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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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En julemand og en sognekonge!
Søndag eftermiddag den 1. december 2013 havde
omtrent 200 personer fundet vej til Gelstedhallen.
Gelsted Handel & Erhverv (GHE) kårede traditionen
tro en sognekonge.

til ny sognekonge.
Det gjorde han ved at læse lidt op af referatet fra den
stiftende generalforsamling i 1963 og ved at overrække et diplom, som Jørgen Christensen modtog med
ordene: ”Jeg synes, det er en stor ære for mig.”
Karsten

Gid fanden havde TDC
Gelsted Bladet til tiden

Men først havde hallen fået besøg af en julemand, nissepiger og –drenge. Børnene havde sunget julesange,
danset om juletræ og lavet julegymnastik. Der var
godteposer til alle børn og oven i købet uddelte julemanden nogle julegaver efter lodtrækning.

Jørgen Christensen var i mange år boghandleren i
Gelsted. I 1963 var han mand for at skabe nyt liv i en
handelsstandsforening, der ellers var gået helt i stå.
Det er fra den begivenhed, GHE i dagens Gelsted regner sit virke og derfor fandt formanden Tom Petterson
det på sin plads at kåre netop vores eks. boghandler

Trods TDC’s forsøg på at sabotere Gelsted Bladets
udgivelse til tiden, lykkedes det alligevel at udgive bladet til tiden.
Hjemkommet fra en dejlig ferie, skal undertegnede
straks i gang med at lave Gelsted Bladet, men kommer hjem til at der ingen internet og telefonforbindelse, og da alt til bladet ligger på nettet, er det en
katastrofe, da deadline for trykning er dagen efter.
Ringer omgående fra mobilen til TDC fejlmelding, vi
har heldigvis et service abonnement (dyrt).
Får efter 30 minutters ventetid fat i en medarbejder,
der oplyser at de kan se der er en fejl i et krydsfelt ??
hos dem, men det kan ikke blive lavet før i næste uge,
da det nu er fredag, og klokken er 20, ( vi kom hjem
kl. 19:15) og fejlen skal meldes inden kl. 16:00 !!. Jeg laver frygtelig vrøvl, vi har jo service abonnement,
men det er de ligeglad med. De vil gerne sende en
tekniker med det samme, men så skal vi selv betale,
og det koster, JA, kr. 12.000, inkl. moms.
Jeg nægter, og får så en højere op i systemet, med
samme resultat, men han lover at det vil blive lavet
mandag inden kl. 12, men fortryder så og lover så at
det bliver lavet inden kl. 16 mandag.
Det må jeg så rasende finde mig i, får senere en sms
fra TDC , hvor de skriver at fejlen vil blive udbedret
senest tirsdag kl. 16. Sidder nu og venter på TDC i
mobilen, der er nu gået 40 minutter og jeg får talt
med Peter Østergaard der kan se at der ganske rigtigt
står tisdag inden kl. 16, men han vil se hvad han kan
gøre.
Klokken er nu 11:10 mandag, og en tekniker har lige
ringet, vi er på igen, det var bare en ledning der var
hoppet af.
Mod ekstra betaling får vi nu trykt Bladet, og det
udkommer til tiden.
Steen Asbjørn - redaktør
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Gelsted bladet ønsker Arly Persson et stort
tillykke med 100 år års fødselsdagen!
En lidt for gammel nyhed, men sådan ønskede smeden, altså, at det skulle være!
Tillykke Arly med 100 års dagen, som er rigtig nok iflg.
Papirene, hvor der står d. 29. december 1913.
Du mener at kunne huske, at du blev født nede i Lunge
nær bækken, og dermed gætter jeg på at jeres tøjvask
foregik, på samme måde som hos den lidt ældre, men
stadig godt kendte HC Andersen gjorde det inde ved
åen i Odense. Lidt tid efter skoletiden forelskede du dig
i Hjalmar slagters Signe, sådan ind imellem at du var i
gang med smederiet der ovre i Aalsbo. – Sådan siger
vi, når vi bor i Gelsted.

maskingrej, for at kunne stå parat, når tandhjul og
aksler gik i stå på alt det nye som kom frem til landbrug og andre virksomheder i området.
Ja - tiden er gået, og helt klart at du nyder at bo og gå
rundt i dine vante omgivelser i det store hus, som d.29,
december rummede en masse gratulanter, som blev
serviceret med alt godt fra køkkenet, og betjent af dine
fire børn, og deres nærmeste. Morsomt at alle smedens børn også valgte smedelinien som levebrød, dog
blandet lidt med apotekervarer, men de gør det i helt
forskellige retninger. – John er i huset hver dag, da han
jo er den ”nye” Aalsbosmed. - Som nærmeste nabo har
du Bagerservice - smeden, sønnen Jens. - Arly klarer
meget selv, med ”drengenes koner” træder ind imellem
til. Fjernt fra Aalsbo klarer Ulla og Per deres, pumpe og
gasforpligtigelser.
Altså nu ikke mere en hemmelighed, at Arly er fyldt
100 år. Desværre med svækket syn og bentøj, men
klar hjerne, når vi sidder og hyggesnakker om før og
nu. - Men Arly klarer trapperne fra kælder til 1. ste. sal,
stille og roligt hver eneste dag.
Til slut kan nævnes, at når seniorsmedene på Fyn samles, så savner vi dig.
Hyggeligt at se, da du åbnede dronningens hilsen, og
at se og høre borgmesterens tale, samtidig at se TV
2 optog dagens festoplevelse, hvor noget sendtes om
aftenen.
Stort Tillykke Arly.
bn.

Men - Fyn var ikke nok for dig, idet du tog ned og blev
en af de 5-6 svende der var med til at starte Danfoss,
som vel nok var noget helt andet, end det du egentlig
havde lært hos din læremester i Aalsbo. - Men så efter
nogen tid fik du startet Danfoss op fra ingen ting til en
nu uundværlig koncern, og vendte så tilbage. Signe
blev din kone, en rigtig god smedekone, som med forskellige mellemrum fik jeres gode børn, og livsbanen
blev lagt fast til at smede og sko heste for alle Aalsbo
og omegnens bønder.
Så købte I Aalsbo smedie, og senere vist først i halvtredserne byggede I et helt nyt værksted, for tiderne
ændrede sig til at kunne klare de mere moderne
opgaver med drejebænke og el.. svejsere og andet
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Mænd er som vin:
Nogle bliver til eddike, men de bedste forbedres med
alderen - Pave Johannes XXIII
Ingen vis mand har nogensinde ønsket at være yngre
– Jonathan Swift
At være gammel er ikke så slemt, når man overvejer
alternativerne. - – Maurice Chevalier
Få kvinder erkender deres alder. Få mænd opfører sig
som en på deres alder – Anon

www.gelstedbladet.dk

Dagplejen holdt juletræsfest på
Holmegården d.12/12-13.
Dagplejer og børn var på Holmegården hele dagen, for
at fejre jultræsfest.
Der var pyntet op med dug og julelys på bordene.
Radioen var sat til at spille julesange, som vi kunne
lytte til, eller som nogen af børnene gjorde, dansede og
sang.
Juletræet var pyntet med julepynt som børnene selv
havde lavet. Det var noget børnene kunne li. Det var
ikke nemt at holde fingerne fra “mit julepynt”, for det
kunne de få med hjem når dagen var omme.

FÆLLESSPISNING
I GELSTED

Gelsted Lokaludvalg og Borgerforeningen afholder
fællesspisning for alle borgere i Gelsted og omegn.
Tag familien, naboen eller genboen med til en hyggelig aften.

Onsdag den 26. Februar 2014
kl. 18.00 på Holmegaarden,
Søndergade 80, Gelsted

Menu:
Dansk Bøf med bløde løg, hvide kartofler,
sovs, Hjemmesyltede asier og kroens røde piger.
Menuen leveres af:

Gelsted Kro

Der er mulighed for køb af drikkevarer til købmandspriser,
og gratis saftevand til børnene. Kaffe er også inkluderet i
prisen.
Pris:

 kr. 80,- pr. voksen
 kr. 40,- pr. barn under 12 år.

Tilmelding på:

Vi var så heldige at julemanden havde tid til at kigge
forbi, selv om det er den travleste tid på året for denne
“unge” mand.
Han havde gotteposer med til alle børnene, og gik med
om juletræet i mens vi sang.
En stor tak til bogerforeningen for at vi måtte låne Holmegården, så det blev muligt at holde juletræsfest for
dagplejebørnene.
Også stor tak til Brugen for at sponsore gotter til børnene.
Fra alle dagplejere i Gelsted.
Charlotte Jørgensen.

email: lokaludvalg@gelsted.dk eller SMS til 30 91 70 99
Senest Søndag den 23. Februar 2014
Gelsted lokaludvalg og Gelsted Borgerforening

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.

HUSK !

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

Jeg syntes det er noget svineri at et stort firma som
TDC, behandler sine kunder som de gør.
De har jo ingen konkurrence, da de ejer det ledningsnet
som skal bruges.
Er du ikke et stort firma som kan betale en kæmpe
regning for tekniker besøg, bliver du lagt i posen til der
engang er tid til dig. Dette er endda når fejlen ligger
hos TDC selv, og vi er uforskyldte.
Hvis jeg kunne finde et alternativ ville jeg gøre det,
men hvis man bor uden for en by, er der ikke noget at
vælge imellem. ØV - Jeg anbefaler i hvert fald ikke
TDC.
Steen Asbjørn

- Og det var Danmark !
Jeg er lige blevet ledig.
Så skal jeg melde mig ledig hos AF på deres hjemmeside. - Jeg har ikke noget internet, har ikke brug for det.
-Jeg kører så til AF i Middelfart, de henviser mig til en
komputer jeg kan låne og så melde mig ledig derpå,
jeg ved jo ikke hvordan sådan noget skidt virker, så
de vil hjælpe. Du skal bruge din Nem ID, siger de så,
-hva’ fan er det ? jeg har jo ikke sådant noget, så de
er helt bestyrtede, men efter lidt intern snakken, kan
de vist køre mig ind som ledig på deres gamle system.
Det håber jeg så.
Nå, så skal min fagforening også have besked. Det skal
også foregå via nettet, og jeg skal logge ind med min

NEM ID.!! Nå nu kører jeg hjem, må prøve at ringe til
fagforeningen, måske er der et levende menneske der
svarer mig, og måske kan jeg så blive meldt ledig der.
Hvad er det for et land vi bor i. Jeg bor på landet, der
er ingen internet her, og så er vi bare ikke noget mere.
Skal man have det skidt, så må kommunen eller regeringen da stille det til rådighed for folket.
Hilsen Signe J

Vejene igen
Jeg har læst lidt i Gelsted Bladet om reparation af
vejene, men det er da vist kun der hvor politikerne bor
der sker noget. Resten af byen er da stadig fuldstændig
hullet, og livsfarligt at køre på !
H.J.

Ja det må man ! (red)
Må man godt skrive om andet end noget fra Gelsted ?
Jeg har da meget som jeg gerne vil høre andres mening
om ?
Vh. Kirsten A.

Skriv !
Jeg syntes det er dejligt med de borgere der skriver
her, men der er plads til mange flere, så fat pennen, og
skriv hvad du har på hjerte her.
Steen Asbjørn - redaktør

Gelsted Hallens
Cafeteria
Tlf. 21 72 70 09 / Tlf. 21 72 70 07
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Gelsted Folkedansere

Kreativ aktivitetsforening Gelsted

Aktiviteter siden sidst.

4.dec. holdt vi juleafslutning i Gelsted forsamlingshus.
Salen var flot pyntet med stort juletræ og fine dekorationer. Vi havde en hyggelig aften med fællesspisning
og dans.
7.jan. var vi til nytårskoncert i Ejby hallen.
Vi startede med at spise middag sammen og derefter
hørte vi en virkelig god koncert.
22.jan. holdt vi generalforsamling på Gelsted skole.
Den foregik i god ro og orden.
Der er dans på Gelsted skole hver onsdag eftermiddag
og aften undtaget uge 8.
Alle der har lyst til at danse er velkomne.
I kan finde os på hjemmesiden
www.gelstedfolkedansere.dk

Afholder ordinær generalforsamling.
Den 11. marts kl 19 på Gelsted skole B afd.
Dagsorden iflg. Vedtægterne
På foreningens vegne
Hanne Hviid Lund

Hobbyklubben
Afholder ordinær generalforsamling.
Den 25. marts kl. 19 i klubbens lokaler på Holmegård.
Dagsorden ifølge vedtægterne
På foreningens vegne Kirsten Hansen

Støt vore

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

annoncører,

skysovs, ærter. 125,-

- Handel lokalt !

Mørbradgryde m. ærter og
råstegte kartofler 135,Kroens hakkebøf m. pommes frites,
mixed salat & dressing

100,-

Steak af oksehøjreb m.
grønsager, pommes frites &
whiskysovs 150,Spareribs 105.-

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

GENBRUGSBUTIKKEN

GELSTED

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

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

����

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

���������������� � �
www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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Gelsted, fra centerby til udkantsby Et godt fund
– fra indflydelse til afmagt.
– kør hen langs jernbanen i Ejby, hvor
Foredrag i Kirkehuset, Algade 3, Middelfart
onsdag den 5. marts kl. 16.30-18.00 ved
lokalhistoriker Hans Jensen.
Det store bondesamfund, Gelsted, med sine 55 gårde
blev begunstiget af hovedjernbanen over Fyn i 1865.

en stor flot lager
og udstillingshal med Tæpper og Gulvbelægning findes.

Indehaveren Peter Wrobel fortæller:
Ejby tæpper og gulvbelægning er efterhånden et firma
med 32 år på bagen.

En kolossal forandring startede. Fra anonymitet blev
byen stedet, man tog til, - en by, som på bedste vis forstod at tage imod politikernes gave.
I stationsbyen skød hus på hus op. Håndværks- handels- og foreningslivet voksede med lynets hast.
Gelsted kom for alvor på landkortet. Udviklingen fortsatte i mange år. Så satte centraliseringen for alvor ind.
Infrastrukturen blev stadig bedre og bedre, supermarkeder dukkede op og tog alvorligt livtag med specialhandelen. Landbruget blev overhalet af industrien, bondesamfundet kom under pres.
Første alvorlige lussing fik Gelsted, da det stod klart, at
byen ikke skulle være centerby i den nye storkommune
i 1970. Overflytningen af byens aktiviteter til kommunens nye centerby tog til.
Næste lussing kom i 1994, da DSB valgte at lukke jernbaneoverskæringen i centrum. Det blev dyrt.
Den nyeste kommunesammenlægning i 2007 placerede
Gelsted absolut yderst, meget langt væk fra beslutningstagerne. Ude af øje- ude af sind.
Som for rigtig mange tidligere velfungerende landsbysamfund, har afviklingen af Gelsted været til at få øje
på. En uforskyldt ydmygelse, som kræver enorme kræfter af lokalbefolkningen at komme ud af med bare lidt
af æren, stoltheden og troen i behold.
Emnet – udkantsDanmark – fylder nu meget i landsdebatten. Ønsker politikerne i virkeligheden at dele Danmark i et A og B-hold ?

Vi startede op på Nordfyn ved Søndersø, men ønskede
på et tidspunkt at komme tættere på Midtfyn, men
endte i 1996 i Ejby, nærmere i bygningen Nørregade 78
som i sin tid var børstefabrik. Efter nogle år blev pladsen for trang, og vi fandt på det gamle industriområde
ved jernbanevej en passende størrelse hal på 635 m2,
som vi så fik ombygget og tilrettet til formålet, nemlig
tæpper og gulvbelægning. Dette skete i 2003, hvor vi
gennem de senere år, og gennem finanskrisen har drevet udsalg af tæpper, vinyl til køkkener, linoleum, svejsede vinyler i vådrum, og trægulve i forskellige dessiner.
Vore kunder er en blanding af private og erhvervskunder i Middelfart kommune, samt en del erhvervskunder
i Odense området. Kundegrundlaget gør at vi er meget
Foredraget er rigt illustreret med det meget store billed- fleksible vedr. åbningstider, så det er næsten altid
materiale, som findes fra sognet.
muligt at få en aftale, med fremvisning af vore produkter når kunderne har tid, da mange arbejder udenbys,
Alle er velkomne. Incl. kaffe og småkager får man den
og kommer senere hjem fra job.
spændende historie for kun 25 kr. pr. næse.
Arrangør: Middelfart Museumsforening.

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
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Pålægskagemand

Delika

Luksus
Til ca. 10
personer

Smø
anr
ud a

350

00

Buffet

Anretning

Fyldt svinekam
Marineret kyllingebryst
Flødekartoﬂer
Min. 10
kuverter
Kartoffelsalat
Broccolisalat
Mixed grøn salat

Marinerede sild med karrysalat
Stegte sild
Fiskeﬁlet med remoulade
Min. 6
kuverter
Mørbradbøf med løg
Roastbeef med remoulade
Skinke med asparges
Brie med druer
Frugtsalat

med dressing

Flûtes

Pr. kuvert ..

135

00

Menu

Pålægsfad

Glaseret skinke med
kold kartoffelsalat
eller ﬂødekartoﬂer
+ blandet salat
med dressing

Flûtes

Pr. kuvert .............

10500

Pr. kuvert ............
Brød og smør: 10,- pr. kuvert

Min. 6
kuverter

70

00

Vælg selv
6 slags
pålæg

7000

Pr. kuvert .............
Brød og smør: 10,- pr. kuvert

”...til møder, hverdag og fest, Vagns delikatesse er bedst - kig ind og få et godt tilbud...”
" se efter X-tra mærket,

-

når du handler ind, fordi det du handler mest - skal koste mindst"
Der tages forbehold for evt. trykfejl !

SuperB
Man-fredag 8-19.

Lør-Søndag 8-18

Odensevej 1

Postbutikken: Mandag - fredag 14:00 - 17:00
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Foredrag i multisalen i Ejby Hallen tirsdag 4. marts kl. 19.00
ved Adam Laugesen:
– det er mig. Jeg er 22 år og netop hjemvendt fra en rejse,
jeg gerne vil fortælle om. De sidste to år har jeg blaffet over 100.000 km igennem
mere end 30 lande. Dogmet for min rejse har været ikke at bruge penge
på transport eller overnatning, men fuldt ud at lægge min skæbne i
fremmede menneskers hænder.
Foredraget handler om min rejse som søgende blaffer, om at give afkald på
tryghed i det kendte, om at overgive sig til sine drømme og om, at godheden
er at finde ude i verden.
Jeg vil fortælle om, hvordan mit møde med idealister
af alle typer har været inspirationskilde for mig
Det er et foredrag hvor jeg vil reflektere over, hvad det vil sige at finde fylde
i livet, ved at følge en retning man er inspireret af og tror på. Og om at lede
efter et eksistentielt ståsted og om at rejse i selskab med Gud.

Alle er velkomne.
Fri entre!
Samarbejdende sogne arrangerer.
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Sogneindsamling 2014
Folkekirkens Nødhjælp:
D. 9 marts 2014 afholder Folkekirkens nødhjælp den
årlige husstandsindsamling, som samler penge ind til
bekæmpelse af sult blandt verdens fattigste. I år er der
fokus på Etiopien, som for præcis 30 år siden oplevede
den store sultkatastrofe, som fik alverdens popstjerner
til at indsynge en støttesang til Afrika. I dag er disse
områder frodige og grønne, og de er selvforsynede med
mad. Men det er andre områder af Etiopien ikke, så
derfor vil Folkekirkens Nødhjælp arbejde for at sikre
fattige bønder større høst og alternative indtægtskilder
og ruste bønderne til at tackle klimaforandringerne, så
de kan undgå en ny katastrofe.

En blinds billedbog
Torsdag d. 27. marts kl. 19.30 er der sangaften i
Tanderup Sognehus. Lillian Kidmose vil denne aften
føre os gennem tekster og sange af hendes nu
afdøde mand, Jørgen Kidmose, og sangene vil blive
akkompagneret af vores organist, Lars Reinholt.
Ligeledes deltager Ungdomskoret.
Jørgen Kidmose var et særligt menneske, som på
trods af sygdom og synshandicap valgte at se lyst
på tilværelsen, og som satte spørgsmålstegn ved,
om et godt liv behøver at være et liv uden sygdom
og lidelse. Hans sange bærer præg af denne
livsindstilling.

Folkekirkens Nødhjælp har sine rødder i den danske
folkekirke, men arbejder der, hvor nøden er størst uden
hensyn til religion, køn, race, eller politisk
overbevisning.

-----------------------------------------------------------------

Tanderup Menighedsråd vil i samarbejde med den
lokale spejdergruppe være indsamlere, så tag derfor
godt imod spejderne og deres frivillige voksne når de
kommer rundt d. 9 marts.

Børnekoret øver torsdage i Gelsted Sognehus fra 14.00
– 15.15 – og vi starter med brød og saft. Koret synger
ca. én gang om måneden i kirken, og koret er lønnet.

Gelsted Menighedsråd vil i samarbejde med
konfirmanderne være indsamlere, og de går rundt i
byen efter gudstjenesten, der er kl. 11.00.
Vi håber på lige så god opbakning, som sidste år!

På gensyn d. 9. marts.

Børne- og ungdomskor ved Tanderup
og Gelsted kirke:

Ungdomskoret øver torsdage i Tanderup kirke fra
18.30 – 20.15. Koret synger til alle gudstjenester hele
året, da der ikke er kirkesanger ved kirkerne.
Så har du en god stemme og er stabil, er det muligt at
få et arbejde i koret, der er lønnet efter alder og
erfaring.
Kontakt organist Lars Reinholt, 23 80 39 38.
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KALENDER:

generationer, med snak, kaffe, dit eget håndarbejde, en
sang, en historie – eller anden hygge.

4. februar: Nyborg Gospel i Balslev kirke kl. 19.00.
(Samarbejdende sogne arr.)

27. marts : Sangaften i Tanderup Sognegård: ”En blinds
billedbog” – ved Lilian Kidmose og Lars Reinholt.

5. februar: filmaften for konfirmander i Gelsted
Sognehus. Kl. 18 – 21.

8. april: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15.

8. februar: ”Folkekirken på Fyn” - v. biskop Tine
Lindhardt, kl. 9 – 12 i Ejby Konfirmandstue.
Kirkehøjskolen.
11. februar: Plejehjemsgudstjeneste kl. 14.15.
26. februar: Forældremøde for konfirmandforældre i
Gelsted Sognehus , kl. 19.00. (for holdet 27/4).
27. februar: Forældremøde for konfirmandforældre i
Tanderup Sognegård, kl. 19.00. (for holdene d. 4/5).
2. marts: Fastelavn – efter gudstjenesten kl. 16 i
Gelsted, er der tøndeslagning på Holmegården.
I Tanderup er der alm. højmesse kl. 14.
7. – 8. marts: konfirmandlejr i Tanderup Sognegård.
9. marts: sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
9. marts: Kirkehøjskole i Asperup Kirke og Sognehus:
Gudstjeneste v. Hanne Drejer og foredrag v. digteren
Søren Ulrich Thomsen. 10.30 – ca. 15.
11. marts: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15.
21. marts: Spaghettigudstjeneste i Tanderup kl. 17.00.
25. marts: Tirsdagshygge i Gelsted Sognehus, 15 – 17.
Kom og vær med til et par hyggetimer på tværs af
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12. april: Dukketeateret ”SVANTEVIT” – Husby Kirke, kl.
19.00. (Samarbejdende sogne arr.)
27. april: Konfirmation i Gelsted kl. 10.00.
4. maj: Konfirmation i Gelsted: kl. 9.30 og i Tanderup:
kl. 11.00.

Gelsted kirke klar igen:
Efter at kirken har været pakket ind i plastik i 3 uger, for
at skåne under reparationen af revnen i østgavlen, er
kirken nu igen åben!

www.gelstedbladet.dk

GUDSTJENESTER:
Febru
ar:
2.
9.
16.
23.

Gelsted
11.00 - DSN
9.30 - DSN
11.00 - DSN
ingen

Fra kirkebøgerne:
Døde Gelsted:

Tanderup
9.30 - DSN
11.00 - DSN
ingen
9.00 - JCR

4.s.e.h.3kong
Sidste s.e.h.3k.
septuagesima
seksagesima

Marts:
2.
9.
16.
23.
30.

16.00 - DSN
11.00 - DSN
11.00 - DSN
9.00 - JCR
9.30 - DSN

14.00 - DSN
ingen
9.30- DSN
ingen
11.00 - DSN

fastelavn
1.s.i fasten
2.s.i fasten
3.s.i.fasten
midfaste

April:
6.

ingen

11.00 - DSN

13.

11.00 - DSN

9.30 - DSN

Mariæ
bebudelse
Palmesøndag

DSN = Dorthe Stæhr Nielsen, JCR = Jens Chr. Rothmann.

11. november – Mellanie Wettendorff, Sivkærvej 25,
5591 Gelsted.
25. november – Barbro Marie Hansen, Fredensgade 40,
5591 Gelsted.
27. november: Birgit Lund, Åbakkevej 8G, 5464
Brenderup.
4. januar: Vera Emilie Hansen, Gl. Odensevej 25 F,
Tårup, 5591 Gelsted.
5. januar: Eigil Pedersen, Tårupvej 10 B, 5591 Gelsted.
10. januar: Kurt Svend Erik Madsen, Gelsted Mose 12,
5591 Gelsted.
Døbte Gelsted:
1. december: Isabelle Bergquist Madsen, Skarøvej 12,
5466 Asperup.

Kontaktoplysninger:

Døbte Tanderup:

Sognepræst: Dorthe Stæhr Nielsen, Gelstedvej 58, tlf.
6449 1096. Mail: DSN@km.dk

7. december: Lucas Stylsvig Ravn-Jørgensen, Emtekær
Gade 15, 5592 Ejby.

Organist: Lars Reinholt, Tlf. 2380 3938 el. 7568 8086.
Mail: larsreinholt@mail.dk
Kirkekontor og graver i Gelsted: Tommy Rasmussen,
Kirkebakken 12, - Tlf: 6449 2049 el. 2341 0335. Mail:
tor@km.dk
Graver Tanderup: Jørgen Henriksen, tlf. 2179 5325.
mail: tanderupkirke@hotmail.dk

---------------------------------------------------------

Tirsdagshygge: På tirsdag eftermiddage i ulige uger
inviterer menighedsrådet til tirsdagshygge for alle aldre
i sognehuset fra kl. 15 – 17. Der bliver hygge med snak,
en tår kaffe, sang, en historie, dit eget håndarbejde og
hvad dagen byder. Første gang er 25. marts. Vel mødt!

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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U11 piger vindere
af Fyns Stiftstidende Cup 2013

Forårsopvisning

U11 piger Ejby/Gelsted deltog søndag den
29.12 i Fyns Stiftstidende Cup 2013.

HUSK der er opvisning i Gelstedhallen

Søndag d. 30. marts 2014
kl. 10‐13
ALLE interesserede er MEGET velkomne!
Der er GRATIS adgang,
og vi håber at se rigtig mange
til en festlig dag, hvor gymnastikholdene vil
vise, hvad de har lært i årets løb.

Der var 16 pigehold tilmeldt og de var delt op i 4 puljer.
Pigerne spillede de indledende kampe mod Kroggårdsskolen, Næsby og Ubberud.
Alle kampene vandt pigerne sikkert med 3-0. Pigerne
gik videre i slutspillet og mødte Dalum, som blev besejret med 2-1.
I semifinalen mødte pigerne Årslev som blev besejret
med 3-1.
Finalen var et lokal opgør mod Middelfart, her spillede
pigerne flot spil og kæmpede med de sidste kræfter til
en velfortjent sejr på 2-1.

Venlig hilsen gymnastikudvalget, GGIF
!

Holdet bestod af:
Sofie Olsen, Cathrine Møller Nielsen, Sofia Juul Nielsen, Emma Greve Andersen, Cecilie Flethøj Sørensen,
Kathrine Clement, og Mathilde Tjørnehøj Kraaer.
Træner: Mads Kraaer, Troels Clement og Annitta Sørensen

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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Billeder fra Gelsted/Ejby til indefodboldstævne
i Gelsted hallen , - U14 drenge

Valg til gymnastikudvalget!
Vil DU være med til at sætte præg på gymnastikken i
Gelsted det eller de næste år?
Så er det måske noget for dig, at være en del af
gymnastikudvalget?
Vi er en lille gruppe, som i tæt samarbejde med
foreningens dygtige trænere og hjælpetrænere
planlægger årets gynastiksæson og aktiviteter,
og der er nu mulighed for at blive en del af udvalget.

Billede fra Gelsted indefodboldstævne
U8 drenge Anders, Nicklas, Jalte, Christian, Frederik og
Magnus

Har dette vakt din interesse, så kontakt udvalgsformand
Lars Sørensen på tlf. 41656334 og hør nærmere om
arbejdet og muligheden for at blive en del af
gymnastiklivet i Gelsted.
Vi glæder os til at møde Jer!
Venlig hilsen gymnastikudvalget GGIF
!

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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Så løb vi igen i Gelsted

Hygge i dagplejen

Lørdag d. 28. december, var ca. 30 løbere i alle
aldre, samlet til et løb i og omkring Gelsted.

Fredag D.17/1-2014 var alle dagplejere og børn samlet
i gymnastik salen, for at være i hyggelig selskab med
Palle Krabbe, som var kommet for at underholde børn
og voksne med sang, musik og rytmegymnastik.

Starten gik fra Gelsted Klubhus (under G.G. & I. F) og
bestod af to ruter; 6.5 km for de der løber lidt en gang
imellem, og 14 km for de lidt mere øvede (og dem der
turde…). Der var løbere fra Bogense, Nørre Aaby, Ejby,
Rørup og naturligvis lokale fra Gelsted.

”Automester Gelsted”, ved Peder Pedersen havde sponsoreret vand og ”Super Brugsen”, Gelsted havde givet
frisk frugt, samt hjulpet med tilmelding og betaling.
14 km ruten blev vundet af Klaus Lebæk, og 6,5 ruten
af Marianne Larsen. Konditor Peter Kofoed havde sponsoreret flotte præmier i kraft af kransekagehjerter med
fyldte chokolader.
Efter de gode og hårde løbeture, var der hygge og fællesspisning i klubhuset, med mad leveret af Harndrup
Forsamlingshus.
En rigtig god og hyggelig dag – ikke mindst pga. en flok
glade løbere og vores flotte natur i og omkring Gelsted.
Der er planer om flere løb i det kommende år – dette
vil blive lagt ind på www.Gelsted.dk
Med venlig hilsen Morten Christensen,
Tårupvej i Gelsted

Lager/butik Jernbanevej 29 5592 Ejby
Kør langs jernbanen. Og så er du der.
Tlf. 64 46 25 10 Mobil 28 11 70 71
Åbningstider:

Altid åbent efter aftale.

Denne skønne formiddag blev afholdt fordi dagplejebørnene havde lavet små "kunstværker" som deres forælder kunne købe, og pengene som kom ind fra salget
gik til dette arrangement.
Det var en super hyggelig formiddag, og alle fik sunget,
danset, hoppet og trillet. Fysisk aktivitet fremmer børnenes læring, også når man kun er 0 - 10 år.
Charlotte Jørgensen.

VIGTIGT HUSK AT
Nu er det tid til den årlige generalforsamling i G.G.I.F.
som er den 12 MARTS kl. 19.00,
Vil du være med til at gøre din indflydelse gældende,
skal du komme denne dag. Den dag er der også mulighed for at være med til meget vigtige valg af formand
Velmødt til generalforsamling i G.G.I.F
G.G.I.F. Kim Lund
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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Nybyggeri i Gelsted står klar til at
sikre fremtiden
Dæk-virksomheden Ovethi A/S i Gelsted’s nye ekspeditions- og driftsbygning på i alt 444 m2 står nu færdigopført. Nybyggeriet er et led i virksomhedens fremtidssikring af arbejdspladser i Gelsted.

Ovethi A/S’ nye ekspeditionskontor og lager på i alt 444 m2
i Gelsted er nu færdigt og i gang med at blive taget i brug.
Bygningerne erstatter bl.a. den gamle ekspeditionsbygning
fra 1970. Thomas Thinggaard (billedet) er 3. generation i
familiefirmaet, der blev etableret af hans farfar i 1954.

45 meter lang, masser af lys og vinduer. En duft af
”nyt”. Ovethi A/S’ nye ekspeditions- og driftsbygning
langs Odensevej i Gelsted står nu færdigopført, og
medarbejderne er allerede i fuld gang med at komme
på plads. Ekspeditionsbygningen erstatter kontorer fra
1970, så medarbejderne er glade for nu at have fået
nye og ”venlige” lokaler, som Thomas Thinggaard, der
er medejer af Ovethi A/S, udtrykker det. Siden juni
sidste sommer er der blevet banket og bygget på livet
løs på matriklen i Gelsted, hvor hovedkvarteret for den
landsdækkende dækvirksomhed har haft sit omdrejningspunkt i årtier. Nu er byggeriet færdigt!
”Venlig” kundemodtagelse og attraktive arbejdsforhold
- Vi er rigtig tilfredse med resultatet, siger Thomas
Thinggaard. - Vores kunder vil fremover blive betjent
fra de nye, lyse lokaler, så det bliver forhåbentlig først
og fremmest en forbedring, de kan mærke. Vores gamle ekspeditionskontor trængte kraftigt til et ansigtsløft,
så vi skulle enten renovere eller bygge nyt. Vi valgte
det sidste. Desuden er det vigtigt for os hele tiden at
være forberedt på fremtiden. Vi ønsker både at være i

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

Tlf. 64 49 22 99

stand til at holde på de gode medarbejdere, vi allerede
har, samt at være i stand til at tiltrække nye, dygtige
medarbejdere. Så arbejdsforholdene skal være indbydende og attraktive. Den nye bygning kan således
være med til at fremtidssikre arbejdspladser her i Gelsted, forklarer Thomas Thinggaard.
I den nye ekspeditionsbygning, der er 194 m2, er der
fem kontorpladser, mødelokale med plads til

12 personer samt køkken og toiletfaciliteter.
Ud over det nye ekspeditionskontor består den nye
bygning tillige af en 250 m2 stor driftsbygning, der primært kommer til at danne rammen om diverse driftsudstyr. – Det er en stor grund, og der er rigtig meget at
passe i og uden om bygningerne, så vi har en hel lille
maskinpark, som vi også skal holde ved lige og have
under tag, forklarer Thomas Thinggaard.
Sammenlignet med matriklens øvrige 6600 m2 dæklager (reelt 8000 m2 gulvplads, da varerne opbevares i
”etager”) er den nye bygning en relativt lille – men dog
væsentlig – supplerende bygning.

Om Ovethi A/S
Ovethi A/S - Dansk Dæk Service blev grundlagt i 1954
og beskæftiger i dag 70 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 – engros 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.
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Hønnerup Uldspinderi (1866-1918).
”Lykkeshaab Værk”.” Hørfabrikken”,” Høretablissementet”,” Hønnerup Fabrik”,” Hønnerup Uldspinderi.” Kært barn har som bekendt
mange navne. Gårdejer Hans Sørensen på gården
matrikel nr. 5a i Hønnerup by (senere udflyttet
som Hønnerup Bakkegård) fik den ide, at der
måske kunne laves en forretning på at avle og
bearbejde hør til klædefremstilling, så han
byggede i 1866 et hørsamlingshus. Med en vis
forventning kaldte han stedet for ”Lykkeshaab
Værk.” Brandforsikringspolicen er første sikre
kilde. Taksationen i april 1866 viser, at den første
bygning var under opførelse, at undertømmeret
var af blandet eg-og poppeltræ, overtømmeret af
fyr og taget af strå. Huset vendte syd-nord, var 30
alen langt, 11 alen dybt og 3 ½ alen højt, i alt 12
fag. De 3 fag skulle indrettes til beboelse, resten
til hørsamlingsplads. Ideen viste sig bæredygtig
for ved taksationen 2 år senere var fabrikken øget
med et grundmuret maskinhus med tegltag og en
grundmuret tørreovn ligeledes med tegltag.
Idemanden bag hørfabrikken ,Hans Sørensen,
skulle dog ikke selv opleve fremgangen, han
døde i 1867 af nyresyge kun 40 år gammel, men
konen Karen Marie Andersen ansatte hørsvinger
Rasmus Madsen fra Indslev i slutningen af 1867
til at tage sig af hørren og være behjælpelig med
udvikling af fabrikken. Gården skulle dog
primært passes, så hun giftede sig i 1869 med
Lars Jensen fra Ejby. Han kunne godt se mulighederne i hørfabrikken og fortsatte driften. I
1870 skete der et skifte på fabriksbestyrerposten,
dugmagersvend Hans Magnus fra København
blev ny leder. Næste oplysning om, hvad fabrikken bestod af, giver brandopmålingsprotokollen. Her nævnes skageri og bryderi.
Fire år senere valgte Lars Jensen dog at sælge
fabrikken fra for at koncentrere sig om
landbruget. Hørfabrikken blev udstykket som
en selvstændig parcel i slutningen af 1873.
Køber og ny fabriksejer var Kristian Larsen fra
Vigerslev. Han var ankommet til fabrikken i maj
1873 som bestyrer og efter en indkøringsperiode
valgte han at købe stedet i 1875. Ægteskab blev
det også til året efter, og det nye ejerpar satte
yderligere fart i udviklingen af ”Lykkeshaab.”
Skødet nævner, at der er tale om en fabrik for
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hørberedning, uldkarten og spinden. Tidligere
bestyrer, uldspinder Hans Magnus, fortsatte
under den nye ejer.
Den lille fabrik lå i den meget smukke slugt, i
folkemunde kaldet Dalen, ved hulvejen og den
gamle kirkesti fra Tårup Mark gennem Hønnerup
til Gelsted Kirke. I dag er adressen Agerstien 48.
Ålsbækken snor sig flot gennem dalen og fortsætter ud mod Ejby Mose. Vandet fra bækken var
i begyndelsen energikilden til fabrikken. Der blev
bygget en opstemningsdam i den lille lund kaldet
”Duekrogen”. Derfra ledtes vandet til et underfalds-møllehjul på sydsiden af spinderibygningen, hvor det med aksler, drivremme og udveksling trak maskinerne. Gamle kort og brandprotokoller fortæller, at der var rigeligt med vand i
bækken, så mølledriften synes at have været
stabil og i hvert fald tilstrækkelig i de første 10 år.

Frode Lunds smukke tegning af spinderiet, som det så ud i 1954.
Vandet løb ud af hullet i bunden af dammen, ned over møllehjulet,
som sad under de 2 tætsiddende vinduer til højre. Her er bygningen
reduceret med én etage.

Brandtaksationen i 1875 viser, hvor omfattende
produktionen var blevet. Alle maskiner blev
værdisat, og man får et godt overblik over
produktionsapparatet. Der opremses karte-,
spinde-, skylle-, og knuse-maskiner, væv, stampe,
valke, haspe, skætteborde og diverse drev og
aksler. Med produktionsstigningen har vandkraften dog alligevel ikke været tilstrækkelig, for
taksationen viser også, at fabrikken ud over et
vandhjul, 2 stjernehjul, broværk og diverse drev
og aksler rådede over en dampmaskine med
tilhørende kedel til 3 hesteskraft. Selve spinderiet
var i 2 etager, hvilket ses i opmålingsprotokol-
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komplekset i 3 bygninger var på 582 kvadratalen
etageareal (ca. 365 m2).

A:Hørladen (1866)
B:Uldspinderiet (1867)
C:Tørreovnen (1867)
D:Nuv. hus (1900)
E:Kirkestien
F: Mølledammen (1867)
G:Møllehjulet (1867)
H:Ålsbækken
I: Vej til Hønnerup
J:”Duekrogen”
Skitsen er blevet til
på grundlag af brandopmålingsprotokoller
(mål og indbyrdes afstande), billeder,
interviews og egne
studier i marken.
Hans Jensen 2010.

Uldspinderiet, den hvide bygning i baggrunden, som den tog sig ud i
1959. Stuehuset i forgrunden blev bygget i år 1900. Den store hørlade i bindingsværk med strå var placeret til højre for dette og er desværre ikke med på billedet.

Fabrikant og uldspinder Christian Larsen ansatte
sin bror Niels som ny bestyrer. I 1883 købte han
fabrikken.Han var der dog kun i 3 år, så kom
spinderiet atter på nye hænder ved en ifølge
skøde-og panteprotokollen mageskiftekøbskontrakt. Den nye ejer var sadelmager Lars
Nielsen. Til ham knytter der sig en særlig historie, idet han var broder til stifteren af Lunghøj
Piske-og Stokkefabrik, Rasmus Nielsen, ja rent
faktisk ejede han og solgte det sted i Lunghøj til
Rasmus Nielsen, hvor han byggede sit imponerende livsværk op. Om Lars Nielsen havde kigget
broderen over skulderen vides ikke, men han
holdt det lille uldspinderi i Hønnerup kørende
helt frem til 1905.
Hans søn Laurits Peder Ludvig Nielsen tog over og
fortsatte i sin fars fodspor de næste 13 år. Skødet
ved dette skifte viser, at fabrikken også rådede
over en engelsk klædevæv og farveinventar. Der
var også lagt elektricitet ind, en elektrisk motor er
nævnt i skødet i 1918, som blev året hvor de de
sidste stoffer blev vævet på fabrikken i Hønnerup. Laurits P.L. Nielsen satte punktum for 52 års

Uldspinderiet i 2 etager omkring 1910.

uafbrudt klædeproduktion på ”Lykkeshaab
Værk.” Hvad der var den egentlige årsag, kender
jeg ikke, men det er nærliggende at antage, at
værket har været for lille til at modstå konkurrencen. Netop i 1918 stiftede en kreds af landmænd m.fl. ”Det Danske Hør-og Hampindustriselskab A/s DANALIN” og bandt høravlerne op på
kontrakter. Selskabet oprettede et hørskætteri i
Tommerup, en god strategisk placering midt i
Danmark og tæt ved hovedjernbanen. Senere
fulgte Tommerup væveri og flere meget store
væverier, bl.a. væveriet ”Karlstrup” på Holmegården i Gelsted blot for at nævne nogle få.

Fortsættes side 20
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Hvor fabrikken fik hørren fra, har jeg ikke kunnet
opspore, men mon ikke egnens bønder var
leverandører. Hørlærred var især velegnet til
sengetøj, duge og til de ydre klæder. Maskinparken sandsynliggør, at der har været en sådan
produktion på ”Lykkeshaab” i Hønnerup i de
første mange år. Senere tog man også uld ind i
produktionen. Det fortælles, at efter århundredskiftet kørte uldspinderens kone ud med hest og
vogn, købte uld op i omegnen og solgte de færdige produkter på samme måde. Bogenseegnen
skulle have været et godt marked for samhandel.
Det var et klart fremskridt, at man fra slutningen
af 1860-erne kunne udskifte det langsommelige
vævearbejde på håndvæve med en mere maskinel klædefremstilling. Der er ingen tvivl om, at de
mange vævere i omegnen har været presset på
deres levebrød af fabrikken i Hønnerup.
Ansatte.
I begyndelsen var der ansat faglærte hørsvingere
eller hørberedere, som havde til opgave at banke
hørren blød, så skæverne kunne fjernes fra taverne og fibrene kunne viderebearbejdes. Der
var også beskæftiget dugmagre (klædevævere),
og senere dukkede titlen uldspinder eller blot
spinder op. Nogen stor fabrik var det ikke. Da den
var på toppen, var der beskæftiget omkring 10
personer inklusiv uldspinderfamiliens børn.
Resterne af ”Lykkeshaab”.
Efter væveriets lukning havde Niels Peder Nielsen
trædrejeri i 6 år i de gamle bygninger, inden det i
1924 blot var et lille husmandssted med et par
tdrl. jord til. Når man går i gang med at skrive
historien, håber man altid på, at det lykkes at
finde frem til personer, som har boet eller opholdt sig på stedet. Man håber at finde gamle
kort og i bedste fald billeder og måske se nogle
af fabrikkens produkter.

Pizzaria

Valentino
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Den sidste synlige rest af fabrikken er kanaludløbet fra dammen. Foto: Hans Jensen, 2010
Kilder: Wedellsborg Birk: Skøde- og panteprotokoller,Skifteprotokoller, Næringsprotokoller.Vends Herred: Almindelig Brand for Landbygninger, Brandopmålingsprotokoller, Brandtaksationsprotokoller.
Gelsted-Rørup Kommune: Vurderingsprotokoller vedrørende ejendomsskyld. Maskinsynsmand. Brandsynsprotokoller.Gelsted Sogn:
Kirkebøger, Folketællinger. Lokal-historisk Arkiv, Ejby Kommune,
Brenderup: Forsikringspolicer. DSL-ordbog: Diverse omkring høravling. Christian Schultz: Fra håndværk til industri, Tommerup Væveri og familien Reindel. Hørvævsmuseet, Krengerup. Frode Lund,
tegning af uldspinderiet i Hønnerup 1954. Mogens Ditlev Larsen,
Ejby, billede af uldspinderiet i Hønnerup ca. 1959. Hans Jensen, Nørre Aaby: Situationsskitse på basis af brandopmålingsprotokoller, vidner og studier i marken. Eget Arkiv.
.

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

Det er faktisk lykkedes mig at finde frem til 7
nulevende personer, som på den ene eller anden
måde har haft tilknytning til stedet. Ingen af dem,
den ældste er 92 år, har set spinderiet i drift ,
men alle husker spinderiet, mølledammen, den
gamle bro over bækken og den gamle hørlade,
som først blev brudt ned i midten af 1960-erne.
Enkelte husker møllehjulet, som må være taget
ned i begyndelsen af 1930-erne. Tilbage står nu
stuehuset, som uldspinder Lars Nielsen byggede i
år 1900. Broen over bækken er nyopført for 7 år
siden. Godt gemt bag brændenælder ses det allersidste vidnesbyrd om selve spinderiet, nemlig
resterne af kanalen, hvorigennem vandet fra
dammen blev ledt ned over møllehjulet. Frode
Lunds smukke tegning fra 1954 viser spinderiet
efter at overetagen er blevet fjernet. Møllehjulet
sad under de 2 tætsiddende vinduer til højre på
tegningen. I baggrunden det nuværende hus,
Agerstien 48.

• Kirkeregnskaber
• Navision
• Ø90 online
• Dataløn internet
• Word og Excel
• Homebanking

Ole Sloth Nielsen

Tellerupvej 15, 5591 Gelsted
Telefon 64 49 12 49
Ole@stenagergaard.net

www.gelstedbladet.dk
Der finder du mange nyttige links !
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Der er nok at bruge penge på
Nye redskaber står højt på ønskesedlen efter gymnastiksalen har fået en tiltrængt ansigtsløftning.
”Vi har en lang ønskeseddel, men får ønskerne opfyldt
efterhånden,” fortæller formanden for Gelsted Gymnastik Lars Overgaard Sørensen og forklarer: ”Vi har lige
fået renoveret vores sal, så derfor trænger vi også til
nogle nye redskaber. Der er mange der trænger til at
blive udskiftet, men det tager vi hen ad vejen. Vi har
små 500 medlemmer, og her af er de ca. 125 børn.”
Afdelingens næste store arrangement er gymnastikopvisningen 30. marts.

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 !

Det kan godt betale sig at tanke hos SuperBrugsen i
Gelsted. Nu har Gelsted Gymnastik & IF modtaget godt
18.000 kr.
Pengene har OK’s kunder sparet op til klubben ved at
tanke på deres OK Benzinkort. Når man vælger at knytte sit benzinkort til sponsoraftalen, støtter man gratis
foreningen med et øre beløb for hver liter brændstof,
der tankes på kortet. Det koster med andre ord ikke
kunden ekstra at tanke, da det er OK og SuperBrugsen
i Gelsted, der udbetaler pengene. Bilisterne tanker til
samme pris som prisskiltet viser, og får samtidig mulighed for at støtte klubben.
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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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Vintersuppe
6 personer

1 l. tomatsuppe Arla 3 % og /eller 1 dåse flåede tomater
1 lille glas hot taco sauce
6 dl. grønsagsfond
1 porre i tynde strimler
1 løg i små tern
¼ hvidkålshoved i tynde strimler
200g rosenkål skåret i halve
1 gul og 1 rød peberfrugt i tynde strimler
3 gulerødder i små skiver
1 tsk. karry
½ tsk. paprika
½ tsk. chilipulver (kan undlades)
Lidt salt

Her er en lille dejlig opskrift på en god vinter
suppe fra Dorte Asbjørn.
Nyd den her på en af de kolde dage, og den er
både sund og let at lave.

Fremgangsmåde:
Skær alle grønsagerne i mindre stykker og kom dem i en stor suppegryde.
Tilsæt suppe og/eller flåede tomater, grønsagsfond og Taco sauce.
Giv grønsagerne et opkog, skru ned for varmen og lad suppen simre til grønsagerne bliver møre,
men ikke mere end at der stadig er ”bid” i dem.
Smag til med krydderierne, men pas på med salt, da der ofte er en stor saltsmag,
når man bruger grønsagsfond.

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. 24/03- 2014 - Kl. 18:00

Skønhed på trods af kulden

Selv om det er koldt derude, er det stadig flot at færdes i vores område,
husk gå nogle ture, få frisk luft, og lev livet

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

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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