSN
9.00
LH
13.00
DSN
16.00
DSN
11.00
DSN
9.00
JCR
ingen
16.15
DSN

Januar:
6.
13.
20.
27.

helligtrekonger
1.s.e.helligtr.
sidste s.e.h.
septuagesima

11.00
9.30
9.00
11.00

DSN
DSN
JF
DSN

ingen
11.00
ingen
9.30.

Februar:
3.
10.
17.
24.

seksagesima
fastelavn
1.s.i fasten
2.s.i fasten

11.00
14.00
ingen
9.30

DSN
DSN

ingen
16.00
9.00
11.00

Forkortelser:

LH = Lars Højland
JCR = Jens Chr. Rothmann
JF = Johanne Fårup
DSN = Dorthe Stæhr Nielsen

DSN

Tanderup
11.00
DSN
ingen
9.30
ingen
14.30

DSN

9.30
ingen
9.30
15.00

DSN

DSN

DSN
DSN

DSN
DSN

DSN
JCR
DSN

Kim Lund, Dalbovej 10,
Camilla S. Jørgensen, Agerstien 7,
Hanne B. Andersen, Grønnegade 18,
Erna Kjær Torbensen, Dammen 8,
Lisbeth Tjørnehøj, Tornhøjvangen 17,
Per Andersen, Grønnegade 18
Grete Hansen, Agerstien 52.
Suppleanter:
Michael Tayler, Toftevangen 47,
Ketty Christiansen, Møllevej 30.

Nye menighedsrådsmedlemmer i
Tanderup fra 1. søndag i advent.
Berner Nielsen, Jacob Gades Vej 18,
5610 Assens
Inger Jørgensen, Wedellsborgvej 3,
5592 Ejby
Helle Jørgensen, Enggårdsvej 21,
5591 Gelsted
Georgina Bodo, Emtekær Gade 4,
5592 Ejby
Heidi Olsen, Hovvej 49, 5591 Gelsted
Suppleanter:
Trine Bang Andersen, Nymarksvej 12,
5591 Gelsted
Gerda Christensen, Tanderupvej 64,
5591 Gelsted
Lisbet Hansen, Brændemøllevej 10 ,
5591 Gelsted
Ulla Led, Hjortegyden26, 5591 Gelsted

Hjemmeside-problem: Den sidste tid er rigtig mange kommet ind på en ældre udgave af Gelsted Kirkes hjemmeside. På google kommer flere forslag til link, men det er ikke dem alle, der er opdaterede. Find den med de
rigtige kirketider, så er du på rette vej. Vi vil forsøge at lokalisere problemet, så gamle sider bliver slettet.
VH - Gelsted menighedsråd.

Brug den lokale aftenskole
Ellers forsvinder den. - Henv. til
Lissen Christensen tlf. 64491463
folof.ejby@gmail.com
www.folofejby.aftenskole.dk
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Lidt fra Fodbold U8 Drenge
U8 Drenge sluttede sæsonen af med et ekstra stævne
Lørdag den 3. november på B1913’s stadion. Det var
vådt og pløret men det betyder ikke noget for en rigtig
fodboldspiller.
Vi har haft et godt efterår og drengene har været stabile til træning 2 gange om ugen, hvor vi har været
mellem 10 til 12 drenge hver gang.

forsamlingshuset, mens de store børn er flyttet sammen i hallen, hvor tre hold træner side om side.
Holdene for de voksne er spredt ud til Holmegården,
klubhuset og i Pytten .

Vi vil gerne takke alle drenge for en god indsats og
jeres gode humør, - vi ses til indendørs på Fredag.
De bedste fodbold hilsner

- Jesper, Joakim og Søren

Der har været en udfordring at få fordelt udstyret fra
gymnastiksalen på en sådan måde, at alle holdene kan
få den samme gode gymnastik oplevelse som de plejer.
Efterhånden er alle ting dog faldet på plads og vi kan
give vores fulde opmærksomhed til det vigtigste – at
komme ud og få rørt kroppen.

Fra venstre: Markus, Oliver, Carl Emil, Janik, Lucas, Magnus og Frederik

En anderledes gymnastik sæson
Gymnastik sæsonen i Gelsted er kommet godt i gang
og masser af glade gymnaster – små som store – kan
hver uge nyde at få sved på panden, når de bruger
deres krop.
Sæsonen i år er startet anderledes end tidligere år, da
vi på grund af ombygningen på skolen ikke kan benytte
gymnastik salen som normalt.
Det har derfor været nødvendigt at finde lokaler til
at erstatte gymnastiksalen, men vi har heldigvis fået
hjælp fra flere kanter.
De mindste kan hoppe, løbe, synge og slå kolbøtter i

Vi er glade for at gymnasterne i Gelsted har hjulpet os
godt i gang med denne sæson og håber at endnu flere
vil komme til, når vi næste sæson kan invitere til gymnastik i den nye gymnastiksal på skolen.

På gymnastikudvalgets vegne

- Kristoffer Moos

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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Zumba-sæsonen
er i gang igen!

Så er vi igen i gang med Zumba, denne gang på Holmegården.
Holmegården har været så venlige at lade os opbevare
zumba-udstyret i deres lokaler, og derfor har vi været
nødt til at få lavet en kasse til bl.a. at opbevare håndvægte i.
Kassen er sponsoreret af Gelsted Tømmerhandel og
Peter Brink. Vi siger mange tak for hjælpen!

mangle en bane.
Enkelte hold træner udendørs så længe været tillader
det. Onsdag træner U12-U13-U15-U17 drenge og U15
piger. torsdag træner u14 drenge. Derudover deltager
veteranerne i en 4 holds 7mands træningsturnering på
med Skovby, Ejby og Fjelsted/Harndrup.
Herre senior har fulført efterårssæsonen fint, flot anført
af Nicolaj, Jonas og Ib. De har kæmpet flot for at få
begge senior hold til kamp hver weekend. Vi er alle
enige om at vi meget gerne vil have ny træner til at
stå i spidsen for seniorafdelingen. Vi søger på nuværende tidspunkt efter en seniortræner. Har I nogle gode
emner eller kender en der vil så bed vekommende om
at henvende sig til udvalget.
Indefodbolden er i fuld gang. Der træneres både i Gelsted og Ejbyhallen. se træningstider på www.gelstedfodbold.dk
Det årlige Gelsted stævne for ungdomshold er den 8.
og 9. december i Gelstedhallen.

Vi danser i 3 hold. De 2 første hold er i fyldt godt op,
men har du lyst er der stadig ledige pladser på holdet
fra kl. 19.30-20.30, for nærmere oplysninger;
Kontakt Karen tlf.: 27288954.
Venlig hilsen Laura og Karen,
Gymnastikudvalget

Tak til alle trænere, spillere og hjælpere i klubhuset og
tøjvaskere for jeres gode indsats for fodboldafdelingen.
Det er en fornøjelse at have sådan et team at frivilllige
hjælpere som får klubben til at fungere hver dag året
rundt.
Rigtig glædelig jul til jer alle.
Fodboldafdelingen
Rasmus, Jesper, Marianne og Britta

NYT FRA FODBOLDAFDELINGEN
En lang efterårssæson er vel overstået. Det har været
et meget turbulent efterår både med plads til træning
og flytning af kampe for at alle har kunnet være her. Vi
har virkelig manglet det gamle stadion, som vi kunne
bruge lidt af i foråret. Kommunen er så småt begyndt
at renovere grusbanen og det ville være rart hvis den
kunne bruges i foråret, hvor vi igen kommer til at

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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Da der var masser af vildt
i mose, skov og på mark.

Stubgården ca. 1943-45. Brødkuskene fra Ejby-bageren får sig en
snak med Minna (med fletninger)
og søsteren Eva, begge børnebørn
af Jens Rasmussen, Stubgård.

alle her, men noget, der optog Jens
meget var, hvordan man kunne kontrollere jagten og dermed sikre, at
dyrebestanden kunne vokse og ikke
risikerede at dø ud.

Hønnerup og Gjelsted kunne gjerne
hvert Aar skyde omkring ved 20
Harer og 30 a 40 Høns (agerhøns),
og de bedste Jægere i Taarup og
Lunge naaede gjerne op mod 50
Harer og henimod 100 Høns, men
de havde ogsaa de bedste Jagtdistrikter. Der blev saa foruden skudt
Fasaner, Bekkasiner, Ænder og
andet Vildt.
Her en Fortegnelse over, hvor
meget Vildt der blev skudt i de 10
Aar, vi havde Foreningen. Af denne
Fortegnelse ses det, at det er gaaet
frem med Vildtbestanden under
Jagtforeningens kontrol.”

Overskrift på dagbogen.
Jeg vil lade Jens tale:
”Jagtforeningen i Gjelsted Sogn.
I 10 Aar fra 1888 til 1898 havde vi en
Jagtforening her i Gjelsted Sogn. Vi
var 12 Jægere, der havde leiet Jagten
og gav hver 8 Kroner om Aaret. De
Lodseiere, der havde Jord, hvorpaa
Jagten var leiet, kunne faa lov at gaa
paa Jagt, naar de løste et Jagtkort til
2 Kroner. Andre, der ikke havde Jord,
kun-ne ogsaa gaa på Jagt, naar de
løste et Jagtkort til 8 Kr. Men disse
udenfor Foreningen, skulle saa overholde de Bestemmelser, som Foreningen tog med Hensyn til Vildtets Fredning og andre Bestemmelser.”

Blandt de mange arkivalier, som
Minna Schelde Madsen har arvet
efter sine aner på Stubgården i
Kingstrup, er der flere dagbøger,
som Minnas bedstefar, Jens Rasmussen, har skrevet om livets
gang i landsbyen og nærmeste
omegn. Han påbegyndte dagEt jagtskema
bøgerne allerede i 1861, da han
var 17 år gammel. Vi bliver i den
På Jagt i Lunge Bjerge, som vi
grad taget ved hånden af Jens og
ogsaa kaldte de Fynske Alper.
følger, hvad der optog den unge
land-mandssøn. Ud over arbejdsli”Jeg husker, vi engang var 3 Jægevet, hans begejstring for ”smukke
re her fra Kindstrup og Hønnerup,
damer” til diverse baller og privatHer følger så nogle detaljerede
der traf sammen med 3 andre
fester, familielivet, vennerne, kortbestemmelser.
Haren
havde
det
Jægere inde på Lunge Mark. Vi
spil, naboerne og krigen i 1864,
svært,
så
det
første
år
var
der
totalt
blev da enige om at følges ad ud
blot for at nævne lidt af det, han
forbud
mod
at
skyde
harer.
Når
man
i Lunge Bjerge. Vi spredte Os saa
så rundhåndet øser ud af, har han
mødte en flok høns (agerhøns), måtte over den Del, som hørte til Lunge,
meget detaljeret skrevet om sin
man ikke skyde flere, end at der altid
og uden at slaa nogle videre Slag
helt store passion, jagt og fiskeri.
var
4-5
stykker
tilbage
i
flokken.
ud til Siderne, gik vi saa rask hen
Der er stort set ikke én dag, han
over Terrænet og skjød 18 Høns,
ikke enten er på jagt i Kingstrup
De penge, foreningen fik ind, blev
hvoraf jeg skjød de 6.”
eller andre steder, eller er på
efter
bedste
skøn
uddelt
til
værdigt
EuroPur
ZSB 14-3 E og 22-3E
E
fiskeri i Kingstrup
og Ejby Moser.
Pur
ZSB
14 -3 E og
22-3
trængende i sognet til jul.
”En anden
anden Gang gik jeg ene
Danmarks mest energieffektive
naturgaskedel
Man får detmest
indtryk, at jagtgeværet
arks
energieffektive
naturgaskede
derud,
og
jeg
har aldrig set saa
og senere riflen var hans trofaste
følgesvende, uanset om han var på Med Jagtforeningen fik vildtet det
generelt meget
markarbejde, til smed, på besøg
bedre. Jens skrihos nogen eller til fest.
ver, at det var en
fornøjelse at gå på
– Europas mest solgte
Man får den ene spændende jagtjagt.” De bedste
EuroPur ZSB 14-3 E og 22-3 E
historie efter den anden. Det vil
Spar
min.
Jægere i Kindstrup,
ikke være muligt, at bringe dem
50% på dinDanmarks mest energieffektive naturgasked
Energimærke:

Elforbrug:

Miljøbelastning:

ATMOS brændekedel
Energimærke:

Elforbrug:

Miljøbelastning:

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

• 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

varmeregning

Alt indenfor bogføring til små og
mellemstore virksomheder

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
mange Høns på en Jagttur før.
I Førstningen skjød jeg nogle forbiere. Jeg havde den Dag slemt
med Gigt i min højre Skulder, og da
saa Hunden staar igjen, saa svingede jeg rundt Armen en tid for at
faa Bevægelse i Armen og lod saa
Hunden gaa paa. Der kom 3 Høns
og jeg dublede De to og Skjød saa
4 bagefter. Jeg har skudt mange
Høns, men mærkeligt er det, at
jeg kuns én Gang på en Jagttur
har skudt mere end 6 Høns. Den
ene Gang skjød jeg én Fasan og 7
Høns.”
At jagtturene ikke kun handlede
om at få bytte med hjem fortæller
Jens med denne lille historie om
stemningen i Lunge Bjerge:
”Selvom man ikke fik noget Vildt,
saa syntes jeg altid, det var interessant at gaa paa Jagt derude i
disse Lyngbakker og Dale. Der var
saa stille derude, og naar vi saa
laa der i en Dal mellem Bakker-ne,
saa var det ligesom vi var kommen
bort fra Verdens Tummel og Rummel. Ingen Huse og ingen Færden
af Mennesker, da var det som at vi
var kommen i Drømmenes Land.
Men sjældent fik man Lov at ligge
ret længe før vor Ledsager, Hunden mindede Os om, at vi ikke var
Kommen der for at ligge og drømme, og naar vi saa kunne finde
Vildt og faa noget i Tasken, saa
var det en fornøielig Tur, baade for
Jæger og Hund.”
Dagbogen er ikke komplet for hele
Jens,s liv. Det har knebet med tid
til at skrive efter giftermålet med
Mine og med at sikre, at deres 10
børn kom ”godt i vej”

her i denne Bog, saa er der vel nok
gaaet nogle tabt, og jeg har heller
ikke stadig holdt Dagbog, men vil nu
indskrive dem, jeg har.”
Han fortsatte ufortrødent ogsaa efter
flytningen fra Stubgården til huset
”Toftebo” tæt ved.” Mine” døde i 1927,
og Jens måtte leve alene med sine
mange børn, gode gamle naboer og
venner som flittige gæster.
Han var på sine gamle dage slemt
plaget at smerter i ryggen, men fortsatte det bedste, han kunne, med
at gå til hånde hos sønnen Peter
på Stubgården, hvor han boede på
aftægt til sin død i 1934.

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

Venlig hilsen Hans Jensen.

Herfra kommer varmen
til børneuniverset
Man kan næsten tro at det var løgn
når man kigger ned i udgravningerne ved børneuniverset.

Der står vand overalt, men op af
jorden kommer der mystiske rør
og slanger, som Gelsted Bladets
udsendte får at vide at det er rør
til varmen i bygningerne, når de en
gang er færdige.

Jens Rasmussen foran Toftebo
omkring 1925-30.
Dagbogen slutter med disse ord:

Jens genoptog dagbogsskrivningen
i 1921 med følgende ord:
”Da jeg ikke før nu kom til at indskrive mine Dagbogsoptegnelser

Kilder: Dagbog hos Minna Schelde
Madsen, Kingstrup. Kirkebøger, Folketællinger og eget arkiv.

Har du set GelstedBladets hjemmeside,
med mange gode links.

Jens stopper med at skrive dagbog.

www.gelstedbladet.dk

Tlf. 64 49 22 99

Vi reparerer også din bil

Geoteknik og Miljøopgaver, så er det COWI A/S.

Husby Auto Storegade 23
5592 Ejby - Tlf. 64781446

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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Fra Gelsted til Kastrup Lufthavn.
Manden, der i Odense trådte ind i IC3 toget med sin
kuffert, så sig søgende om efter sin reserverede plads.
Han var 5 min. før ankommet med RE toget fra Gelsted
Station. Han skulle til lufthavnen. Han havde vænnet
sig til ofte at bruge toget. Selvfølgelig hændte det da,
at han tog bilen. Men da det var før problemer blev
afløst af udfordringer, havde han ofte haft problemer i
motorvejstrafikken omkring København og derfor valgte han altså ofte toget. Desuden læste han jo næsten
dagligt om, hvor meget bedre det var for miljøet.
Nu fandt han sin plads og fik sig anbragt overfor en
medrejsende, som han kunne se var med fra Århus og
skulle til København K. Det var en effektiv forretningskvinde, som arbejdede flittigt på sin laptop. Og sådan
en forstyrrer man ikke uden videre. På Storebæltsbroen
holder hun en pause og manden taler forsigtigt til
hende. Hvor skal hun hen og hvorfor ?. I Gelsted er de
nysgerrige og vil for øvrigt gerne gøre nye bekendtskaber. Tidligere ville han vel have budt på en cigaret. Men
den mulighed er for længst afskaffet.
Forretningskvinden fortæller, at hun pendler frem og
tilbage hver dag mellem Århus og København. Hun er
vist noget på et advokatkontor eller sådan noget. ”Det
er sørme langt at rejse hver dag” siger ham fra Gelsted
”så kunne du godt tænke dig at få rejsetiden afkortet,
kan jeg tænke mig.” Men det synes kvinden fra Århus
ikke er så vigtigt. Hun arbejder jo straks fra hun tager
plads i toget og udnytter hvert et minut af rejsetiden,
når bare hun kan undgå forstyrrelser, som f. eks. når
en medrejsende uopfordret taler til hende. Hun kender
mange, der som hun pendler og alle er de enige om, at
præcise afgange er vigtigere end 10 min. kortere rejsetid. ”For den tid vi står og venter på perronen uden at
vide, hvornår toget virkelig går; det er den tid, der er
spildtid.
”Men DSB skulle nu have noget hurtigere materiel”
siger ham fra Gelsted, ”jeg kom til Odense med et RE
tog fra Gelsted. Det er vist det køretøj, der kan accelerere langsomst uden at blive holdende.” Han sidder og
tænker lidt på hvordan de elektrisk drevne regionaltog
kører omkring Frankfurt. Ind til perron, dørene åben,
hundreder af personer skifter plads, dørene i, videre.
På den måde får de nok lidt mere ud af skinnekapaciteten, alt andet lige. Men nu er Vestfyn jo ikke Frankfurt.
Nu er den effektive kvinde gået i gang med sit arbejde
igen, og manden fra Gelsted brænder nogen tid inde
med yderligere snak.
Omkring Roskilde kommer kvinden til at se op fra computeren og manden benytter øjeblikket til at vende tilbage til det brændende spørgsmål, om det er vigtigt at
korte af rejsetiden.

”Ved du, at DSB kan korte rejsetiden fra Århus til
København, ved at lukke nogle stationer på Vestfyn.
Kan du ikke godt se, det ville være en stor fordel for
dig?” Men kvinden synes stadig ikke det er så vigtigt.
”Jeg vil gerne vide præcis, hvornår vi kører og hvornår
vi ankommer. Så er 10 min. mere eller mindre ikke så
vigtigt. Nu skal du bare vente til vi kommer til Høje
Tåstrup. Indtil nu er rejsen gået efter planen, men lur
mig om ikke vi kommer til at holde for rødt signal 5 –
10 minutter lige efter Høje Tåstrup. Det er nemlig nærmere der flaskehalsen er, tror jeg.”
Manden fra Gelsted tænker, at det har han også oplevet
rigtig mange gange.
”Borgmesteren i Odense siger altså selv, det er meget
vigtigt med kortere rejsetider. Og det kan godt være,
han ikke selv rejser med tog, men han er en meget
klog mand” forsøger han sig med et nyt argument.
”Han er måske født i Århus?” spørger kvinden og afslører dermed, hvad hun tænker om folk født uden for
Århus. ”Nej, men han er socialdemokrat” svarer ham
fra Gelsted.
Kvinden fra Århus forbavses over, at en socialdemokratisk borgmester går ind for at forringe offentlig transport i et nærområde. ”Er du sikker på, det ikke er en
århushistorie?” spørger hun. Men det er det ikke efter
hvad ham fra Gelsted ved.
Nu nåede toget frem til Høje Tåstrup og ved udkørslen
stoppes det af rødt signal. Kvinden havde pakket sine
sager sammen. Hun bander kraftigt. Nu holder vi her.
Jeg kunne have fortsat med mit arbejde, men ved jo
ikke hvornår vi kører igen. Manden giver hende ret.
”Men havde toget kunnet køre 160 km uden at holde
igen fra Århus, havde vi jo været her før der blev rødt.”
Ham fra Gelsted synes altså virkeligt, at DSB skal have
alle muligheder for at give den gas. Og synes ikke vi
skal være så bagstræberiske.
”Ha,” siger forretningskvinden ”det vil du ikke opleve i
vor tid. Hvis solen skinner når det er sommer, og det
kan jo ske, bliver skinnerne for skæve. Hvis det sner
om vinteren, og det kan jo ske, fungerer sporskifterne
ikke. Og hvis alt andet virker optimalt er deres signalsystem for langsomt. Og så længe de delvis må erstatte IC4 tog med de gamle RE togsæt fra 1978, har de
vist ikke mange togsæt der kan leve op til de ønsker.
De venter stadig for rødt lys. Manden fra Gelsted tænker over, hvad kvinden sagde. ”Måske har hun ret”
tænker han ”måske er der en masse andre ting DSB og
trafikministeren skulle arbejde på at få optimeret”
Nu håber han bare, det hele er en århushistorie. En
ikke særlig god århushistorie, men dog sådan en.
Karsten Laursen
Toftevangen 51 - 5591 Gelsted

Vi udfører alt i tømrerog snedkerarbejde
samt løser
specialopgaver
og totalentrepriser...

www.lebaek.dk

18

www.gelstedbladet.dk

SERVICESIDE:
Gelsted Folkedansere

Ørslev Forsamlingshus
Eftermiddagshold : 14:30 - 17:00
Aftenhold
: 19:30 - 22:00
Hver Onsdag fra Sept. til April
Nye såvel som nuværende dansere
er meget velkomne
www.gelstedfolkedansere.dk

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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Husk ! DEADLINE næste nummer - Mandag d. 21/01 2013 - Kl. 18:00
Gelsted kirke inviterer alle børn og voksne til en oplevelse i kirkerummet
TRIOfabulas

Dejlig er den Himmelblå
-

En kirkeopera om vejen til Bethlehem
For børn og voksne fra 0 år.

Tekst: NFS Grundtvig
Musikalsk bearbejdelse og instruktion: Tine K. Skau
Varighed 30 minutter
lørdag d. 12. januar, kl. 14.00
Forestillingen er meget børnevenlig og beregnet for børn og voksne fra 0 år.

Dejlig er den Himmelblå er fortællingen om De 3 vise Mænds vandring efter stjernen til Bethlehem.
Grundtvigs oprindeligt 19 vers lange digt, er tekstforlægget. Kendte og ukendte melodier, der er skrevet til salmeteksten, er vævet sammen til en kirkeopera fyldt med ømhed og poesi. Operaen rummer også musik af GF
Händel, temaet fra Olsenbanden og en enkelt rap om ”en stjerne med hjerne..”.
Det dramatiske højdepunkt er naturligvis synet af Jesusbarnet i Bethlehem.
Rammen er Grundtvigs egen: ”Skolemesterens” formanende ord om Jesusbarnets betydning for os mennesker.
Heri fortæller skolemesteren så historien via hovedpersonerne: Den gamle stjernemand, Kongen i Østerland og
kongens Søn.
I TRIOfabulas hænder får Skolemesteren dog sit at se til, eftersom eleverne ikke er helt så lydhøre, som forventet….

Dejlig er den Himmelblå er en historie, der fortælles sammen med publikum.
De fleste mennesker kender Grundtvigs ”Himmelblå”, men i TRIOfabulas hænder får historien en ekstra dimension. Den er nænsomt og poetisk fortalt med stor respekt for originaloplægget.
Der er noget at glæde sig til!

TRIOfabula er et opera- og koncertensemble, som har eksisteret siden 2000. Den består af ensembleleder
Tine Skau, Ingvil Bjaastad og Lisa Balle. De har alle gået på Det Fynske Musikkonservatorium, hvorfra de kender
hinanden.
TRIOfabulas ambition har fra ensemblets start været at præsentere musikdramatik, klassisk musik og gode historier for både børn og voksne. TRIOfabulas kirkeoperaer skrives af ensembleleder Tine K. Skau og produceres
af ensemblet i fællesskab.
Kirkeoperaen varer 30 minutter.

Vi glæder os til at se jer!

Julekonkurrence
For unge op til 15 år

Sæt disse bogstaver sammen til det rigtige ord
og vind en lækker godtepose fra SuperBrugsen i Gelsted

g r s n e u s b p u r e
Send dit svar til : konkurrence@gelstedbladet.dk - husk at skrive dit
navn, -telefon nr. eller e- mail. Så kontakter vi dig hvis du er den heldige
vinder.

Ejby Apotek

Vi bygger, renoverer og
bevarer Danmark

Algade 11, Ejby · Tlf. 63 46 51 00

Aarup Apotek

Bredgade 60, Aarup · Tlf. 63 46 51 05

Nørre Åby Apoteksudsalg
Østergade 34, Nørre Åby · Tlf. 63 46 51 08

Vissenbjerg Apoteksudsalg
Østervang 10 G, Vissenbjerg · Tlf. 63 46 51 09
Dit helbred og velvære, vores fælles udfordring
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Tømrer/ Snedkerfirma Henning Hansen
Hjortegyden 30 / 5591 Gelsted
Tlf. 64 78 10 48 / henning@hh-hansen.dk
www.hh-hansen.dk
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