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Brink’s Begravelsesforretning

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v.

Karen Brink & Peter Brink

64 49 12 98 - Gelsted

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
Grønnegade 2 / 5591 Gelsted / Tlf. 2421 0888

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”

Vi reparerer også din bil

Malermester
Michael A. Taylor
Tlf. 20 22 80 62

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

Odensevej 35 · Gelsted · Tlf. 64 49 10 63

Gelsted Solcenter

Åbent alle ugens dage
Kl. 7:00 - 22:00 Gelsted Byvej 3
Tlf. 20 43 20 77
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SuperBrugsen fejrer julen med at
donere efter kundernes ønsker
I alt 10.000 kroner ruller nu ind på tre lokale foreningers konti. Det er resultatet af et støtteprojekt, som
SuperBrugsen Gelsted har haft gang i siden august.
Her har kunderne med hjælp af plasticmønter haft
mulighed for at stemme, hvor meget 3 lokale foreninger skal have i støtte fra SuperBrugsen. Afstemningen
er nu afgjort, og fordelingen er blevet sådan:
Gelsted Forsamlingshus får kr. 4700,Minigolfklubben Gelsted får kr. 3100,Gelsted Skytteforening får kr. 2200,-

indsende ansøgning om at komme mellem de tre nye
projekter vi støtter i 1. kvartal 2014.
Ansøgningsblanketter fås i SuperBrugsen.”
” Det er dejligt at kunne aflevere penge der går til
aktiviteter i lokalområdet. Forsamlingshuset skal
eksempelvis bruge pengene til renovering til nye
handicapvenlige toiletter. Skytteforeningen indsamler
penge til renovering af skydebanerne mens Minigolfklubben skal bruge penge til indkøb af nye køller og
bolde”, kan Uddeler Henrik Debel Hansen fortælle.
Men fra 17. november og frem til jul kan kunderne i
alle landets SuperBrugser stemme om, hvordan en
million kr. skal fordeles mellem 3 velgørende organisationer. De 3 organisationer er Børns Vilkår,
CARE Danmark og Mødrehjælpen.
I alle 230 SuperBrugser får kunderne en mønt hver
gang, de har handlet. Den kan de komme i et af 3 forskellige rør, alt efter hvilken organisation, de ønsker
støttet. Samtidig gennemføres en tilsvarende afstemning på SuperBrugsens Facebook side.
Lillejuleaften den 23. december tælles stemmerne
sammen, og millionen fordeles mellem de 3 organisationer efter, hvor mange stemmer/mønter de hver har
fået.

På fotoet ses fra venstre mod højre
Uddeler Henrik Debel Hansen
Joan Hemmingsen og Martin Jørgensen fra Gelsted Skytteforening
Teddy Nielsen fra Minigolf klubben Gelsted
samt Svend og Gerda Thorup fra Gelsted Forsamlingshus

”Vores kunder har været meget engagerede i at stemme om, hvordan de 10.000 kr. skulle fordeles. Så vi
glæder os til at tage fat på en ny runde til januar, hvor
det igen er lokale foreninger, der skal støttes,” siger
uddeler Henrik Debel Hansen. ”Der er frem til den 15.
december 2013 mulighed for klubber og foreninger at

”Vi tror på, at både vi og vores kunder kommer i den
bedste julestemning, hvis vi får mulighed for at hjælpe andre, som har brug for hjælp,” siger kædedirektør
Michael Løve, SuperBrugsen.
Kæden tager i tiden op til jul navneforandring til JuleBrugsen for at tydeliggøre, at butikken er i julestemning og har købt ind med alt det gode til julebordet,
så danskerne kan handle i mad, drikke og hvad der
ellers hører til en hyggelig jul i deres lokalområde.
Yderligere information: Uddeler Henrik Debel Hansen
telefon 31123384
Kædedirektør Michael Løve, 5159 3651
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Sådan gik det til ved Løvfaldsfesten
d. 9. Oktober i Gelsted Seniorklub!
Kl. 7,30
Bestyrelse med partnere smører rundstykker, gør klar
til ost og marmelade – dækker borde og gør klar til servering kl. 9.00..
Kl. 9.00 - Velkomst og orientering!
Tillykke til dem med fødselsdage siden sidste onsdag.
- I dag kommer 90 pers, hvor de sidste møder ved
12 tiden. Efter kaffen benyttes tilstødende lokaler og
petanque banen.
Kl. 9.30
Færdige med fortæring af kaffe og rundstykkerne, sang
før og efter kaffen, fordeler vi os. ”Personalet” starter
med at flytte rundt på borde og stole – lægger de ny
indkøbte duge på og dækker bordene – lægger servietter sammen og sætter lys og blomster på bordene.

ning, og skiftevis fra bord til bord henter man så.
Vi fik en eftermiddag med masser af dejlige fælles
oplevelser, og som påvirker os alle, til mindre medicinforbrug.
Kl. 16.00
Afslutning for fuld musik og sang med Per Rye og
damerne, og tak for en dejlig dag og næsten alle forlader salen, og ”kun opvask og rengørings folkens var
tilbage”. - Trætte – men glade for, at dagens aktiviteter
lykkedes.
Kl. 17,30 - Alt i det lille køkken og Seniorklub lokalerne
klar til næste onsdags aktiviteter.
Sjatterne tømmes – På gensyn alle onsdage, og til julefesten d. 11. december.
Se mere ved et tryk på http://www.wix.com/gelsted/
seniorklub
mvh. f. bestyrelsen.

bn

J. Buch & Sønner I/S,

-er som autoriseret kloakmesterfirma, et firma, som vender jorden op
og ned igen mange steder på Vestfyn, har lige været i
gang med at grave for Gelsted fjernvarme i Østergade,
og jeg har som nysgerrig derved fået firmaets Berits tilladelse til at ta` en snak med de to gravemestre, som
udefra set, virkelig gør en speciel stor indsats.

Kl. 12.00
Velkomst til 90 løvfaldsfest deltagere til dagens menuer
i form af god mad og drikke og til Birgit Holm Hansens
muntre underholdning, sammen med 2 andre pæne
”påklædnings dukker” og Per Rye, som styrede orkestret, til sange som omhandlede Livet er en rejse – at
rejse er at leve.
På vej til pladserne har gæsterne hentet læskedrikke.
Vi starter med at synge en sang foreslået af Per Rye
Petersen
Herefter er buffeten, med lækre retter,åben for afhent-
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Firmaets alderspræsident, Villy, som netop med sine 74 år
har holdt 25 års jubilæum i firmaet.

Vi stillede nogle spørgsmål til dem, og Villy fortalte at

www.gelstedbladet.dk
han som 74 årig, hver dag arbejder med spændende
job og nye udfordringer ude i den friske luft og aldrig
har prøvet at være arbejdsløs. - Sammen med kollegaerne, hvor mange af dem har været der i 25 år eller
mere, er hver dag spændende, for hvad mon det næste
er at de finder med deres gravemaskine.
Så længe jeg kan springe op og ned og føle jeg gør
nytte, da vil jeg stå til rådighed.
Hvis ikke jeg kan det mere, så hjælper jeg jo Fjelsted
Speedway klub med diverse, og vi vil også gerne ud og
campere lidt. – Ingen tror på at Villy nogen sinde vil
komme til at kede sig.
Efter snakken med Villy kommer Ronnie så i forhør og
fortæller at der er mange måder at løse opgaverne på,
og ingen tager hensyn til aldersforskel, og at han med
sine 26 år, nu er på sit 11`te år hos J. Buch & sønner.
– Ikke bange for nye opgaver, men spændende, da det
ikke altid er det hele, som er med på tegningerne, og
så kan det jo gå helt galt.
Ronnie elsker sit arbejde, og har intet imod at arbejde
lige så længe som Villy. – Allerede som 6 – 7 årig, var
hans interesse at se på Villy med sine gravemaskiner.
Nu er hans plads på mini og større rendegravere, men
kan i fremtiden også tænke sig at køre med store bælte
maskiner. – Sådan skal det vel også være, så hermed
er vi orienteret om J. Buch & sønner, om det næste
maskinekøb, og stadig at have en glad og tilfreds medarbejder i firmaet.
Sidste spørgsmål til Ronnie, om hvad hans fritidsinteresse er, så er svaret kort. - Mit arbejde.
Hvad J. Buch & sønner i øvrigt har gang i, henvises til
deres annonce her i bladet.
Hos J. Buch & sønner er der 12 ansatte, og vores kontaktmand herude er Torben Buch.
bn

NYT TILTAG PÅ HOLMEGÅRDEN
SPILLER DU KORT (eller længe)?
Første møde onsdag d. 8. januar 2014 kl. 19.00.
Alle er velkomne i Seniorlokalet 1.ste salen.
Mvh. Gelsted Seniorklub og Borgerforening..

HUSK !

- Du kan altid finde sidste nyt og mange
informationer på : www.gelsted.dk

Svømning ikke længere muligt på
Sportsvænget langs Pytten!
Efter regnvejr vil det fremover være muligt at passere
Sportsvænget med almindeligt fodtøj.
De eksisterende vejbrønde er nu koblet på samme
afløb som den ny Koldinghave skolesti.

Billedet viser de tre kommunale orange gerningsmænd
som vi har ventet på i mange år.
Det har krævet en masse opgravning for at lægge rør
ud til brøndene. Mangler nu asfalt.
Måske vælges der at lægge jernplader på igen. Hvis må vi håbe de bliver med lyddæmpere.
bn

Foreningsmøde i lokalsamfundet
Der holdes endnu et møde for foreninger i Gelsted
og omegn ang. en fælles workshop/udstilling på Gelsted skole den 9.3.14 kl. 10 – 15. Mødet holdes den
22.1.14 kl. 19 i Bølgen alle er velkommen.
Hobbyklubben og Gelsted kreative forening

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.

5

www.gelstedbladet.dk

Har du noget på hjerte ?
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.
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

Så skete der da noget her.
Efter utallige klager over vejene i Gelsted, nogle direkte
livsfarlige, er del af Grønnegade, (uden for byen ) og
Tårup Udlod, blevet lavet. Meget flot ny asfalt på det
hele, og en drøm at færdes på.
Nu håber vi så på at vejen ikke bliver ødelagt alt for
hurtigt af de store lastbiler der kører med grus, fra
grusgraven, - og så håbe på at resten af Gelsteds veje
også bliver lavet, for de er godt nok elendige mange
steder, med op til 15cm. dybe huller
sa

Et ønske helt ud over det sædvanlige
Projektet med at lave en sansehave, var noget
anderledes end de ønsker Make-A-Wish
Ønskefonden ellers får ind.
Julius på 5 år fra Gelsted på Fyn, har alvorlig epilepsi.
Han er grundet sin sygdom ikke fuldt udviklet, og derfor
har han først lige lært at gå og har ikke noget selvstændigt sprog. Så da Julius’ forældre på vegne af Julius
ønskede sig en sansehave, var ønsketeamet ikke et
sekund i tvivl om, at det skulle han have.
Julius tilbringer meget af sin tid udenfor og elsker bare
at sidde og grave i jorden og blive beskidt. Samtidig
kan en sansehave stimulere nogle af hans sanser og
dermed give ham et rigere liv.
Efter halvandet års arbejde med at få det til at lykkes,
skaffe materialer håndværkere osv., stillede et hav af
frivillig arbejdskraft op i weekenden den 23.-24. august
2013 for at få haven anlagt. Gelsted kro sørgede begge
dage for forplejning til de frivillige.
Julius og hans familie fulgte nøje med i arbejdet med
haven, og man kunne fornemme på Julius, at han slet
ikke kunne vente med at få lov at grave, dufte og bare
nyde haven.

HJERTESTARTER
Nu også frit tilgængelig hjertestarter i den nye kostald
v. Nils Eriksen Gelstedgård/Østergård, Koldinghave 2
5591 Gelsted
Den er kommet i forbindelse med at stalden er blevet
demonstrationsbrug for Top Danmark.
Den er placeret i mellemgangen ind til køletanken,
- igen - frit tilgængelig iflg. Nils Eriksen.
NB: Findes også tilgængelig v. Brugsen og v. Holmegård
+ i Gelstedhallen når der er åbent.
bn

Den 15. september blev der holdt officiel indvielse af
haven, hvor familie, venner, sponsorer samt de frivillige
var til stede. Assens havnegrill sørgede for pølser og
brød til alle.
Familien er dybt taknemmelige over, at haven kunne
blive en realitet, og havde ikke i deres vildeste fantasi
forestillet sig, at det kunne lade sig gøre og at resultatet
blev så flot som det gjorde.

Gelsted Hallens
Cafeteria
Tlf. 21 72 70 09 / Tlf. 21 72 70 07
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Familien har efterfølgende sendt flere hilsner til frivillig
Marianne Pharsen, som stod for ønsket. I den seneste
hilsen skrev familien: ”Vi har alle meget glæde af haven
og Julius nyder den. Han er allerede 2 gange faldet ned
af hængekøjen”.
Haven var aldrig blevet en realitet uden den store
opbakning, og derfor vil Make-A-Wish Ønskefonden
gerne takke alle som hjalp:
Tusind tak til havearkitekt Helle Nebelong fra Sansehave.dk, til Mini´s Multiservice samt til Anders Bech for
jeres tid og indsats. Tak til fotografelev Claus B. Pedersen for de flotte fotos. Og tak til alle de generøse sponsorer af materialer, planter og forplejning til udarbejdelsen/indvielsen af Julius’ sansehave:

Til Vore Annoncører
Få din annonce på Gelsted Bladets hjemmeside
Efter flere opfordringer fra vore annoncører, der ønsker
også at kunne reklamere på bladets hjemmeside, har
vi i bestyrelsen åbnet mulighed derfor.
Hvis du som annoncør ønsker også at have en reklame
på Gelsted Bladets hjemmeside, kontakt redaktøren af
bladet, Steen Asbjørn, - tlf. 64491005, eller send en
mail til : post@gelstedbladet.dk.
Gelsted Bladets hjemmeside besøges af rigtig mange
fra hele landet /verden.
red

Gelsted Kro Assens Havnegrill – lej en pølsevogn
Hviids Gourmet - SuperBrugsen Nr. Aaby
Trælasten Nr. Aaby - Petersen klinker A/S - IBF sten
Middelfart Kommune - Ronæs Maskinstation
Strøjers Planteskole - Fyens Stiftidende/Melfar Posten

Nytårs menu

Røret på Hylkedamvej.
Vi har spurgt Margit Pedersen fra GMF, der svarer, at
det er sandt, som rygtet gik: 1. november har GMF Holding A/S overtaget Velux´s bygninger. Formålet er at
udleje til erhverv. Gelsted Bladet ønsker held og lykke
med planerne.
Karsten

Hobbyklubben

I anledning af nytåret, har vi sammensat et brag
af en take away menu, med tilhørende vinmenu.
Med udførlig vejledning og billeder i hånden
samt et minimum af forberedelse har du kreeret
en fantastisk nytårsmenu og suppleret med
super vine, er du sikret en fantastik aften.
Det hele meget meget enkelt.

SE MENU PÅ www.gelstedkro.dk

Vil gerne takke flg. Sponsorer, der igen i år gjorde
det muligt at få et pænt overskud i vores tombola
på Gelsted Markedet.
Søren Fisker Olsen, Gelsted kro, Pizzeriaet, Automester Gelsted, Vivian Rasmussen Salon Pavillon, XL byg
Gelsted, Kop og kande, Danske Bank, Totalbanken,
Susanne M , Klematis, Nørre Åby vinhandel, Susanne
Lyngsie, Lise lotte Pedersen, Hviids Gourmet, Glassmeden, Højlund Mølle, Indslev Bryggeri, Gelsted slagteren,
Marianne Reimers, Dorte Asbjørn, Årup børnetøj, Ejby
bageri, Studio 12 Nr. Åby, Bog og Ide Årup, SuperBrugsen Gelsted, Peter Rishøj, Butikken Årup, Hansens
frugt og grønt og alle andre der har bidraget til en fin
tombola .
NB:Det kan endnu nås at deltage i hobbyklubben
for drenge og piger.
Yderlig oplysning: Kirsten tlf. 30352995

GENBRUGSBUTIKKEN

Take away

Du bestiller såvel mad som vin via vores mail
eller over telefonen 6449 1068

Menuen afhentes d. 31. dec. imellem
kl. 14.00 og 15.30
Vi byder på et glas nytårsbobler
mens formaliteterne ordnes

Gelsted Kro og Hotel
Søndergade 1 · 5591 Gelsted · Tlf. 6449 1068
Mobil 4058 2726 · www.gelstedkro.dk
Vissenbjerg Tryk A/S

GELSTED

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

Åbningstider
Mandag
9,00 – 12,00
Tors – fredag 10,00 – 16,00
Lørdag 10,00 – 14,00
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EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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Tyrolerfest
Den 26. oktober var det 6. gang, at Støtteforeningen
for Gelsted Forsamlingshus, afholdt tyrolerfest.
Allerede fredag morgen begyndte et hold frivillige at
skrælle og koge kartofler.
Salen pyntes op med guirlander og blomster. Scenen
gøres klar så 2 orkestre kan have plads til alle instrumenter. Borde sættes op og der dækkes op med pynt
og blomster – nogle sponseret af Gelsted Brugs.
-

sætter humøret i vejret. Den gode stemning indfinder
sig hurtigt i takt med snaps og rigtig store øl.
Kl. ca. 9 er der pause og Tyrolerne stopper med at spille
for at gøre plads til at næste orkester kan komme til, at
spille op til dans.
Publikum udnytter pausen til at drikke kaffe og spise
hjemmebagte småkager.
I år var det Kvartetten der skulle sætte gang i dansebenene, og det går hurtigt med at få stemningen i gang
igen.
Atter en meget vellykket tyrolerfest, og vi håber at vi
ses til næste år.
Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen den 25. oktober 2014, og tag venner og naboer med.
Der er plads til flere, så vi kan blive ved med at holde
oktoberfest.
- Vel mødt.
Med venlig hilsen
Støtteforeningen for Gelsted Forsamlingshus

Hygge på Gelsted Plejecenter
John Mogensen kom forbi. Der var både kaffe, kringle,
vin og øl på bordet, da John Mogensen kom forbi
Gelsted Plejecenter forleden.
Tak for det.
Igen blev der serveret sild og karrysalat og 300 g.
jægersnitsel – god rødvinssovs, brasede kartofler og
ærter. Hertil serverer De Fynske Tyrolere musik, der

Danny Bruslund fortolkede kendte sange og fortalte
nogle få anekdoter indimellem.
60 beboere, pårørende og frivillige havde taget imod
centerrådets invitation til en musikalsk eftermiddag.
Centerrådet.

NYHED I GELSTED
PET laver ny afdeling i Gelsted, kaldet GET.
( men det er en hemmelighed )

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

 





En tidlig julegave til dig fra JuleBrugsen Gelsted. Aflever denne
kupon i kassen og du får 10 % på dit varekøb.
Navn:___________________________________
Adresse:_________________________________
By.______________________________________
Kuponen kan anvendes mandag den 16/12 samt tirsdag den 17/12 i JuleBrugsen Gelsted. Kuponen kan anvendes
en gang per kunde. Der gives ikke rabat på frimærker,tips, lotto, spil, medicin, modermælkserstatning, cigaretter,
tobak, pant, forudbestilte varer, abonnementskasser, talepakker, taletid, billetter, aviser, blade og magasiner samt
Morebox produkter.

" se efter X-tra mærket,

-

når du handler ind, fordi det du handler mest - skal koste mindst"
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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Gelsted kirke er en af de få kirker, der har
salmetavle til introduktionsalme for begrebet:

Kirkegangskone
En kirkegangskone er den gifte kvinde, når hun
første gang efter fødslen kommer i kirke. Skikken
har sin oprindelse i jødedommen (3. Mos, kap. 12)
– hvor der var tale om et renselsesritual. I Danmark
blev den gravide kvinde i middelalderen opfattet
som kultisk uren, indtil hun 6 uger efter en fødsel
ledsagedes til kirke af et følge. Uden for
kirkedøren, ved den nordlige kvindeindgang,
mødte præsten hende med vievand og bønner,
rakte hende et tændt vokslys, - et slukket, hvis
barnet var dødt, og ledte hende ind i kirken.

Meget mere om denne ”introduktion/indledelse”
af kvinder kan læses i bogen: ” ERIKSHOLM, - Et
hus på landet”. Udkommet i 2012. Skrevet af
forfatter og foredragsholder Mette Maria
Ahlefeldt-Laurvig. Historien bygger på fortællinger
af Mariane Bartholin, som var frue på Eriksholm, en
herregård ved Holbæk Fjord i slutningen af 1700tallet.
Se også: www.eriksholm-bog.dk

Efter prædikenen ofrede hun og følget. Eftersom
ugifte mødre ikke måtte indledes, må skikken ses
som et led i myndighedernes bekæmpelse af
usædelighed.
Den evangelisk-lutherske kirke afskaffede brugen
af vievand og vokslys, men gjorde
kirkegangskonens indledelse til symbol på, at
barnet var undfanget i ægteskabet, og kaldte
offeret æresoffer.
Skikken gik af brug i København i løbet af 1600tallet, og ophørte helt i begyndelsen af 1900-tallet.
Den fastholdtes længst af konservative præster og
der, hvor Indre Mission stod stærkt.
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---000--Inde i kirken sad faderen og sang med på 1500-talssalmen: ”Ret salig er forvist den Mand” af Erasmus
H. Reravius. Salmen omhandler faderen, - og
moderen, som uimodståeligt kaldes ”en
frugtsommelig vindrue”.
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Gudstjenester:
DECEMBER:
1. - 1. s.i. advent
8. - 2. s.i.advent
15. - 3.s.i.advent
22. - 4.s.i.advent
24. - juleaften
25. - juledag
26. - 2.juledag
29. - julesøndag
31. - nytårsaften
JANUAR:
5. – hellig 3 konger
12. – 1.s.e.h3konger
19. – 2.s.e.h3konger
26. – 3.s.e.h3konger

28. september - Frands Winther,
Gelsted Byvej 8, 5591 Gelsted.

Gelsted

Tanderup

9.30 - DSN
14.00 - DSN
julekoncert
11.00 - DSN
13.00 + 16.00
DSN
9.30 - DSN
11.00 - DSN
9.00 - JCR
16.15 - DSN

11.00 - DSN
ingen
9.00 - JCR
julekoncert
14.30 - DSN

Se Tanderup
Se Tanderup
Se Tanderup
11.00 DSN

9.00 - JF
11.00 - DSN
11.00 - DSN
ingen

11.00 - DSN
ingen
ingen
15.00 - DSN

19. oktober - Elise Kirstine Koch,
Tårupvej 12 E, 5591 Gelsted.
22. oktober - Axel Morgen,
Rolundvej 19, 5591 Gelsted.
31. oktober - Sonja Sørensen,
Søndergade 113, Lunghøj, 5591 Gelsted.

Døbte Gelsted:
22. september - Rie Sophie Damgård Sørensen,
Dyregårdsvej 22, 5591 Gelsted.

Døde Tanderup:
Forkortelser: JF = Johanne Fårup, JCR = Jens Chr.
Rothmann, DSN = Dorthe Stæhr Nielsen.
_____________________________________________
Kirkebil er gratis, og bestilles direkte ved Middelfart
Taxi på tlf. 64 41 40 55. – senest dagen før.

12. september - Torben Pedersen Beyer,
Bjørnemosevej 6, 5631 Ebberup.
21. september - Lasse Stenstrup Lauridsen,
Hovvej 48, Håre, 5591 Gelsted.

_____________________________________________

29. september - Poul Richardt Larsen,
Kastanievænget 15, 5592 Ejby.

Fra Kirkebøgerne:

4. oktober - Verner Poul Andersen,
Damgyden 9, Emtekær, 5592 Ejby.

Døde Gelsted:

Døbte Tanderup:

15. september - Ruddy Finn Hansen,
Tårupvej 12 J, 5591 Gelsted.

27. oktober - Elisa Engholm Groth,
Wedellsborgvej 33, 5592 Ejby.
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Kirkegården udvikler sig hele tiden.
Dette efterår har graverpersonalet på Gelsted
kirkegård oprettet et såkaldt:

Lapidarium

-Er en samling af gravstenene fra sløjfede grave.
Derfor kan man være heldig, og alligevel finde
gravstenen, der engang stod på
familiegravstedet.

Juleafslutning for Tanderup/Husby/Gelsted spejderne : 10 december kl. 19.00
Børnekoret besøger Seniorklubben på
Holmegården: 11. december, kl. 14.00.
Julekoncert i Gelsted Kirke: søndag d. 15.
december kl. 14.00 – kirkens kor m.fl.
Efterfølgende serveres æbleskiver i Sognehuset.
Skolegudstjeneste: 20. december, kl. 8.30.
Julekoncert i Tanderup Kirke: søndag d. 22.
december kl. 16 – med kirkens kor m.fl.
Julegudstjeneste på Gelsted Plejecenter:
24. december kl. 10.00.
Kirkehøjskole: d. 11. januar, Middelfart
sognegård kl. 9.00 -12.00. ”Præsten og kætteren”

Udviklingen går også i retning af, at der bliver
flere urnegravsteder. Også denne udvikling bliver
ordnet smukt på kirkegården. I denne juletid er
det især en fornøjelse at gå rundt og nyde, hvor
fint, der er pyntet med gran på gravene.
Stor ros og tak til graverpersonalet!

Nyborg Gospelkor i Balslev Kirke – d. 4. februar,
kl. 19.00. Nyborg Gospelkors mål er, at lave
koncerter, der spreder energi og glæde, med et
repertoire, der spænder bredt fra traditionelle
gospelsange til mere jazzede og rytmiske numre.
Arrangeret af Samarbejdende sogne. Entre: 75 Kr.
Filmaften for konfirmander: 6. februar i Gelsted
Sognehus.

Kalender:

Kirkehøjskole: d. 8/2, Ejby konfirmandstue, kl. 9.
– 12. ”Folkekirken på Fyn” v. Tine Lindhardt.

Minikonfirmation: Gelsted kirke: 2. søndag i
advent, 8. december kl. 13.00 og kl. 15.00.

Gudstjeneste Gelsted Plejecenter:
21. janaur kl. 14.00.
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Reparation i Gelsted kirke:
I januar er der, som det kan ses på
gudstjenestelisten, 3 søndage, hvor kirken er
lukket. Det skyldes, at kirken skal repareres. I
østgavlen er der en lodret revne, der har været
forsøgt pudset til flere gange. Nu har
kirkekonsulenter og Nationalmuseet givet
anvisning på, hvordan revnen kan standses. Der er
gudstjeneste i Tanderup disse tre søndage, og
kirkegængere er velkomne her, også i denne
periode.
Kirkebilen kører som sædvanligt.

I forbindelse med minikonfirmationen 2. søndag i
advent, bliver der en udstilling af
minikonfirmandernes arbejde. Ved redaktionens
slutning stod der foreløbige værker til tørre i
vinduerne i sognehuset.

_________________________________________

Kom og syng julen ind!
Julekoncerter:
Gelsted Kirke - Søndag d. 15. december kl. 14.00

Gelsted og Tanderup kirker
ønsker alle en rigtig glædelig jul –
og godt nytår!

Tanderup Kirke- Søndag d. 22. december kl. 16.00
Medvirkende:
Børne- og Ungdomskoret ved kirkerne,
Trompetist: Martin Knudsen,
Pianist: Bjørn Elkjer,
Oplæser: Lilian Kidmose,
Korleder: Lars Reinholt.
Gratis adgang. Alle er velkomne!

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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Fodbold

Udendørssæsonen er vel overstået. Det gik rigtig godt
for seniorafdelingen. Der var en god træningsindsats
og det blev endnu bedre med fællestræningen med
U16-17 drengene i efteråret. De unge drenge udfordrede seniorerne, så der blev gået flot til den under
træningen. Der en god opbakning til trænerne Jonas
og Nicolaj i foråret og Allan og Morten i efteråret, samt
Kenneth for U16-17 drengene. Det lykkedes for seniorerne, ved godt spil og en god kampgejst, at ende i den
bedste halvdel af serie 4. Flot gået.
Superoldboys kunne godt bruge nogle flere spillere.
De spiller kampe om mandagen og desværre har det
været meget svært at stille hold flere gange i løbet af
året. Preben har lovet at være holdleder endnu et år, så
nu skal han ”bare” have nogle flere spillere til rådighed.
Meld jer klar til kamp fra starten af foråret, så han ved
hvem der kan og vil være med.
Veteranerne har klaret sig fint igennem sæsonen. De er
begyndt at score flere mål, om de har været til skudtræning eller koncentrationen er blevet bedre, vides
ikke. Når de selv fortæller om kampene, er de super
gode og det altid lige de sidste ”marginaler” der mangler eller enkelte afleveringer, der ikke lige ramte medspillerne men heldigvis gik direkte i mål. Uanset om de
vinder eller ej, er de altid meget kvikke i 3. halvleg.

I alt en meget flot efterårssæson. Pigerne endte på en
meget flot 3.plads.

U12 drenge

En af de sidste kampe som U12 drenge spillede på
hjemmebane var en ren gyser. De kom bagud med 1-4
og hang en del med hovederne. Trænerne og tilskuerne
heppede og kom med gode tilråb. Det tog drengene
til sig. De kæmpede rigtig godt, spillede flot sammen
og scorede flotte mål. Målmanden tog den ene flotte
redning efter den anden og kampen endte 6-6. Det var
nogle meget glade drenge der stillede op til foto efter
kampen.

U14 piger

Sidste kamp for U14 piger var dagen efter skolens
motionsløb. Der var et par afbud fra nogle af pigerne,
så der var ”kun” syv spillere afsted. Motionsløbet sad
stadig i kroppen og det kunne ses under opvarmningen. Modstanderne, BBB, så ud til at blive en meget
stor udfordring. Det meste af kampen blev spillet på
Gelsteds halvdel af banen. Alle kæmpede det bedste de
kunne og med flotte redninger i målet, gav det ekstra
energi til pigerne. BBB skiftede konstant rundt på sine
spillere, skød meget på mål og forsøgte at vinde, men
pigerne ville det anderledes. Med en flot fælles indsats,
vilje og tro på hinanden, forsvarede pigerne alt hvad de
kunne og kom frem til flere afslutninger. Det resulterede i slutresultatet 2-2.

Trænere søges

Vi søger ungdomstrænere til udendørssæsonen. Du
skal kunne lide børn og være interesseret i fodbold. Vi
tilbyder dig kursus i børne- og ungdomstræning. Vi har
en god ungdomsafdeling med masser af fodboldtalenter og vi ønsker at alle hold har to trænere tilknyttet
holdet. Vi ønsker både helt unge og lidt ældre trænere.
Nogle hold mangler cheftrænere og andre hold hjælpetrænere.
Vi mangler trænere til:
U5-U6-U7 som er blandede pige - og drenge hold

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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U8 drenge 5 mands
U12 drenge 7 mands, som har samarbejde med Ejby
IK, dvs. der trænes i begge klubber
U14 piger 7 mands
U14 drenge 11 mands, som har samarbejde med Ejby
IK (træner for Ejby er Julian Martinsen) og han mangler en træner mere, som har trænererfaring.
Har du en drøm om at blive træner eller hjælpetræner,
og ønsker at være en del af fællesskabet i klubben så
kom endelig og tilbyd din hjælp til udvalget eller en af
de nuværende trænere.

Indendørsfodbold

Der trænes indendørsfodbold fredag eftermiddag og
lørdag formiddag, både i Gelsted og Ejby hallen. Der er
plads til flere så kom og vær med.
Gelstedstævnet for ungdomshold er den 7. og 8.
december.

TAK for bObles!
GGIF-gymnastikafdelingen vil gerne her igennem sige
tak for 12 nye bObles-tumleklodser, som vi har fået
sponsoreret fra Brædstrup Humanitære forening (BHF),
Ejbyafdelingen.
Sidst i sidste sæson søgte gymnastikudvalget BHF om
nye tumleklodser til foreningens mindste gymnaster,
og BHF var mere end villige til at hjælpe os. BHF havde
selv taget kontakt til bObles, og fået et virkelig flot tilbud forhandlet hjem. Derefter blev klodserne leveret
hurtigt og nemt.
Straks i sæsonen 2013/2014 er klodserne taget i brug,
og vi siger mange tusind tak for det flotte bidrag, som
både gymnaster og trænere er meget glade for!

Fodboldbanerne

Stormen kom over Danmark og der væltede en del
hegn rundt om banerne i Gelsted. Det har længe været
ønsket at få lidt mere ”luft” rundt om fodboldbanen ved
hallen. Det har vi nu fået, så nu kan vi få lys på hele
banen om aftenen. Nu venter vi ”bare” på lidt mere sol
og en ”sandstorm”, så vi også kan få fyldt vandhullerne
op og få en mere jævn og tør bane. Det ender med vi
får en god træningsbane inden årets udgang.

Tak

Der er rigtig mange gode frivillige hjælpere og trænere
i klubben. Tak til jer alle for den gode indsats I alle
har ydet i året løb. Tak til alle sponsorerne, uden jeres
hjælp kunne vi ikke få det til at fungere i en frivillig forening. I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt
og lykkebringende nytår.
Fodboldudvalget
Marianne Engstrøm, Jesper Navne, Rasmus Henriksen
og Britta Jensen

bObles er tumleklodser udformet som forskellige vilde
dyr, produceret i et skummateriale, som er stabilt, og
holdbart. Farverne er mange, glade og klare.
bObles kan bruges både til at stable, lege på og med,
samt til at træne balance, motorik og kreativitet, derfor
er deres formål oplagt til gymnastikafdelingens børnehold!
Tusind tak for hjælpen!
Laura, gymnastikafdelingen

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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Uddeler i Gelstedbrugsforening
(SuperBrugsen Gelsted)

fra 1. oktober 1995 – 11. august 2013.
På opfordring: Min version af de knap 18 år i
Gelsted brugsforening, og måske svar på nogle af
de mange spørgsmål, som er blevet stillet mig og
andre, efter jeg sagde mit gode job op i juni måned.

Jeg blev ansat i sommeren 1995, med tiltrædelse
1. oktober, hvor min forgænger i gennem ca. 36 år,
Ernst Lund Petersen, havde valg at gå på pension.
Jeg kom til en forening med en god / stor egenkapital,
hvor strategien havde været, at spare kapital sammen,
så der var noget på kistebunden, til de kommende
investeringer / moderniseringer. Den daværende bestyrelse var indstillet på, at den opsparede kapital skulle
aktiveres, og ved udgangen af 1995, startede vi planlægningen af første fase, hvor vi valgte at prioritere
ny gulvbelægning, nyt køl- & frostinventar, nyt ind-

Ny tå rs Menu
TA K E AWAY

Menuen afhentes d. 31. dec. kl. 14-15.30
Forret:
Carpaccio af let røget grillet tunfilet, på bund af sprød
rødbedesalat. Serveret med vagtelæg, syltede bagte tomater.
Hertil hjemmebagt brød.
Hovedret:
oksemørbrad Wellington, indbagt i butterdej
med vilde svampe, sauce bordelaise, kartoffelsouffle med
bacon og feta, årstidens grønt.
deSSert:
Lun chokoladefondant med kold calvadoscreme,
brændte figner og hindbærsmuld.

3 retter: 275,- pr. person. (min. 2 personer)
tilvalg af mellemretter og natmad:
3 stk. tapas. (Grillet kammusling, kalveinderlår, tigerrejer) 60,Kromandens ostebord, 4 slags oste, hjemmesylt fra kælderen, frisk
frugt, sennep og solbærmarmelade, hertil kiks og smør. 75,Natmad: Cremet kartoffel/porresuppe med
ristet bacon og friskbagt brød. 55,-

Ønskes der vine til menuen, er
vi gerne behjælpelige,
vi har sammensat en vinmenu
som passer til.

Gelsted Kro og Hotel
Søndergade 1 · 5591 Gelsted · Tlf. 6449 1068
Mobil 4058 2726 · www.gelstedkro.dk
Vissenbjerg Tryk A/S

gangsparti, ny flaskeautomat & flaskerum samt en del
nyt butiksinventar. Projektet blev sat i gang i foråret
1996. Det blev en proces, hvor vi trak store veksler på
kundernes tålmodighed, da det at skifte gulv, giver en
del udfordringer med hensyn til placering af varerne,
men der blev vist en stor grad af forståelse, og personalet gjorde hvad de kunne, for at gøre det så godt
som muligt for kunderne. Målt på kundernes reaktion,
da vi var klar med ”en ny butik”, ja så var det en fornuftig beslutning der var taget.
Knap var vi færdige med at nyde de nye forhold, inden
en ny udfordring dukkede op. Vi bliver kontaktet af
PostDanmark & DSB i foråret 1997, hvor de spurgte
om vi ville overtage deres post- & billet funktion, og
efter moden overvejelse i bestyrelsen, blev vores svar
et ja, og vi måtte igen kigge på indretningen i butikken, dette blev løst med en lille tilbygning / ændring af
det eksisterende kundevognsskur ud mod Gl. Odensevej.
Knap havde vi fået de nye funktioner til at virke, inden
en ny udfordring dukkede op. I foråret 1998 henvendte
”Tipstjenesten” ( nu Danske Spil) sig, da boghandler
Jørgen Christensen havde besluttet at ophøre med sin
forretning, ja så måtte vi i gang med et nyt ”projekt”,
og løsningen blev en kiosk, i forlængelse af ”postbutikken”.
Vi havde nu fået en del nye funktioner, som vi skulle
have til at fungere så optimalt som muligt, og det var
en god, og spændende tid i Gelsted brugsforening,
hvor udviklingen var dejlig positiv, men det blev mere
og mere synligt, at vi var ved at mangle plads, til at
vi kunne præsentere hele varesortimentet, som også i
den periode udviklede sig kraftigt i antal varenumre.
I slutningen af år 2000, startede vi snakken på bestyrelsesmøderne, hvad og hvordan skulle vi få noget
mere plads, og også gerne nogle bedre lager - og
personale faciliteter. Det stod hurtigt klart, at skulle
vi skabe nogle optimale forhold, ville det kræve en
større udbygning, og dermed også en stor økonomisk
udskrivning. Vi ville denne gang gerne opnå en udbygning og modernisering, som kunne dække behovet i
mange år. Resultatet blev at vi måtte fjerne nogle eksisterende garagebygninger, og udbygge på bagsiden
af den eksisterende bygning. Da der samtidig var lige
lidt nok plads, måtte vi etablere personalefaciliteterne
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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oppe på en ny 1. sal. Hermed blev det muligt at bruge
lager og personalearealet til salgslokale, som blev øget
med ca. 250 kv.meter. Der var mange elementer med
i det store projekt, og en helt ny ting var bake off, som
var dukket op i en del supermarkeder. Vi havde fået at
vide, at Gelsted Bageri ville lukke forretningen, og derfor etablerede vi bake off, for at tilbyde kunderne friskbagt brød. Som sagt var der mange elementer i projektet, blandt andet måtte vi skifte alle installationer,
el, vand, varme, it, og køl- og frost, hvilket var tunge
poster på det økonomiske budget, men tiltrængt og
nødvendigt. Hele projektet blev sat i gang, lige inden
påsken 2001, og det varede frem til december, hvor vi
den 6. december 2001 kunne fejre åbningen af den nye
butik.
Det havde været en lang og hård proces, som havde
krævet mange ekstra ressourcer, af både bestyrelsen
og personalet, og kunderne var blevet udfordret mange
gange, med hensyn til hvor varerne nu stod henne,
men alle generne blev hurtig glemt, da det hele var
overstået, og både personale og kunderne kunne nyde
de moderniserede forhold.
Ovenstående projekter er dem som har givet mig de
største udfordringer som leder af SuperBrugsen Gelsted, derudover har der været ”mindre” projekter som
f. eks.: ændring og modernisering af OK benzin anlægget, deltaget i etablering af Gelsted Bytorv, 100 års
jubilæum i 2006, etablering af nedkølet frugt og grønt,
”net-butik” skolecaffen.dk (lukket ned i 2013), samarbejde med jobcenteret i Middelfart (virksomhedscenter), og senest i 2012, hvor vi ændrede nedkølet frugt
og grønt, kiosk og bake off, kasselinien flyttes, og kundestrømmen vendes rundt.
Ja det har været 18 meget begivenhedsrige år, og
hvorfor så forlade det nu?
Det spørgsmål har jeg fået en del gange, og mit bedste
og ærligste svar må være:
Jeg har i en del år, haft lyst til at være ”helt” selvstændig.
De seneste år, har discount-sektoren presset markedet, og avancerne er under et stort pres, samtidig med
at åbningstiderne øges, hvilket gør det nødvendigt at
ændre personalesammensætningen, således at antallet
af personaletimer øges, men udgiften skal mindskes.
Coop har de seneste år, begrænset vores selvstæn-

dighed, og en del af beslutningerne i Coop, går meget
imod mine bedste overbevisninger
Det er svært at yde den optimale personalepleje, da
man som leder er under et dagligt tidspres
Sidst, men nok ikke mindst, skulle jeg nå det, var det
ved at være høje tid (årgang 1961)
Som afslutning vil jeg gerne slå fast, at jeg har haft 18
fantastiske år i SuperBrugsen Gelsted. Jeg vil gerne
fremhæve, en altid positiv, imødekommende, fleksibel,
og konstruktiv personalegruppe, som via et godt samarbejde, har skabt en god stemning på vores fælles
arbejdsplads.
Et altid godt samarbejde med den siddende bestyrelse,
som igennem årene har været lydhøre, når jeg fremførte nye ideer og tiltag, og været klar med konstruktiv
input, så vi i fællesskab kunne træffe de rigtige beslutninger.

Men allermest skylder jeg at sige 1000 tak, til alle
I dejlige kunder, som har givet mig så mange gode
oplevelser, og som med jeres opbakning har gjort det
muligt at udvikle forretningen igennem årene.
Dette vil jeg ønske, at I alle vil forsætte med, så Gelsted brugsforening vil bestå i al fremtid.
De bedste hilsner
Jens Christensen
Nu forpagter af OK Plus, Jyllandsvej 40,
5500 Middelfart

Gelsted Bladet vil gerne takke Jens for
det gode samarbejde vi har haft i mange år, og ønske dig god vind med OK
Plus, hvor du nu servicerer dine kunder.
sa

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

Tlf. 64 49 22 99
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Karl Lassens oplevelser som
politibetjent efter2.verdenskrig.
Karl Lassen
Født 1920. - Opvokset i i Håre.
Som 14årig i handelslære og senere kommis i
forskellige brugsforeninger på Vestfyn.
1945 optaget på politiskolen og betjent til 1947.
1948 overtog forældrenes købmandsforretning i
Håre.
1988 lukkede han butikken i Håre og flyttede til
Birkelunden
1978 -1986 medlem af kommunalbestyrelsen i
Ejby for det Radikale Venstre.
Bor i dag i Birkelunden i Ejby, hvor han nyder sin
pensionisttilværelse.
I 1946 blev jeg som ung nyuddannet politibetjent
udkommanderet til en interneringslejr, Fitting ved Vorbasse.
Der lå dengang en radarstation, som værnemagten
havde anlagt. Det var et ret stort område, som var indhegnet af et højt og bredt pigtrådshegn samt en sti og
en rende, altså en slags skyttegrav. Inden for hegnet
var der mange radarstandere, flere meter høje og brede, samt en del barakker og huse.
Denne lejr skulle renoveres og omdannes til en interneringslejr efter fremmedlovens §14, som siger, at alle
der opholder sig her i landet uden tilladelse skal interneres. Nogle var helt uskyldige mennesker, som havde
boet i Danmark i 30 år, men som ikke havde søgt om
fornyet opholdstilladelse, hvilket man skulle hver 5. år.
Mange sønderjyder turde ikke søge om fornyelse under
krigen af angst for at blive sendt tilbage til Tyskland og
dermed måske i tysk krigstjeneste. Andre blev sendt til
lejren af grunde, vi ikke var så glade for, småkriminalitet o.a. På grund af denne særlige sammenblanding
blev bevogtningen en politiopgave.
Vi blev et hold politibetjente fra Vejle udkommanderet til opsyn med lejren under ombygningen. De store
radare blev fjernet, hvilket gav kæmpe huller i jorden.
Det gjorde flytning af barakker og huse også. En gårdmand kørte med et spand heste og en gl. kassevogn og
flyttede jord, til tider det samme jord flere gange. Det
havde han også gjort for Værnemagten. Hans korn på
heden lod han blive stående, det gav mere at køre i lejren. Barakker og huse blev flyttet rundt. Vi så en barak
blive brudt ned i den ene ende, i den anden gjorde
smeden sit rørarbejde færdig. Der var ansat en ingeniør til at styre det daglige arbejde, ligesom der kom
en af statens tilsynsførende et par gange om ugen og
godkendte eller kasserede arbejdet. – Vores opgave var
kun at passe på materiellet.
Da lejren var færdig, bestod den af en masse barakker
og nogle huse inden for pigtråden samt en mandskabsbarak, en lægebolig, andre huse til lejrkommandanten
og øvrige overordnede. Lejren var klar og de første
internerede kunne ankomme.
Nogle dage efter blev jeg sammen med nogle kollegaer beordret til Fitting station. Der skulle ankomme to
vogne (særtog) med internerede fra flygtningelejren i
Oxbøl. Vi havde i lejren en lastbil med kreaturræk.
CB betjente, kaldet føl, bevogtede flygtningelejre samt
internerede under transport og overdrog så denne flok
på perronen til os. Jeg råbte om der var en, der kunne
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dansk. Frem trådte en meget velklædt og afmålt dame,
som præsenterede sig som Fru Dr. Best (hendes mand
var Hitlers øverste befuldmægtigede i Danmark). Jeg
forklarede hende, at de, der ikke kunne gå flere kilometre, kunne blive kørt med lastbil. Hun spurgte høfligt
om de ældre og svage måtte blive kørt først, hvad vi jo
ikke kunne have noget imod.
Jeg sagde til hende, at de selv måtte læsse lastbilen.
Det var ikke vores ansvar. Hele styrken blev heldigvis
transporteret til lejren uden uheld.
Vi var 6 betjente på hvert vagthold, en som portvagt,
to gik rundt om lejren, to havde frivagt og en var til
rådighed, - to timer ad gangen i 8 timer. Vi var udstyret med en pistol med 6 patroner i magasinet samt en
gummiknebel. Vi boede i mandskabsbarakken, 4 på
hver stue, hvor der var brændeovn.
Barakkerne inden for pigtråden var noget anderledes:
En lang gang med rum til begge sider, 8 personer i
hvert lille rum, 4 senge på gulvet og 4 senge over.
Fælles spisestue for enden af gangen.
En nat, hvor jeg havde rådighedsvagt, kom lejrkommandanten ind i vagtstuen og beordrede mig med
over i en af barakkerne. Vi gik ind med pistoler, som
vi havde taget ladegreb på og afsikret. Vi vidste ikke,
hvad den ”buldring”, som portvagten havde givet som
alarm, kunne betyde. Det viste sig så, at nogle havde
smadret døre for at bruge dem som optændingsbrænde
til brændeovnen i spisestuen. De stakkels mennesker, 8
i hvert lille rum på en seng med en papirsovepose som
eneste varmekilde, hundefrøs.
I stedet for straf fik lejrkommandanten næste dag talt
med skovfogeden i Randbøl Skov og ordnet det sådan,
at der måtte sankes kvas i skoven til opvarmning i
barakkerne.
Der blev arrangeret sanketure med 6 mand ad gangen.
Nogen tid efter blev det min tur til sanketur. Jeg blev
sendt af sted med 6 mand og fik at vide, at jeg bare
skulle henvende mig til skovfogeden. Da vi kom derud,
sagde skovfogeden, at nogle af mændene plejede at
hjælpe ham med at save og kløve brænde. Det kunne
jeg jo ikke give tilladelse til, men jeg kunne heller ikke
holde øje med 6 mand ude i skoven, så aftalen blev,
at jeg gik en tur på Randbøl Hede. Jeg ville så komme
tilbage og fløjte med min politifløjte, når vi skulle hjem.
Skovfogeden ville dog have, at jeg skulle komme og
spise middag sammen med dem. Skovfogedens middagsmad var byggrød og stegt flæsk, et rigtigt festmåltid, som de 6 nød med største velbehag. Deres medbragte mad ville hundene ikke engang have,- for det
meste kålroesuppe og kartofler.
I lejren var der en cirkusartist, der havde 6 små ponyer
og en vogn, lidt større end en trillebør. Han kørte så
kvaset fra skoven og hjem.
Alle disse mennesker vadende rundt på markveje og
i søle og med fodtøj, som de havde på, da de blev
arresteret, fik senere udleveret træsko, flere kendte
ikke træsko og en dame brækkede sit ben. Danske
ambulancer måtte ikke benyttes, så hun måtte vente
til næste dag med at komme i behandling. Flygtningekommandoen fra Kolding kom og kørte hende på sygehus.
Når jeg tænker tilbage på den tid og på den behandling
vi gav disse mennesker, så er der meget at skamme
sig over. Som alle andre hadede jeg efter krigen også
tyskerne, men jeg tror jeg kom af med noget af hadet
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og fik medlidenhed i stedet i den periode. Tænk, indespærret bag pigtråd, elendige huller til bolig, dårlig
mad, dårlige sanitære forhold, kun en læge (sygeplejerskeuddannet)og så pløre overalt.
Det var noget af det, jeg kan huske fra 1946.
Karl Lassen

Heldige vindere fra
SuperBrugsen konkurrence
Lørdag den 23/11 havde vi i SuperBrugsen "smag på
din butik" med 10 forskellige standere med smagsprøver på nogle af julens mange glæder.
Mange kunder fik denne dag stillet både sulten og tørsten. I år var der standere både for børn og voksne.
Der blev afholdt en del konkurrencer i løbet af dagen.
Vindere af konkurrencerne på
”Smag på din butik”
Tabieta Hansen -6 år
2 x julekalendere fra TV 2 og DR
”Isabella Van-der watt
10 år
2 biografbilletter med sodavand og popcorn
Robin Hansen
8 år
1 kg løsvægt slik
Kjeld Juul Pedersen
1 linje akvavit
Lisbeth Hansen
1 Quinta Do Pégo LBV 2008 portvin
Karsten Jensen
1780 g stor hjemmelavet spegepølse

Gelsted Kreative aktivitets forening.
Foreningen er startet i foråret 2013.
Formålet er at skabe kreative aktiviteter,
som afholdes i vores lokalområde.
Et medlemskab af foreningen koster 150 kr om året.
For medlemskabet får du:
•
10 % rabat på alle kurser – dog ikke på udgifter
til materialer.
•
Deltagelse og stemmeret på den årlige generalforsamling
•
Modtagelse af kursusprogram.
•
Gratis deltagelse i workshops mod betaling af
materialer.
Foreningen vil bestræbe sig på, at der afholdes kurser
af høj kvalitet.
Udklip fra forårsprogrammet:
Syning: Lær din symaskine at kende. d.22.02.14
d.12.3.14 og d.26.3.14 fra kl.18:30 til 21:30
Pris: 300 kr for alle gange eller 125 kr pr gang.
Keramik kursus: Skulpturel modellering. d. 15 og
16.3.2014 Kl. 8.30-16.00
Pris: 580 kr excl. materiale
MakeMake kursus: Arbejd med ler og beton, der ikke
skal brændes. Se www.makemake.dk
Dato og tid kommer senere.
Glaskunst : Fredag d. 7.2.14 kl.18-21.30 og
lørdag d.8.2.14 kl.10-15
Pris: 440 kr og 100 kr til materialer
Pileflet : Dato: d.5. og d.6.4.13 Tid: kl. 9.30 –
16.30 - Pris: 640 kr og materialer 250 kr.
Medbring beskærer saks.
Filtning: Fredag d. 17.01.14 Kl. 18:00 til 21:30 & Lørdag d.18.01.14 kl. 9:00 til 15:00
Pris. 440 kr. + materialer
Strik og hækling: d.23.01.14-d.13.02.14-d.27.02.14
Tid: kl.18.30 –21.30
Pris: 125 kr pr. gang eller 300 kr for alle gange.
Voksmaling: d.5.03.14 kl.19.00-21.00 Pris: gratis for
medlemmer og 100 kr for ikke medlemmer.
Nålefiltede billeder: d.15.1.14 kl.19.00-21.00 Pris:
gratis for medlemmer og 100 kr for ikke medlemmer.
Materialeudgifter 25 kr.
Kreativ aften med små ting i gummi: Dato:
d.12.2.14 kl.19.00-21.00 Pris: gratis for medlemmer
og 100 kr for ikke medlemmer. Materialeudgifter 25 kr.

foto af Tabieta og Robin:

Vi afholder Kreative aftner med voksmaling, nålefilt
og små ting i gummi, samt ting i beton.
Datoer kan fås ved henvendelse til foreningen.
Yderligere information og tilmeldelse på sms/opkald:
4031 3575 onsdag mellem kl.17-20 eller mail til kreativaktivitet@gmail.com
Vi glæder os til at se jer.
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Hist, hvor vejen slår en bugt,
- finder du ALLU Containers ApS
Af Karina Davids

Mangfoldigheden i erhvervslivet i Gelsted og
omegn er langt større end hvad de fleste måske
går og tror - bl.a. huser området Fyns eneste containerforhandler- ALLU Containers ApS, som tilmed drives af en kvinde - nemlig Ulla Lundgaard.
Fra landejendommen på Langholmvej 10 i Ejby, driver
den 43-årig Ulla Lundgaard en lille blomstrende containervirksomhed, som sælger og udlejer nye og brugte
skibscontainere til både private og erhverv. Kunderne
tæller fra hr. og fru Jensen til større entreprenørvirksomheder og byggemarkedskæder, som har behov for
midlertidig eller permanent ekstra opbevaringsplads.

"Trylle Ulla"
Virksomheden tæller kun Ulla Lundgaard selv, men i
branchen går Ulla under navnet "trylle Ulla" - da hun
kun meget sjældent siger nej til en opgave. For Ulla er
næsten alt muligt - har hun ikke den ønskede container, kørerampe eller lås på lager kan det hurtigt skaffes om nødvendigt kan en ombygning af en container
iværksættes.
Hos ALLU Containers bliver du som kunde aldrig blot et
nummer i køen, da den personlige service og rådgivning er højeste prioritet i firmaet." En brugt container
er ikke bare en brugt container! Vi går ikke efter den
hurtige handel, men efter de langvarige relationer.
Vores kunder skal vende tilbage, fordi de føler, at de
har fået en god service hos os", siger Ulla Lundgaard.

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

Container til alle
"Før eller siden i livet kommer langt de fleste i berøring
med en container i forbindelse med det ene eller andet
projekt - det være sig alt fra flytning, transport eller
opbevaring.
Til den tid, så skal du endelig slå et slag forbi Langholmvej 10 eller www.allucontainers.dk , og så står jeg
klar med den helt rigtige container til dig” afslutter Ulla
Lundgaard.

Dagplejens forældre eftermiddag.

Hver sommer er alle dagplejer fra Gelsted samlet for at
holde en, forældre hygge eftermiddag.
I år blev det holdt på Holmegården torsdag D.5/9-13.
Det var en god dag, hvor formiddagen blev brugt til en
lille gåtur om til fårene bag Holmegården.
Lege i det fri, med de ting naturen nu byder på, så der
blev klatret og kravlet op og ned på alt.

Tak til borgerforeningen, som altid er venlige at låne
Holmegården, ud til dagplejens arrangement,
og tak for is til børnene, det var lige sagen, med noget
koldt, da vejret heldigvis var med os, varmt og solrigt.
Om eftermiddagen kom forældrene til eftermiddags
hygge, hvor de kunne købe deres barns "kunstværk".
Penge fra de solgte "kunstværker" går til et andet
arrangement til børne.
Dagplejer Charlotte Jørgensen.
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Hvor blev kirkestien af som forbandt Søndergade med Møllevej?
I 1972 gik stien som den gule linie
I begyndelsen af 80erne omlagt til den tyrkis linie

I forbindelse med lukningen af grusgraven og tilplatningen af området,
og atter omlagt til den orange linieføring som førte direkte op til Skydebanene.
Har Middelfart kommune sovet i
timen da de solgte grusgrav arealerne, og er stien nedlagt lovligt? Jeg
har aldrig set nogen bekendtgørelse
fra kommunen. Den ville sikkert have
udløst stor protest. Det er aldrig for
sent at protestere, så lad borgerne få
deres 100 år hævdvundne sti tilbage.
Stien blev flittigt brugt af Gelstedborgere spec. af motionisterne, men
også af øvrige personer der ikke
ønsker at færdes på Hylkedamvej
af sikkerhedsmæsige årsager, for at
Jeg har
tandprotese,
nu er de
komme
op i skoven ogmen
ud til Hylkedam.
Bernd
Meissner
Møllevej
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maskiner i aktion meget interessant.
En tur til Frydenlund Fuglepark, og en udflugt til CatriTANDPROTESER MED TRYGHEDSGARANTI
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Behandlinger
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over op
tilSmå
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Det er livskvalitet.

LIVSGLÆDE ER KVALITET

FIK SMILET OG LIVSGLÆDEN
Odense C
Rugårdsvej 103 B · Tlf. 66 16 91 61

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

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

Behandlinger finansieres.
Små afdrag over op til 5 år.

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

www.tpt.dk

Kolding
Behandlinger finansieres. Små afdrag over op til 5 år.
Kolding Midtp
Bredgade 8 · Tlf. 7

Brørup

Geoteknik og Miljøopgaver, så er det COWI
A/S.
Søndergade
8 · Tlf.

I Gelsted udføres der klargøring af jordprøveanalyser, www.tpt.
efter prøver hentet op
rundt omkring
i Danmark.
Behandlinger
finansieres.
Små afdrag over op t
- Se COWI s hjemmeside, www.cowi.dk
Kontakt COWI i Gelsted v. Arne Kristensen, tlf. 22 10 72 84.
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Få dem nu skiftet

-hvor bliver lovgivningen af?

Der findes endnu ikke dansk lovgivning, der påbyder os at køre på vinterdæk i vinterhalvåret. Men
det er decideret dumt at lade være. Sådan lyder
rådet fra dæk-virksomheden Ovethi A/S i Gelsted.
De anbefaler, at du får skiftet dine sommerdæk til
vinterdæk – nu!
I vinterhalvåret, fra ca. 1. november til 1. april, er det
sikrest at køre på vinterdæk. Det er der tilsyneladende
ingen, der betvivler. Alligevel lader lovgivningen på
området vente på sig. Vinterdæk er fremstillet med silikaprodukter og/ eller naturgummi, hvilket betyder, at
de bevarer smidigheden selv under meget lave temperaturer. - Derved både bremser og styrer de optimalt på
kolde veje. Det er fuldt ud dokumenteret, forklarer Thomas Thinggaard, der er medejer af Ovethi A/S - Dansk
Dæk Service, som sælger dæk og har butikker i hele
landet. Han undrer sig derfor over, at der endnu ikke
findes dansk lovgivning på området. – Vi håber, at politikerne vælger snart at få gjort noget ved det, for det er
decideret dumt at lade være at skifte sine sommerdæk
til vinterdæk – og omvendt, advarer Thomas.

dag, er lavet af fuldsyntetiske gummiblandinger, som
er energibesparende at køre på om sommeren, mens
de - når vejbanen om vinteren bliver kold - bliver hårde
og plastikagtige i konsistensen. Vejgrebet bliver dermed meget ringe. Så det er bare om at få dem skiftet i
ordentlig tid – og det vil sige nu, hvor temperaturerne
er begyndt at være under 7 grader, forklarer Thomas.
Sandheden om helårsdæk
- Til sammenligning er helårsdæk ”hverken eller” og er
for langt de fleste mennesker en rigtig dårlig løsning.
Det er groft sagt kun en fornuftig løsning at køre på
helårsdæk, hvis du kører under 5.000 km om året og
først skal køre bil, når vejene er ryddet. Om sommeren vil du have mere støj fra dækkene og en længere
bremselængde, og om vinteren vil din bil ikke stå godt
nok fast på vejen.
Andre vinterdæksregler i det øvrige Europa
Thomas henviser i øvrigt til FDM’s vinterdæksregler
gældende for Europa på www.fdm.dk. - Det er væsentligt at vide, at det ikke er de samme regler, der gælder
i Danmark og resten af Europa i forhold til kørsel med
vinterdæk. Kører du på skiferie i Sverige, for eksempel, skal du være opmærksom på, at det er påbudt at
køre med vinterdæk i perioden fra den 1. december til
den 31. marts. Det ville være oplagt, at der var nogle
lignende regler i Danmark – men det er der altså ikke
endnu, slutter Thomas.
Om Ovethi A/S
Ovethi A/S - Dansk Dæk Service blev grundlagt i 1954
og beskæftiger i dag 65 medarbejdere. Virksomheden
importerer og markedsfører alle anerkendte kvalitetsmærker inden for dæk, fælge og hjul til alle formål. Til
personvogne og varevogne, lastbiler, landbrugsmaskiner samt industrien – en gros såvel som detail. Virksomheden er lagerførende inden for så godt som alle
typer dæk og dækker hele landet via et net af butikker
og rullende serviceværksteder. Ovethi A/S har branchens nyeste og mest moderne udstyr og lægger altid
vægt på muligheder og løsninger, når de hver dag bringer gejst samt stor viden og knowhow i spil i branchens
bedste kunderådgivning.
Kontaktinformation: Ovethi A/S, Thomas Thinggaard,
mobil 23 68 58 75, tht@ovethi.dk, www.ovethi.dk.

Sommerdæk – for farligt på kolde veje
Det er direkte farligt at køre på sommerdæk om vinteren. - De fleste sommerdæk, der findes på markedet i

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

www.lebaek.dk
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SERVICESIDE:
Gelsted Folkedansere

Gelsted Skole
Eftermiddagshold : 14:30 - 17:00
Aftenhold
: 18:45 - 21:45
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

Riffel og pistol skydning i kaliber
22 og luft på Gelsted skole
tirsdag aften fra 18:30 i kælderen.
Fra april til september skydes der
tirsdag 18:30 udendørs på 50 og
200m banen, beliggende på Skyttevej, Lunge, i Gelsted.
Eventuelt spørgsmål besvares på
6449 1406

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

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
Gelsted Børnehus
Koldinghave 3. Tlf. 88 88 54 55.

Husk hver Torsdag kl. 19.00
arbejdes der på Holmegården.
Alle er velkomne.

VESTFYNS DYREKLINIK
Hårevej 61 - Gelsted
Tlf. 64 79 12 34

Gelsted Dartklub

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

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

DeUngesKlub

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

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

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

Mangler din klub
eller forening,
- så send os en mail
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Husk ! DEADLINE næste nummer - Mandag d. 27/01- 2014 - Kl. 18:00

5

Vi er
medlem af

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

Poul Jensen

40781100

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

*NYT* Gelsted Marked - Altid i uge 33 * NYT *

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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