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GENERALFORSAMLING
Foreningen – Gelsted Bladet
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
I foreningen ”Gelsted Bladet”
Onsdag d. 29. April kl. 19.00
På Holmegården 1’sal
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen

Massørerne i Gelsted

sundhedsklinikken
Bettina & Kaj Mariager
Ellen Trankjær
Julie Hvilshøj Andersen

Vær med til at forme dit eget blad!

Alle i Gelsted og Tanderup Sogne er velkomne

Grønnegade 2 / 5591 Gelsted / Tlf. 2421 0888

Malermester
Michael A. Taylor
Tlf. 20 22 80 62

Vi reparerer også din bil

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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Nyt fra Gelsted Børneunivers
I skolen begynder vi så småt at finde rytmen efter
skolereformens indførsel. I klasserne bliver der undervist på liv og løs.
Et af de nye tiltag på Gelsted skole er vores morgenbånd. Morgenbåndet består af fem forskellige aktiviteter, der gør, at eleverne bliver parate til den mere
fagorienterede undervisning. Eleverne og personalet
er rigtig glade for dette tiltag, da det betyder mindre
hektisk opstart på dagen og at eleverne rent faktisk
nyder at været blandet på tværs af aldersgrupperne.
De store elever er nogle fantastiske rollemodeller, som
sørger for at tage sig af de yngre elever.
Kunst på skolen
I forbindelse med skolens renovering blev der i byggeriet afsat en del midler til kunst, hvilket pryder
vores vægge. Dog er købekunsten ikke det eneste
kunst, der er ophængt på væggene. Vores billedkunst/
design-håndværkshold har i den grad sørget for, at der
er noget flot at se på. Så smut en tur omkring skolen
og se, hvad de har lavet.

Da skribenten blev for nysgerrig.
I dette nummer af Gelsted Bladet bringer vi omtale af
en ny frisørsalon. Den er åbnet midt i Gelsted og er
vel således sammen med Cakevision et af de sjældne
tilfælde af åbninger i Gelsted. I mange år, har der
været alt for mange lukninger og for få åbninger. Når
det oven i købet er udefra kommende mennesker der
tager initiativet, er det så meget mere velkomment.
Da jeg lavede omtalen, blev jeg nysgerrig.
Frisørerne kommer ikke bare udensogns fra. De kommer fra Irak. Hvad er baggrunden for det? Så jeg
besøgte Abeer i hendes hjem i Odense, for at høre
mere om hende og hendes families baggrund. Det er
der kommet en ekstra historie ud af. Den kan du også
læse i dette nummer af Gelsted Bladet.
Karsten

Har du set GelstedBladets hjemmeside,
med mange gode links.
www.gelstedbladet.dk

Legepladsen på skolen får en ”make over”
Skolens legeplads har lige som skolen haft brug for en
make over. Så i skrivende stund arbejder gravmaskinerne på fuld kraft, så vi kan få etableret en lille skaterrampe, nogle gynger og klatrefaciliteter.
Børneunivers – ny bestyrelse
Den 1. september var det en realitet – Middelfart
Kommunes tredje Børneunivers var officielt startet. I
starten af januar 2015 blev bestyrelsen af Børneuniverset konstitueret:
Kiri Grubbe Hartmann (næstformand), Lone Schjødtz
Christensen, Tina Falkesgaard, Lars Mørk Hansen, Ove
Jørgensen, Peter Svendsen, Niels Helmer Jensen (formand).
Musical
På skolen er der hektisk aktivitet. Vores 6. klasser er
i gang med at øve til årets musical. Den er inspireret
af filmen Grease. Marianne Carlsson har påtaget sig
opgaven at føre teater-traditionerne videre efter Kjeld
Juul Pedersen, der gik på pension i september. Stykket
opføres d. 5. februar i forbindelse med skolefesten.
Flemming Schou Christensen

Pengene ruller tilbage i lokalsamfundet
Så er der igen gået tre måneder, hvor du har kunnet
støtte tre gode formål via SuperBrugsens donationsstander.
Hvert kvartal deler SuperBrugsen Gelsted 10.000 kr.
ud på tre lokale formål, som kan realisere nogle af
deres drømme.
I det seneste kvartal har man kunnet støtte Husby
Tanderup Borgerforening, der nu har fået 1.603,- kr. til
indkøb af bedre lyd i Forsamlingshuset.
Skolebestyrelsen på Gelsted Skole har modtaget kr.
4.623,- til legeplads, mens Gelsted Seniorklub har fået
kr. 4.623,- som skal bruges på pc udstyr til undervisningsbrug.
I de kommende tre måneder bliver der mulighed for
at donere penge til Dagplejen i Gelsted, der ønsker
penge til ladcykler, Foreningshuset Holmegården der
skal bruge penge til renovering af Holmegården, samt
Centerrådet på Gelsted Plejecenter som laver aktiviteter for plejehjemmets beboer
Så husk at donere din mønt, næste gang du handler,
så det kommer de lokale foreninger til gavn.
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Atter frisørsalon i Gelsted.
Abeer Al-Sultan hedder indehaveren af den nye frisørsalon der åbnede vis-a-vis Cakevision den 1. december.
Hun føler sig godt tilpas og føler allerede, hun er faldet
godt til her. ”Det er rare og flinke mennesker, jeg har
mødt her og jeg føler vi er velkomne her,” siger Abeer,
da jeg taler med hende en råkold formiddag i starten af
december 2014.

håret. Er der for meget af det, men plads i en af stolene, skal du bare gå ind. Du vil blive betjent hurtigst
muligt.
Åbningstiderne fremgår af salonens hjemmeside. Søndag og mandag er lukkedage. Lørdag er der åbent fra
09:30 til 14:00. Alle andre dage er der åbent fra 09:30
til 16:30.
Abeer er gift og har to børn. En dreng og en pige. De
er begge født her i Danmark. Familien, der udgøres af
de fire, bor i Odense; men Abeer siger allerede, at det
godt kan tænkes, de vil flytte her til Gelsted. Hun og
hendes mand kom til Danmark fra Irak i 2007, efter
hendes mand havde arbejdet som tolk for de danske
styrker i Irak. De føler sig godt integrerede i det danske
samfund og holder af at være her.

Sammen med yderligere en frisør, der hedder Omer
og kommer fra Fredericia, vil Abeer selv føre sakse og
kamme her i Gelsted Frisørsalon; medens hun også
står som indehaver af en salon i Odense Banegårdscenter.

Vi er velkomne til at bestille tid i salonen, men kan
også bare droppe ind, når der er plads i stolene eller vi
har tid til at vente et øjeblik. Så kommer du lige forbi
og skal i brugsen og handle, kan du lige tage et tag i

Trine hedder Alexanders mor. Og hun syntes, det var
tid for Alexander at blive klippet. Det klarede Omer,
medens Trine, Abeer og fotografen så på. Det gik hurtigt og resultatet blev, at der kom en nydelig dreng ud
af Alexander. Trine sagde imens, at det er dejligt, der
nu er noget, der åbner i Gelsted efter de sidste mange
års alt for mange lukninger. Mon ikke der er rigtig mange i Gelsted, der vil give hende ret i det?
Som bekendt kan der ikke klippes hår af en skaldet,
men lad os ønske, at mange af de gelstedborgere der
endnu har hår på hovedet, vil støtte op om et prisværdigt initiativ. Det gjorde jeg. Gik ind fra gaden, blev
placeret i den ene frisørstol og klippet af Omer på et
øjeblik. Jeg er i min tilværelse blevet klippet af forskellige dygtige og kompetente frisører. Omer er en af dem
karsten
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Gelsted Lægehus
Som jeg nu, før et aftalt møde med læge Walter Ulrichsen, sidder i venteværelset og venter, tænker jeg på
min barndoms læge, dr. Jensen. Han var da vist nok en
mand, der var tilhænger af fremskridt. Han er sikkert
tilfreds, hvis han oppe fra sin sky, gennem sine uindfattede brilleglas kan følge med i, hvad der for tiden sker
med hans gamle lægebolig.

Til den tid vil der være stor P-plads, stort venteværelse
og i det hele taget dobbelt så meget plads til patientservicering som nu.

Der vil komme flere patienter, men også mere personale, idet praktiserende læge Preben Kjærhus fra Ejby
samtidigt flytter sin praksis til det nye Gelsted Lægehus, som herefter beskæftiger 16 personer: 7 læger,
4 sekretærer, 3 sygeplejersker, 1 jordemoder og 1
diætist.
Der er meget støj fra håndværkernes bore- og slibemaskiner. De arbejder på højtryk derovre i den ældste del
af det bestående lægehus. Den del, der i min barndom
var konsultation og dr. Jensens bolig kaldes nu for 1.
etape af den aktuelle renovering.
Byggeriet skrider frem efter planen. Det fortæller Walter, efter han har hentet mig og jeg er blevet anbragt i
en stol i hans konsultationsværelse. I skrivende stund
er der tale om en udsættelse på ca. 14 dage. Men
omkring den 23. januar er 1. etape klar til indflytning.
Når dette nummer af Gelsted Bladet kan læses, er
husets aktiviteter derfor allerede flyttet fra nuværende
lokaler over i det gamle, nyrenoverede hus. Den nye,
rummelige P-plads er taget i brug og håndværkerne er
i fuld gang med at renovere de lokaler, hvor lægerne
hidtil har haft konsultationsværelser.
Førstesalen i den gamle villa er indrettet med konferencerum, personalekantine, et par store disponible
rum og et teknikrum, som rummer hjertet i et ventilationsanlæg, der sørger for luftudskiftningen i alle lokalerne. Luften der indsuges får opvarmning fra luften der
udblæses.
Hele lægehuset står antageligt færdigt i sin nyrenoverede og udvidede skikkelse engang i løbet af de første
to uger af marts måned.

Karsten

Gelsted Handel og Erhverv Generalforsamling nr. 53,
blev afholdt d. 26,01 2015.01.27 på Aulbjerghus.

Formanden Tom Petterson bød velkommen, og
Margit Pedersen blev valgt til dirigent. - Der kom en
god forklaring fra formanden, om årets aktiviteter. –
Regnskabet blev godkendt – Genvalgt blev Tom Petterson – Johnny Gelsted Tømrer/snedker og Henrik Debel
Hansen SuperBrugsen.
Nye iniatativer tages op i år.
Øvrige bestyrelsesmedl. er Thomas Pedersen GMF og
Peder Fjordhauge Arkitekt – Revisor Margit Pedersen.
bn

Støt vore

annoncører,
- Handel lokalt !
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Frisk mekanikerblod til ”Autogården”
De er begge to friske, unge og nyudlærte med mod på
livet og dets udfordringer. Og så stammer de fra det
østjyske, hvilket i sig selv aldrig kan siges at være diskvalificerende. Jammerbugt Kommune har stået for at
udlære Alexander Poulsen som entreprenørmaskinmekaniker og det samme har Odder Kommune gjort ved
Jari Rønn.

Autogården i Gelsted drives derfor nu med forkøbsret
af de to unge mennesker. De lejer bygninger, inventar
samt bolig af Kai og Gerda. Fra denne adresse, hvor
Kai Wosniak i godt 40 år har serviceret vognmændenes
lastbiler, tilbyder de nu og i fremtiden reparationer af alt
rullende materiel. Værkstedet skal tilføres nogle moderne computeriserede facilitet, men indeholder ellers allerede, hvad der er fornødent af maskiner og værktøj.
Gelsted har behov for nye initiativer. Alle med behov for
reparationer af ”rullende materiel” kan hermed opfordres til at bruge Autogården med de nye indehavere og
Gelsted Bladet ønsker dem held og lykke med deres initiativ og deres fremtid her i byen.
Karsten

Ordinær generalforsamling i Gelsted Lokaludvalg
tirsdag den 17. februar 2015 klokken 19.00
på Holmegården,
Søndergade 80, 5591 Gelsted.

Hvor initiativrige de to 22-årige mænd er ses allerede
af, at de straks efter læretiden i Odder startede for sig
selv med et reparationsværksted i Odder. Det var, da
det værksted havde været i gang ca. 3 mdr., at Jari på
et kursus mødte KC fra KC Busser, Gelsted. Her blev
Jari af KC belært om, at fremtiden for unge mennesker findes i Gelsted. Især når det drejede sig om unge
mænd med mod på at reparerer lastbiler, var det lige til
højrebenet, at det var i Gelsted, de skulle søge lykken.
På den måde blev Alexander og Jari bekendt med, at
der i Gelsted var et lastbilværksted, der søgte ny ejer.
Værkstedet kunne måske trænge til noget opdatering
med hensyn til moderne, computeriseret udstyr; men
vigtigst af alt var jo dog, at mekanikeren blev opdateret.
De to unge mænd drog til Fyn og fik en snak med Kai
Wosniak. Gerda og Kai er nået dertil, at de godt kan
bruge noget aflastning og selv Kai mener vel at mekanikeren godt kunne trænge til en opdatering, hvis han
skulle fortsætte alene. De unge mener godt, de tilsammen kan klare at yde, hvad en på 70 år kan klare og
ellers lover Kai, han i starten vil hjælpe med bleskift
o.l.. En overtagelse blev derfor aftalt fra 1. januar 2015.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent, er mødet indvarslet korrekt?
2. Udvalgets årsberetning og drøftelse af foreningens
forhold.
3. Behandling af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er:
1) Anne Friis, modtager genvalg
2) Trine Jørgensen, modtager ikke genvalg
Valg suppleanter:
1) Edith Olsen modtager ikke genvalg
2) Birgithe Vibe Larsen modtager genvalg
6. Konstituering med posterne: Formand, Næstformand, Kasserer, Medlem, 2x Suppleanter
7. Eventuelt
Generalforsamlingen afholdes efter fællesspisningen,
og det er vores håb at der er mange der har lyst til
at blive og høre mere om lokaludvalgets arbejde med
f.eks. velkomstpakke til tilflyttere, fællesspisninger, Gelsted fælles foreningsmøder, Samarbejde med Middelfart
Kommune og andre lokaludvalg, gelsted.dk, og udviklingsplanen for Gelsted og omegn.
Deltagelse i generalforsamlingen er åben for alle.
Med venlig hilsen
Gelsted Lokaludvalg

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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Frimærkets Venner, Gelsted
slår igen dørene op.

TUSIND TAK TIL SUPERBRUGSEN!

For ottende år i træk afholder Frimærkets Venner, søndag den 1. marts 2015, byttedag på Gelsted Skole.
Alle er velkomne.
Der er gratis adgang. Dørene er åbne fra kl. 10 – 15.
Der vil være handler og krejlere tilstede. Der vil også
være mulighed for at bytte. Så kan du få udfyldt nogle
af hullerne i din samling.
Der vil blive afholdt en auktion med bl.a. rigtig
gode enkeltmærker, serier, samlinger og rodekasser.

Gelsted Seniorklub har i medlemskredsen nu 156 internetbrugere af 198 mulige, så der er gang i den elektroniske brevkasse. – SuperBrugsen har netop, sammen
med kundernes venlighed med at putte de røde brikker
i bla. Seniorklubbens kasse, overført god økonomisk
hjælp til kursisterne, hvor ældre hjælper ældre med
oplæring og brug af de mange muligheder Internettet
byder på.
Nu har SuperBrugsen allerede linet op til, at tre andre
lokale foreninger kan deltage i puljen.
bn

HUSK ! - Du kan altid finde sidste nyt og mange
informationer på : www.gelsted.dk
N e m o g l æ k k e r a f t e n s m a d - t i l en g o ´ p r i s

Hver fredag i februar måned tilbyder Gelsted
Kro menuer som mormor ville ha lavet den.
Fredag den 6/2-2015
Koteletter i fad.
Ymerfromage.
Fredag den 13/2-2015
Hvidkålsrouletter.
Rabarberkage m. rørt cremefraiche.

Auktionen starter kl. 14, og der er mulighed for
gennemsyn fra kl. 13.
Du kan se mere om klubben og auktionen på vores
hjemmeside. http://www.frimærketsvenner.dk
Har du samlinger eller lignende, du gerne vil have en
salgsvurdering på, så mød op.
Er du interesseret i at samle/bytte frimærker, så prøv at
komme til en af vore mødeaftener. Du kan se, hvornår
vi mødes på vores hjemmeside.
Der vil samtidigt blive afholdt andre arrangementer på
skolen.
Blandt andet vil der blive kørt med store fjernstyrede
biler/maskiner.

GENBRUGSBUTIKKEN

Fredag den 20/2-2015
Karbonader m. stuvede ærter & gulerødder.
Æblekage m. flødeskum
Fredag den 27/2-2015
Benløse fugle.
Rombudding.
Nyd maden i restauranten eller derhjemme
for 130,- pr. person.

Mad ud af huset – fra Gelsted

Kro og Hotel

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

GELSTED

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

Åbningstider
Mandag
9,00 – 12,00
Tors – fredag 10,00 – 16,00
Lørdag 10,00 – 14,00
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www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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Juletræsfest dagplejen.
Tradition tro holdt alle dagplejere juletræsfest sammen, torsdag D.11/12-14 denne gang i legstuen. Dagen startet
med formiddags boller og julehygge, her efter var der sang og dans rundt om juletræet. Vi var så heldige at julemanden havde tid til at kigge forbi med en lille pose guf til børnene.

Efter indtagelsen af posens indholde skulle der leges. Imens var der dagplejere som gjorde klar med varm mad
(pasta og kødsovs med råkostsalat) til frokost. Efter en velfortjent middags lur til de små, var der æbleskiver,
julebage og frugt inden forældrene kom og hentede børnene.
En helt igennem rigtigt hyggelig dag, med masser af gode grin og gang i den.
Dagplejer Charlotte Jørgensen.

En bøn til foreninger i Gelsted
Andetsteds i Gelsted bladet er en invitation til bestyrelsen af foreninger i Gelsted. Vi er rigtig gode til at samarbejde her i Gelsted, og det er meningen at vi fremover skal holde to fællesmøder om året. Jeg har derfor en bøn til
alle. Vil i ikke nok lige checke på gelsted.dk om jeres forening står der med tilhørende mailadresse. Det er vigtigt
at alle får disse informationer, og det koster ikke noget.
Send en mail til webmaster@gelsted.dk og angiv foreningens navn, evt. formand, evt. telefonnummer, e-mail
adresse, og evt. link til egen hjemmeside. Disse oplysninger må selvfølgelig fortsat stå på egen hjemmeside, men
det ville være dejligt hvis alle stod på gelsted.dk. Samarbejdet bliver nu engang bedst, hvis alle bliver hørt.
Mvh lokaludvalget

Gelsted Foderstof
Værkstedsvej 5
5591 Gelsted
Tlf. 64 49 12 23
Email: gelsted@hojlund.dk
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Glad motion !

Åbent hus i Holmegårdens hovedbygning

MotionsCaféen er i gang. Hver mandag mellem kl. 10
– 12 er der mulighed for sjov og glad motion i enten
Ejbyhallen eller Gelstedhallen.

Den 17. 1 var der åbent hus i den nyerhvervede
hovedbygning på Holmegård.

I lige uger er rammen Gelstedhallen og i ulige uger
gælder det Ejbyhallen.MotionsCaféen er et åbent tilbud
til alle, der har tid og lyst i dagtimerne. Aktiviteterne er
mange, som f.eks. : Curling, hockey, bordtennis, styrketræning, dart, petanque og småspil - og endelig en
tur på en motionscykel eller i en romaskine.

Den nystiftede forening der har købt stedet, til glæde
for især de lokale foreninger, viste rundt i huset, som
ikke ser så ringe ud som rygtet har lydt.
Selvfølgelig skal der ofres noget maling og tætnes
noget af taget og med tiden også skiftes nogle vinduer,
men mon ikke der findes en udvej for det. Vi fik lov til
at gå rundt i huset og danne os et billede af hvad det
kunne bruges til.
For hobbyklubbens vedkommende er der blandt de
største et ønske om et cykel værksted. Dette kan
udmærket laves i kælderen, hvis vi kan finde en person
der kan lede det. Børnene ønsker dels at lave deres
egne cykler lovlige, men der er også ønske om at lave
nogle af alle dem der bliver til gammelt jern, og så
sende den til Afrika.

Foreningen og dermed tilbuddet er blevet til i et samarbejde med sundhedsforvaltningen i kommunen og
lokale kræfter i Gelsted og Ejby.
Starten gik 12.januar i Ejbyhallen med ca. 50 deltagere
og Gelstedhallen lagde gulv til lige så mange deltagere
mandag d. 19.januar. Der knokles på livet løs med godt
humør – og det på alle niveauer, så der er plads til alle
! Man kan få sved på panden og pulsen op – hvis man
ønsker det, og det er jo slet ikke så ringe, hvis man
gerne vil passe på sig selv !
Ingen krav til påklædning eller udstyr – bortset fra et
par sko til indendørs brug. Aktiviteterne stilles gratis til
rådighed – og naturligvis caféhygge i selvvalgte pauser
med kaffe til en billig penge.
Kontingent januar-april udgør 200 kr. og perioden
oktober-december udgør ligeledes 200 kr. Hele året på
én gang så slipper man med 350 kr.
Ca. 1 gang om måneden er der et foredrag eller oplæg
fra kommunens sundhedsforvaltning om emner som
kost, motion , KOL, diabetes og andre relevante emner.
Det er muligt at komme og ” kigge på ” eller deltage et
par gange uden kontingent - så kom bare, det giver
både sociale og fysiske oplevelser – det gavner din livskvalitet.
					Bent Clement

Ovenpå er der et par 2 værelses lejligheder som kunne
være ideelt til Gelsted kreativ aktivitets forening der
mangler rum til tekstilfag. Der kunne for eks. være
vævning i der ene rum og syning og patchwork i det
andet.
På vores vej rundt mødte vi en anden gæst der havde
en ide om at lave noget rollespil for børnene, der kunne
GKAF måske være behjælpelig med fremstilling af
dragter.
At der er mange muligheder er der ingen tvivl om, men
det vigtigste er ikke helt på plads endnu. Hvad koster
det. Det skal man nu til at finde ud af. Måske skal der
gang i søgning af nogle fonde og andre midler så bygningen rigtig kan komme lokalforeningerne til gode så
det ikke koster en bondegård at benytte sig af stedet.
Men et er sikkert, der vil blive brug for en masse gratis
arbejdskraft.
Der var opsat en kasse hvor vi kunne lægge nogle sedler i, om hvad vi kunne bruge stedet til.
KH

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

Har du set GelstedBladets hjemmeside,
med mange gode links.
www.gelstedbladet.dk
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Vinterløb

Forenings aktiviteter

28/12 2014, arrangerede Løbe Halløj Klubben for
2.gang vinterløb, denne gang fra Kerte.

Der bliver afholdt fælles udstilling og aktivitetsdag
Søndag den 1/3 - På Gelsted skole I fællesrummet &
bølgen Fra kl. 10-15 er der forkellige udstillinger og
aktiviter fra flere foreninger i Gelsted.
Det er gratis for alle at deltage i de aktiviteterne der
bliver lavet ved borderne.

I år var deltagelsen helt fantastisk, 47! seje løbere,
drog ud på de hårde bakker i Kerte. Igen i år var der 2
distancer : 5,7 km,for dem som turde, og 13,3 for dem
som bare gør det.

Der bliver afholdt generalforsamling tirsdag den 10/3
2015 kl. 17 på Gelsted skole i bølgen
Hilsen GKAF

Debataften:

Automester (Peder Q8 ) havde igen stillet "autovand"
til rådighed i målområdet, sammen med frugt, fra
Rema1000 i Ejby.
Det nye konditori -'cakevision', havde lavet flotte
kransekageure til de kvindlige vindere.(Louise Brodersen-5,7km, og Helene Kirkeløkke-13.3km)
Murermester Peter Rishøj,havde sponsoreret en ks øl,
som 1.præmie til den mandlige vinder af den lange
(Peter- fra NAM,), og en flaske rødvin til mandlige vinder af den korte (Emil Jensen Gelsted)
I samme forbindelse, var der fighter priser, også rødvin
fra Rishøj.
Efter løbet, var der fælles spisning i klubhuset i Kerte,
med lækre kyllingsandwich fra Ejby Bageri, og drikkelse, som Peder Fjordhauge havde sponsoreret.
Tak til Kerte Løbeklub, sponsorer og ikke mindst deltagerne.
Vi ses ude på vejene
Morten Christensen,Gelsted

“Hvem var de stræle Vestfynske kvinder?”
Den 5. juni 2015 er det 100 år siden, danske kvinder
fik stemme- og valgret til Folke og Landsting.
30 års hård kamp med mændene gik forud. Vestfyns
kvinder var yderst aktive i kvindebevægelsen. Især 3
bør huskes for deres indsats. Forfatter og lokalredaktør
Charlotte Eilersgaard fra Middelfart, bondekone og hjernen bag Statens Husholdningsråd m.m. Johanne Andersen fra Mosegård i Balslev og forskolelærerinde Lucie
Jensen fra Gelsted Stationsskole var absolut med ved
kvindeorganisationernes højbord. Lokalhistoriker Hans
Jensen fortæller den spændende historie, med vægt på
de mange vestfynske lokalafdelinger, kvindege, mindestene og kvinderne bag.
Foredraget kan høres i Seniorklubbens lokaler, Søndergade 80
Gelsted onsdag den 18. marts 2015 kl. 19.00.
Hilsen GKAF og Seniorklubben
FRA GELSTED HOBBY KLUB
Der bliver afholdt generalforsamling tirsdag den 10/3
2015 kl. 18 på Gelsted skole i bølgen
Hilsen hobby klubben
PÅSKEHYGGE
Sted: Gelsted skole - B afd.
Dato: d.22.03.15
Tid: kl.10-16
Her laver vi ting til påske. Maler æg, blomsterdekorationer, påskepynt mv.
Pris: 50 kr. pr voksen, som er medlem og 100 kr., ikkemedlem og 25.00 kr. for børn
Hilsen GKAF og hobby klubben
tlf. 40313575

Sydvestfyns Bedemand
Tlf: 5052 0929

-Når den sidste rejse skal håndteres med
respekt, faglighed & loyalitet

Ring for pris eller se på
Sydvestfynsbedemand.dk
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Majbritt
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Du finder vores annonce i Ugeavisen Vestfyn hver uge
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Uge 7 = vinterferie =
konkurrencer
i SuperBrugsen for børnene

GELSTED

Kig ind og deltage i skattejagten
og tegnekonkurrencen - med flotte
gevinster
Der tages forbehold for evt. trykfejl !

Man-fredag 8-19.

Lør-Søndag 8-18
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Karikatur-Gud
Karikaturtegninger, der har med religion at gøre, er
som bekendt et livsfarligt emne at beskæftige sig
med. Men i denne tid er der måske alligevel grund til
at fremhæve en bestemt tegning. Det er nemlig
sådan, at det ældste billede af Jesus Kristus, som vi
overhovedet kender, er … en karikaturtegning. Det
drejer sig om et stykke romersk graffiti fra omkr. år
200, som forestiller en mand med æselhoved, der
hænger på et kors. Neden for korset står en anden
mand, og ved siden af ham ses teksten »Alexamenos
tilbeder Gud«.
Hensigten med tegningen har selvfølgelig været at
forhåne, spotte og latterliggøre; gøre grin med denne
Alexamenos og med de kristne i det hele taget – se
bare deres latterlige parodi på en Gud, en falleret
frelser, en æsel-Gud, der blev korsfæstet blandt
forbrydere.
Men faktisk har tegneren ramt noget rigtigt – uden
at vide det og ville det. For mens vi går rundt og
diskuterer ytringsfrihed, massemord og de
evindelige krænkelser mig her og dér, så glemmer vi
måske, at kristendommen sådan set er én stor
krænkelse: Jesus blev korsfæstet, fordi det var en
krænkelse at påstå, at han var Guds Søn.
Kristendommen er altså historien om en Gud, der
lader sig selv krænke, og som lider den ultimative
forhånelse. Gud slår ikke krænkerne ihjel med
maskinpistoler, mens han råber »Gud er stor«. I
stedet lader han sig selv latterliggøre og slå ihjel af
hadefulde, krænkede mennesker. Men heldigvis er
der mere at sige om denne karikatur-Gud: Han lod
sig ikke bare latterliggøre og slå ihjel; for han
latterliggjorde vores had og døden selv ved at stå op
fra de døde.
Thomas Hårbøl.
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STOR tak til Thomas Hårbøl for din vikarindsats i
Dorthes orlov. Thomas ses her i den restaurerede
Tanderup Kirke ved indvielsen 1. søndag i advent.
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Julekoncert
i Gelsted Kirke d. 18. december. Vores dygtige piger i
kirkens ungdomskor og børnekoret sørgede sammen
med dirigent, trompetist og pianist for den perfekte
optakt til julen.

Skam og modernitet – perspektiver på skam
Torsdag d. 12.marts klokken 19. 00 i Gelsted
Sognehus.

Foredrag v/sognepræst i Gelsted og Tanderup
pastorat: Dorthe Stæhr Nielsen
Gratis adgang.
Man hører ofte sagt, at vi er gået fra en skyldkultur til en
skamkultur – er der noget om det?
Skam og skyld har vi altid kendt til. De er eksistentielle vilkår
knyttet til det at være et menneske.
Men vi skammer os ikke nødvendigvis over det samme i dag
som tidligere og skylden spiller ikke så central en rolle i vores
liv, som den gjorde det i det traditionelle samfund.
I takt med den radikale individualisering, krav om at skabe sig
selv, realisere sig selv og frigørelsen fra ydre autoriteter, er
skammen rykket ind i den enkelte og er blevet mere privat
end nogensinde før. Det har fået nogle til at hævde, at da vi
afskaffede skammekrogen, gik skammen i eksil i den enkelte.

Kalender:
Søndag d. 15. februar: Fastelavn i Gelsted Kirke, kl.
14.00, og derefter tøndeslagning, fastelavnsboller
mv. på Holmegården. Alle er velkomne til at være
udklædt, både i kirken og på Holmegården.
Torsdag d. 12. marts: ”Skam og modernitet” –
Foredrag v. Dorthe Stæhr Nielsen, kl. 19.00 i Gelsted
Sognehus.´Arr. Samarbejdende sogne.
Tirsdag d. 7. april: ”Sådan skaber I Jer selv” v. Emil
Thorup kl. 19.30 i Ejbyhallen. For konfirmander med
forældre, og - alle er velkomne. Arr. Samarbejdende
sogne.
Konfirmationerne i år, er: I Gelsted: 26. april kl.
9.30 og 11.30. + I Gelsted: 3. maj, kl. 9.30 og i
Tanderup: 3. maj,- kl. 11.30.

De moderne sociologer taler i dag om, at det moderne
menneske, på grund af modernitetens betingelser, er blevet en
mere skrøbelig størrelse. Fra psykologer og behandlere i
øvrigt meldes det fra deres konsultationer, at skammen fylder
i det moderne menneskes liv, som aldrig før. Det til trods for
at kultursociolog Christopher Lasch lige før sin død i 1994
udtalte, at det moderne samfund var karakteriseret ved at være
det skamløse samfund og dermed et sygt samfund. Fra et utal
af fagfolk fra forskellig hold lyder der indsigelser mod denne
entydige diagnose. For skammen er aldeles ikke forsvundet i
det moderne, den har transformeret sig, forklædt sig og viser
sig i et utal af fænomener, som: ensomhed, psykisk sårbarhed,
stres, depression, misbrug, selvcentrerethed, griskhed og ja,
paradoksalt nok i: skamløshed.
Hvordan forholder kirken, kristendommen, og ikke mindst
den kristne forkyndelse sig så til den kendsgerning at det
moderne menneske er det skamfulde menneske og ikke
længere det skyldige menneske.
I løbet af aftenen vil vi komme omkring begrebet skam fra
forskellige perspektiver: Sociologisk, psykologisk og
teologisk.
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Minikonfirmation

FRA KIRKEBØGERNE:

i Gelsted Kirke: 2. søndag i advent:

Døde i Gelsted:
16. november – Inge Larsen,
Tårupvej 12Q, 5591 Gelsted.
2. december – Ella Jørgensen, Ved
Skoven 58, 5592 Ejby.
25. december – Alex Edgar
Hansen, Nørregade 64, 5492 Bred.
10. januar – Michael Jørn
Skovsende Jensen, Søndergade 89
st.tv, Holme, 5591 Gelsted.
15. januar – Meta Viola Jensen,
Vester Hougvej 70 – 73, 5500
Middelfart.
Døbte i Gelsted Kirke:
30. november – Alberte Ardal
Filipsen, Tårupvej 24, 5591
Gelsted.
6. december – Malthe Drøge
Larsen, Søndergade 161, 5591
Gelsted.
Viede i Gelsted Kirke:
13. december – Jennifer Høi
Nielsen og Christian Weber
Nielsen, Alsvej 1, st. 6000 Kolding.
Døde i Tanderup:
6. januar – Else Kronborg
Andersen, Emtekær, Anlægsvej 15 H, 5592 Ejby.
16. januar – Willi Heinrich Kirches,
Hårevej 50, 5591 Gelsted.

- Cakevision Det søde køkken
Chokolade-, dessert- og kagekurser

info@cakevision.dk www.cakevision.dk
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Indvielse af Tanderup Kirke,
1. søndag i advent:
Vi kunne atter holde gudstjeneste
i Tanderup Kirke og fejre, at
istandsættelsen var fuldført.
Kirken var kalket, der var
installeret el-varme, en anden
kirkekrone var sat op og tavlerne
med salmenumrene var blevet
frisket op med maling og
guldskrift.
Biskop Tine Lindhardt havde i
dagens anledning lovet at komme
og forestå den kirkelige handling.
Tine, iført Bispekåbe, skabte
sammen med korpigerne og en
trompetist en smuk ramme om
gudstjenesten og indvielsen af den
istandsatte kirke. Kirkegængerne
var mødt talstærkt op og blev i
dagens anledning trakteret med
champagne og kransekage.

Lars Højland, sognepræst fra
Brenderup, hjalp i år med
minikonfirmanderne i Dorthes
orlovsperiode. Her stiller han alle
op i række efter størrelse.
På bordene er en fin udstilling af
konfirmandernes arbejder i
undervisningen.

Med luciakjolerne på er alle på vej
op til våbenhuset, og klar til at få
lys udleveret, og vente på
bedeslagene, hvorefter de som
præludium skal gå luciaoptog i
kirken.

www.gelstedbladet.dk

FEBRUAR

GELSTED

TANDERUP

Bemærkn.

8.
15.
22.
MARTS

9.00, JCR
14.00
9.30

ingen
ingen
11.00

seksagesima
fastelavn
1.s.i fasten

1.
8.
15.
22.
29.
APRIL

11.00
9.00, JCR
11.00
11.00
11.00

ingen
ingen
9.30
9.30
ingen

2.s.i.fasten
3.s.i.fasten
midfaste
Mariæ Bebud.
Palmesøndag

2.
3.
5.
6.
12.
19.

16.00
11.00
9.30
11.00
11.00
ingen

19.00
ingen
11.00
ingen
ingen
9.00, MHL

Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2.påskedag
1.s.e.påske

Noget for BABYER – og deres forældre!
Sang og bevægelse for de helt små, ca. 3-12
mdr.
Vi starter torsdag d. 19. februar kl. 10.30-12.00 i

Tirsdag d. 7. april kl. 19.30 i multisalen i
Ejbyhallen: Vil Emil Thorup, kendt fra DR og bl.a
”Mads og monopolet” - peptalke om:

Gelsted Sognehus.

”Sådan skaber I Jer selv!”

Først synger og leger vi en halv time, derefter
kaffe/the og rundstykke – og en masse snak.

Arrangement for konfirmander med deres
forældre, og alle andre interesserede er
velkomne.

Alt foregår i det tempo, der passer især de små.
Alt ganske gratis.
Tilmelding til: Lars Reinholt mobil: 23 80 39 38

Gratis adgang.
Arrangeret af Samarbejdende sogne.

Smede og Maskinarbejde - Alt i smedearbejde Twinheat stoker - Svejsning - Montage
- Rustfri pladearbejder til køkken og industri.
Carsten Larsen - Agerstien 21 - 5591 Gelsted
tlf. 61 38 44 89.

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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Søndag d. 18. Januar drog
6 glade piger afsted til
Brenderup og deres
populære BIF CUP stævne.
Pigerne skulle spille 4 kampe.
Humør, kampgejst og vilje
var i top.
Venlig hilsen Morten Christensen

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

Annoncer.indd 1

T and er u p

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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Malerfirmaet
3/25/2014

10:12:40 AM

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

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

www.gelstedbladet.dk
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Hjertestartere i Middelfart Kommune
Kunsten at redde liv har igangsat et projekt til fordel for
Middelfart Kommune og arbejder på at indsamle sponsorater til opsætning af hjertestartere i udendørs varmeskabe med informationstavler. Disse hjertestartere
vil være tilgængelige for borgerne i Middelfart Kommune hele døgnet, 365 dage om året. Sideløbende med
opsætningen af hjertestarterne, vil Kunsten at redde
livs instruktører afholde kurser i brugen af hjertestartere, så befolkningen er rustet til, at kunne benytte en
hjertestarter i tilfælde af hjertestop.
Dette arbejde er en hjertesag for Kunsten at redde liv,
da vi meget gerne vil være med til at sikre, at jeres
lokalområde kan blive et endnu tryggere sted at færdes. Derfor vil virksomheder i Middelfart Kommune i
den kommende tid blive kontaktet af os i forbindelse
med indsamling af sponsorater.
Hvorfor Middelfart Kommune
Middelfart Kommune har i dag ca. 37.685 indbyggere
og et areal på 299,51 km². Der er 81 hjertestartere i
hele Middelfart kommune, hvoraf kun de 28 er tilgængelige i alle døgnets 24 timer. Det vil altså sige, at gennemsnitligt er der kun én hjertestarter pr. 10,68 km²,
der er tilgængelig hele døgnet. Der er ofte langt til en
hjertestarter, hvis uheldet skulle være ude og en borger
eller forbipasserende falder om med hjertestop.
Fakta om hjertestop
I Danmark rammes mere end 3.500 personer årligt af
hjertestop uden for sygehusene og under 8 % overlever.
Med et bedre kendskab til førstehjælp og en hjertestarter ved hånden stiger overlevelsesprocenten væsentligt.
I landdistrikter og byer med mindre end 20.000 indbyggere er overlevelsesprocenten halv så høj som i København. Dette skyldes, at ambulancerne er længere tid
om at komme frem til ulykkesstedet, og derfor er tiden
for ”det første stød” ofte mere end 4 minutter og det
mindsker overlevelsesmulighederne markant.
Sponsorfordele
Alle virksomheder og foreninger, der giver et sponsorat,
vil som tak for deres støtte modtage flere fordele.
Hvem er vi
Kunsten at redde liv er en forening, som arbejder på
at udbrede brugen af hjertestartere og give en bedre
uddannelse i førstehjælp. Vi donerer hjertestartere
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til foreninger, institutioner og mindre bysamfund. Et
område, hvor vi ved, at vi kan gøre en forskel og være
med til at redde liv.
Vi har tidligere afsluttet større projekter i kommunerne
Randers, Favrskov, Norddjurs og Mariagerfjord, hvor vi
i alt har samlet ind til 100 mindre byer, der nu har fået
opsat hjertestartere i udendørs skabe til gavn og tryghed for kommunens borgere.
Kunsten at redde liv er en anderledes forening, da vi
ikke bruger penge på at markedsføre os selv, men selv
skaber omtale i diverse medier. Det har vi bl.a. gjort
ved at vores ambassadør Hanne Koch har skabt malerier sammen med forskellige kendte personer som for
eksempel Medina, Emmelie de Forest, Burhan G, Dodo
and the Dodos og flere andre.
Læs også artiklen side 21

Gelsted Seniorklub program for 2015!
Badminton starter. Fredage.
25,02
Vinterfest Suppe/steg.
18,03
Kvindernes valgret 100 år. – Hans Jen
sen.
25,03
Påskefrokost.
08,04
Hvad og hvordan anbefales ældre at
spise. Bente Mott.
13,05
Kongsdal Have/park kør selv.
21,05
Sommerudflugt Bus og sejlturTorsdag Er
bestilt.
11,06
Cirkus revy tur Torsdag Er fyldt op.
18,06
Grillfesten.
13 - 14 - 15 - 16.08 - Gelsted marked.
26,08
Onsdagsmøder starter
28,08
Badminton starter. Fredage
16,09
Generalforsamling.
07,10
Løvfaldsfesten
21,10
EDB starter. Ældre hjælper ældre.
18,11
Busudflugt –
29,11
Gelsted Kirke - 1.ste søndag i advent.
16,12
Julefesten.
Mvh. bestyrelsen

Støt vore

annoncører,
- Handel lokalt !

www.gelstedbladet.dk

Velkomstkomiteen på arbejde.
Fra Middelfart Kommune modtager lokaludvalgene i
kommunen hver måned en tilflytterliste – over folk, der
kommer hertil fra andre kommuner.
I vores område - Gelsted Lokaludvalg s område dækker Gelsted skoledistrikt og Gelsted Sogn - har vi følgende fremgangsmåde, når vi siger ”Go´daw” til nye
medborgere :
I den ene hånd bærer vi en lærredspose indeholdende
relevant infomateriale fra kommunen, info om lokalområdet, 2 fribilletter til fællesspisningen på Holmegården fra Gelsted Borgerforening og et gavekort fra
SuperBrugsen i Gelsted. I den anden hånd en buket
blomster fra Gelsted Handel og Erhverv - og vi er klar
til at ringe på døren på de pågældende adresser!
Denne praktiske opgave , som startede i august 2014,
har vi i samarbejde med ovennævnte instanser påtaget os i lokaludvalget. Dejligt at se, at det skaber både
glæde og overraskelse hos folk, så vi bliver taget vel
imod. Antallet af tilflyttere til vores område er naturligvis svingende, men i gennemsnit drejer det sig om 2-3
personer / familier pr. måned.

Fik du ikke Gelstedbladet?
- Så ring til Tryksagsomdelingen,
på nr. 62 222 222, og opgiv din adresse med
gade og nr.
- Alle i området skal have bladet, det er ikke en
reklame.
Vi har oplevet, at nogle omdelere har taget fejl og
troet det var en reklame. - Derfor er det bedste
man kan gøre at ringe til omdelingen direkte.

FÆLLESSPISNING
I GELSTED

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

Tirsdag den 17. Februar 2015
kl. 18.00 på Holmegaarden.
Søndergade 80, 5591 Gelsted

Menu:
Husk at
medbringe
Bestik og
Tallerkener

Lasagne med salat
Dessert: Citronfromage
Menuen leveres af: Delikatessen

Super Brugsen Gelsted
Billedet her er taget af Erika, der kom i december.
Velkommen til Lars Emil, der flytter fra Aarhus til Gelsted for at være hos sin Line, og til Erika, der tog den
lange vej fra Filippinerne for at arbejde som aupair
hos en familie i vores område.
			
Peter Olsen / Bent Clement

fra lokaludvalget.

Pris:

Der er mulighed for køb af drikkevarer til
”købmandspriser” og gratis saftevand til
børnene. Kaffen er inkluderet i prisen.
kr. 65,- pr. voksen
kr. 30,- pr. barn op til 12 år.

Tilmelding kan ske senest fredag den 13. Februar på:
email: lokaludvalg@gelsted.dk eller SMS til 30 91 70 99

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

Tlf. 64 49 22 99
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Bachs Blomsterterapeut
på vej til Gelsteds borgere.
Jeg har netop afsluttet og bestået min skriftlige eksamen i Bachs Blomsterremedier, nu mangler jeg kun et
par hjemmeopgaver for at kunne kalde mig registreret
Bachs terapeut.
Jeg hedder Eva Thygesen, jeg er 37 år gammel, bor i
Lunghøj i Gelsted sammen med min mand og vores fire
børn. Til daglig arbejder jeg som salgskoordinator hos
Brenderup i Nr. Åby, men jeg interesserer mig meget
for det alternative og uddanner mig sideløbende med
mit almindelige job. Jeg har en uddannelse som KranioSakral terapeut og nu har jeg så udvidet med uddannelsen som Bachs Blomsterterapeut.

måder at helbrede folk på, bl.a. udviklede han vacciner.
Han fandt dog senere i livet de 38 blomster remedier,
som viste sig at kunne hjælpe på folks fysiske tilstand,
ved at behandle deres følelsesmæssige ubalance. Dråberne virker på et energimæssigt plan, man behøver
ikke tro på det, for at det virker. Selv små børn og dyr,
som ikke er bevidste om indtaget, reagerer på det og
kan have stor mærkbar effekt af remedierne. Dråberne
er milde, naturlige og uden bivirkninger.

Jeg kunne på sigt godt tænke mig at åbne klink hjemme med alternativ behandling, men må pt. nøjes med
at dyrke det på fritidsbasis. Jeg har mulighed for at
tage klienter ind til en Bachs-konsultation efter arbejde
og i weekenderne. Jeg mangler bl.a. tre klienter til at
færdiggøre mine hjemmeopgaver, så hvis du mener
Bachs Blomsterterapi kunne være noget for dig så kontakt mig endelig, så laver vi en aftale.
Hvordan virker Bachs Blomsterremedier: Der findes
38 remedier, som dækker alle negative følelser og
ubalance i sindet. Remedierne kan gå ind og afhjælpe
disse følelsesmæssige ubalancer. Man udvælger ud fra
en samtale med terapeuten hvilke remedier, der kunne
være til gavn for én i den situation man står i. Det kunne være alt lige fra angst, chok, traumer, sorg, jalousi,
modløshed, manglende selvtillid, sensitivitet og at finde
sin vej i livet.
Dråberne, man vælger at behandle med, blandes i en
lille flaske sammen med vand og cognac (ganske lidt,
for at konservere). Man skal tage 4 dråber, mindst 4
gange om dagen fra flasken. Dråberne behøver ikke
at stå på køl, de kan blandes i koldt eller varmt og de
kan tages direkte fra flasken ind i munden. Der er til
ca. 3 uger i én behandlingsflaske. Når flasken er tom
kan man vurdere om en ny opfølgende konsultation hos
terapeuten er nødvendig. Måske man vil fortsætte med
nogle af dråberne – eller måske er der dukket andre
problemstillinger op som man gerne vil have hjælp til.
Remedierne blev udviklet af en engelsk læge, Dr.
Edward Bach for snart 100 år siden. Han arbejdede som
velrenommeret læge i London og forskede i at finde

Pizzaria

Valentino
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Kunne du tænke dig at være anonym testperson til
mine eksamensopgaver, en konsultation eller evt. at
høre mere om remedier, så send mig en sms, så kan vi
aftale et tidspunkt, hvor vi kan mødes eller tale sammen over telefonen.
Eva Thygesen, Bachs Terapeut, mobil 21804950

Husk

Gelsted Brugsforening afholder genralforsamling lørdag den 11. april i Gelsted forsamlingshus.
Igen i år med efterfølgende gourmet middag med
udsøgte vine.
Dagsorden og salg af billetter er klar 4. marts.

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

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

Foruden de 38 enkeltremedier findes der ét nødhjælps
remedium, RESCUE, som kan være godt at have ved
hånden i en masse situationer. Fx ved ulykker hvor
man har fået et chok, til tandlæge- og flyskræk, ved
eksamensangst, ved insektstik, i stressede situationer
hvor man har brug for at få ro og kontrol på sig selv.

• 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 !
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Hvert år rammes godt 3.500 danskere
af hjertestop uden for sygehusene. Kun
omkring 8% af dem overlever. Bedre førstehjælp og hjertestarter kan få det op på 75%.
I Emtekær har Mads Ravn har taget initiativ til opsætning af hjertestarter, blandt andet foranlediget af en
uheldig omstændighed. En ven fik hjertestop et sted,
hvor der ikke var en hjertestarter i nærheden. 37 beboere i Emtekær mødte op søndag den 25. januar, da
Mads havde sat hjertestarteren op, og den skulle præsenteres for alle, der havde samlet sammen til den.

gen i Middelfart, Inger Duus Nielsen, der beredvilligt
stillede sig til rådighed for hjertestarterkurser i fremtiden. Inger bor selv i området.
Efter præsentationen inviterede Dorthe og Mads indenfor, hvor der foruden en gennemgang af hjertestarteren blev budt på kaffe og hjemmebag. For som Mads
sagde: Ingen skal gå herfra i dag og være bange for at
bruge hjertestarteren.
Initiativet bliver fulgt op af Husby Tanderup Borgerforening, der er gået sammen med Kunsten at redde liv i
et projekt i Middelfart Kommune. Målet er at få endnu
en hjertestarter til området, som vil blive monteret på
Husby Forsamlingshus.
Kunsten at redde liv, vil meget gerne vil være med til
at sikre, at alle større og mindre lokalsamfund bliver et
trygt sted at færdes.
”De mindre byer bliver tit overset. Indbyggerne i de
mindre byer har samtidig som oftest længst til sygehuse og læger. Derfor har vi som nystiftet forening blandt
andet valgt at fokusere på de mindre bysamfund, ”
siger Henrik Andreasen fra Kunsten at redde liv.
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Blandt de fremmødte var formanden for Hjerteforenin-

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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Kursus i glasfremstilling. Kræver ingen forkundskaber
at deltage.Lav spændende ting evt. til påske. Der er
også mulighed for at arbejde med smykkeglas og serigrafi tryk, som er en helt ny teknik.
Påske hygge: Den 22 marts fra kl. 10-16 Her vil vi
male påskeæg, lave påske pynt, dekorationer m. v
Information til foreningerne, kunder, leverandører og pressen
Ejby-Hallerne overtager Hviids Gourmet
Med virkning fra 1. februar 2015 overtager Ejby-Hallerne aktiviteterne i Hviids Gourmet.
I forbindelse med overtagelsen flyttes produktionen til Ejby-Hallens
køkken, hvor Hviids Gourmet´s hidtidige indehaver Hanne Hviid
Lund, samtidig er ansat som bestyrer af den samlede enhed.
Det betyder desværre, at vi må sige farvel til Joan Hjarsen, som har
været bestyrer siden 1. september 2014.
Vi forventer, at en samling af aktiviteterne har en positiv effekt, idet
vi nu kan servicere hinandens kunder på alle fronter. Her tænkes på,
at der både vil være mulighed for, at få mad leveret ud af huset og vi
kan klare møder, selskaber, mindesammenkomster, konferencer m.v.
i vore forskellige lokaler i Ejby-Hallen og Gelsted-Hallen udtaler den
kommende bestyrer Hanne Hviid Lund og Formand for Ejby-Hallerne
Claus Lind.
Alle aftaler og bestillinger følger automatisk med over til EjbyHallerne. Navnet Hviids Gourmet fortsætter også, for så vidt angår
mad ud af huset, ligesom man forsat kan kontakte Hanne på det nuværende telefon nr. 20492826 og mail@hviids-gourmet.dk, man kan
selvfølgelig også besøge vore hjemmesider www.hviids-gourmet.dk
og www.Ejby-Hallerne.dk
Det vil forsat være kundens ønsker som er i centrum og vi vil gøre alt
for, at skabe de bedste rammer for Deres arrangement slutter Hanne
Hviid Lund.
Med venlig hilsen
Ejby-Hallerne og Hviids Gourmet
Yderligere henvendelse angående pressemeddelesen kan rettes til
Claus Lind 20431451 eller Hanne Hviid Lund 20492826.

Kursus program 2015 - GKAF
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. den 30.
januar 18.30-21 lørdag den 31. januar 10-15
Keramik: på dette kursus vil vi arbejde med rakubrænding den 21-22 feb. fra kl. 8.30-16.
Patchwork her vil vi fremstille figurer, dækkeservietter m.v. syet på maskine eller i hånden 27-28 februar
18.30-21 lørdag 10-15
Blomster: her vil vi sætte fokus på forår/ påske binding og inspiration den 8. marts
Pileflet: På dette kursus vil vi bla. lave blomster stativer, kurve, samt arbejde med frisk pil den 14 og 15
marts fra kl. 9.30-16.30
Glas: Den 20 og 21 marts fredag fra 18-21.30 lørdag
fra 10-15
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Kreadage forår 2015

Pris: 50 kr. for medlemmer, 100 kr. for ikke medlemmer, eksklusive udgifter til materialer.
Papirflet:
Sted: Koldinghave 14, Gelsted
Dato: fredag d.20.02.15
Tid: fra kl.18.30-21
Her laver vi skåle mv. af papirstrimler
Quilling:
Sted: Koldinghave 14, Gelsted
Dato: Lørdag d.07.03.15
Tid: fra kl. 10-15
Spændende papirteknik, hvor man blandt andet kan
lave blomster, ophæng mv.
Beton:
Sted Holmegården Gelsted
Dato: 25. april
Tid. 10-15
På dette kursus vil der være mulighed for at arbejde
med beton, feks. lave fuglebad af store blade, m. v
Kurset er både for nybegynder og øvede
Tilmelding og yderligere oplysninger på telefon nr.
40313575 eller på mail postkaf.dk
Hjemmeside: www.gkaf.dk
HUSK - udstilling på Gelsted skole den 1 marts
2015, hvor der vil være workshops og udstillinger fra de forskellige kurser.
Vi vil gerne takke alle som har deltaget på vores kurser og debataftner, Vi holder debataften til foråret om
kvinders valgret dato m. v kommer senere håber på at
se jer
HILSEN Bestyrelsen i GKAF

Fra Mellemøsten til Danmark.
Midt om natten til den 7. oktober 2007 landede et fly i
København. Om bord befandt sig foruden nogen af de
sidste danske soldater, der blev trukket ud fra 2. golfkrig i Irak, også nogle irakere, som havde arbejdet som
tolke for de danske styrker. En af dem hed Ali Albadran.
Ali var 24 år. Han var ledsaget af sin unge kone, Abeer
Al-sultan. Abeer ventede sig på 4.måned.
Nu sidder jeg i deres stue i en lejlighed på Østerbro i
Odense. Der er blevet serveret arabisk the, søde sager
og småkager. Drengen, Abeer ventede sig da de landede i København, er nu snart 7 år. Han går i 0. klasse på
Risingskolen og spiller fodbold i ØB. ”Og han er god til
det,” siger Ali, med stolthed i stemmen. ”Han er én af
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de bedste på holdet, er der mange der siger.” Billedet
af fodbolddrengene skal jeg da også se. En flok lyslokkede hoveder og så to mørke. Den ene er Khadem, Alis
dreng.
Medens vi voksne sidder og taler sammen, er der fuld
gang i de to børn, som leger omkring bordet. Khalem
fik for 1½ år siden en lillesøster. Hun hedder Azal og
tilbringer dagen i dagpleje. Kort før min ankomst til lejligheden har Ali hentet hende. Nu virker hun som om,
det er sidst på dagen for små børn.
Da Ali var 22 år og tjente godt, ville Ali gerne giftes.
Abeer og Ali kendte ikke hinanden, men Alis mor kendte en række giftefærdige piger. Hun tog Ali med i en
taxa og de besøgte pigerne.
De første 10 faldt ikke i Alis smag. Den ellevte var Abeer. Hun var 17 år. Han kunne godt tænke sig Abeer som
kone. Det glædede Alis mor, der var begyndt at frygte
for, at taxaregningen ville løbe sådan op, at der ikke
ville blive råd til bryllup. Til alt held var Abeer tilfreds
med frieriet og 10 dage efter blev de gift.
Ali arbejdede i ca. 2½ år som engelsk-arabisk tolk for
de danske styrker i Basra.
De danske soldater var ikke så meget i kamp som de
amerikanske og engelske, men for det meste beskæftiget med træning af irakisk militær og politi samt vagt
og kontrol.
Således var det Alis opgave at tolke, når danske soldater underviste irakiske ved hjælp af power-point,
eller når de havde oprettet kontrolposter, hvor irakiske
civile skulle stoppes, udspørges og visiteres. Ali havde
jobbet, fordi det var velbetalt. Risikoen var, at nogen,
skønt ikke alle, ville betragte ham som landsforræder.
Der var i situationen ingen sikkerhed for hans og hans
kollegers liv, når danskerne forlod landet.
Fra danskerne fik de tilbud om enten at følge med til
Danmark og slå sig ned her eller modtage et engangsbeløb på 20.000 USD. Altså ca. 100.000 kr. som nok er
mindst 20 gange mindre end det en dansk bankdirektør
får udbetalt i fratrædelsesgodtgørelse, når han har kørt
sin virksomhed i sænk. Ali kendte intet til hverken Danmark eller resten af Europa. Men han valgte at sige tak
for tilbuddet. Og så forsøge at skabe sig en ny tilværelse i det ukendte.
Både Ali og Abeer synes de blev godt modtaget af Danmark. I Assens fik de af kommunen god hjælp med at
indrette sig efter at have tilbragt 4 mdr. på et asylcenter i Thyregod.
Det har selvfølgelig været svært at få hul på en ny start
i tilværelsen, men de er begge optaget af at betragte
Danmark, som det land, de nu skal fungere i resten af
deres tid.
I Irak havde Ali en bachelor grad i engelsk, medens
Abeer ingen uddannelse havde. Begge ville gerne i
gang med noget, da de kom til Danmark,
Men først skulle krav om sprogskole og forskellige
praktikpladser imødekommes.
Abeer ønskede at blive frisør. For at starte i en salon
måtte hun naturligvis først lære dansk. Sprogskole og
9. klasse fra VUC var en forudsætning, men viste sig
ikke at være nok til at få en elevplads i en salon. Hun
måtte så tage uddannelse på en international frisørskole i Odense for lånte penge.
Medens Abeer uddannede sig som frisør, læste Ali

videre fra sin bachelorgrad og har nu en mastergrad fra
SDU, men er desværre efter 12 måneder endnu uden
arbejde, skønt han, også uopfordret, søger alt, hvad
han kan finde på at søge.
Han er ked af at være uden arbejde, men er fortrøstningsfuld. ”Jeg skal nok finde noget,” siger han. Og i
ventetiden holder han sig beskæftiget som frivillig rådgiver for arabiske familier, som ikke kommunikerer lige
så godt med det omgivende samfund, som han med de
bedre sprogkundskaber gør.

Både Abeer og Ali mener de skal involvere sig og blive
integreret så godt, som de kan overkomme. Om ikke
andet, er det nødvendigt for børnenes skyld. Børnene
skal kunne begå sig i det danske samfund. Og de skal
blive integreret 100%. Det er en af grundene til, at
Khadem efter kort tid i en arabisk skole er blevet flyttet
til en almindelig dansk folkeskole. ”Når børnene integreres og er ved at blive voksne, skal vi stadig kunne
forstå dem,” mener de,” derfor er det vigtigt, at vi også
selv gør, hvad vi kan, selv om det ikke er helt nemt. Så
mange ting her er forskelligt fra det, vi kommer fra.”
I Irak var Abeer tilsløret. I Danmark har hun valgt at
lægge sløret. Det er ikke vigtigt for hende; men i Irak
var det nødvendigt som beskyttelse mod mænd.
Der er naturligvis trosfæller, der bebrejder Ali og Abeer,
at Abeer går uden slør og at hun går på arbejde. ”Men
det er mit valg,” siger Abeer,” jeg vil arbejde og være
en del af det danske samfund.” Samtidig forstår jeg på
hende og også på Ali, at de dermed overskrider grænser, de har med dem fra deres kultur og opdragelse.
Jeg forstår også, at der stadig er andre grænser, de
ikke er i stand til at overskride, uanset de måske gerne
ville. Fordi det ville være som at begå vold på dem selv.
Undervejs har de også været i tvivl. De rejste i 2012
tilbage til Basra. Meningen var at føle, hvordan de efter
5 år ville føle sig hjemme i mellemøsten. De fandt på
tre uger ud af, at de ikke længere hører til der. Og børnene, der er født i Danmark, hørte jo i sagens natur
aldrig til der.
Nu er min kop ”east tea can” tom. Jeg har også fået
skænket en kop kaffe og et glas vand.
Abeer byder på flere søde sager fra kagefadet. Jeg takker nej til mere. Siger tak for en hyggelig snak og forlader lejligheden lidt klogere på, hvilken baggrund, der
kan bringe unge mennesker fra en by i et ørkenland til
en frisørsalon i Gelsted.
Karsten
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Gelsted - et godt sted at bo
Den 1. oktober i 1981købte Birthe og John Trædholm
Taarup Overgård og flyttede til Gelsted.
Gården, der var med 51 tdr. land og 35 jerseykøer og
som kunne købes på tvangsauktion, var naturligvis den
direkte anledning til, at det unge par flyttede til Gelsted. Men de har ikke fortrudt, at det var her, de slog
sig ned. Faktorer som stedets centrale beliggenhed
spillede nemlig også en vigtig rolle. Det var og er hverken langt fra jernbanestation, skole eller motorvej.
Og Gelsted ligger jo centralt midt i landet.

Ganske vist husker Birthe, hvor chokeret hun, der voksede op i det idylliske Over Holluf, blev, da hun først
gang stiftede bekendtskab med Gelsted, hvor heftig
lastvognstrafik igennem hovedgaden efter hendes
mening gjorde byen alt andet end idyllisk.
Den ulempe blev så heldigvis senere afhjulpet, da DSB
lukkede baneoverskæringen og der derfor blev anlagt
en omfartsvej. Men både Birthe og John husker også,
at de meget hurtigt følte sig velkomne i Gelsted.
I det lille samfund med det overskuelige miljø, har
familien kunnet trives godt. Forældrene har kunnet
følge med i børnenes aktiviteter og kendte deres børns
kammerater samt deres forældre. Især Birthe fremhæver det, som en meget stor fordel ved at bo centralt i
landet, men alligevel i et overskueligt miljø.
Da de slog sig ned her, var der mange butikker i Gelsted. I årenes løb er det gået for Gelsted, som for alle
andre steder uden for de store byer. Mange af butikkerne blev afviklet, men de få der er tilbage, vil Birthe
og John støtte med deres indkøb så vidt, som det er
dem muligt. De mener, det er vigtigt at være med til at
bevare resten af Gelsteds erhverv.
En landmand skal bo på landet. Uanset hvor Bilka,
Magasin og H&M har anbragt sig, må en landmand
bo på landet. Og det gør John så. Han har lært landmandsfaget på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens
og efter et job som fodermester på en gård i Kullerup
ved Nyborg, hvor Birthe og han boede i godt to år, købte han så Taarup Overgård. Han var da 24 år og Birthe
var 22. Som nævnt overtog de stedet den 1. oktober
og burde af skattehensyn helst være gift inden årets
udgang. De spurgte så præsten (Jacob Petersen), om
de godt måtte blive gift. Det måtte de godt og det blev
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de så den 21. november. Mindre end to måneder efter,
de havde fået nye naboer. Men det var længe nok til,
at de til deres glæde og overraskelse rejste æresport
for dem. ”Det er sådan, det fungerer i et overskueligt
miljø.” mener de begge.
Da de kom, var Birthe uden en færdig uddannelse.
Medens de har boet her og drevet gården fremad,
uddannede hun sig derfor først til pædagog siden til
Sosu assistent og arbejder nu for ”Vestbo”, som er et
bo- og beskæftigelsessted for udviklingshæmmede.

I dag er Taarup Overgård en bedrift, der beskæftiger 3
fuldtidsstillinger foruden bonden selv og omfatter 230
jerseykøer og 363 tdr. land inklusive de forpagtede jorder. Køerne leverer 1,7 millioner kg. mælk om året og
bonden og hans kone er stadigvæk glade for, at det var
i Gelsted de slog sig ned.
Et stærkt aktiv er de mange klubber og foreninger.” Vi
kommer hinanden ved i Gelsted,” siger de. ”Det er så
måske ikke så let at gemme sig,” tilføjer John. Men vi
bliver enige om, at det faktisk kan lade sig gøre. Den
der vil passe sig selv bag sin egen hæk, kan velsagtens
også få lov til det.
Gelsted ligger i en naturskøn egn og har man sans for
det og holder af skov og strand, er det et oplagt sted
at købe sin bolig. Med 30 km til Odense og det samme
til Middelfart og trekantsområdet, er der gode muligheder for arbejdspladser. Skolen er moderne og nyligt
renoveret for mange millioner. Der er et livligt og aktivt
foreningsliv og beboerne kommer hinanden ved.
Parkeringspladserne er gratis at parkere på.
Karsten

•
•
•
•
•
•

•
•

FAKTA BOKS

Gelsted Bladet vil i hvert af de følgende numre
omtale en tilflytter.
Hvad gjorde, at han/hun flyttede til Gelsted?
Hvad var forventningerne?
Er forventningerne indfriet?
Send din historie til os, hvis du er en af dem.
Skriv til os, hvis du er en af dem og vil
kontaktes for interview.
Din historie er velkommen uanset, hvornår du
tilflyttede.

www.gelstedbladet.dk
Gelsted hallen lørdag d. 10. januar 2015.
For 23`gang afholdtes årsstævne med veteran foldbolholdene i Gelsted.
Der blev rigtig gået til den, da de ”gamle” tumlede
rundt med fodbolden.
Efter det hårde spil var der eftermiddagskaffe med lagkage og fortyndervæske i kaffen - måske en øl oveni.

voksne var der stole og borde, hvor man kunne sidde
og nyde kaffen, gløgg og æbleskiver.

Stor aktivitet i FGH’s
ungdomsafdeling.
Badminton er igen blevet populært hos børnene i Gelsted og Ejby. FGH’s ungdoms afdeling nærmer sig 60
medlemmer, og det er mange år siden vi har haft så
mange børn der spillede badminton. Og det ser ikke
ud til at slutte her. Hver uge kommer der nye til både i
Gelsted og i Ejby. De sidst ankomne kan tilskrive badminton stævner på Gelsted og Ejby skole.
Disse stævner arrangeres af DGI, som i denne sæson
har over 150 lignende stævner på fynske skoler. Her får
børnene en god oplevelse af badminton sporten, og de
lokale klubber en mulighed for at værge nye medlemmer.

Godt slidte bliver spillerne i busser transporteret op på
Gelsted kro og hotel ved 18 tiden til middag, sammen
med deres partnere, og så ellers fælles fornøjelser
med snak og dans til levende musik. - Alle regnes
med at være klar til på en eller anden måde at komme
hjem, når musikken holder op med at spille ved 01
tiden.
BN & SA

Ny sognekonge i Gelsted
Den ny sognekonge blev Per Vismark Larsen.

Det var 22. gang der bliver udnævnt en sognekonge.
Samtidig og traditionen tro havde GG&IF, Gelsted Hallen og Gelsted Handel og Erhverv havde i fællesskab
inviteret til julesjov i Gelsted Hallen i søndags.
Ca. 125 børn i følge med deres voksne havde taget
imod invitationen og havde en rigtig sjov eftermiddag
med masser af underholdning dans og god musik fra
Kondal Festmusik.
I hallen var der gjort klar til, at både store og små
børn kunne boltre sig på redskaber og puder, og til de

Alle disse nye medlemmer har betydet at FGH, både i
Gelsted og Ejby, har udvidet trænings tiden. FGH har i
løbet af sæsonen flere tilbud til børnene ud over deres
normale træning.
I december blev der afholdt en begynderturnering i
Ejby, for vores egne spillere og spillere fra omegnsklubberne. Her havde 25 børn deres første oplevelse af
turnerings badminton, og alle havde en god dag.
I vinterferien prøver vi igen med en badmintonskole i
Ejby, og modsat sidste år har der været stor tilslutning.
Skolen er nu fyldt op med 24 spillere, og flere er på
venteliste.
Vi har også tilmeldt flere hold til DGI’s holdturnering.
Hele 5 hold er det blevet til, bl.a. et pigehold og et U9
begynderhold.
Vores turneringsspillere er har lige været til udtagelsesstævne til landsmesterskab og alle 6 kvalificerede sig.
D. 31/1 skal 21 FGH spillere til Nr. Åby for at spille
kommunemesterskab, og vi regner med, at vi lige som
tidligere år, får en masse kommunemestre.
Selv om der er kommet mange nye spillere, har vi stadig plads til flere, og hvis man har lyst til at prøve badminton, kan man kontakte Lars Jensen, tlf. 20284612.
Lars Jensen ungdomsleder i FGH

25

www.gelstedbladet.dk

Hans Jensen skriver

Tusind tak for hjælpen til alle, som har bidraget.

Det gik forrygende godt med at få navne på det billede,
jeg havde med i Oktober nummeret.
Jeg fik 7 henvendelser og alle 49 navne sat på.
En person har sagt til mig, om det kunne være en ide
at sætte navnene i dette nummeret af bladet, så flere
kan få glæde af navnene og minderne frem.

Her er de:

1 Ebbe Nielsen, 2 Hans Beyer, 3 Hans Juul Christiansen,
4 Per Kristoffersen, 5 Åge Scheel Hansen, 6 Arne Christensen, 7 Povl Hansen,
8 Jan Andersen, 9 Lars BræmerJensen, 10 Kaj Rask Pedersen,
11 Peder Olsen, 12 Steen Hovgård Hansen, 13 Jørgen Jensen,
14 Jørgen Vædele Hansen,
15 Bent Nielsen, 16 Gorm Larsen,
17 Jørgen Kinggård Svendsen,
18 Niels Henning Holbech Pedersen, 19 Børge Johansen,
20 Jørgen Ottesen, 21 Niels
Rasmussen, 22 Helge Nørgård,
24 Henning Rasmussen,
25 Mogens Andersen, 26 Ella
Jørgensen, 27 Arlit Rasmussen,
28 Tove Jacobsen, 29 Conny
Staach Nielsen, 30 Steen Clemmesen, 31 Gunhild Daugård
Nielsen, 32 Birgit Simonsen,
33 Birgit G. Kristensen,
34 Bente Stubgård, 35 Erna Sørensen, 36 Anne Rosenkrans Jørgensen, 37 Valborg Nielsen, 38 Kirsten Andersen, 39 Preben Mortensen, 40 pastor Frede Bøss,
41 Lillian Jensen, 42 Iris Gabrielsen, 43 Viola Pedersen,
44 Ingelise Johansen, 45 Esther Rishøj Lauridsen,
46 Annelise Carlsen, 47 Anne Marie "lillemor",
48 Grethe Jensen, 49 Hanne Juliane Drøge.

Mon nogen så kan hjælpe
med dette billede.
Det er Gelstedspejdere til julearrangement på Gelsted
Kro. Året er ca. 1960-62.
Nummer 4 er Jens Klindt Jørgensen, øvrige har ikke
været mulige at identificere.
Venlig hilsen Hans

Hvis du kan hjælpe, så mail til haje49@live.dk eller ring
på 64422064 eller 51199608, Hans Jensen.

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

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
Fælleshuset Blommegrenen 9
5592 Ejby
Tirsdage fra kl. 19:00.
Formand Poul Jacobsen
Tlf. 40 83 36 16
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

HUSK !

- Du kan altid
finde sidste nyt og mange
informationer på :

www.gelsted.dk

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. 23/03- 2015 - Kl. 18:00
I hele december kørte
SuperBrugsen Gelsted en stor
konkurrence hvor hovedgevinsten var en goumetmiddag
for 8 personer i eget hjem.
Vinderen blev:
Henning Andersen.
Fredag den 23 Januar var
SuperBrugsens slagtermester
Vagn forbi Kløvervænget 9
med skarpslebne
knive, kokkeforklæde og et par gode
kasser vin til at
supplere menuen.

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
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Ejby Apotek
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Vi bygger, renoverer og
bevarer Danmark

Algade 11, Ejby · Tlf. 63 46 51 00

Aarup Apotek

Bredgade 60, Aarup · Tlf. 63 46 51 05

1205 S

Danmark mest populære hus og
have trailer
Indv. mål 203x116x35 cm.
Totalvægt 500/750 kg

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

Vissenbjerg Apoteksudsalg
Østervang 10 G, Vissenbjerg · Tlf. 63 46 51 09

*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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