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Vi reparerer også din bil

Dansk Dæk Service
-DÆK TIL ALLE FORMÅLHusby Auto Storegade 23
5592 Ejby - Tlf. 64781446

Gelsted Solcenter

Åbent alle ugens dage
Kl. 7:00 - 22:00 Gelsted Byvej 3
Tlf. 20 43 20 77
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Trafikministeren på Holmegården.
Da trafikminister Henrik Dam Kristensen mødtes med
over 50 borgere på Holmegården den 5. april fortalte
han bl.a., at det i spørgsmål om infrastrukturpolitik på
grund af de altid meget vidtrækkende konsekvenser
og store omkostninger er vigtigt med bred opbakning
bag beslutningerne. Han har selvsagt brug for tilslutning fra de fleste partier på Christiansborg.

rede så ud til at ligge et modspil til redegørelsen der
ventes fra Region Syddanmark, Fynbus og DSB.
På side 4 i dette blad kan du læse mere om hans
arbejde fra hans egen hånd.
Karsten

Den lille kunstskole tirsdage
og torsdage!
Underviser i bl.a. tegning og maling på mange forskellige måder og materialevalg. Bruger f.eks. papir eller
stoffer, og maler med pensler eller limpistoler.
Man lærer kunstforståelse, lærer om højlys og skygger. Man kan lære at lave figurer i stof med kraftig
lim.
Børnene hygger sig og har det rigtig godt i ”klassen”.
Den lille kunstskole er et godt alternativ til dem, som
ikke dyrker så megen sport.

Da trafikministeriet gik i gang med at analysere
betydningen af togstop ved de små stationer tværs
over Vestfyn, var det endnu ikke kendt, at trafikområdet ville blive tilført 27,5 milliard kroner fra beskatning
af Nordsøaktiviteter. Når nogle af disse midler bliver
brugt til at bygge to ekstra sæt spor til højhastighedstog mellem København og Århus med stop i Odense
og en ny Storstrømsbro og Fehmernbroen åbnes, vil
situationen for den nuværende regionale togtrafik her
på Vestfyn ændre sig.
Men det fik ikke trafikministeren til at love de fremmødte noget med hensyn til lukning eller ikke lukning
af togstop på Vestfyn.
Han har derimod bedt Region Syddanmark, Fynbus og
DSB om sammen at udarbejde et forslag til den fremtidige lokaltrafik her på egnen. Og vi kan jo så blot
håbe på, at disse instanser vil forsøge at finde løsninger, der kræver lidt mere hjerneaktivitet end blot at
lukke nogle stationer. Hvis ikke, så lader det til, at de
vil kunne påregne assistance her fra nærområdet.
Ole Dupont Kofod var nemlig mødt op for at høre
på trafikministeren. Han mener at kunne påvise,
at de nuværende køreplaner ganske enkelt er dårligt håndværk fra DSB´s side. Han havde medbragt
ændringsforslag, som angiveligt skulle kunne forbedre
situationen, så de langsomme regionaltog vil genere
landstrafikken langt mindre.
Trafikministeren fik en kopi med af dette arbejde og
udtrykte efterfølgende, at han var glad for, der alle-

Tirsdage fra 8 til 11 årige.
pt. 12 elever (maj 2013)
Torsdage fra 12 til 18 årige pt. 4 elever (maj 2013)
Velkommen til besøg, og se hvad vi laver på Holmegården.
Den lille kunstskole ledes af Lone Thorup
tlf. 31600975
bn

Har du set GelstedBladets hjemmeside,
med mange gode links.
www.gelstedbladet.dk
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Togbetjening på Vestfyn - fra afvikling til udvikling
DSB har gennem de seneste tre år behandlet de lokale togrejsende på Vestfyn særdeles dårligt med en
køreplan, som har unødig holdetid undervejs, dårlige forbindelser til øvrige tog i Odense, Middelfart og
Fredericia, højst uregelmæssige minuttal og de seneste 1½ år endvidere kun stoppet hver anden time ved
en række mindre stationer. Passagertallet er naturligvis faldet som konsekvens af dette.
Transportministeriet har for et ½ år siden udarbejdet et notat, som heldigvis er blevet opfanget og
offentliggjort via Fyens Stiftstidende, og som rummede et kommisorium for en arbejdsgruppe bestående
af DSB, FynBus og Regional Udvikling, der i større eller mindre grad ville afvikle togdriften på Vestfyn.
Man har lavet en fejlagtig kapacitetsberegning, og det lave antal passagerer fra bestemte stationer bruges
som argument for at reducere eller nedlægge jernbanedriften med regionaltog på Vestfyn. Problemet er,
at notatet var fyldt af fejl og unøjagtigheder, hvoraf nogle pt. officielt er indrømmet, men langt fra alle.
Alternativet
Men for at gøre en lang historie kort ER det muligt at betjene samtlige stationer mellem Odense og
Middelfart samt på længere sigt Erritsø ved Fredericia med timedrift. Det vil tilmed kræve mindre
materiel og personale Køretiderne er tilrettelagt efter det langsommeste materiel på strækningen og vil
kunne reduceres med mere velegnet materiel. Køreplanen vil på hverdage i grove træk se ud som følger:
Odense
Holmstrup
Tommerup
Skalbjerg
Bred
Aarup
Gelsted
Ejby
Ejby
Nr. Åby
Kauslunde
Middelfart
Fredericia

36
42
48
51
54
57
02
06
07
11
15
20
28
5.36-15.36
18.36-23.36

7.10
|
7.20
|
|
7.27
7.32
7.36
7.36
7.41
|
7.48
7.56

10
16
22
25
28
31
36
40
41
45
49
54
02
16.1018.10

Fredericia
Middelfart
Kauslunde
Nr. Åby
Ejby
Ejby
Gelsted
Aarup
Bred
Skalbjerg
Tommerup
Holmstrup
Odense

45
53
58
01
06
06
10
15
18
21
25
30
37
4.45-5.45
8.45-14.45
17.45-23.45

6.18
6.26
6.31
6.34
6.39
6.39
6.43
6.48
6.51
6.54
6.58
7.03
7.10

6.54
7.02
|
7.09
7.13
7.14
7.18
7.22
|
|
7.29
|
7.40

41
49
54
57
02
06
10
15
18
21
25
30
37
7.41
15.4116.41

Som det fremgår vil Gelsted (og de øvrige stationer) have timedrift med næsten faste minuttal, dog vil
tre afgange om eftermiddagen den ene vej være forskudt en halv time i.f.t. tiden resten af dagen.
Forbindelserne passer, så det vil tage godt 2 timer til/fra København, knap 3 kvarter til/fra Kolding og
knap 7 kvarter til/fra Århus.
Udvikling
Der er flere muligheder for at udvikle banen med forskellige tidsperspektiver.
Ovenstående køreplan kan indføres omgående og i hvert fald uden problemer til december.
Dernæst kan man forbedre adgangs- og (cykel-)parkeringsforhold ved stationen og skabe et byrum med
muligheder for at mødes og lave forskellige aktiviteter. Det kan være meget op til lokale kræfter,
hvordan det mere konkret skal udformes.
Tværgående buslinjer kan koordineres bedre med togene, hvorved et større opland kan få glæde at de
bedre forbindelser.
På to-års sigt kan man købe nye og mere velegnede tog til regionaldriften på Vestfyn. Det vil sige
elektriske 2-3 vognssæt med lavt gulv og en tophastighed på 140-160 km/t. Der findes mange
velfungerende muligheder at vælge imellem.
Når det nye dobbeltspor tages i drift ca. 2020 bliver der plads til at indsætte flere tog og køre i
halvtimesdrift en del af dagen.
Udfordringen er at overbevise DSB og politikere om, at udvikling er en god ide.
Ole Dupont Kofod, trafikkonsulent ved BedreTrafik
Man kan læse mere om sagen på http://bedretrafik.dk/fyn.html
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Når bøgen sprang
ud i 1950érne.
Det var altid en af de første
varme, solrige dage efter
bøgen var sprunget ud, at
førstelæreren i stationsskolen
traf den populære beslutning.
Undervisningen blev med
et snuptag suspenderet for
en dag og erstattet med en
skovtur til ”Gryden” i Ørsbjerg
Skov. Alle børn fra skolen
skulle med og ”Gryden” var
en mægtig lang og stejl skovskråning.
Flokken forlod skolen først
på dagen med fanebærer
i spidsen. Der blev sunget
kendte sange og alle havde
det dejligt i solen, med store
forventninger til madpakken
og saftevandet i bagagen.
Humøret var højt og ruten gik
ned ad Østergade og så ud ad
Mosevej (i dag Gelsted Mose),
som dengang var en grusvej.
Og det bedste sted i geledderne at opholde sig var derfor sikkert lige bagved fanen,
hvor det støvede mindst.
De børn der hørte hjemme i
Holme eller Lunghøj havde
tilladelse til at samle sig ved
højspændingsmasten ved
siden af Bøgebjerggård, hvor
Gelsted Mose træffer Sivkærvej. Her havde vi lejlighed til
spændende samvær allerede
inden, vi blev en del af optoget. Der var vi endnu uden
voksent opsyn og det betød
bl. a., at de store drenge
uden indblanding kunne klatre op i højspændingsmasten.
Oppe fra den udsigtspost
kunne de allerede før vi andre
se, når optoget var på vej ad
Mosevej. Den første afsløring
var en kæmpe støvsky i det
fjerne. Lidt senere skelnede
vi fanen i spidsen og senere
endnu var hele flokken synlig
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og vi kunne tilslutte os processionen.
På vej igennem skoven mod ”Gryden” gjorde vi holdt
én gang og sang en forårssang for den nyligt udsprungne bøg. Og et sted krydsede vi på skovstien en kilde,
hvor vandet endnu dengang var så rent, at vi måtte
drikke af det. Og også gjorde det. Skulle hastigheden i
kolonnen undervejs ende med at blive lidt for lav, kunne feltets bageste sætte i med at råbe: ”Hvis du ikke
rubber dig, kommer jeg og skubber dig.”
Vel ankommet til ”Gryden” blev madpakker og saftevand fortæret og derefter startede legen, der fortrinsvis gik ud på at løbe op og ned ad den afsindigt stejle
bjergskråning, der udgjorde ”Gryden.” Når jeg i dag
er så heldig overhovedet at kunne finde stedet igen,
kan jeg blive ganske vemodig ved at se på, hvor lille
og uanseelig skrænten er. Men hele lokaliteten med sin
beliggenhed ovenfor Brænde Ådal ved Mølleknappe er
også i dag et smukt sted, hvor jeg holder af at komme.
Ikke mere for at løbe op og ned ad skrænten, men derimod for at nyde stilheden og skønheden på dette sted.
Hjemvejen fulgte i skoven en anden rute end vejen
derud og et sted, hvor to skovstier krydser hinanden
stod et mægtigt fyrretræ. År efter år blev dette træs
omkreds kontrolleret ved at undersøge, hvor mange
børn der skulle holde i hinandens hænder for at kunne
nå uden om træet.
Efter sådan en forårsdag, den første der egnede sig i
maj måned, vendte skolebørnene fra Gelsted Stationsskole meget trætte og snavsede hjem til storvask og
drømmeløs søvn. Og næste dag var normal skoledag;
men en dag hvor børnene havde meget at drøfte med
hinanden.
Karsten

Trolden i Holmeskoven.

Der er et monster der brummer dagen lang inde i Holmeskoven. Støjen begynder kl. 5:30 om morgenen og
fortsætter til hen på eftermiddagen hver dag. Det knager og brager i skovtykningen og når vi fra Toftevangen
51 ser mod skoven, kan vi se, hvordan selv store 16
år gamle lærketræers kroner bliver rystet som af en
kæmpes hånd, hvorefter de kastes op i luften og forsvinder. Yderst forsigtigt har jeg nærmet mig uroens
center med det formål at aflure jætten, der åbenbart er
gået amok på vores bynære skov.
Det viser sig, at der er orden i kaos. Svanninge Skovservice er ved bl.a. at fjerne de træer, som har haft til
opgave at læ for de blivende træer og ”trække dem
med op.” Efter sigende et arbejde der ret beset burde
have været udført for 5 – 6 år siden. Nu sker det altså
og der vil også blive ryddet et stykke skov, hvor aske-

træerne er gået ud p. gr. a. en syge, der plager asketræer i store områder på Fyn. Maskinen der anvendes
står ikke meget tilbage for en kæmpe, en jætte eller
en skovtrold, når vi ser på, hvordan den med sin lange
udlæggerarm, der er forsynet med hydraulik, en stor
klo og en rundsav, skærer og samler træstammer,
sådan som du og jeg plukker blomster i grøftekanten.

Synet af den avancerede enmandsbetjente maskine
i arbejde har fået mig til at mindes Plenius fra mine
drengeår. I 1950érne arbejdede han for vognmand
Viggo Madsen i Lunghøj. Alle andre i det firma kørte
grus, træ eller gods på lastvogne; men Plenius var en
kusk af en ældre model. Han havde et tospand store,
kraftige heste og en vogn til transport af træstammer.
Når et arbejdssjak ved håndkraft havde skovet, blev de
fældede træer slæbt ud fra skovtykningen til skovvejen
af Plenius og en af hans to heste. Her blev stammerne
renset for grene med håndøkser. Når de var læsset på
den lange, lave vogn satte Plenius sig op på toppen af
læsset. Sindigt gik det så derfra ud af skoven hen ad
landevejen og frem til savværket.
Hestene behøvede ingen anvisninger fra Plenius, de
vidste hvad der skulle ske. Men han snakkede alligevel
med dem. Måske fordi han ikke havde andre at snakke
med derude i skoven. Når skovarbejderen fra Svanninge Skovservice sidder i sin vind- og vandtætte kabine,
har han en mobiltelefon i øret. Han behøver altså ikke
nøjes med at tale med maskinen. Men om han gør det
alligevel, kan vi ikke vide.
Karsten

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.
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Har du noget på hjerte ?

Kære Haveejere

Har du en mening om noget du gerne vil dele med
andre borgere i Gelsted og omegn, eller vil du dele en
god eller dårlig oplevelse med andre.
Vil du kommentere på en artikel fra bladet, eller vil du
rose nogen fra din by for en god indsats, så send en
mail til os på Gelsted Bladet, så vil vi prøve at bringe
det i bladet.

Når I planter om, har aflæggere eller stiklinger tilovers,
så tænk på den nye Børnehave og Vuggestue i Gelsted.
For vi skal i gang med at anlægge en fantastisk legeplads, med skønne planter og træer, til glæde for Gelsted og omegns mindste borgere, og personalet. Hvis I
ønsker at forære os noget, kontakt da venligst Kathrine:
krasch@dadlnet.dk eller 28 82 42 44
På vegne af bestyrelsen i Børnehuset Mælkevejen,
Stine Ruby Worsøe

Vi bringer ikke anonyme henvendelser, og bringer heller
ikke personlige angreb på andre navngivne personer.
Så fat tastaturet og send til Gelsted Bladet.
Venlig hilsen
Redaktionen

BIRKETRÆERNE IGEN
Jeg har til min undren - og glæde - ikke modtaget protester mod min barske indvending mod beskæring af
birketræerne ved Toftevej og Toftevangen. Jeg mener
stadig, hvad jeg skrev, for et beskåret birketræ får
aldrig sin 'normale' form igen.
Min protest skyldes min store naturglæde, og her skal
derfor også tilføjes min glæde over den pragtfulde
natur, vi her i Gelsted er omgivet af. Her findes Brandbæger, Gederams, Katost, Eng-nellikerod, Læge-Kulsukker, Dueurt og mange flere pragtfulde blomster (med
herlige navne!) Og mange ved sikkert ikke, at her også
findes fredede, vilde orkideer. Måske kender man Gøgeurt, men her er også Skov Hullæbe og Ægbladet Fliglæbe. Hvor de findes afslører jeg kun for få udvalgte.
Mange tror nemlig, at man bare kan grave en aflægger
op og plante i haven. Det vil altid mislykkes, for orkideer vil kun gro, hvor de selv bestemmer. Og desuden
er de som sagt fredede.
Som barn samlede mine veninder og jeg blomster og
pressede dem. Det bruger man vist ikke mere, men vi
lærte alle blomsternavnene at kende, ikke mindst i skolen. Mon man stadig gør det? - eller er det nok at gå ind
for 'grøn vækst' som begreb?
Kan man mon stadig sige som vor store salmedigter
Brorson (ham med "Op al den ting") skrev i midten af
1700-tallet:
Men er det ej en skændig ting,
den største part så blind omkring
i denne verden vanker!
Din skabning ser man daglig på,
dog ser man som man intet så,
AMP
og går i andre tanker.

Stiftende generalforsamling
Efter at der ikke er noget der hedder Gelsted husflid
mere, er der mange der har efterlyst en forening hvor
man kan gå på kreative kurser eller blot være sammen
med andre der brænder for at lave noget kreativt.
Der indkaldes derfor til stiftende generalforsamling på
Gelsted skole(den nederste gang) tirsdag den 18. juni
kl. 19.00
Dagsorden.
1.
Valg af bestyrelse til ny forening
2.
Valg af navn til foreningen
3.
Forslag til vedtægter.
Lise Lotte og Hanne

En dejlig tur i skoven - eller ?
Vi har her i Gelsted en masse dejlig skov med stier til
at færdes på. Der er så flot i skoven, særlig nu hvor alt
er lysegrønt.
På vejene i skoven kører der desværre store traktorer,
for der dyrkes jo skovbrug, og det skal de have lov til.
Disse maskiner laver store hjulspor, og når det så har
regnet, bliver disse spor meget plørede, men så kan vi
jo gå på ”toppen” mellem sporene.
Her kommer der så et andet problem. Vi har mange
der rider en tur på deres dejlige heste. De bruger også
disse stier hvor vi går, og når der så er pløret, så rider
de også i midten, hvor hestenes hove så plører stien
op, så vi andre slet ikke kan være der mere!
Kære hesteejer, kan I ikke ride nede i køresporet, og
så gemme midten til os vandrere, så er der plads til os
alle.
L.Hansen

Gelsted Hallens
Cafeteria
Tlf. 21 72 70 09 / Tlf. 21 72 70 07
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Hvor mange år har du boet i Gelsted?
Indlæg fra indsatsområdet ”Mødesteder”

I forbindelse med at der udarbejdes en udviklingsplan
for Gelsted og omegn, er vi en gruppe der arbejder
med indsatsområdet ”Mødesteder ”. Vi er; Leise 3 år,
Ann Lene 3 år, Birgithe 9 år og Joan 28 år. Nej, det
er ikke alderen, vi her har trukket frem, men i denne
forbindelse mere interessant, hvor længe vi har boet i
Gelsted.
I gruppen har vi et ønske om at videreudvikle mødesteder i Gelsted – men i første omgang vil vi sætte
fokus på begrebet ”Mødesteder”. Her skal det forstås
bredt som steder eller fora, hvor vi som mennesker kan
mødes i et frivilligt fællesskab med andre lokale.
Hvad betyder det for et lokalsamfund, at der er foreninger, klubber og interessefællesskaber? Ja, det betyder
selvfølgelig rigtig rigtig meget! De sidste par års debat
og rapportering fra byer, vi kan sammenligne os med,
fortæller os, at børnehave, skole, et rigt foreningsliv
og sammenhold er livsnerven i mindre lokalsamfund. I
Gelsted arbejder Børnehaven og Skolen på højtryk med
at definere sig på ny og skabe et børneunivers. Men
hvad med vores foreningsliv, klubberne og vores frivillige kræfter? Er der her brug for at ryste posen og definere sig på ny? Er alle behov dækket, eller er det tid
til at løfte blikket fra det daglige frivillige arbejde med
møder, tjanser, træning, kampe, turneringer, workshops
osv.? Det er interessant, hvordan vi kan holde fast i
det, der allerede virker her i Gelsted, men også interessant, hvordan vi kan være et skridt foran i videreudviklingen og fremtidssikringen af det.
Vi bor her; Gelsted, en mindre by, hvor vi nok har en
fornemmelse af hinanden, men der er nu alligevel stor
forskel på, om man er barnefødt, har giftet sig ind i
Gelsted eller er tilflytter af den ene eller anden grund.
Hvor ny eller gammel er du i Gelsted?

Vil du hjælpe med en brugerundersøgelse?
Vi har udarbejdet et spørgeskema og en online besvarelse foretages via www.gelsted.dk, eller du kan hente
spørgeskemaet i papirform, i Gelsted Brugs (afleveres
samme sted). Vi har brug for dit bidrag, og håber at
alle i husstanden vil lave en besvarelse.
Udfyld spørgeskemaet til vores brugerundersøgelse, så
du på bedst tænkelig vis er med til at sætte fokus på
styrker og svagheder ved vores ”mødesteder” her i Gelsted.
I vil naturligvis høre nærmere omkring opfølgningen på
brugerundersøgelsen.
Hvis du skulle få lyst til at kontakte os, med idèer eller
andet input, så er du meget velkommen. Kontaktperson
Leise Marcher 81 36 39 51

GENBRUGSBUTIKKEN

Gelsted borgerforening og lokaludvalget
afholder Skt. Hans på Holmegården.
Vi starter med fællesspisning med mulighed for at
bestille grillmad, købe drikkevarer og både se bål og
lytte til båltale.
SuperBrugsen tilbyder en færdig-pakket-grill-menu til 2 personer, med kotelet, tykstegsbøf,
pølse, kartoffelsalat, grønsalat
& flutes.
Pris 99,00 kr.
Der bliver også mulighed, for
at sammensætte din egen grillmenu, se opslag på Gelsted.dk

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,Ekstra sovs 20,Ekstra kartofler 20,Pommes frites 25,-

Mad ud af huset – fra Gelsted

Kro og Hotel

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

GELSTED

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
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Stolegymnastik
Gelsted Efterløn/Pensionistforening, har i 8 år haft
stolegymnastik for deres medlemmer på klubdage –
tirsdage i lige uger.

Det var vi rigtig glade for, og vi har talt om, at det er
underligt vi ikke har fået den ide tidligere.
Vi håber at der blandt de mange tilskuere var nogle,
der kunne få lyst til at danse folkedans.
Efter et år med skoleombygning, glæder vi os til atter
at kunne danse på Gelsted Skole.
Vi begynder ny sæson d. 4. sept.
Der er 3 faste aftener i Gelsted Forsamlingshus :
høstfest – juleafslutning og sæsonafslutning.
Se meget mere på vores hjemmeside :
www.gelstedfolkedansere.dk

Traktortræk i Gelsted
Den 27. april havde Nordvestfyns landboungdom arrangeret traktortræk på Brolykkes jorder i Tårup Udlod.
Der er stor tilslutning, ca. 25 gymnaster, flere over
90 år. Stolegymnastik har den fordel at man ikke skal
tænke på balancen, når man sidder ned, men man får
sved på panden og bruger alle muskler, ikke mindst lattermusklerne, det er vigtigt, også for ældre mennesker.
Efter gymnastikken er der sang, kaffebord og kortspil
Til efterårsæsonen mangler der en leder. Har du lyst til at lede holdet kan du kontakte formanden Åge Nørgård Tlf. 64491050
Der mangler også en pianist til sangene.
Edith Rasmussen

Gelsted Folkedansere.
Gelsted Folkedansere afsluttede sæson 2012 / 2013
onsdag d.27. marts.
Palmesøndag deltog vi med to hold ved Gelsteds gymnastikopvisning.

Der var tilmeldt 36 traktorer der skulle dyste om hvem
der kunne trække den tunge slæde længst og helst alle
100 m. som banen var på. Traktorerne startede om

morgenen med at blive vejet og inddelt i kategorier
efter vægt. Nogle traktorer kom fra lokalområdet og var
pyntet til lejligheden, medens andre kom langvejs fra
på blokvogne. Vejret var heldigvis med arrangørerne
og der var da også mange der lagde vejen forbi Tårup
Udlod for at se på de mange hestekræfter.
KH

Gelsted Foderstof
Værkstedsvej 5
5591 Gelsted
Tlf. 64 49 12 23
Email: gelsted@hojlund.dk
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Du finder vores annonce i Ugeavisen Vestfyn hver uge

1 STK

1 STK

1 STK

1 Flaske

10,95

5,75

9,50

12,35

X-tra Stærk Sennep, 400 gram
(kg-pris 14,38)

X-tra. Creme fraiche dressing, 400 ml.
(ltr-pris 27,38)

1 STK

" se efter X-tra mærket,

X-tra Remoulade, 400 gram
(kg-pris 23,75)

X-tra Stærk Sennep, 400 gram
(kg-pris 14,38)

når du handler ind, fordi det du handler mest - skal koste mindst"

X-tra
Isvafler
6 Stykker

1 PAKKE

1 Dåse.

20,95

7

50

X-tra Ananas i skiver 567/340
(kg-pris 22,06)

FORDI DET DU HANDLER MEST
- SKAL KOSTE MINDST
FOR
D
- SK I DET D
AL K
U
OST HAND
EM
IND LER ME
ST
ST

1 Pose

110,95
X-tra Kyllingefilet 2 kg. dybfrost
(kg-pris 55,48)

Der tages forbehold for evt. trykfejl !

7 dage om ugen, Mandag - søndag 8:00 - 19:00
Postbutikken: Mandag - fredag 14:00 - 17:00
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Årets konfirmander i Gelsted kirke

Mads – Magnus – Daniel – Casper – Emil – Simon
Laura – Kathrine – Emma – Maja – Kamilla – Nanna – Laura F

Mark – Tobias H – Sebastian – Simon – Mathias – Benjamin – Tobias A
Caroline – Cecilie – Sabine – Evelyn – Sarah - Ninna
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Årets konfirmander i Tanderup kirke

Marcus – Tanja – Mark – Natalie – Carl - Tore

Friluftsgudstjeneste
Spejdergruppen Husby-Tanderup-Gelsted inviterer i samarbejde med menighedsrådet til
friluftsgudstjeneste
Tirsdag den 16. Juni ved spejderhytten Præstegårdsvej 17, Tanderup

Arrangementet bliver afholdt som picnic, hvor I selv kan medbringe tæpper / stole og
madkurv.. Der sættes stort telt op, så der er garanteret tørvejr.
Der kan købes pølser, brød, kaffe, kage og diverse drikkevarer
Der vil være boder med spejderaktiviteter, ansigtsmaling og anden underholdning.
17.00 Boderne åbner
18.30 Friluftsgudstjeneste
21.00 Arrangementet slutter

Husk ”lommepenge” til boderne, overskuddet går til spejdernes støtteforening.

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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Fælles sangaftener for Tanderup og Husby
Siden 2011 har Dorthe S. Nielsen og sognepræsten fra Husby, Johanne L. Fårup, arrangeret fælles
sangaftener i Husby og Tanderup sogne. To om efteråret og to om foråret. I efteråret var der bl.a. en aften om
Benny Andersen i Sognegården i Tanderup. Dorthe fortalte om Benny Andersens liv og levned og Gelsted
Boyband bakkede godt op om fællessangen sammen med en stor skare af fremmødte fra både Husby og
Tanderup. Nye arrangementer er lagt i støbeskeen til den kommende sæson og der er foreløbig planlagt en
aften i efteråret om Poul Henningsens liv og hans sange.
Billederne er fra den seneste sangaften i Tanderup Kirke, hvor vores organist, Lars, stod for sangvalg og
akkompagnement. Smukt stået bi af en trompetist og vores dejlige kirkekor.

Det sker . . . . . . .
Søndag den 2. Juni kl. 11.00: Afskedsgudstjeneste med kirkens kirkesanger Birte Blum
Efter gudstjenesten kirkefrokost i sognehuset.

Torsdag den 6. Juni kl. 19.00: Indskrivning af konfirmander i sognehuset.
Tirsdag den 14. Juni: Open-air-gudstjeneste ved spejderhytten i Tanderup
(Se program under friluftsgudstjeneste)

Lørdag den 31. August: Sogneudflugt til Grænselandet. (Se program i kirkebladet april
2013). Afgang Gelsted sognehus kl. 9.30, hjemkomst kl. ca. 19.00. Pris 500,00 kr
Tilmelding til Lisbeth Tjørnehøj, tlf.: 40 16 27 22
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Kirketider

Gelsted

Tanderup

Søndag

02-06-2013

11.00 DSN
kirkefrokost

ingen

Søndag

09-06-2013

ingen

09.00

JR

Søndag

16-06-2013

09.30 DSN

11.00

DSN

Søndag

23-06-2013

11.00 DSN

ingen

Søndag

30-06-2013

09.30 DSN

11.00

Søndag

07-07-2013

09.00

ingen

Søndag

14-07-2013

Ingen

Søndag

21-07-2013

14.00

JR

ingen

Søndag

28-07-2013

09.30

DSN

11.00

Søndag

04-08-2013

11.00

DSN

ingen

Søndag

11-08-2013

09.30

DSN

11.00

JR

09.00

Gelsted døde
Anna Ellen Nielsen
Vester Hougvej 52 st-3, Middelfart
Død 6. Marts 2013

DSN

JF

DSN

DSN

JF
= Johanne Fårup
JR = Jens Rothmann
MHL = Mikkel Holmgård Larsen
Kirkebil er gratis og bestilles direkte ved Middelfart Taxi på tlf. 64 41 40 55
senest dagen før.
_______________________________________________________________________________________________

Sognepræst Gelsted og Tanderup: Dorthe Stæhr Nielsen
Tlf: 64 49 10 96, mail: dsn@km.dk

Organist / korleder Gelsted og Tanderup: Lars Reinholt
Tlf: 23 80 39 38, mail: larsreinholt@mail.dk

Graverkontor Gelsted: Tommy Rasmussen
Tlf: 23 41 03 35, mail: TOR@KM.dk

Graverkontor Tanderup: Jørgen Henriksen
Tlf: 21 79 53 25, mail: tanderupkirke@hotmail.dk

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

Aase Ragnhild Hansen
Tåruplundvej 14 E, Gelsted
Død 24.marts 2013
Jørgen Clausen Koch
Tårupvej 12 E, Gelsted
Død 24. April 2013

Svend Aage Olsen
Tårupvej 10 A, Gelsted
Død 30. April 2013

Gelsted døbte

Frederikke Lind Clement
Fyrrevej 1 a, Gelsted
Døbt 23. Marts 2013
Mikkel Petersen Johs
Holmelundsvej 7, Ejby
Døbt 23. Marts 2013

Mathias Hartmann Hauritz
Søndergade 47-1, Gelsted
Døbt 14. April 2013

Tanderup døde

Emma Margrethe Hansen
Kastanievænget , Ejby
Død 4. Marts 2013
Bjørn Erik Jensen
Hårevej 62, Håre, Gelsted
Død 6. April 2013

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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Gymnastikopvisning i Gelsted 2013
Den 24.marts var der igen fuldt tryk på i Gelstedhallen.
GGIFs gymnastikafdeling holdt den årlige gymnastikopvisning. Solen strålede ned fra himmelen, og der var
mødt masser af glade børn, deres forældre, bedsteforældre og gode venner op.
Opvisningen begyndte med den traditionsrige ”Fælles
indmarch”, som i år var ledsaget af Gelsteds folkedansere, så der var flere flotte faner og mange gymnaster
og dansere på gulvet. Der blev budt velkommen, og vi
sang.
Herefter blev årets leder i GGIF kåret, det blev LISELOTTE NIELSEN, gymnastikafdelingens trofaste forældre/barn-træner. Det er vi selvfølgelig stolte af og
ønsker LiseLotte tillykke!
Ligeledes blev årets GGIFer kåret, det blev Mads
Kraaer, tillykke med det!

Så gik holdene i gang med gymnastikken, der blev
sunget, danset, hoppet, sprunget og hallen sprudlede
af glæde!
Sidste hold på gulvet, var årets gæstehold. I år havde
vi lavet en aftale med Gelsted folkedans, som leverede
en flot opvisning, med både musik, sang og dans. Der
er 2 hold i folkedanserklubben og begge var med til at
gøre dagen festlig.

Tak til alle hold, som igen i år, leverede en flot opvisning!
Vi glæder os til at se Jer ALLE, og mange flere, igen til
næste år!
-Gymnastikudvalget
Information om næste sæson kommer sidst i august!
Ellers kan du følge gymnastikafdelingen løbende på
www.gelsted-gymnastik.dk

Supertalenter søger træner
Vi er en flok dejlige unge spillere på 7 år som søger en
træner.
Vi elsker at lege og spille fodbold og det skal du også
kunne lide.

Vi træner hver torsdag kl. 17.00 til 18.00
Er du lige så glad for at lege og spille bold som os, så
kom og leg superstjerne sammen med os.
VI træner samme tid som U5 og U6, som trænes af
Charlotte Hein Nielsen og Eva Elbæk Thygesen.
Spørg dem eller fodboldudvalget hvis du vil vide mere
eller bare kom på torsdag og se hvor gode vi er.
Vi glæder os til et se dig eller jer hvis I er flere der vil.

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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OB Superligaspillerbesøg - en stor succes
Onsdag den 1. maj fik vi gennem Øens Hold klubbesøg af OB spillerne Krisztián Vadócz, midtbanespiller og målmand Nicolai Jørgensen. Spillerne mødte op og deltog i en række træningsøvelser og småspil med de fremmødte
fodboldspillere. Det var et par veloplagte fodboldspillere, der hyggede sig med børnene. Alle var glade og alle fik
chancen for at komme helt tæt på og hilse på og spille med en Superligaspiller. Krisztián og Nicolai levede sig fra
første øjeblik ind i rollen, som de glade OB-helte og påtog sig ansvaret for at give de fremmødte Gelstedspillere
en stor oplevelse og spillede fodbold med børnene, der repræsenterede alle aldersgrupper fra U6 til U15 drenge
og piger.
Meget veloplagte trådte de
to OB-spillere ind til børnene i øjenhøjde, spillede
med i diverse småspil og
øvelser, viste tricks og gav
gavmildt high-fives, gode
råd og autografer til store
og små. På træningsbanen
var både små og store børn
ivrige efter at vise deres
færdigheder og konkurrere
med de to OB’ere. - men
det var de større og lidt
modigere børn, der benyttede muligheden på en solrig og lun majaften til at få
nogle gode tips og fortælle lidt om, hvordan fodboldverden ser ud, når man er en ung teenager i Gelsted.
Nicolai Jørgensen og Krisztián Vadócz lyttede opmærksomt til de unge fodboldspillere, når de ikke lige var i gang
med at skrive autografer på alt lige fra de medbragte
autografkort til støvler, trøjer og stribede flag.
Et spillerbesøg med stor succes, hvor meget veloplagte
spillere og børn rækker ud mod hinanden og finder fælles
glæde i at lege og spille bold og hvor børnene smilede om
kap med de to Superligaspillere i halvanden time.

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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HTUG’s Wedellsborgløb

Imens gik jeg over El - stød hegnet, over søen og ind
imellem pigge og andre sager.

Søndag d. 25. August 2013.
For første gang er det muligt at deltage i et motionsløb i de smukke omgivelser med skov og strand ved
Wedellsborg Gods. HTUG har mødt stor velvilje fra
Wedellsborg, der har åbnet skovene denne dag, så vi
kan afvikle ”Et af Danmarks smukkeste Motionsløb”
med både en 5 km og en 10 km rute.

Da farmor kom tilbage undrede hun sig over hvor jeg
var blevet af, - Men så fik hun øje på mig ude på en
fremmed mark, og jeg var mindst 50 meter væk fra
storken.

Naturen og familien er i centrum ved dette arrangement, hvor ruten går gennem skoven og langs klinten
med udsigt til Jylland og Baagø. Stedet er oplagt til at
introducere motionsløbet for familiens børn og unge, vi
har derfor valgt en let kuperet rute på 5 km. Den starter ved Avlsbygningerne og ca. 1/3 af ruten bliver med
udsigt over Lillebælt. For den ambitiøse motionsløber er
forholdene også i orden med online tilmelding, online
diplom, startnumre med chip m.m.
Det er naturligvis meget vigtigt, at alle I lokale støtter
op om dette arrangement, så foreningen kan få ”løbet”
dette nye tiltag godt i gang. Vi håber selvfølgelig også,
at det kan tiltrække rigtig mange andre løbere og
naturelskere fra nær og fjern. Spred rygtet hos familie
og på arbejdspladser, så denne satsning fra HTUG bliver
en succes for lokalområdet.
Sæt allerede nu kryds i din kalender og følg med i de
næste numre af Hovsa og på løbets hjemmeside www.
htug.dk der er under opbygning. Fra hjemmesiden
kommer der snart et link med online-tilmelding.

Jeg var helt nede på maven få at kunne tage det perfekte bilede til gelstedbladet.
Men - lige pludselig stak storken hovedet ned i et
muse hul og så fløj den over i den nærmeste skov.
Da jeg kom ind for at vise billederne troede de bare
jeg havde taget det fra nettet, men det har jeg ikke.
Måske er det den søde storks skyld at farmor fik så
mange nye lam, der var nemlig 19.
Kamille Lundstrøm Hansen 11 år

Med venlig hilsen
HTUG

En kæmpe oplevelse, af en hurtig
fotograf og hendes farmor, en stork
på marken ved Koldinghave
Den 26. april 2013 var mig og min farmor Kirsten ude
for at se de nyfødte lam.
Lige pludselig sagde min farmor hov - hvad er det der
er på marken.
Så sagde jeg, - er det ikke en stork, og jeg gik tættere
og tættere på.
Min farmor gik ind og hentede kameraet. - Så tog jeg
en masse billeder af storken.
Så sagde farmor – jeg henter lige et nyt kamera, så
hun gik ind og hentede det.

Pizzaria

Valentino

Alt indenfor bogføring til små og
mellemstore virksomheder

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

Søndergade 3 Gelsted
Tlf.: 64491333
Dagligt åbent 15-21
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• 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

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 !

VÆLG DEN BEDSTE
SOLVARMELØSNING
SpAR MERE END NOGENSINDE FØR!
SONNENkRAFT´S MEST pOpuLÆRE
LØSNING TILByDES Nu TIL SÆRpRIS!

Består bl.a. af 300 l.
beholder og 2 stk.
SKR500 solfangere.
Årlig ydelse
ca. 2.200 kwh

00rd,i-g
9
.
8
3 x og fæ læg!
Fi
ean
arm
solv

*Forudsætninger for pris: Max 15 mtr.
Rørføring fra solfanger til varmtvandsbeholder.

Rosenkjær VVS
VVS-installatør og tekniker Jesper Nielsen
Gelsted - tlf. 64 49 22 99 - www.rosenkjaer-vvs.dk
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Nyt fra Gelsted
Efterløn-og Pensionistforening
Tirsdag den 30. april havde vi i foreningen den sædvanlige fest med spisning på Gelsted Plejecenter som
afslutning på vintersæsonen.
Interesserede medlemmer mødes i årets første fire
måneder på Plejecenteret tirsdag eftermiddag i lige
uger til stolegymnastik, kaffedrikning og socialt samvær, og ovennævnte sammenkomst var så slut på årets
første sæson.

nogle af os sjældent kommer. At køre over Storebæltsbroen anses normalt for en fordyrelse af en udflugt i
bus, men det har vist sig, at vi kan lave denne tur til
ca. samme pris, som en tur i Vestdanmark ville koste.
Vi håber på god tilslutning og ønsker alle en god sommer.
Med venlig hilsen
Alice Lund

LIVSGLÆDE ER

Støt vore

Jegannoncører,
har tandprotese, men nu er de
livskvalitet.

FIK

- Handel lokalt !
Mine
nye tænder er fremstillet efter
jeg igen glad for mit udseende. – Dy
er mig
og min
mand
det værd.
SMILET FIK
OG
SMILET
LIVSGLÆDEN
OG
LIVSGLÆDEN
IGEN
livSglæde
er
kvalitet

TA

Vi har tandproteser,Vimen
har nu
tandproteser,
sidder de lige
men
sånu
fast
sidder
som de
naturlige
lige så fast
FULD
tænder, og vi kan igen
tænder,
spise,
ogsynge,
vi kan grine
igen spise,
og kysse
synge,
udengrine
frygt.
og kyss
Det er livskvalitet. Det er livskvalitet.

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

TANDPROTESER MED TRYGHEDSGARANTI
TANDPROTESER MED TRY
Vi havde en dejlig eftermiddag, der startede med indFULD TILFREDSHED ELLER FULD
PENGENE
TILFREDSHED
TILBAGE ELLER P
tagelse af Plejecenterets veltillavede mad med efterfølRu
gende kaffe og æblekage. Samtidig blev vi underholdt
Jegmelodier,
har tandprotese, men nu er der ingen, der kan se det. Det er
af Erik Pedersens duo, der spillede kendte
livskvalitet.
som der kunne synges med på.
Kolding
Kolding
S
Til september begynder klubeftermiddagene
men er fremstillet efter foto af mit naturlige
Mine igen,
nye tænder
smil. Nu erKolding Midtp
Kolding Midtpunkt
desværre mangler vi en leder til stolegymnastikken,
Bredgade
8 · Tlf. 75Men
53
Bredgade
71
jeg igen glad for mit udseende. – Dyrt? Det
kan diskuteres.
jeg40 8 · Tlf. 7
som er meget populær og virkelig kan give sved på
er mig og min mand det værd.
Brørup
Brørup
panden. Vi håber, at der vil dukke en person op, som vil
Te
TANDPROTESER
MED TRYGHEDSGARANTI
Søndergade
8 · Tlf. 75Søndergade
38 11 61 8 · Tlf.
Behandlinger
finansieres.
hjælpe os med gymnastikken.
FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE
www.tpt.dk
Selvom vintersæsonen nu er slut, foregår der stadig
Små afdrag over
op til 5 år. www.tpt.
har tandproteser,
men
nu
sidder
de
lige over
så fast
noget i foreningen. Den 11. juni mødes vi hos Aksel i BehandlingerVifinansieres.
Behandlinger
Små afdrag
finansieres.
over op
tilSmå
5 år.
afdrag
op t
Håre, hvor vi starter med flaghejsning kl. 15, inden vi
tænder, og vi kan igen spise, synge, grine og kyss
nyder medbragt kaffe og brød, hvorefter man kan bese
Det er livskvalitet.
Odense C
den store, parklignende have og få sig en hyggesnak.
Rugårdsvej 103 B · Tlf. 66 16 91 61
Til aften samles vi ved grillen og spiser til underhold– Dyrt? Det kan diskuteres. Men vi er os det værd.
Aarup
ning af Erik og co. Aksel har velvilligt stillet sit store telt
Søndergade
2
· Tlf. 64 43 22
00
TANDPROTESER
MED TRY
til rådighed, hvilket vi er meget taknemmelige for.
FULD TILFREDSHED ELLER P
Middelfart
Tirsdag den 6. august finder vores store sommerudflugt
Teglgårdsparken 100 · Tlf. 64 41 54 00
sted, i år går turen til Andelslandsbyen Nyvang
ved Hol-finansieres.
Behandlinger
bæk med forskellige afstikkere undervejs.Små
Vi skal
bl.a.
www.tpt.dk
afdrag over op til 5 år.
spise middag på turen.
Kolding
Behandlinger
finansieres.
Små afdrag over op til 5 år.
I år har vi bestemt os for at besøge den landsdel, hvor
Kolding Midtp

LIVSGLÆDE ER KVALITET

FIK SMILET OG LIVSGLÆDEN

Bredgade 8 · Tlf. 7

Brørup
Søndergade 8 · Tlf.

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

Behandlinger finansieres. Små afdrag over op t

Tlf. 64 49 22 99

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

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.

17

www.gelstedbladet.dk

Gelsted Seniorklub
Sommerudflugten d. 15. maj, helt over til Humlemagasinet i Harndrup, blev en oplevelse uden lige.
Vi blev sat til bords ved 6 runde borde, et var dog et
langbord. – Vi var 44 Seniorer med.
Vi blev budt velkommen af Peder, som står for museerne. – Han fortalte kort om det græske kongehus, som
var lidt fremmed for os, men meget interessant.
Vi kender jo Kong Konstantin, og hans danske prinsesse, som måske er på vej til Grækenland igen, efter
mange år i London.
Efter Peders fortælling, kom Børge Larsen ( den syngende maler), og fortalte om Sigfred Pedersen, og hans
færden fra han blev født på Dalagergård i 1903, til hans
død i efteråret 1967.
Børge er ”far” til, at Harndrup kom på landkortet med
den gode og populære Sigfred og museet i Humlemagasinet er blevet til det, det er – nemlig et meget interessant og historisk museum.
Som planlagt blev der så dækket op på de flotte borde,
pyntet med fine duge, og forberedt til at vi skulle spise
vores medbragte frokost, og med kendte skyllemidler
blev vi et hyggeligt selskab.

kolde forår i år.
Besøget her kan vi 44 til enhver tid anbefale alle andre
der vil se hvad vi lokalt har af kunstarter.
Næste arrangement er grillfesten på Holmegården d.
19. juni, med først til mølle for tilmelding.
bn

Veje i Gelsted
Jeg vil spørge Gelsted Bladet om de ved noget om de
dårlige veje vi har her i byen ?
Det er næsten alle gader der er slemt hullede, og til
stor fare for cykelister, m.fl., men jeg kan fortælle at
min søn slog sig slemt, da vi var cyklet ud for at se
traktortræf på Tårup Udlod. Der kørte han i et hul og
væltede.

Jeg ved godt nu, at den lokale grusgrav har store
lastbiler på mange tons, der skal køre grus, men de
ødelægger vejen. Der må gøres noget for os borgers
sikkerhed, enten må kommunen lave en stærkere vej,
der kan tåle den belastning som store grusvogne giver,
eller grusgraven må bruge mindre biler.
H. Larsen -

Herefter fik vi så adgang til at besøge museerne, som
er meget mere end nogen kunne forestille sig i lille
Harndrup. – Der er virkeligt gjort meget ud af dem,
samt alle de forskellige haveanlæg, og til dem der ikke
kender til det, åbn. da hjemmesiden www. humlemagasinet.dk, eller kør en tur derover.
Efter rundturen, som kunne have krævet meget mere
tid, blev vi inviteret til kaffe og lagkage inde i privaten – som også er en del af museerne. – Flere af os vil
om 5 – 6 uger komme igen, og se haven i fuldt blomsterflor, som ikke rigtig var i gang efter vores lange og

Red. Kommentar
Gelsted Bladet har sendt din mail videre til kommunen
så vi venter spændt på svar, men vi kan jo alle give
dig ret i, at det over hele byen er en elendig forfatning
vore veje er i , og Tårup Udlod nok vinder prisen for
Danmarks dårligste vej.
Sidste nyt. - Kommunen har svaret at de vil
lappe lidt, vi må så huske til kommunalvalget at
stemme på dem der vil vedligeholde vor(e) byer
bedre.

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

www.lebaek.dk
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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, bl.a. med
EDB, Petanque og Badminton, m.m.
Vil du være med så kom på en kigger
eller oplysning så ring : 30 70 17 86.
www.gelstedseniorklub

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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Genbrugsbutikken Gelsted
Vedr. uddelingen den 13 april 2013-05-16

1

2

3

4

5

Vi er
medlem af

www.fhbyg-gelsted.dk
poul@fhbyg-gelsted.dk
Tlf: +45 6449 1530
Kingstrupvej 140
5591 Gelsted

Poul Jensen

40781100

Det var med den sædvanlige gode følelse at jeg kunne byde de mange
mennesker velkommen i butikken til den årlige uddeling af penge til de
forskellige foreninger der havde søgt om tilskud.
Der var igen en fantastisk stemning og en masse rosende ord til genbrugsbutikken for det store arbejde der bliver udført af de ca. 30 personer
der sørger for den daglige drift og den måde pengene bliver fordelt på.
Det er nok et af de eneste steder hvor det ikke er foreningen der bestemmer hvordan fordelingen skal foregå på men den enkelte person selv
donerer de timer de yder til den/de foreninger de har lyst til at give et tilskud til.
Der blev i 2013 brugt ca.
6300 timer i foreningen til
pasning af butik sortering
af ting der kommer ind,
det være sig ting der skal
til opvask, tøj der skal sorteres og vaskes, elektronik
der skal efterses, lamper
der bliver repareret, bøger,
møbler ja så at sige alt er i
gennem mange hænder før
det kan sælges i butikken,
så det er også et stort arbejde der bliver udført.
Der blev for 2012 uddelt ca. 150.000 kr. til følgende foreninger:
Den lille kunstner skole, Seniorklubben, Folkedanserne i Gelsted,
Gelsted forsamlingshus, Krolf i Gelsted, Hobbyklubben (husflid),
Gelsted borgerforening, Ørslev forsamlingshus, Seniorklubben i
Ejby, fodbold ungdom i Gelsted, Center rådet i Gelsted,
Pensionist klubben Gelsted, Genbrugsbutikken.
Man kan sige at disse tilskud glæder virkelig mange mennesker og det har
vi det rigtig dejligt med.
Denne dag havde også en anden dejlig ting at fejre nemlig vores nye indgangsparti som også er udført af frivillige som har brugt deres flid og erfaring på at få dette flotte parti op at stå.
Efter uddelingen blev der serveret ”boblelvand” og kransekager i bedste
prisuddelingsstil nemlig Gelsteds ”Oscar” uddeling
Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige, Gelsted borgerne der støtter
op om dette projekt en tak skal der også lyde til de foreninger der i
hverdagen er vores samarbejdspartnere, med at få det hele til at hænge
sammen.
En tak også til genbrugspladsens personale for den store forståelse og det
samarbejde vi har i dagligdagen.
Pbv
Erik Larsen Formand

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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