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Til foreninger / klubber, firmaer, m.v.
Hvad sker der i fremtiden hos jer ? Hvad har I af aktiviteter på
programmet ? Hvis I sender jeres planer, og hvad der nu ellers sker
hos jer lidt ud i fremtiden, bringer vi det gerne her i Gelsted Bladet,
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

Massørerne i Gelsted

sundhedsklinikken
Bettina & Kaj Mariager
Ellen Trankjær
Julie Hvilshøj Andersen
Grønnegade 2 / 5591 Gelsted / Tlf. 2421 0888

- (hvis pladsen tillader)

Vi vil selvfølgelig også gerne skrive om nylige arrangementer I har
afholdt, og I må meget gerne medsende billeder fra arrangementet.
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 Gelsted deler igen kr. 10.000
ud i lokalområdet
- kunderne har bestemt hvem der får mest

Hov der blev et hul!
Måske er det forsikret, og der kommer et nyt?

SuperBrugsen støtter hvert kvartal tre lokale projekter
med i alt kr. 10,000.
Hvert projekt er garanteret kr. 1.000.00, og de sidste
kr. 7.000.00 fordeler kunderne. Det gør de med en
donationsmønt, som de får, hver gang de handler.
- Det er rigtig sjovt at se kunderne stå at læse om
de forskellige projekter, og så lægge mønten i beholderen. De tager det virkelig seriøst, og det er dejligt
at se, at så mange i Gelsted støtter op om projektet, fortæller Henrik Debel Hansen, der er uddeler i
SuperBrugsen Gelsted.
Og vinderen er…
Alle tre projekter er faktisk vindere, for de er blevet
nøje udvalgt blandt de mange ansøgere. Men der
er selvfølgelig et projekt, der har fået mere end de
andre. I dette kvartal fik Gelsted Efterløn /Pensionistforening kr. 3907,-, Scleroseforeningen ved Jan Lyst
Knudsen kr. 3437,00 og Bowlingklubben Talenterne kr.
2656.-.
Hos Gelsted Efterløn/Pensionistforening skal pengene
gå til foredrag og busudflugter for foreningens medlemmer. For Jan Lyst Knudsen, der selv er ramt af
sclerose, er pengene anvendt til en tre dags cykeltur i
Pyrenæerne hvor formålet har været at sætte fokus på
sclerose og samle penge ind til forskning. Du vil i løbet
af sommeren kunne se indslag fra turen på TV2
- Det er jo fantastisk, at SuperBrugsen kan være med
til at udvikle og støtte tre så gode projekter. Vi tager
som sådan ikke stilling til, hvilket projekt der fortjener at få hvilken støtte, for det lader vi vores kunder
bestemme med donationsmønten, siger Henrik Debel
Hansen.
Andre projekter
Tidligere i år har følgende projekter også modtaget
støtte til det frivillige arbejde i Gelsted og omegn;
GGIF – Gymnastik (Kr. 5555,- til nye redskaber), HobbyKlubben (kr. 2839,- til nye redskaber) og Kerte Forsamlingshus (kr. 1605,- til nye borde).

Træ alleen over for Holmegård har mistet, ikke en
gren, men et helt træ, endda det første i rækken.

Til venstre side af træet, hvor en gren havde fået lidt
slagside fra Bodil stormen. - I stedet for at "binde
grenen op" som jo skulle udføres oppe i træets krone,
var det lettere at save træet af nede ved jorden, og så
taber det jo heller ikke mere blade til besvær på jorden.
Men træet som var et af en række træer, vil vi komme
til at savne, da erstatning ikke er sat ned i hullet endnu, hvilket sikkert også er en kostbar affære. - Men
måske er skadevolderen godt forsikret?
Sidste gang der var hærværk på træer på markedspladsen, måtte Borgerforeningen selv plante nye træer
og betale.

Til august er der tre nye projekter klar.
For flere informationer kontakt Henrik Debel Hansen
på telefon 31 12 33 84.

Forside: Gelsteds lille dyrehave, Grønnegade.
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Købmand for en dag
Lørdag den 21. juni indtog godt 25 små og store købmænd p-pladsen ved SuperBrugsen.

Med godt vejr og masser af varer - blev der handlet og
byttet til den helt store guldmedalje.

lig kørsel op og ned, ud ad de små Juelsminde veje,
og endte inde ved nogle lange veldækkede borde, for
at nyde karbonader/grønærter/gulerødder og til dessert frugt m/flødeskum.
Kl. 13 startede en 1½ times rundtur på halvøen,
med alle tiders guide der hed Børge, som fortalte om
hvad vi passerede, og på en helt anden end kedelig
måde.
Vi kom så tilbage til de lange borde, hvor damerne
med kaffe, boller og lagkager ventede på os, for at
slutte turen af med en ”på egen hånd rundtur i frilandsmuseets seværdigheder ude og inde.
Afgang hjemad kl. 16,45, og hjemme ved 18 tiden.
Alle udtrykte at have haft en rigtig god dag.
Seniorlokalerne blev om formiddagen passet af de
der ikke kunne være i bussen. De hyggede sig med
forskellige aktiviteter, indtil frokosten nærmede sig.
Den 12. juni 2014 var mange fra Seniorklubben
med på Britta og Johns Cirkus Revy` bustur.
Det var hyggeligt at besøge Bakken i det fine vejr. –
Revyen var super god – kører igen om et år.

Onsdag d. 18. juni til Grillfestarrangementet, som var booket
helt op.
Vi havde af vore 167 medlemmer besøg af 88.
Halvdelen kom kl. 9, og de øvrige kom i løbet af
formiddagen, og nød solen og drinks omkring Jørn
Eriks Grill.
De tre timer børneloppemarked var hurtig overstået og
de trætte købmænd kunne tage hjem og gøre dagens
omsætning op :-).

Lidt fra Gelsted Seniorklub
Den 14. maj, med udflugt til Glud frilandsmuseum,
blev kørt lige efter opskriften.
Vi startede med morgenkaffe og rundstykker kl. 9.
– Kl. 10 havde alle 50 sat sig ind i bussen.
Efter en lille times kørsel syntes chauffør Svend, og stewardesse Alice fra Ejby Taxi busser. at de ville gi` os
en kop kaffe.
Kl. 12 landede vi i Glud frilandsmuseum, efter behage-
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Vi prøvede med nogen markedsføring i god tid, om
vi kunne lave lidt om formiddagen med grillpølser,
vin, vand og øl i strålende solskin til nye medlemmer.
Vi havde også spillemandsmusik i gården, men vejret var vist for godt, så vi omsatte kun halvdelen af
lækkerierne nede ved grillhuset.
Vi serverede bl.a. grillstegt, kaldet pattegris -( og
den var stor)Efter kaffe/rundstykker kl. 9, startede dagen med
sædvanlige aktiviteter i det gamle lokale til højre for
trappen, og petanque nede i gården.

www.gelstedbladet.dk
I den store sal blev der så dækket op til alle de spisende medlemmer, og kl. 12 gik vi til bords, med musikunderholdning af Børge musik.

- Tak for godt fremmøde og jeres gode humør.

Der blev budt velkommen til alle de glade mennesker,
og der blev fortalt lidt om markedet, og hvordan med-

Med bestyrelsens venlige sommerhilsner og på gensyn
på Gelsted marked.
Bn.

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 Gelsted Bladet
- Brug den hvis du ikke kan maile din historie til os.

Støt vore

annoncører,
- Handel lokalt !
lemmerne kunne bidrage med kager til markedet.
Gelsted marked er nemlig næste arrangement, hvor vi
deltager med at betjene gæster med kaffe og hjemmebagte kager, som giver en skilling til klubben.
Vi er stadig modtagelige for et ring, hvis nogen ikke
har skrevet sig på listen med markedskager. Vi sluttede festdagen ved 16 tiden, og de sidste fik lejlighed til en svingom.

Har du set GelstedBladets hjemmeside,
med mange gode links.
www.gelstedbladet.dk
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Elever mødes efter 50 år.
Torsdag den 12. juni mødtes nogle tidligere elever fra
Gelsted Skole. De skulle fejre, at det i år er 50 år siden,
de forlod skolen med realeksamen. Og 60 år siden, de
startede deres skolegang.

Eleverne mødtes til kaffe og rundvisning på skolen og
fik her lejlighed til at beundre den vellykkede renovering, der skete sidste år. Derefter gik turen til Gelsted
Kro og Hotel, hvor frokosten blev indtaget. Efter en
spadseretur i byen sluttede man med kaffe i privat regi,
hvor snakken gik livligt. Dels om gamle, fælles oplevelser og minder. Men også med gensidig opdatering af
den enkeltes nuværende situation og tilværelse. Kun en
enkelt er fortsat (delvis) på arbejdsmarkedet.

Enkelte havde ikke set hinanden i 25 år. Men de fleste
har mødtes en gang om året siden skolens jubilæumsfest i 2008, hvor det lykkedes at samle de fleste.
De 20 dimittenter fra 1964 har dog ikke fulgtes ad alle
10 år i folkeskolen. De 10 kom fra Kirkeskolen og de
6 fra Stationsskolen, men blev samlet i 5. klasse i den
nye Gelsted Skole i 1958. De sidste 4 kom fra Etterup
og Rørup skoler i 1961 efter 7. klasse for at gennemføre 1., 2. og 3. real i Gelsted.
Nu er skolekammeraterne spredt over hele landet. Fem
bor i Jylland, to på Sjælland og fire på Fyn, heraf en i
Gelsted.
På billedet ses forrest fra venstre: Peter Olsen, Ingrid
Hansen (Nielsen), Steen Hansen. 2. række fra venstre:
Jørgen Kinggaard Svendsen, Jørgen V. Hansen, Ebbe
Nielsen. Bagest fra venstre: Birgit Knudsen (Gormsen),
Bente Stubgaard, Anne Rosenkrans (Jørgensen), Grethe Jakobsen (Jensen). Kirsten Mølborg (Andersen) var
desværre forhindret i at deltage.
Oprindelig bestod holdet af 20 elever, men 9 er desværre allerede faldet bort. Det drejer sig om Elisabeth Nielsen, Inge Wendelboe Nielsen, Grethe Bendtsen, Erna
Kirkeby (Sørensen), Lars Bræmer, Hans Beyer, Benny
Beyer, Helge Nørgaard og Henning Rasmussen.

Gelsted Kreative Aktivitet

Vi tilbyder kursus i bla. pileflet, keramik,
papirflet, filtning, glas, strik/hækling,
syning, samt rigtig meget andet

Yderlige information og tilmelding
40313575 eller post@gkaf.dk eller se på
vores hjemmeside www.gkaf.dk

Malerfirmaet

Andersen/Garrett Vestfyn A/S
Tårupvej 45
5591Gelsted
Tlf. 21698784
andersenmaler@gmail.com

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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- Så er det snart Gelsted
markedstid igen -

T and er u p

Vognmandsforretning I/S

Gelsted seniorklubs forsyningstelt
åbner alle dage kl. 9.

Tanderupvej 60 - 5591 Gelsted

Kaffe og franskbrød med ost om morgenen, resten af
dagen serverer vi :
Lækre hjemmebagte kager, sponsoreret af flinke medlemmer.
Tørstige sjæle kan serviceres med den lækre Vestfyns
fadøl, samt andre kolde drikke. Er du fyldt de 60 år, så bliv gyldigt medlem for 50 kroner årligt.
Onsdagsmøderne starter igen d. 27. august kl. 9,00 på
Gelsted Holmegård, så prøv at kom på en kigger efterfølgende onsdage. – Måske noget for dig?

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

NB: Vi har gode lokale foredrag, seniorfester og udflugter i løbet af året.

Nem og lækker aftensmad - til en go´ pris

Se vores hjemmeside: Søg Gelsted Seniorklub på
Google, og så er den der.
Eller også den ”rigtige” www adresse - http://www.wix.
com/gelsted/seniorklub

Tlf. 6478 1083
Fax. 6478 1023
Erik - Mobil : - 2082 3083
Flemming - Mobil : 2081 4083

Wienersnitzel m. brasede kartofler,
skysovs, ærter. 125,Mørbradgryde m. ærter og

På gensyn på Gelsted marked. Med venlige hilsner fra
bestyrelsen.

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
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www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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Arbejdet med bogen
"Aldrig færdig, altid fremad"

Efter min mening var den avis så markant, at man bør
bevare historien om den.
Det har været min "drivmekanik" i arbejdet med at
Jeg vil gerne holde foredrag i Gelsted-området om skrive dens historie.
denne avis - det kunne være lidt gengæld, fordi
jeg i 30 år fik lov til at ”plage” de unge mennesker Hvis jeg fx skulle holde foredrag i Gelsted om denne
avis, ville jeg selvfølgelig fortælle det generelle om avii byen med historiefortælling og uregelmæssige
sen, især om personer og deres meninger, men ud over
udsagnsord i dansk, tysk og fransk.
det kunne jeg inddrage relevante personer fra Gelsted,
bl.a. en berømt direktør fra Lunghøj og et par bude, der
Da jeg i 1981 kom i bestyrelsen for Middelfart Venvar verdensberømte i Gelsted.
streblad, tænkte jeg aldrig på, at jeg mange år senere
Der er også det interessante ved denne avis, at den i
skulle komme til at skrive avisens historie.
mange år havde højere salgsprocent i Gelsted og naboDen opgave fik jeg først i november/december 2010.
byer, end den havde i Middelfart.
I lange perioder sad jeg ude på forskellige arkiver og
Hvem skulle tro det?
museer, fx Rolund og Middelfart, men jeg fik også god
Den var bl.a. også den eneste avis, der skrev om skohjælp på Aarup bibliotek og mange andre steder, fx
lens indvielse i 1958.
i Londonderry i Nordirland, i Helsingør og i Zoologisk
Have i København.
Avisen kom på gaden den 1. oktober 1892 som et kam- Hans Walmar, Møllegårdsvej 5, 5560 Aarup
porgan vendt imod Estrups diktatur.
Den ville absolut have et parlamentarisk demokrati, og i Jeg kan via 64432087/ 61776443 eller
hans@walmar.dk -oplyse, hvor den er til salg
1901 lykkedes det at få valgt Carl Slengerik som folketingsmand i Middelfart-kredsen via avisens støtte. Samtidig blev avisen et selvstændigt aktieselskab.
Den havde først været aflægger af Svendborg Avis indtil
1894, derefter af Fyns Venstreblad i Odense indtil 1901
Avisen havde fra starten bekendt sig til de tanker, der
senere, i 1905, førte frem til Det rad. Venstre.
Den lille kunstskole!
Der var flere kendte redaktører på avisen, bl.a. Jens
Tybjerg fra 1898-1907, Johannes Nygaard fra 1915Så starter vi igen.... tirsdag d. 2/9 - kl. 15 til 17,
1963 og Vagner Lindhart fra 1956-1988. Mogens Flyvfor de 8 til 11-årige, og torsdag d. 4/9 - kl. 16.00 til
holm var redaktør fra 1988 - 1991, senere kom han til
18.00, for de 12 til 17-årige.
Holbæk Amts Venstreblad.
I en lang årrække var den helt dominerende på egnen, i
Har du lysten til at tegne, male og på anden måde være
visse områder (fx Gelsted) havde den en markedsandel
kunstnerisk, så er det måske noget for dig. Vi holder til
på 80-90 %.
på Holmegården.
Selv efter påskekrisen i 1920 gik den frem, selvom flere
Pris 600,- fra 1. september til 1. Juni
andre radikale blade, fx Politiken, gik klart tilbage.
FÅ ledige pladser på tirsdagsholdet.
Jeg har i mit arbejde prøvet at finde årsager til dette.
Avisen havde en del aflæggere, bl.a. Assens Avis fra
Tilmelding for nye elever til
1913-54, Aarup Venstreblad fra 1917-32, Venstrebladet
Lone Thorup tlf. 31 60 09 75
for det sydlige Jylland 1907-18 og Venstrebladet (Odense) fra 1958-64.
Avisen dækkede primært området mellem Middelfart og
Grønnemose/Aarup.
I 1975 overtog Den fynske Bladfond avisen, men navnet findes stadig på Fyens Stiftstidendes Middelfartsider.

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

Rask sensommer
udsalg
- spar mindst 50 %
•
•
•
•
•

Cykler
Udvalgt cykeltilbehør
Grill
Have
Og meget mere

Vi starter torsdag den 7. august .
Først til mølle – så skynd dig.

Der tages forbehold for evt. trykfejl !

Man-fredag 8-19.

Lør-Søndag 8-18
9
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Fra Spejdergudstjenesten i Tanderup i juni
Nu er det næsten blevet en tradition. Både at der er
picnic og friluftsgudstjeneste ved spejderhuset i
Tanderup i juni, men også at det er et flot solskinsvejr,
og at mange møder op.

Kirkekorene, præst og organist stillede op til
gudstjenesten.
Dorthe med grydesvamp på mikrofonen for at afbøde
forstyrrelser fra vinden og Lars med
kasket for at afbøde stråleskader på issen:

Under hele arrangementet var der livlig aktivitet rundt
omkring på pladsen. Både ved boder og ved de naturligt
forekommende muligheder for leg og bevægelse :
Emma blev hædret på fornemmeste vis, da hun har
været med i Husby-Tanderup-Gelsted gruppen i 10 år:
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Har du lyst til at synge i kor ?

Hemmelig tur til Løveparken i Givskud !

Børne- og ungdomskoret ved Gelsted og Tanderup
kirker:
Børnekoret øver torsdage fra 15.00-16.00, i Gelsted
Sognehus, – og vi starter med et stykke brød og saft.
Koret synger i kirken ca. én gang om måneden, hvor
koret er lønnet.
Første gang er: 4. september i Gelsted Sognehus.
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.
Første gang er: 4. september i Tanderup.
Kontakt organist Lars Reinholt mobil: 23 80 39 38 eller
mail: larsreinholt@mail.dk
--------------------------------------

Babysalmesang:
Næste gang der starter babysalmesang vil blive i
forårsmånederne, ca. februar/ marts.
Det bliver ca. 10 gange, mere herom i kommende
numre af kirkebladet.
-----------------------------------Minikonfirmander:
Alle, der går i 3. klasse er velkomne til
minikonfirmandundervisning.
Årets hold starter sidst i september.
I hører nærmere fra sognepræsten.

Gelsted og Tanderups børnekor var på udflugt d. 12.
juni. Hele koret, 15 børn, 2 forældre og organisten.
Ingen vidste hvor turen gik hen, men der blev gættet på
mange ting før og under turen. Vi var lige inde i Jelling
kirke og øve 2 salmer til Spejdergudstjeneste i
Tanderup.
Da vi ankom til Løveparken tog vi straks ind til løverne,
der netop havde fået mad og vi var meget tæt på hele
flokken, der spiste, - ja måske en giraf.
Derefter rundt i safariparken, hvor mange af dyrene var
tæt på, især strudse og giraffer.
Så var der tid til frokost.
Nogle fra koret havde været i Gelsted Brugs for at
handle ind om morgenen og da uddeleren blev fortalt at
børnekoret skulle på udflugt, ville han give en stor
frugt/grønsagskurv.
Mange tak for det! Til Brugsen!
Vi havde en dejlig dag med godt vejr og var hjemme
igen kl. 17.00.
Lars Reinholt
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Fra kirkebøgerne:

Biskoppen var på besøg -

Døde i Gelsted:

visitats, som det hedder - i
Tanderup kirke søndag d. 25. maj.

21.maj: Niels Christian Rasmussen,
Sivkærvej 27, Lunghøj, 5591
Gelsted.

D. 20. juni var der i Gelsted Kirke
besøg af fire saxofoner! -

6. juni – Helle Thygesen Nielsen,
Fredensgade 2 B, 5591 Gelsted.
9. juni – Jens Hermann Nielsen,
Koldinghave 24, Tårup, 5591
Gelsted.

Kvartetten fra Århus:

13. juni – Frede Hansen, Tårupvej
10 I, 5591 Gelsted.

”Jutlandia” –

13. juni – Leif Billeskov Jensen,
Assensvej 64, 5500 Middelfart.
25. juni – Elin Pedersen, Tårupvej
12 P, 5591 Gelsted.
Døbte i Gelsted Kirke:
25. maj: Aviaya Else Bugge
Jacobsen, Sivkærvej 19, 5591
Gelsted.
15. juni – Alberte Christensen,
Skaboes Gyde 12, 5591 Gelsted.
15. juni – Freja Kondal Hansen,
Kingstrupvej 99, 5591 Gelsted.
15. juni – Emilie Elbæk, Rensdyrløkken 161, 5210 Odense NV.
Viede i Gelsted Kirke:
24. maj – Vivi Høj Nordsmark og
Steven Bo Nordsmark, Fyrrevej 24,
5591 Gelsted.
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Tine Lindhardt deltog først i
gudstjenesten og efterfølgende
bød menighedsrådet på frokost.
Tine Lindhardt var levende
interesseret i sognets
ve og vel og stillede spørgsmål til
såvel udfordringer som
muligheder.
Hun var optaget af den måde, de
omgivende sogne samarbejder på,
og nysgerrig på fællesskabet
mellem kirke, sogn og foreningsliv.
Det blev et hyggeligt møde, som
var til inspiration for såvel
menighedsråd som biskop.

Fyldte kirkerummet med toner i
massevis, spændende fra Bach
over Mozart, til den fyrigste tango.

www.gelstedbladet.dk

AU
GUST
3.
10.
17.
24.
31.
SEPTE
MBER
7.
14.
21.
28.
OKTO
BER
5.
12
19
26

GELSTED

TANDERUP

bemærkninger

Renovering af Tanderup Kirke.

ingen
14.00 - LH
9.30 - DSN
11.00- DSN
19.00- DSN

14.00-MHL
ingen
11.00- DSN
renovering
renovering

7.s.e.trinitatis
8.s.e.trinitatis
9.s.e.trinitatis
10.s.e.trinitat.
Introgudstjeneste
for konfirmander.

Skønt det kun er ti år siden Tanderup Kirke blev kalket
indvendig, trænger den kolossalt igen. Det vil vi nu gå i
gang med. Vi har fået ”grønt” lys fra diverse instanser,
og derfor lukkes kirken fra d. 18. august.

9.30 - DSN
11.00- DSN
9.30- DSN
11.00-MHL

renovering
renovering
renovering
renovering

12.s.e.trinitatis
13.s.e.trinitatis
14.s.e.trinitatis
15.s.e.trinitatis

9.30 - DSN
9.00 - JF
11.00- DSN
9.30 - DSN

renovering
renovering
renovering
renovering

16.s.e.trinitatis
17.s.e.trinitatis
18.s.e.trinitatis
19.s.e.trinitatis

Kontaktoplysninger ved kirkerne:
Sognepræst: Dorthe Stæhr Nielsen, Gelstedvej 58, 5591
Gelsted. tlf. 6449 1096. Mail: DSN@km.dk

Det menes at være det gamle fyr kombineret med
lysgloben der har afgivet en del sod og gjort kirken sort,
og derfor vil vi også udskifte varmeanlægget til et
elvarme anlæg, og det bliver gjort, når kirken alligevel
lukkes. Alt dette er planlagt til at vare til 1. søndag i
advent, da skulle kirken gerne være som ny at se på
indvendig!!
I mellemtiden henvises til Gelsted Kirke, dog påtænker
menighedsrådet, at der skal være enkelte gudstjenester
i sognegården. Der har der før været afholdt
gudstjeneste. Mere herom senere.
Tanderup menighedsråd

KALENDER:
12. august: kl. 14.15 - Plejehjemsgudstjeneste.
2. september: kl. 15 -17 –Tirsdagshygge i Gelsted
Sognehus.

Organist: Lars Reinholt, tlf. 2380 3938 eller 7568 8086,
mail: larsreinholt@mail.dk

9. september: kl. 14.15 –Plejehjemsgudstjeneste

Kirkekontor: Tommy Rasmussen, Kirkebakken 12, 5591
Gelsted. Tlf. 6449 2049 eller 2341 0335. Mail:
TOR@km.dk

24. september: CAFE’AFTEN , kl. 19.00 i Gelsted
Sognehus – med en musikalsk fortælling om Poul
Henningsens virke, ved Dorthe Stæhr Nielsen og Preben
Duedal Rasmussen.

Graver i Tanderup: Jørgen Henriksen, tlf. 2179 5325.
mail: tanderupkirke@hotmail.dk

7. oktober: kl. 14.15 – Plejehjemsgudstjenneste.

Graver i Gelsted: Tommy Rasmussen, tlf. 2341 0335.
Mail: TOR@km.dk

7. oktober: kl. 15 – 17: Tirsdagshygge i Gelsted
Sognehus.

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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Årets GG&IF'er og årets leder
Ved gymnastikfremvisningen i marts 2014 blev årets
GG&IF'er og årets leder for 2013 kåret. De er begge
meget aktive og yder en kæmpe indsats for klubben.
De er pligtopfyldende, vellidte og gode repræsentanter
for Gelsted G&IF.

Et stort tillykke til årets GG&IF'er gymnast, fodboldspiller og gymnastikinstruktør Anne-Marie Knudsen samt til
årets leder fodboldspiller og træner Søren Jepsen

Kibæk Cup 2014
Traditionen tro sluttede sæsonen med en tur til
Kibæk Cup.
90 spillere og 15 ledere drog mod det vestjyske, hvor vi
i år havde tilmeldt 9 hold.
Alle hold fik spillet en masse kampe med god opbakning på lægterne fra de mange forældre, der havde
indlogeret sig på campingpladsen tæt ved banerne, på
Kibæk Kro eller havde taget turen derop søndag for at
se de sidste kampe.

U8 drenge spillede 3-mands lørdag og fik fortjent
medaljer efter nogle spændende kampe på den oppustelige bane.
U11 Drenge: Et rent Ejby-hold blev nr. 4 i C-rækken
efter nogle spændende kampe.
U12 Drenge: De 2 tilmeldte Gelsted/Ejby hold mødtes
i semifinalen i B-rækken. Vinderne tabte efterfølgende
en tæt finale på straffe. Det andet hold sluttede på en
flot 4. plads.

U13 Drenge: I en stærk pulje kæmpede Gelsted/Ejby
holdet flot og spillede en masse tætte kampe. Den
afsluttende placeringsmatch blev vundet i flot stil med
3-0 på stadion.
U14 Drenge: For tredje år i træk skulle Gelsted/Ejby
møde Kibæk i A-finalen. Sygdom havde dog svækket
truppen op til finalen. Finalen vil dog blive husket som
den mest spændende kamp i mange år. 1-1 efter ordinær tid betød straffekonkurrence. Først efter 14 spark
til hvert hold vandt Kibæk med 13-12. Alle 11 spillere
nåede at skyde og 3 spillere nåede sågar at skyde 2
gange.

U11 Piger: Turneringen igennem var pigerne ganske
suveræne i lighed med sidste år. I finalen styrede Gelsted/Ejby pigerne også slagets gang, men desværre for
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pigerne kunne de ikke score. Det kunne modstanderen
til gengæld på deres eneste chance og vandt dermed
1-0.
U15 Piger: Blev nummer 3 i C-rækken. Til trods for at
pigerne var et år yngre end modstanderne blev der
kæmpet flot, og en kamp blev også vundet.
Tak til ledere, forældre og ikke mindst spillerne for en
rigtig god tur.
Her et billede af U 15 drenge 7-mands , sølvvindere
ved årets Kibæk stævne :-)
tak for en dejlig tur

God sommer til Jer alle.
Kenneth Risum

Hilsen Jesper Navne og Peter Brink

FGH BADMINTON
Tider
10:30 - 11:30
15:30 - 16:20
16:20 - 17:10
17:10 - 18:00
18:00 - 18:50
18:50 - 19:40
19:40 - 20:30
20:30 - 21:20
21:20 - 22:10

Mandag
Gelsted Hallen

Mandag
Ejby Hallen

Onsdag
Gelsted Hallen

Fredag
Gelsted Hallen

Fredag
Ejby Hallen

Ældrebadminton
Ungdom
Ungdom
Motion
Motion
Senior 2
Senior 2
Motion
Motion

Motion
Motion
Motion
Motion
Motion

Motion
Motion
Senior 1
Senior 1
Motion
Motion

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

Booking af badmintonbaner for hele sæsonen og tilmelding til træningshold skal ske online fra den 8. aug. på

www.fghfyn.dk

Sæsonstart mandag den 18. august
Nye spillere er velkommen til at komme at prøve at spille en aften.
Øvrige oplysninger og evt. hjælp til booking af baner kan ske til Erling på 20670200

Nyfæste 11
5560 Aarup
Tlf.: 5121 0847
malerclausen@gmail.com
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Mandag

Onsdag

Tirsdag

Torsdag

Fredag

10.00 Stavgang
Info og Instr.:
Karin (64 49 17 14)
Sted: Holmegården
11.00 Start uge 35
16.00

Alder: 4.-9.kl.
Instr.: Peter
Info: 64 49 22 48
Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 35

16.15
16.30
16.45 Haletudserne
Alder: 0-4 år
Instr.: Liselotte
17.00 Info: 40 52 19 28
Sted: Gymnastiksal
17.15 Start: Uge 35

Minifræserne:
Alder: 3-6 år
Instr.: Stine
Info: 22 44 26 69
Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 37

Krudt og Kolbøtter
Alder: 0 - 2.kl.
Instr.: Bettina
Info: 28 10 12 65
Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 35

Klip ud og hæng op

Udvidet spring

17.30

Turbospring og
Rytme:
Alder: 2.-5.kl.
Instr.: Peter
Info: 64 49 22 48
Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 35

18.15

19.15
19.30
19.45

Pilates, forsættere
Instr. / Tilmelding / Info:
Inge-Lise (64 49 22 48)
Sted: Multisal, Start: Uge 38

19.00

Junior ROS
Alder: 5.-9. kl
Instr.: Peter
Sted: Gymstiksal,

18.45

Info: 64 49 22 48
Start: Uge 35

18.30

Micks motion for
RIGTIGE mænd.
Instr.:
Michael (Mick)
Info: 20 22 80 62
Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 35

20.00 Motionsmix M/K
Instr.:
Peter og Inge-Lise
20.15 Info: 64 49 22 48
Sted: Gymnastiksal
20.30 Start: Uge 38

Udvidet spring
Alder: 4.-9.kl.
Instr.: Peter
Info: 64 49 22 48
Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 35

20.45

Zumba
Instr.: Marianne
Info og tilmelding:
27 28 89 54
Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 35

Stram op
Instr.: Marianne
Info og tilmelding:
27 28 89 54

Klip ud og hæng op

18.00

Klip ud og hæng op

17.45

www.gelsted-gymnastik.dk

21.00
Gymnastikudvalg: Pia: 20 25 68 60,
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Laura N.: 22 89 61 40,

Laura S.: 31 62 84 63

Lars: 41 65 63 34
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Wedellsborgløbet
søndag d. 24. august 2014
Husk at tilmelde jer motionsløbet
Wedellsborgløbet er et motionsløb i de smukke omgivelser med skov og strand ved Wedellsborg Gods.
Wedellsborg har åbnet skovene, så HTUG kan afvikle
”Danmarks smukkeste Motionsløb” med både en 5 km
og en 10 km rute.

Gelsted Hobbyklub tilbyder
Med start i uge 36
Mandag : hobbyklub hvor vi laver mange forskellige
ting fra kl. 15.30-17.30 på Holmegården
Tirsdag : porcelænsmaling fra kl. 15.30-17.30
på Koldinghave 14 Gelsted
Onsdag : Træarbejde fra kl. 15.30-17.30
på Holmegården
Pris for ca. 13 gange inkl. Materialer 200,00 kr.
Konfirmand forberedelse hvor du har mulighed for
at få hjælp samt ideer til indbydelser, sange, bordpynt
m.v. starter onsdag i uge 2 på Holmegården fra kl.
19.00-21.00, - pris for ca. 10 gange 200,00 kr. evt.
ekstra til materialer
I samarbejde med Gelsted kreative
aktivitets forening tilbyder vi kreadage
Prisen pr. gang er 50,00 kr. for voksne og 25 for børn
dertil kommer 50,00 kr. i materiale udgifter
Beton kursus den 13 september fra kl. 10-16
på Holmegården

Ruten går gennem skoven og langs klinten med udsigt
til Jylland og Baagø, så det bliver ikke smukkere.
Vi har lagt en let kuperet rute på 5 km, med den fantastiske udsigt over Lillebælt. For den ambitiøse motionsløber er forholdene helt i orden med online tilmelding,
online diplom, startnumre med chip m.m.
Det er meget vigtigt, at alle I lokale nu og her støtter
op om dette arrangement, så foreningen kan få løbstilmeldingerne skudt godt i gang.
Vi håber, at løbet igen i år kan tiltrække rigtig mange
løbere og naturelskere fra nær og fjern. Spred rygtet
hos familie og på arbejdspladser, og tilmeld jer snarest
muligt via online booking på www.husby-tanderup.dk
På hjemmesiden kan du også finde flere detaljer om
løbet.
Med venlig hilsen
HTUG
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Ting i gummi den 28 september fra kl 10-15
på Koldinghave 14 Gelsted
Voksmaling den 26 oktober fra kl. 10-15
på Koldinghave 14 Gelsted
Fuglefoderbræt i rionet og pil den 2 november fra kl.
10-15 på Koldinghave 14 Gelsted
Papirflet den 20 februar fra kl. 18.30-21.00
på Koldinghave 14 Gelsted
Quilling den 7 marts fra kl. 10.15
på Koldinghave 14 Gelsted
Julehygge på Gelsted skole den 21. november
fra kl. 10-16 pris pr. voksne er 100,00 kr.
og børn under 18 år 50,00 kr.
Påskehygge på Gelsted skole den 22 marts på Gelsted skole fra kl. 10-16 pris pr. voksne 100,00 kr. og
børn under 18 år 50,00 kr.
Tilmelding til
Kirsten Hansen
30352995 eller koldinghavemail.com

www.gelstedbladet.dk

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.
Foreningen vil bestræbe sig på, at der afholdes kurser
af høj kvalitet.

Program for efteråret 2014:

Blomster: Her laver vi flotte ophæng og efterårskranse
den 2 sep. og 17 sep.
Bliv juleklar med julekranse, dekorationer og advents
binding den 5 nov. og 12 nov. samt 19 nov.
Yderligere information og tilmeldelse på sms/
opkald: 4031 3575
Vi glæder os til at se jer.
Vi vil den 11 august fra kl. 15.30-17.30 være på
Gelsted skole i husgerningslokalet og lave gevinster til Gelstedmarked.
Hvis der skulle være nogle unge mennesker som
har lyst til at deltage.
Hilsen hobbyklubben Hanne og lise Lotte

Weekend kursus
Make-Make: Kom og lær hvordan man laver krukker,
naturtro træstammer, skulptur, fuglebade og meget
mere. For begynder og øvede. Vi arbejder i materialet
make-make, som er en dekorationsbeton, hvortil der
kun skal tilsættes vand før vi kan bruge det fra den 5-7
sep.
Glas: Kom og lav dine egne lysestager, fade og figurer,
det er kun fantasien der sætter grænser fra den 3- 4
okt. serigrafi tryk
Keramik kursus: Skulpturel modellering. fra den
20-21 sep.

Kreadage
Kreadage er dage hvor vi mødes, i nogle timer og
laver forskellige kreative ting. Hver måneden bliver der
afholdt en dag hvor der er fokus på en kreativaktivitet,
hygge og udfoldelse. Kreadagene koster 50,00 kr. pr
gang for medlemmer og 100,00 kr. for ikke medlem,
prisen at inkludere materialer og kaffe.
Beton kursus den 13 september 10-16
Gummi: Søndag den 28 sep. 10-15

Glas: Lav din egen julepynt den. 8 nov.

Voksmaling: Søndag den 26 okt. 10-15

Pileflet: kom og flet dit eget juletræ, kurve og sæt dit
eget præg på hjemmet og haven den 15-16 nov.

Fuglefoderbræt: Vi laver foderbræt af rionet og pil.
den 2.nov. 10-15

Jule hyggedag: Her bager vi julen ind, klipper og klistrer samt meget andet til jul, alt sammen forgår den
23 nov.
Uge kursus

Papirflet: Her laver vi skåle m.v. af papir som er skåret i strimler 20.februar 18.30-21.00
Quilling: Lørdag den 7 marts fra kl. 10-15

Strik og hækling: kursuset er for både nybegyndere
og øvede
Syning: Lær din symaskine at kende den 23 sep.,
30 sep. og 7 okt. fra kl.18.30 til kl.21.00.

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

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

Tlf. 64 49 22 99
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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.

Arne er lige blevet 65 år.
Den alder skal selvfølgelig ikke betyde, at ikke også
hans arbejde med Gelsted Marked kan fortsætte. Hans
noksom bekendte stædighed – men det var altså den,
der fik startet markedet for nu 27 år siden, skal vi lige
huske ! - altså hans lidt knarvorne ihærdighed skal
nok få vores marked til at fortsætte, og tak for det.
Det er et stort logistisk arbejde med markedet ; det
kræver plan- og tilrettelæggelse, for at alt kan klappe.
Min hilsen til Arne skal være, at han sammen med en
loyalt samarbejdende bestyrelse og de mange frivillige
hjælpere, hvert år – og igen i år vil gøre Gelsted til en
festlig by i de tre augustdage.
-Tak for det !
Ejp, en Gelstedborger

Venlig hilsen
Redaktionen

En hilsen til Arne Rasmussen
”Køer og heste og får på græs ”. Sådan synger vi i sangen : Danmark, nu blunder den lyse nat ! Der er efterhånden få steder, vi kan se dyr på marken ude i det fri,
desværre; det er få steder børn og voksne kan se både
køer og heste og får på samme sted; og hvor man kan
komme helt tæt på dem, måske endda røre ved dem.
Dyrene på Holmegårds mark er til glæde for både børn
og voksne. Det er selvfølgelig et arbejde at sørge for,
at disse dyr trives med vand og foder og græs. Der
skal være et menneske, som har lyst og arbejdsevne til
at sørge for sine egne dyr – dem som vi andre har så
megen fornøjelse af.
Som alle ved, er ejeren af dyrene Arne Rasmussen.
Han har sin egen stille og upåagtede fornøjelse ved
at fornøje os andre med, at vi må se, fodre og klappe
hans dyr. Arne har været ude for beskyldninger fra
en fanatisk,såkaldt ”dyreven” med hensyn til dyrenes
velfærd. Det har kostet ham ærgrelse ( jeg kunne forestille mig, han har tænkt : hvorfor pokker have alt det
besvær med dyrene, når man får utak oven i købet ! ),
og det har kostet ham udgiften til dyrlæge, som så har
kunnet konstatere, at der ikke var og ikke er noget at
komme efter. Dyrene trives. Det har vi andre kunnet se
i årevis. Vi andre håber nu, at den slags unødige trætter ikke får Arne til at opgive sine dyr ude på marken.
For det er da herligt, at markerne kke bare ligger hen
som brakjord, men kommer dyr og natur til gavn. Dette
passer jo lige ind i dagens snak om det ” grønne ”.

Pizzaria

Valentino
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l bord
Ring og besti

0 68
TLF. 64 49 1

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

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.

www.gelstedbladet.dk
Der finder du mange nyttige links !

www.gelstedbladet.dk
Hver mandag kl. 14 – Krolf ved klubhuset i Gelsted.

Oktoberfest

Ingen ferie
her – så prøv
at kom og spil
bn

I Gelsted Forsamlingshus d. 25-10-14 kl. 19.00
Der serveres sildemad, og jægerschnitzel med tilbehør.
De Fynske Tyrolere sætter stemningen ved bordene

Hamrende god oplevelse
både for børn og voksne

Efter kaffe med småkager, spiller Kondal-Duo op til dans.
Hiv fat i vennerne og vær med til at støtte,

Gelsted Forsamlingshus
Billetter af 250 kr. kan købes hos

LIVSGLÆDE ER

Gerda Thorup 64491703 fra 13-09-14

Jeg har tandprotese, men nu er de
livskvalitet.

Ryttere - igen

Jeg har før læst et indlæg om heste der ødelægger
gangstierne i bl.a. vore skove.
Mine nye tænder er fremstillet efter
Nu går jeg tur hver dag i Ørsbjergskovene, med min
jeg igen glad for mit udseende. – Dy
hund.
Ved indgangen til skoven er der et skilt der viser hunder mig og min
det værd.
livSglæde
ermand
kvalitet
ne i snor, og heste forbudt m.v.
TA
Jeg har fuld kontrol over min hund, (har poseVi
med
hartiltandproteser,Vimen
har nu
tandproteser,
sidder de lige
men
sånu
fast
sidder
som de
naturlige
lige så fast
FULD
høm,høm), men jeg lod min hund løbe løs ved
siden afog vi kan igen
tænder,
tænder,
spise,
ogsynge,
vi kan grine
igen spise,
og kysse
synge,
udengrine
frygt.
og kyss
mig, og så en dag blev jeg stoppet af en medarbejder
Det er livskvalitet. Det er livskvalitet.
ved skovene, og fik rigtig skældud over min løse hund.
– Dyrt?
Det kan diskuteres.
– Dyrt? Det
Menkan
vi er
diskuteres.
os det værd.
Men vi er os det værd.
Men hvad så med de ryttere der ikke respektere
at man
ikke må ride i skoven, er det OK, for de ødelægger godt
TANDPROTESER MED TRYGHEDSGARANTI
TANDPROTESER MED TRY
nok stierne, når der er fugtigt ?
FULD TILFREDSHED ELLER FULD
PENGENE
TILFREDSHED
TILBAGE ELLER P

FIK SMILET FIK
OG SMILET
LIVSGLÆDEN
OG LIVSGLÆDEN
IGEN

C.A.

Gelsted

LIVSGLÆDE ER KVALITET

Jeg har tandprotese, men nu er der ingen, der kan se det. Det er
livskvalitet.
Kolding

Ru

Kolding

S
Mine nye tænder er fremstillet efter foto af mit Kolding
naturlige
smil. Nu erKolding Midtp
Midtpunkt
Bredgade
8 · Tlf. 75Men
53
Bredgade
71
jeg igen glad for mit udseende. – Dyrt? Det
kan diskuteres.
jeg40 8 · Tlf. 7
Vidste du at....
er mig og min mand det værd.
Brørup
Brørup
Te
Hvis du har en god historie/fortælling, der kan glæde
TANDPROTESER
MED TRYGHEDSGARANTI
Søndergade
8 · Tlf. 75Søndergade
38 11 61 8 · Tlf.
Behandlinger
finansieres.
andre, så send den til os på Gelsted Bladet.
FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE
www.tpt.dk
Er du med i en forening/klub, så fortæl os hvad der
Små afdrag over
op til 5 år. www.tpt.
sker, og hvad I laver, og hvad I har af arrangementer,
Vi
har
tandproteser,
men
nu
sidder
de
lige over
så fast
Behandlinger finansieres.
Behandlinger
Små afdrag
finansieres.
over op
tilSmå
5 år.
afdrag
op t
og planer.
tænder,
og
vi
kan
igen
spise,
synge,
grine
og kyss
Vær med til at lave dit eget lokal blad, - det er gratis !
Det er livskvalitet.

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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Gelsted Kreative aktivitets forening.

HJÆLP

Kursus program 2015
Filtning: kom og filt din egen hat, sko eller ligne, det er
vådfiltning den 16-17. januar
Pileflet: På dette kursus vil vi bl.a. lave blomsterstativer, kurve, samt arbejde med frisk pil den 14 og 15
marts 9.30-16.30 pris 640
Keramik: på dette kursus vil vi arbejde med modellering den 21-22 feb 8.30-16
Blomster: her vil vi sætte fokus på forår/ påske binding og inspiration den 8 marts 10-16 pris 280.00 kr +
materialer
Pergamano Kom og prøv den fine og anderledes måde
at lave kort på, vi benytter os af en gammeldags pin
til at udforme flotte mønstre og figurer. 30-31 januar
18.30-21 lørdag 10-15 pris 320.00 kr.+ materialer
Patchwork her vil der være mulighed for at fremstille
figurer, dækkeservietter m.v. der vil blive syet i hånden eller på maskine27-28 feb 18.30-21 lørdag 10-15
320.00 + materialer
Påskehygge sammen med hobbykluben hvor vi bla.
maler æg, laver blomsterdekorationer, påskepynt m. v
den 22 marts fra kl. 10-15.30
Glas den 20-21 marts på Koldinghave 14 Gelsted

Billedet er fra Gelsteds kirkeskoles tur til København i
1957.
Jeg beder læserne om at sætte navne på begyndende
bagest fra venstre, hvor lærer Ove Rasmussen er nr. 1
og pigen yderst til højre bagest har nr. 14.
Forrest fra venstre mod højre (begge rækker) siddende
er nr. 15 og sidste siddende hele tiden fra venstre mod
højre i rækkefølge er nr. 28, som skulle være Frede
Nielsen, Nygård.
Navne sendes venligst til Hans Jensen
mail haje49@live.dk

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

Du kan altid finde ældre numre af Gelsted Bladet på
www.gelstedbladet.dk
hvor der også er flere direkte link til vore annoncøres
hjemmesider, og link til næsten alt i kommunen !

Støt vore

annoncører,
- Handel lokalt !

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
Kom og prøv om det er noget for dig.
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

Gelsted Kreative aktivitets
forening
Formand Hanne Hviid Lund
Tlf.nr. 40313575
Mail adresse post@gkaf.dk
Hjemmeside adresse
www.gkaf.dk

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

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

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

GelstedBladet :
post@gelstedbladet.dk
Tlf. 6449 1005
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. 22/09- 2014 - Kl. 18:00

Petanque banerne på Holmegården er blevet opdateret, og ligger
klar til spillelystne. Billedet viser starten på et spil på en af Borgerforeningens baner en onsdag formiddag. - Her er plads til flere.
bn
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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

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

