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Deadline næste nummer:
Mandag, 25 - 01 - 2016
Forbehold for trykfejl.
Gelsted Bladet udkommer 6 gange om året, primo :
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Brink’s Begravelsesforretning
Bedemand Peter Brink

64 49 12 98 - Gelsted
Egen import
og design
af pokaler.

Gelsted Bladet er for borgerne i Gelsted og omegn.
Alle kan skrive en historie eller en nyhed til Gelsted Bladet.
Det skal bare være en beretning der har relation til Gelsted og omegn.
Redaktionen forbeholder sig dog ret til ikke at bringe artiklen hvis den ikke
har direkte interesse for Gelsteds borgere, eller beskære artiklen, hvis der
ikke er plads i bladet.
Bladet har en deadline, der skal overholdes.
Deadline står altid på side 2.
Alle artikler, meddelelser, m.m. bedes om muligt sendt som
elektronisk fil, evt. som e-mail, eller word dokument, til
E-mail : post@gelstedbladet.dk
Evt. papir billedmateriale sendes til :
Billedværkstedet, Ørsbjergskov 7 - 5591 Gelsted.
Evt. billeder der ønskes bragt i Gelsted Bladet, skal have en vis opløsning
på mindst 1 MB. Hvis billederne er mindre kan de ikke trykkes, eller vil se
meget dårlige ud.
Har du noget på hjerte, en god historie fra Gelsted og omegn, information
om foreningsarbejde, eller arrangementer, så tøv ikke, skriv og send det til
Gelsted Bladet, som altid ønsker en god bred orientering for læserne.

OBS. GelstedBladet kan ikke holdes ansvarlig for indhold, trykt i bladet, der er indsendt af brugerne af bladet. Forbehold for trykfejl.

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 :

Gravering i

• medaljer
• navneskilte
• hundetegn m.m.
Åbningstider:
Man. - fre. 15.00 -17.30
Eller efter aftale.
www.hempokaler.dk

Information om optagelse af artikler
og billeder i GelstedBladet

Kirkebakken 2 - 5591 Gelsted
Telefon
64 49 27 83
Mobil
26 16 58 33
hempokaler@tdcadsl.dk

Massørerne i Gelsted

sundhedsklinikken
Bettina & Kaj Mariager
Grønnegade 2 / 5591 Gelsted
Tlf. 2421 0888

post@gelstedbladet.dk
Så bringer vi det i bladet

- (hvis pladsen tillader)

Vi vil selvfølgelig også gerne skrive om nylige arrangementer I har
afholdt, og I må meget gerne medsende billeder fra arrangementet.
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”

Malermester
Michael A. Taylor
Tlf. 20 22 80 62

Frisørsalon Klippehulen
v. Jane Stimose

Sundhedsklinikken

Grønnegade 2 - Gelsted.

Dansk Dæk Service
-DÆK TIL ALLE FORMÅLOdensevej 35 · Gelsted · Tlf. 64 49 10 63

Åbningstider mandag tirsdag
kl. 11 til 20
Onsdag - fredag kl. 9 til 15.
Torsdag lukket.
Mobil tlf. nr. 41562674

C N C- d r e j n i n g
+45 2546 1600
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info@invitec.dk

www.invitec.dk
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Foreningshuset Holmegaard - Et hus for alle.
Vores fælles hus i Gelsted, Holmegaarden, er begyndt at tage form.
Siden starten af oktober er der blevet larmet, brækket ned og kørt affald
væk fra stuehuset.
Med hjælp fra en håndfuld, hårdtarbejdende frivillige har man begyndt
forandringen af et hus med ungdomsboliger til et hus, hvor byens foreninger kan samles. De første fire lejligheder er blevet brækket ned og
slået sammen til to store fællesrum. Snart er tiden kommet til at vi skal
bygge fællesrummene op, så foreningerne kan bruge rummene. Allerede nu har vi istandsat en af lejlighederne så foreningerne så småt kan
begynde at rykke ind.
Der er også begyndt at komme liv i huset. I september begyndte Krolf
klubben, som den første forening, at tage foreningshuset i brug.
Måske skulle man sige at de tog haven i brug. Der gik ikke lang tid før
næste forening meldte sig på banen.
Faktisk var det en idé som med lidt hjælp fra Foreningshuset Holmegaard
blev til en hel ny forening. Foreningshuset Holmegaard Kreativ Design
kom forening til at hedde.
Arbejdet med at lave vedtægter og de andre forudgående ting blev lavet
af bestyrelsen for Foreningshuset Holmegaard og ved den stiftende generalforsamling blev det hele givet over til den nye forening. Det betød at
en lille flok med samme interesse kom op til Foreningshuset og sagde at
de gerne ville starte en forening, men vidste ikke hvordan de skulle gøre,
så fik de hjælp og nu er de allerede godt i gang. Og de var ikke de eneste, snart kommer der en ny klub, denne gang er det mændene i Gelsted
som er gået sammen for at lave en rigtig Herreklub.
Så har du/I en god idé til en forening så kom op og snak med os, eller
skriv til os på foreningshuset@gelsted.dk.
Foreningshuset vil fremover i Gelsted
Bladet, artikler i lokalaviserne og på
hjemmesiden takke vores sponsorer der
ved hjælp, tilskud eller sponsorater er
med til at understøtte driften og udviklingen af Foreningshuset.
Siden oktober har Foreningshuset fået
stort hjælp af Vestfyns Betonboring ,
som har lagt mange mandetimer i huset.
Malermester A. Clausen, der har været
så flink at donere maling og lærling.
Fjordhauge's Arkitekt & Ingeniørfirma der
har lavet tegningerne.
I kan følge os på www.facebook.com/foreningshuset.holmegaard/
eller på www.gelsted.dk/foreningshusetholmegaard/
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Gelsted Bladet 25 års jubilæum
Første blad 1/11-1990, ude i verden ifølge wikipedia

Her er lidt om hvad der skete i årene efter.
1990
Nelson Mandela løslades efter 27 års indespærring.
Irak invaderer Kuwait hvilket fører til Golfkrigen
Øst- og Vesttyskland genforenes
1991
FN allierede styrker gennemfører luftangreb mod Irak.
Vulkanen Pinatubo går i udbrud. Udbruddet bliver det
største i det 20. århundrede.
Mikhail Gorbatjov træder tilbage som præsident for
Sovjetunionen
1992
F16 fly styrter ned i et beboelsesområde i Holland.
Ingen kommer til skade.
Danmark bliver vindere af EM i fodbold ved at slå Tyskland 2-0
Ukraine bliver et selvstændigt land
1993
Tjekkoslovakiet opdeles i Tjekkiet of Slovakiet.
Bill Clinton afløser George Bush som amerikansk præsident
Danmark stemmer ja til Maastricht -traktaten
1994
Los Angeles bliver ramt af et kraftigt jordskælv.
MS Estonia synker. 852 dør.
Fredsaftale mellem Israel og Jordan
1995
Kobe i Japan bliver ramt af jordskælv på 7,2 på Richterskalaen
Terrorangreb i Budyonnovski mod et hospital.
Prins Joachim bliver gift med Alexandra
1996
Der kommer de kraftigste oversvømmelser i Kina i over
hundrede år.
Bjarne Riis vinder Tour de France.
Vnukovo Airlines Flight 2801 styrter ned på Svalbard og
bliver den værste flyulykke i Norges historie
1997
Israel overdrager sit militære hovedkvarter i Hebron til
palæstinenserne og 30 års besættelse af Vestbredden
er afsluttet.
Tunnelen under Østerrenden åbner – første tur under
Storebælt med tog
Voldsomt jordskælv i Assisi, Italien
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1998
Den lille havfrue mister for anden gang i historien sit
hoved
Storkonflikten bryder ud
Åbning af Storebæltsbroen for bilister
1999
Euroen etableres
Kraftig orkan rammer det sydlige Danmark og dræber
7 mennesker.
Boris Jeltsin træder tilbage som Ruslands præsident
2000
Kalenderen skifter til år 2000 uden de store sammenbrud i computersystemer.
Brødrene Olsen vinder Melodi Grand Prix
Øresundsbroen åbner
2001
Terrorangreb 11. september på World Trade Center
USA angriber Afghanistan
Anders Fogh Rasmussen bliver dansk statsminister.
2002
Euroen indføres som fælles mønt
37.000 Gammel Dansk slipper ud i Tryggevælde Å og
er skyld i fiskedød
Københavns Metro åbner
2003
Rumfærgen Columbia brænder op under sin genindtræden i Jordens atmosfære. Alle 7 astronauter dør
En kulmineeksplosion i Kina dræber 37 mennesker
Saddam Hussein tages til fange af USA i Irak
2004
Kronprins Frederik bliver gift med Mary
Fyrværkerifabrik i Seest ved Kolding eksploderer og
ødelægger 50 huse totalt.
Jordskælv i det indiske Ocean udløser en tsunami som
dræber tusindvis af mennesker
2005
Snestorm i Danmark i tre døgn
Terrorangreb i det centrale London
Angela Merkel fra CDU bliver forbundskansler i Tyskland
2006
En kulmineskakt i West Virginia, USA kollapser. 12
dræbt
Rumfærgen Discovery opsendes fra Cape Canaveral
Natascha Kampusch slipper fri efter 8 år i fangenskab
2007
Mindst 33 bliver dræbt ved det værste skyderi på en
uddannelsesinstitution i USA´s historie.
Tony Blair træder tilbage som Storbritanniens premierminister
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Skuddrama på Jokelaskolen i Finland. En elev dræber 9
personer
2008
Fidel Castro fratræder som præsident for Cuba
Danmarkshistoriens største røveri bliver begået, da
røvere stikker af med 62 millioner kroner fra en pengecentral i Glostrup
25 øren afskaffes som gyldigt betalingsmiddel.
2009
Barack Obama indsættes som USA´s 44. præsident
Josef Fritzl, der holdt sin datter indespærret i 24 år og
fik 7 børn med hende, idømmes livsvarigt fængsel.
Et voldsomt røveri finder sted mod G4S´s værdidepot i
Västberga i Sverige
2010
Vulkanudbrud ved gletsjeren Eyjafjallajökull på Island.
33 minearbejdere i Chile reddes op efter at have været
fanget 700 meter under jorden i 69 dage.
Hvid jul for andet år i træk.
2011
Den egyptiske revolution bryder ud
2 lærere og 13 elever kæntrede på Præstø Fjord
Libyens tidligerediktator Muammar al-Gaddafi bliver
dræbt
2012
Mere end 70 mennesker mister livet i optøjer blandt tilskuerne efter en fodboldkamp i Port Said i Egypten
Loven om homovielser træder i kraft
Nasa´s robot Curiosity lander på Mars
2013
Pave Benedikt 16. abdicerer og ny pave bliver Pave
Frans
Emmelie De Forest vinder Melodi Grand Prix
Stormen Bodil hærger Danmark
2014
Ebolaepidemi i Vestafrika konstateres
Mineulykke i Soma i Tyrkiet. 301 minearbejdere
omkommer
Air Asia flight 8501 styrter ned med 167 om bord. Alle
167 formodes omkommet.
2015
Bridgewalking indvies på den gamle Lillebæltsbro
Elisabeth 2. af Storbritannien bliver den længst siddende britiske monark
Terrorangreb i Paris med over 120 ofre.

Gelsted Bladets historie
I november 1990 udkom første nummer af Gelsted Bladet. Et lille blad i a5 format og på 12 sider.
Det blev startet af Gelsted lokaludvalg og skulle i starten udkomme 4 gange om året.
Bladudvalget bestod af Grete Hansen, Kirsten Hansen
og Susan Rasmussen.
Det første blad indeholdt noget om Lokaludvalget, en
artikel fra skolen om at pigerne vandt i basketball, lidt
fra kirken, borgerforeningen og program fra husflidsforeningen. Derudover 29 annoncer fra lokale annoncører.
1991
Anden årgang af bladet. Stadig lille blad og 4 gange
om året. Artikler fra Lokaludvalget, Kirken, skolen, borgerforeningen og husflidsforeningen. Desuden lidt af
hvert med præsentation af nye virksomheder og farvel
til gamle. Bladet var forsynet med en lille snor så man
kunne hænge det op, og blev uddelt af henholdsvis 6.b,
spejderne, klub 79 og håndboldudvalget.
1992
Bladet er nu vokset til a4 format og udkom 8 gange det
år. Første nummer som en introduktion.
Den 15/6 blev Gelsted Bladet som forening en realitet.
Første bestyrelse bestod af Grete Hansen, Sonja Rasmussen, Finn Yde Sørensen, Jonna Poulsen og Susan
Rasmussen. Foreningens navn er Foreningen Gelsted
Bladet og hjemsted Gelsted Skoledistrikt.
Artiklerne i bladene var især koncentrerede om den nye
omfartsvej, dog var der hver gang noget fra Kirken.
Som noget nyt var der kommet en aktivitetskalender
på bagsiden.
1993
Bladet udkom 7 gange i det år, dog blev det besluttet på årets generalforsamling at det fremover skulle
udkomme hver anden måned, som er en ting der er
bibeholdt indtil dags dato.
Kirsten Hansen var trådt ind i bestyrelsen i stedet for
Finn Yde Sørensen.
Antallet af annoncører var steget til knap 50 stk.
1994
Der blev i bladet afholdt en konkurrence om nye gadenavne efter lukningen af banen. Endvidere var der en
artikel om gamle Gelsted.
1995
Bestyrelsen for bladet fik nyt medlem, idet Susan Rasmussen trådte ud og ind kom Ena Jensen. Af artikler
kan nævnes Gelsted Marked 1995, 15 år med frimærfortsættes side 6
ker og 25 års fødselsdag i Hvepsebo

Støt vore
Alt i hjemmeslagtning,
pålægsfade og lækkert
kød

annoncører,
- Handel lokalt !
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1996
Artiklerne i bladet omhandlede bl.a. Kirken der var
under restaurering i 1996 og gudstjenesterne blev
afholdt i konfirmandstuen eller Ørslev kirke.
Gelsted seniorklub flyttede til Holmegården.
1997
Så kom der også stof fra GG&IF i bladet.
Vi fik bynær skov og kirken genåbnede.
Bestyrelsen for bladet fik igen nyt medlem, idet Ena
Jensen stoppede og John Holst Christensen kom ind.
1998
Der blev i 1998 afholdt møder i Gelsted Forum, som er
åbne møder hvor man mødes på tværs og diskuterer
forskellige ting, bl.a. børnepasning, gamle station og
meget andet.
Bygningen af det nye klubhus startede også i året.
Aage Scheel Hansen kom i bestyrelsen i stedet for
Jonna Poulsen.
1999
Bladet er nu hver gang på 16 sider og der er meget god
læsning for alle i området. Bl.a. har der været en del
virksomhedsbesøg.
Der har også i året været historie om en 100 års fødselsdag. Der er også kommet en service telefonliste i
bladet med alle annoncører.
2000
Igen et år med spændende læsestof fra mange virksomheder.
Bladet har nu eksisteret i 10 år og flere i bestyrelsen
har været med hele vejen.
Service telefonlisten var oppe på 53 numre.
2001
Nu i delvis farver, idet forsiden og bagsiden var i farver
i de fleste blade.
En af de trofaste medlemmer i bestyrelsen Sonja Rasmussen gik ud af bestyrelsen og ind kom Annette
Petersen.
Bladet var for første gang på 20 sider.
2002
Bladet var i 2002 præget af udskiftning i præstegården,
idet Erik Jakob Petersen efter 40 års ansættelse stoppede og Dorthe Stæhr Nielsen kom til.
2003
Året bød på flere spændende indlæg bl.a. om Gelsteds
dagplejeres deltagelse i dagplejedag i Ejby, Gelsteds
piger til Mads By Cup og lidt om Gelsted Messen i
anledning af GHE´s jubilæum.
Bestyrelsen fik nyt medlem i stedet for John Holst Christensen kom Susanne Nielsen ind

2004
Bladet kan nu også læses på nettet og der er masser af
interessant læsestof i det.
Kirken holder os orienteret om livets gang, idrætsforeningen fortæller om små og store sejre + meget mere.
2005
Indlæggene i 2005 handlede en del om diverse jubilæer, bl.a. Frimærkets venner 25 år, Gelsted Husflid 75
år og Gelsted Pensionistforening 60 år.
Karen Markussen blev valgt til bestyrelsen i stedet for
Susanne Nielsen.
2006
Bladets postkasse blev nytårsaften sprængt i stykker,
så ny postkasse kom ind i butikken.
Skolen havde som noget nyt indlæg med i flere af årets
blade, hvor de bl.a. fortalte om ny aktivitetsbane i
skolegården.
2007
I bestyrelsen blev 2 medlemmer udskiftet, idet Steen
Asbjørn og Michael Svendsgaard blev valgt ind i stedet
for Annette Petersen og Karen Markussen.
Af indlæg i bladet kan nævnes Gelsted Plejecenters 40
års jubilæum.
2008
Gelsted skole havde 50 års jubilæum, hvilket prægede
bladets artikler det år.
I bestyrelsen var der igen udskiftning af 2 medlemmer idet Michael Svendsgaard og Aage Scheel Hansen
takkede af og ind kom Jean-Pierre Mignon og Gunvor
Schmidt.
Bladet bliver nu trykt i 4 farve højkvalitets tryk.
2009
Fokus på foreningslivet, GG&IF 50 års jubilæum og
Gelsted vinen 2009 var nogle af teksterne på bladets
forsider i 2009.
I bestyrelsen skete der en sørgelig udskiftning. Idet
Jean-Pierre Mignon døde i september. Afløser blev Else
Marie Vastrup.
2010
Historier fra gamle dages Gelsted og konkurrence hvor
man skulle se hvor billedet var taget var nogle af årets
indlæg.
2011
Gelsted Fjernvarme og Brink Møbler + begravelsesforretning har 50 års jubilæum. Hobbyklubben og Gelsted
Folkedansere fylder 25 år.
Bestyrelsen sagde farvel til et medlem efter mange år
nemlig Grete Hansen og goddag til Karsten Laursen.

Vi reparerer også din bil

Husby Auto Storegade 23
5592 Ejby - Tlf. 64781446
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2012
Stort indlæg om Gelsted markedets 25 års jubilæum.
Bestyrelsen blev ændret idet Else Marie Vastrup gik ud
og ind kom Edith Rasmussen.
På forsiden i august blev der sagt tillykke til Gelsteds
ældste som blev 102 år.
Som noget nyt var Gelsted kalenderen indlagt i decemberbladet.
2013
Uddeler i Brugsen Jens Christensen sagde farvel efter
knap 18 år og ny uddeler blev Henrik Debel Hansen
Masser af små og indimellem også sjove indlæg i bladet.
Bestyrelsen fik igen nyt medlem, idet Edith Rasmussen
stoppede og blev afløst af Birgitte Sørensen.
2014
Gelsted Transport har 50 års jubilæum. Forsinket tillykke med 100 års dagen til Arly Persson.
Flytning af lægehuset var nogle af historierne i 2014
2015
I år har vi så 25 års jubilæum og bladet holder stadig
Gelstedborgerne opdaterede med nyt fra sporten, kirken og diverse foreninger.
Men alt dette havde ikke kunnet lade sig gøre
uden vores mange og trofaste annoncører, så til
dem skal der lyde en kæmpestor tak.

i Danmark. Der blev danset til Kondals Duo, der spillede
fortrinligt hele aftenen.
Der skal også siges mange tak for opsætning af flagalléen i byen.
Næste festlighed i foreningen bliver vores sædvanlige julefest, ligeledes på Gelsted Kro, tirsdag den 24.
november med sidste tilmelding den 14. november,
hvor der plejer at være stor tilslutning.
Til slut ønsker vi alle glædelig jul og godt nytår.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

www.gelstedbladet.dk
Der finder du mange nyttige links !
Nem og lækker aftensmad - til en go´ pris
Wienersnitzel m. brasede kartofler,
skysovs, ærter. 125,Mørbradgryde m. ærter og

Endvidere en tak til dem der i sin tid fik ideen til at
udgive bladet og i mange år også stod for udgivelsen.

råstegte kartofler 135,-

En person har været med hele vejen, nemlig Kirsten
Hansen, tak for det og håber du fortsætter mange år
endnu.

Kroens hakkebøf m. pommes frites,
mixed salat & dressing

BS

Steak af oksehøjreb m.
grønsager, pommes frites &

Nyt fra Efterløn-og Pensionistforeningen
Det var en stor dag for vores forening, der kunne fejre
sit 70 års jubilæum den 20. oktober med en fest for
medlemmerne på Gelsted Kro.
Formanden, Anna Hansen, bød velkommen og overlod
herefter styringen til Erik Larsen, formand for Genbrugsbutikken, som bl.a. gav et resumé af navnlig de
sidste 10 års aktiviteter i foreningen, heriblandt mange
gode udflugter og fester.
Underholdningen stod Inge Marie Nielsen, tidligere
medlem af Dræsinebanden, for. Hun gav et potpourri af
Rachel Rastenni sange samt fortalte om hendes liv fra
at være russisk flygtning, til populær refrainsangerinde

100,-

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

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

www.lebaek.dk
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Kære Gelstedborgere.

Hermed lidt fra
Gelsted Børneunivers

Interessen for Gelsteds historie et stærkt voksende. Jeg
hører af og til folk tale om en facebook -gruppe, som
lægger Gelstedbilleder ud til debat. Det er fint, at der
Elever fra 6. klasse blev nummer 4
arbejdes med at få styr på de historiske, ofte drilske bilved landsfinalen i Edison
leder. I arkivverdenen ligger vi heller ikke på den lade
Torsdag den 19. november i Fredericia blev der afholdt
side.
Edison Landsfinalen der igen i år er en del af Danish
Entrepreneurship Award.
Elever fra hele landet kommer til Fredericia for at dyste
om være de mest innovative elever i Danmark.
Vi var repræsenteret med et hold fra 6. årgang. Elever,
der har udviklet et ur, der kan en masse funktioner.
Vejen til finalen gik gennem en nervepirrende lokalfinale, der blev afholdt på Gelsted Børneunivers.
Lokalfinalen blev afholdt sammen med Ejby skole. Fra
lokalfinalen gik to hold fra Ejby og to hold fra Gelsted
videre til Middelfart Kommunes finale.
Til den kommunale finale var det de bedste ideer fra
alle kommunens skoler, der var til stede. Med en meget
flot tredje plads sikrede det ene hold fra Gelsted sig en
plads i finalen.

Vi lægger Gelstedbilleder ud til glæde for alle- ja faktisk
over hele verden, nemlig på hjemmesiden arkiv.dk. Når
du er inde på arkiv.dk, så gå op i øverste højre hjørne
og skriv f.eks. Gelsted eller Gelsted gymnaster eller
noget helt andet, og mange hits vil dukke op. Gå ind på
det billede, du gerne vil se nærmere på. Hvis du ønsker
billedet større, så dobbeltklik på det. Nede i højre
hjørne kan du gå videre ind på Ejby Kommunes Lokalhistoriske arkiv og se mere om billedet eller tilknyttede
emner. Prøv at søge på flere måder, bedst med få ord.
Du kan indsnævre søgningen ved at skrive Ejby i feltet
med arkiver og så aktivere luppen endnu engang øverst
til højre. P.t. er der ca. 3000 Gelstedbilleder lagt ud på
nettet, og vi øger antallet med over 50 om ugen. Hvis
du har kommentarer eller opdager fejl i vore indtastninger, så mail til undertegnede på haje49@live.dk eller
ring til 64422064 eller 51199608. God fornøjelse.
Venlig hilsen Hans Jensen.

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

Generelt åbent hus
Den 5. november var Gelsted Børneunivers med i den
landsdækkende event Åben Skole.
Alle skoler i Middelfart holdt åbent hus.
I Gelsted havde børnehuset åbnet dørene op for interesserede borgere. På skoledelen var der gang i undervisningen frem til klokken 17. Vi havde et rigtig godt
fremmøde af forældre, bedsteforældre, politikere og
andre nysgerrige borgere. Pressen havde også fundet
frem til Gelsted. TV2-Fyn lavede en fin live-reportage
med interview af Anders skoleleder. Hvis I ikke har set
klippet, så ligger det på TV2-Fyns hjemmeside.
Venlig hilsen
Flemming Schou Christensen
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Igen i år tager SuperBrugsen
Gelsted i tiden op til jul navneforandring til JuleBrugsen Gelsted
for at tydeliggøre, at butikken er i
julestemning og har købt ind af alt
det gode til julebordet, så du kan
handle mad, drikke og hvad der
ellers hører til en hyggelig jul, helt
lokalt - uden stress & jag.
Ud over masser af gode tilbud sker der en helt masse
andet i JuleBrugsen Gelsted i december måned.
Julesokken
Fra 28. november til 13. december kan alle børn i alderen 3-15 år komme ind og aflevere en julesok, som
vi hænger op i butikken. Julenisserne fylder den op i
løbet af december med julegodter og små overraskelser. Sokken kan afhentes fra mandag den 21. til onsdag
den 23. december mellem 15-18 hvor julemanden eller
Pingo vil være i butikken.
Julekonkurrencer for børnene
Hver uge i december laver vores små julenisser en
konkurrence for børn i alderen 3-15 år. Kom ind og se
om du kan finde de 3 nisser og svare på spørgsmålene
som de hver har. Konkurrencerne kører en uge ad gangen og hver mandag udtrækker vi 4 vindere blandt de
rigtige besvarelser. – Så kom ned og deltag – måske er
det dig der vinder en tidlig julegave.
Julekonkurrence for de voksne
De voksne skal heller ikke snydes; For dem vil der også
være konkurrencer hver uge med gevinster + den
store hovedgevinsten: Tøm butikken på 2 minutter den
31/12-2015. Butikken åbner 5 min for vinderen – der
har hele butikken for sig selv
Juletræ
”Storegruppen” fra børnehaven kommer ned i JuleBrugsen Gelsted og pynter juletræet.
Ølsmagning m.m.
Torsdag den 10/12 19:15-21:15 afholder vi ølsmagning
mm i JuleBrugsen. Billetter kan købes i kassen for kr.
50,-.
Handle med dine point
Alle søndage i december kan du handle med dine
optjente point – så bliver der nemlig lidt mere at holde
jul for.
Åbningstider
- Og men ikke mindst har vi julevenlige åbningstider.
Den 21,22. og 23. december har vi åbent til 20.00.
Vi holder lukket den24,25. og 26. december.
-

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 19. Januar 2016
kl. 18.00 på Holmegaarden.
Søndergade 80, 5591 Gelsted

Menu:
Husk at
medbring
Bestik og
Tallerken

Pris:

Menuen er endnu ikke fastsat
Læs menuen på www.gelsted.dk
Eller i Melfarposten og opslag på
FB i ”Aktiviteter og hyggesnak”
Der er mulighed for køb af drikkevarer til
”købmandspriser” og gratis saftevand til
børnene.

kr. xx,- pr. voksen
Fra Fælles foreningsmødet
på Holkr. xx,- pr. barn op til 12 år.
megården d. 11.11,2015, - var modige

Tilmelding
kanfrem
ske senest
xxxxxx
den
Januar
på:
mennesker
mødt
til at tage
sig
af xx.
ting
omkring
Gelsted skole, (Multibanen) og Gelsted hallen, hvor
lokaludvalg@gelsted.dk
smsfra
til 30
91 70 99
især sidstnævnte
mangler eller
nye på
tiltag
lokalområdet,
for at holde flere aktiviteter hjemme i Gelsted.
Måske skulle de to haller Ejby og Gelsted skilles fra hinanden, så hver passer sit, eller oprette bedre balance,
ved at samarbejde, så ikke det hele flyttes til Ejby.

Meget er sket siden de store skoleårgange blev flyttet.
- Efter dette, sker der mere og mere i Ejby.
Der skal findes på nyt, og som jeg forstod det, så er
forslagsløsning på vej, men alle skal møde op, og stå
modigt frem til næste møde, hvor vigtige afgørelser
sikkert træffes.
- Desværre er ingen dato kommet fra foreningerne.
Desværre kun denne lille artikel da der ikke, som ellers
blev lovet mig, - en mere fyldig beretning fra de fælles
foreningers aften, om Fremtidens Gelsted.
bn

Få din annonce i Gelsted Bladet.
Fra kun Kr. 600,00 for et helt år!

Vi glæder os til at se dig

Med venlig hilsen Personale og Uddeler
JuleBrugsen Gelsted

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

Altid åbent efter aftale.
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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.

Portvinssmagning på Holmegården
Torsdag den 12. november afholdt SuperBrugsen portvinssmagning for 40 spørge- og smagelystne gæster.

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

Gelsted dilettant forening.
Så er Gelsted dilettant forening gået i gang med at øve
til næste års dilettant forestilling.
Stykket vi skal spille næste år hedder Fusk og Lusk på
lingerifabrikken.
Vi spiller stykket første gang fredag den 12/2 2016 og
lørdag den 13/2 2016. plakater og mere info kommer
til januar.
Gelsted dilettant forening har brugt noget af deres
overskud på at sponsorere nyt gulv på scenen i Gelsted
forsamlingshus i forbindelse med renoveringen af den
store sal. Vi er også i gang med at lave nye kulisser og
der skal vi sige en stor tak til Johnny Larsen for den
store hjælp og for at vi må bruge hans værksted.
Håber vi ses den 12/2 eller 13/2 2016.
På Gelsted dilettant forenings vegne
Karsten Fischer.

Støt vore

annoncører,
- Handel lokalt !

Med Helge Pedersen fra Danmarks største portvinsklub
i Skive, blev vi ført igennem en fantastik smagning hvor
vi kom vidt omkring. Og som aftenen skred frem blev
spørgelysten også større.
I løbet af aftenen smagte vi følgende 7 portvine:

Velkomst: Pocas Pink
Porto Pocas White
Porto Pocas 10 års
Porto Pocas Colheita 1997
Quinta de Pego LBV
PortoPocas LBV 2009
Rozes Vintage 2010
En dejlig aften med masser af stemning og behagelige
og veloplagt gæster, og god portvin.
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Du finder vores annonce i Ugeavisen Vestfyn hver uge










Der tages forbehold for evt. trykfejl !

Man-fredag 8-19.

Lør-Søndag 8-18
11
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Gelsted kirkes døbefont
Gelsted kirkes døbefont af granit har den typisk
vestfynske opbygning med en firkantet fod og en
rund kumme. Adskillige fonte er, lige som denne,
udsmykket med rankemotiv på kummen. Men
dermed holder lighederne med omkringliggende
fonte op.
De fire sider i foden har nemlig hver et interessant
og specielt motiv hugget ud i relief. På den første
side ser vi en kvinde, der med hænderne holder
sine ben spredt og dermed blotter sin vulva.
Billedet afgrænses af en snoet bue, der i hver
ende munder ud i en slange, der ser ud til at
hviske kvinden noget i øret. Hovedet er
overdimensioneret stort med markerede kindben
og en slags trutmund.

Døbefontens næste billede forestiller en mand
med tydelige genitalier. Også han har spredte ben
og et overdimensioneret hoved med store øjne og
stor næse. Billedet omkranses ligeledes af en
snoet bue. Men nu er slangerne ikke del af
denne, men svæver med snoet hale på begge
sider af manden. Den ene ser ud til at hviske
noget i mandens højre øre; den anden vender sit
hoved væk mod siden. Den hviskende slange har
nu en slags små dragevinger.
Den tredje af fontens sider er prydet med et relief
af Petrus. Han kendes på sine symboler: nøglen
og sværdet. Han er klædt på i modsætning til de
første to figurer, men også hans hoved er
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overdimensioneret stort.
Kun på den fjerde sides figur er proportiponerne
rimelig korrekte. Her finder vi Kristus på korset i
en statelig holdning som på Jellingestenen,
højstsandsynlig med en krone på hovedet. Hans
fødder vender ud mod siderne, som om han står
fast på noget. Dette relief er stærkt medtaget.
Jeg havde det held at møde Nationalmuseets
stenrestaurator, cand.scient.cons. Susanne
Trudsø, der var i gang med at stabilisere
overfladerne på det krakelerende billede, idet der
var opstået hulrum nedenunder. Ved hjælp af
hendes gode projektør kunne jeg tage de billeder,
der følger med denne tekst.
Mackeprang nævner disse fire relieffer i en
fodnote, hvor han sammenligner denne font med
en i Øsby på Haderslevnæs:”På Øsbyfonten er
den (udsmykningen) ren ornamental, på Gelsted
derimod af figurlig art, nemlig foruden den på
billedet viste besynderlige fremstilling
(fremh.forf.) af en siddende kvinde mellem to
slanger (Luxuria), en mandsperson, fra hvis
hoved der udgår slanger, den korsfæstede og St.
Peter med nøgle og sværd.”
Denne ”besynderlige fremstilling” vil jeg gå lidt
nærmere ind på. Lignende afbildning af kvinder
kan findes over det meste af Europa, de fleste
dog i Irland, Skotland og England. Jørgen
Andersen går detaljeret ind på disse figurer i sin
bog ”The Witch on the Wall”- Medieval Erotic
Sculptures in the British Isles”. Vi hører allerede i
titlen, at han bruger betegnelsen ”heks”
og ”erotisk” om figurerne. Men det er måske kun
for at vække folks interesse og nysgerrighed. Han
nævner, at en af teorierne omkring disse
fremstillinger er, at en kvindefigur, der viste sit
køn frem, skulle afværge det onde. Mackeprang,
som jo kun har en lille fodnote tilovers for dette
usædvanlige billede, definerer figuren som
Luxuria, der er betegnelsen for en af den katolske
kirkes dødssynder, som oprindelig betegnede
vellevned, hvilket dog efterhånden mere er blevet
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tolket som utugt.
I Irland kaldes hun Sheela-na-gig. De over 50 i
Irland bevarede figurer er alle hugget ud i sten og
selvfølgelig officielt anset som advarsel mod
utugt, luxuria. De findes især på kirkevægge,
hyppigt over indgangsdøre, men også ved
brønde, hvor vandet ansås for helbredende. I den
viktorianske tid er mange figurer blevet ødelagt.
Man mente ikke, at kirkegængere kunne tåle at
se disse blottede skød. Den norske forsker
Morten Stige taler om ”obskøne” billeder
med ”blottermotiv” om lignende figurer i Norge.
Men sådan har man ikke altid set på den nøgne
menneskeskikkelse. Vi kender kvindefigurer fra
en tid mange tusind år tilbage, som kan tolkes
som gudindefremstillinger. Venus fra Willendorf i
Østrig kan endog dateres mere end 20.000 år
tilbage. De er blevet fundet næsten overalt i
Europa, især lidt længere sydpå. Store bryster var
symbol på det nærende aspekt og en tydelig
fremhævet vulva som det livgivende. Arkæologen
Maria Gimbutas har fundet i tusindvis af
tilsvarende figurer og har kunnet tolke dem.
Denne opfattelse af den kvindelige livgivende
krop, som enhver kan se ved selvsyn, har som
mål for agtelse og tildels tilbedelse overlevet i
mange egne, men måske mest på afsides
liggende steder. I Irland ville man engang fjerne et
af disse stenbilleder, hvorefter befolkningen blev
absolut fortørnet, og relieffet blev sat på plads
igen. Enkelte steder ser man den dag i dag, at
der bliver kradset lidt af figurens sten af som
middel for frugtbarhed og styrke. Man kan endda
finde votivgaver, altså takkegaver, der hænger på
et træ ved siden af Sheela-figuren, måske som
tak for helbredelse.
Når vi nu kommer tilbage til vores egne relieffer
på døbefonten, så må man dog antage, at de fire
billeder kan ses som en slags tegneserie. Vi
hører jo i første mosebog, hvordan det er Eva,
kvinden, der bringer synden ind i verden; hun har
af slangen ladet sig overtale til at spise af

kundskabens træ. Det ser vi her ved, at der
endda er to slanger, der begge taler til hende.
Ifølge syndefaldsberetningen giver hun også
manden et æble. Han er altså ikke den aktive. På
det næste relief vises det ved, at det kun er den
ene slange, der formår at hviske den nøgne mand
noget i øret; den anden slange vender sig bort.
Det skal måske vise, at manden ikke er helt så
modtagelig for slangernes indsmigrende tale.
Efter æblespisningen opdager begge, at de er
nøgne. De har mistet deres uskyld. Synden er
kommet ind i verden. Nu står Petrus på det tredje
relief ved himmerigets porte med sin store nøgle
og har magten til at lukke os ind eller lade os stå
udenfor. Men da har vi det fjerde billede: Jesus,
som soner alle vores synder ved sin korsdød og
lader os opstå lige som ham ved det vi har fælles,
nemlig dåben (romerbrevet kap. 6). Og så er vi
nået til meningen med selve døbefonten og
dåben som indgangen til troen og frelsen.
At man her på Gelsted døbefonten ikke har brugt
de fremstillinger af Adam og Eva i paradiset, som
vi ellers er vant til at se, kan nok føres tilbage til,
at man i tiden for kristendommens indførelse og
også senere gerne overtog gamle og kendte
billeder, symboler og skikke og enten indføjede
dem i den ny religion eller også omfortolkede
dem, så de blev til symbol på det onde. Det
stærke symbol for kvinden og hendes livgivende
skød er nu brugt til at illustrere kvindens store
andel i syndefaldet, som især en del kirkefædre
ikke kunne blive trætte af at fremhæve som netop
kvindernes store, nærmest iboende syndighed
(den opfattelse er der desværre mange kvinder,
der stadig må lide under). Vi har her på fonten
desuden slangen, som i førkristen tid har været
symbol for liv og genfødsel, bl.a. fordi den skifter
ham, som nu er den, der forfører den løsagtige
kvinde. Dette symbol er hos os dog ikke gået helt
tabt endnu, idet enkelte apoteker i deres
markedsføring stadig bruger asklepios-slangen i
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æskulapstaven som lægekunstens symbol på
helbredelse.
Det er altså en usandsynlig spændende
døbefont, som Gelsted kirke er så heldig at eje.
Den giver os et indblik i den stadige forandring,
som opfattelser og billebrug er underlagt. Og vi
kan mærke historiens og forhistoriens vingesus.
Af Maike Lohse, pensioneret lektor, Flensborg
Kilder:
M. Mackeprang: Danmarks middelalderlige
Døbefonte, 2. udg.Forlaget Hikuin 2003
Jørgen Andersen: The Witch on the Wall,
Rosenkilde og Bagger Copenhagen, 1977
Morten Stige: Obskøne bilder i norsk
middelaldersk kirkekunst i Romanske
stenarbejder 5, Forlaget Hikuin 2003
Maria Gimbutas: The Language of the Goddess.
Unearthing the Hidden Symbols of Western
Civilization, 1989 (på tysk udgivet på forlaget
Zweitausendundeins 1995)
Ludvig Stubbe-Teglbjærg: Romanske
stenbilleder 6, Forlaget Hikuin 2009

Døbefonten i Gelsted Kirke er nu blevet
konserveret, så den ikke mere skaller af. Hvorfor den
gjorde det, er muligves fordi kirken førhen blev
opvarmet af en kakkelovn ved siden af døbefonten.

TAK til Maike Lohse for den fine artikel,
med tolkningen af fontens udsmykning!

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

info@cakevision.dk www.cakevision.dk
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GUDSTJENESTETIDER:
GELSTED

TANDERUP

Bemærkn.

14.00

ingen

09.30
14.00-VA
13.00
16.00
09.30
11.00
ingen
16.15

11.00
Ingen
14.30

2.s.advent,
minikonfirmation.
3.s.advent
4.s.advent
Juleaften

11.00
ingen
11.00 15.00

Juledag
2. juledag
Julesøndag
Nytårsaften

09.00 -VA
09.30
11.00

ingen
11.00
Ingen

24.

09.30

11.00

31.
FEBRUAR
7.
14.
21.
28.

11.00

09.30

H3k.søndag
1.s.e.h3k.
Sidste
s.e.h3k.
Septuagesim
a
Seksagesima

14.00
Ingen
09.30
11.00

Ingen
09.00-JCR
11.00
ingen

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

DECEMBER
06.
13.
20.
24.
25.
26.
27.
31.
JANUAR
3.
10.
17.

Forkortelser: VA= Vita Andreasen, JCR= Jens Chr.
Rothmann, Intet= Dorthe Stæhr Nielsen.

24. december: Julegudstjeneste på Gelsted
Plejecenter, kl. 10.00.

www.gelstedbladet.dk

Fra kirkebøgerne:

Døde i Tanderup sogn:

Døde i Gelsted sogn

19. september - Ulla Petersson,
Hårevej 51, 5591 Gelsted.

13. september – Gitte Irene
Skovsende, Kratvænget 32 A, 6630
Rødding.
16. september – Ejvind Alf Jensen,
Fredensgade 29 C, 5591 Gelsted.
18. september – Børge Petersen,
Anlægsvej 13 A, 5592 Ejby.
21. september – Pia Elise Damsted
Jensen, Østergade 14, 5591
Gelsted.
25. september – Erik Halfdan
Petersen, Tårupvej 12 K, 5591
Gelsted.
6. oktober – Arne Munch Madsen,
Hønnerupvej 24, 5591 Gelsted.
12. oktober – Søren Hjortbøl, Sdr.
Havnegade 10 1.th. 6000 Kolding.
15. oktober – Knud Jacob
Tvedebrink, Vestergade 23.C, 5492
Vissenbjerg.
16. oktober – Anni Isabella
Wachsmuth, Aulbjergvej 10, 5591
Gelsted.
21. oktober – Ebba Ellen Hansen,
Søndergade 100, 5591 Gelsted.
29. oktober – Verner Nielsen,
Tårupvej 10 L, 5591 Gelsted.
1. november – Anna Kirstine
Knudsen, Tårupvej 12 O, 5591
Gelsted.

Døbte i Tanderup Kirke:
15. november: William von Seelen
Andersen, Hårevej 68, 5591
Gelsted.

KALENDER:
6. december er
Gospelkoncerten i Tanderup
Kirke desværre aflyst, pga
sygdom.
Lørdag d. 16. januar, 2016:
”Hvad kan gudstjenesten bruges
til?” – v. sognepræst, tidl. biskop
Niels Henrik Arendt. Ejby
konfirmandstue, kl. 9.00 – 12.00.
Arr. Kirkehøjskolen.
28. februar: Gospelworkshop i
Husby Kirke, kl. 10.00 – 15.30.
Arr. Samarbejdende sogne.

Tirsdagshygge :
Til orientering: på Gelsted
Plejecenter var der henover
efteråret en forsøgsordning
mellem Centerrådet og Gelsted
Menighedsråd. Fremover
ønsker centerrådet selv at stå
for arrangementer på
plejecenteret.

Julegudstjeneste d. 24.
december på Gelsted
Plejecenter kl. 10.00
Julekoncerter i Gelsted
og Tanderup kirker:
"Vi synger Julen ind!"
Kom og vær med når børneog ungdomskorene ved
kirkerne, sammen med
voksenkoret ”Con brio” synger
julen ind.
Korene vil hver for sig og
sammen synge kendte og
ukendte julesange og salmer.
Desuden medvirker saxofonist
Jesper Bauder, pianist Bjørn
Elkjer og korledelse af Lars
Reinholt.
Gelsted: Søndag d. 13.
december kl.16.00
Tanderup: Søndag d. 20.
december kl. 16.00.

Indsamling i kirkerne:
Juleaften går kirkebøssens
indhold til Kirkens Korshær,
og nytårsaften går pengene til
Bibelselskabet. Resten af året
går pengene fra Gelsted Kirke
til ”vores” afrikanske familie.
Det kommer der nyt om i
kommende kirkeblade.
GOD JUL TIL ALLE!

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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Ejby/Gelsted/Brenderup u12/13 piger
er et holdfællesskab med 12 dygtige fodboldpiger.
Holdet har i efteråret spillet u13 i den Jysk/Fynske række, med en flot 3. plads som slutresultat.

Det betyder at pigerne i foråret igen er at finde i den
Jysk/Fynske række.
Nu er indendørssæsonen forlængst gået i gang og
pigerne har allerede spillet en del stævner med flotte
resultater. Pigerne spiller stævner på Fyn og i Jylland,
og deltager naturligvis i det lokale BIF stævne i Brenderup den 16.1 og 17.1.

Holdet har en helt utrolig spiller- og forældre opbakning.
Annitta Sørensen

Besøg af Azer Busuladzic fra OBs superliga

Via Øens hold, et samarbejde med OB om diverse
events, fik Gelsted besøg af OB superligaspiller Azer
Busuladzic, som trænede med U5 til U12 drenge og
piger.
Efter velkomst og præsentation af spilleren, var der en
der spurgte:
"Hvad hedder du?", "Azer", "det var et sjovt navn, hi
hi", "og hvad hedder du?", "Signe", "ja det var da også
et sjovt navn". Alle grinede højt, og det var super godt
at Azer forstod og talte dansk.

Alle havde en rigtig dejlig dag og Azer var rigtig god til
at deltage i træningen og vise forskellige øvelser.
bl.a. nogle "boldtricks" som spillerne gerne må øve sig
på, inden vi igen får besøg af en superligaspiller.

Efter træningen blev der taget holdfoto og skrevet en

Malerfirmaet

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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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

masse autografer, både på kort, tøj og fodboldstøvler.
Tak til Azer og alle spillere, trænere og forældre for en
dejlig hyggelig dag.

Badminton begynderstævne i Gelsted
Søndag d. 22/11 var FGH vært for et begynderstævne i Gelstedhallen.
29 spillere fra Aulby, Nr. Åby, DHBK, Kerte/Aarup og
FGH trodsede snevejret og prøvede for første gang at
spille mod andre spillere end dem man plejer at møde
til klubtræningen. Stævnet var arrangeret så man i
løbet af stævnet kom til at spille flere lige kampe, da vi
i stævneledelsen parrede spillerne efter den styrke de
havde vist i de første kampe.

U13 pige holdet har også fået en god start. De har
vundet 1 kamp og tabt 3 meget lige kampe, som lige
så godt kunne være gået til FGH. U17/19 holdet har til
gengæld fået nok og se til og har tabt de første 3 kampe stort. Der bliver dog kæmpet flot, og mon ikke vi
kan drille nogen af de andre hold i puljen, når vi kommer lidt længere hen i turneringen.
Lars Jensen FGH

I Gelsted Hallen
søndag den 27. december
kl. 14.00 Dørene åbnes kl. 12:00
Alle vores sponsorer har velvilligt støttet årets spil,
så glæd dig til et

festfyrværkeri af gevinster

Alle spillere fik en lille pokal med hjem, og til sidst samledes vi i cafeteriet til en gang æbleskiver.
Alle havde en god dag og har forhåbentlig fået mod på
flere turneringer. Der bliver i hvert fald mulighed for
flere stævner de næste måneder ligesom det er tid til
at tilmelde hold til begynderholdturneringen, og her har
FGH tænkt sig at melde flere hold til.
FGH’s ungdomshold har taget hul på holdturneringen
med stor succes.
U11 og U13 holdene ligger nr. 1 i deres rækker. U13 har
vundet de første 4 kampe og U11 har vundet 3 og tabt
1 kamp.
Alt indenfor bogføring til små og
mellemstore virksomheder

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

Præmier for over

Pizzaria

Valentino

• 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

25.000

Nyfæste 11
5560 Aarup
Tlf.: 5121 0847
malerclausen@gmail.com
Søndergade 3 Gelsted
Tlf.: 64491333
Dagligt åbent 15-21
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Ejby-hallen - er på sin vis en typisk dansk

landsbyhal. Bygget midt i 70erne på et solidt fundament af folkelig opbakning og et center for områdets
foreningsliv: håndbold, badminton og gymnastik for
hele familien og et cafeteria, hvor man engang imellem
kunne indtage aftensmaden.
Den kultur har undergået voldsomme forandringer - det
samme har hallen.
I dag ledes den i det daglige af Allan Sørensen, og her
begynder vi at ane, at Ikke alt I Ejby er typisk.
Allan er nemlig 2. generation i’’ledelsesdynastiet’’.
Han er vokset op i hallen, hvor hans far, Folke, fra starten var halbestyrer, og hans mor, Inga, var cafeteriabestyrer.
I 2014 gik Inga og Folke på Pension, det vil sige at
de stadig kommer i hallen for at hjælpe til når der er
arrangementer.
Og selv om han var vant til at give en hånd med hallen,
så skulle han dog ud og have en uddannelse som automekaniker, inden han vendte tilbage til hal-livet.
I første omgang som leder af den nærliggende - og
noget mindre - Gelsted-hallen.
Senere var han ansat i begge haller, og da forældrene
trak sig tilbage sidste år, blev han halbestyrer for begge
haller.
Familielivet er fortsat inddraget, for hans kone, Linda,
giver en hånd med i cafeteriet en gang imellem.
Den 1. februar 2015 købte hallen Hviids gourmet, og
Hanne Hviid rykkede til Ejby med sin mad ud af huset.
Forretningen kører som den plejer, og man kan stadig
bestille Hannes gode mad bragt ud, ligesom der kan
bestilles mad til kurser, både ud af huset og til dem
som afholdes i huset og det er både på hverdage og i
weekender.
Hallen tilbyder torsdags mad, god hverdagsmad til en
billig penge. Maden skal bestilles og spises i hallen,
eller man kan tage den med hjem.
Om tirsdagen laves der skolemad til Ejby skole, hvor
maden serveres i hallen, og om torsdagen i Gelsted
hvor den serveres i den nye aula.
Gelsted hallen passes også af Ejbyhallens personale,
men da de ikke kan være alle steder på en gang er
der nu etableret automater så der altid kan købes
noget væske, frugt eller slik.
I et hjørne af cafeteriet i Ejby har Hanne etableret et
børnehjørne så de mindre har noget at beskæftige sig
med, medens far og mor træner eller hygger sig med
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noget at spise.
Hallerne der er selvejende har foruden Allan, der er
halbestyrer også en bestyrelse der holder orden på
det hele.
Der er mange forskellige grupper og foreninger der
gør brug af hallen, så hvis du tænker på at holde et
arrangement kan det altid aftales med Hanne eller
Allan.
Foruden fester, selskaber, kurser, og børnefødselsdage
afholdes der også mindehøjtideligheder.
Der laves også legedage for børn og barnlige sjæle.
For tiden er der udstilling fra lokale kunsthåndværkere
med billeder og glasting, der kan bla. nævnes Ulla von
Wowern, Joan Frandsen, Hanne Andersen, glassmeden
og mange andre
Hallen kan kontaktes via telefon, se annoncen her i
bladet, eller på www.ejby-hallerne.dk

Frimærkets Venner
af sæsonen

- starter anden halvdel

Vi mødes første gang den 11. januar på Gelsted Skole.
Allan fortæller om at samle på ”trekanter”. Så tager vi
en snak om det. Har du nogle, så tag dem med.
Vi har også sidste frist for at anmelde materialer til
vores formidlingssalg på byttedagen den 6. marts. Den
afholdes som sædvanligt på skolen.
Derefter fortsætter aftenen med bytning, udveksling af
erfaringer, lotto og auktion.
Er du interesseret så mød op og få en snak om dine
egne samleområder. Frimærker, breve, kort m.m.
Vi mødes 2 gange om måneden. Sæsonen igennem forsøger vi, på hver mødeaften at tage et emne op.
Se flere oplysninger på www.frimærketsvenner.dk

www.gelstedbladet.dk

En ny forening i Gelsted
I hjørnet står den elektriske radiator og giver varme,
mens duften fra den nybagte kage spreder en hyggelig
stemning.
I køkkenet står Conny og Marie-Louise og sludrer mens
kaffemaskinen sprutter og ved bordet sidder de andre,
med deres forskellige kreative projekter og snakker om
"manden med lygten", der igen er blevet set på Hønnerupvej. For bordenden sidder drengene og diskuterer
hvilken form deres næste Loomband kreativ skal have
og den mindste leger på gulvet med det indsamlede
legetøj...
Holmegaardens kreative design forening er en ny
opstartet klub for alle kreative sjæle i lokalområdet.
Vi strikker, hækler, klipper/klistrer, syer, maler og
meget mere. Vores aftener har ingen fast dagsorden,
derimod er det op til det enkelte medlem selv, at medbringe hvad de har lyst til beskæftige sig med.
Vores hovedformål er at benytte kreativt håndværk,
som en metode til fremme det sociale samvær mellem
de lokale i området. Alle er velkomne og det betyder
intet hvilken by du kommer fra. Vi hygger og snakker
hele aftenen og går meget op i, at alle skal have det
godt og at give en hjælpende hånd hvis der er behov
herfor.

Vi mødes uforpligtende hver mandag fra kl 18.30 til
21.30 i det nyopstartede foreningshus i Gelsted, hvor vi
netop er blevet tildelt et nyistandsat lokale at opholde
os i.
Det koster 30 kr pr måned at være medlem og pengene
går til husleje og kaffe/te, mens medlemmerne skiftes
til at medbringe kage.
Der er ingen binding af medlemskab i foreningen, deri-

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

mod betaler man kun så længe man deltager og første
gang er gratis.
Håber i fremtiden at se flere af jer kreative og glade
mennesker.
Ved spørgsmål kan man rette henvendelse til formand
Conny Kærhave-Andersen på connyka@ejbynet.dk eller
tlf 23880413
Hilsen Holmegaardens kreative designklub.

Efterlysning:
Julesokker
Alle børn mellem 3-15 år kan igen i år indlevere en
julesok som julenisserne vil fylde med julegodter i
løbet af december. Sokken med tydelig navn kan
af børnene indleveres på lageret i JuleBrugsen fra
lørdag den 28. november til søndag den 13.
december. Sokkerne kan afhentes igen fra mandag
den 21. december til onsdag den 23. december
15-18, hvor selveste Julemanden eller Pingo står
klar til at udlevere dem.
Kig også ind og deltag i julenissernes
konkurrencer om ekstra julegaver. Hver uge
er der 4 ekstra julegaver på højkant – måske
er det dig der vinder.

HUSK !

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

Tlf. 64 49 22 99
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Hvem laver egentlig Gelsted Bladet ?
Gelsted Bladets formand og redaktør hedder
Steen Asbjørn.
Steen flyttede til Gelsted for 19 år siden, og det er
noget af det bedste han har gjort.
Han og hans kone Dorte kom fra en lille by syd for
Århus, hvor Steen havde sit fotoatelier og Dorte arbejde som restaurantchef.
De var nået et sted i deres liv, hvor de stod af ræset
og her i Gelsted ville de så arbejde videre med det de
godt kunne lide. Steen åbnede Billedværkstedet, hvor
han tager portræt og reklamefotografi, og meget andet,
bl.a. billeder til Dortes kogebøger, brochurer og en
masse andet, og Dorte laver kogebøger og mad ud af
huset til dem der vil kræses ekstra for.
Steen og Dorte fandt et hyggeligt hus her i Gelsted,
som de efterhånden har lavet om, så det nu er som de
gerne vil have det.
Steen er en mand med mange bolde i luften og trives
med at lave en masse ting.

værelse i bestyrelsen. De manglede et medlem i bestyrelsen og da Steen var den eneste der var mødt op,
blev han valgt ind.
Gelsted Bladet blev på det tidspunkt lavet og trykt i
Årup. De stoppede imidlertid med at lave Gelsted Bladet, så Steen overtog funktionen med at lave Gelsted
Bladet og det har han så gjort lige siden.
Steen var medlem af bestyrelsen indtil den forhenværende formand stoppede og da der skulle vælges en ny
formand, pegede de øvrige medlemmer på Steen og
således blev han formand for Gelsted Bladet

Hvornår startede du I Gelsted Bladet?
Steen startede i Gelsted Bladet i 2007.
Det var en invitation til at møde op til Gelsted Bladets
generalforsamling der blev starten på Steens tilstede-

HUSK ! - Du kan altid finde sidste nyt og mange
informationer på : www.gelsted.dk
Hvorfor startede du i Gelsted Bladet?

Nærvær - Omsorg - Værdighed
Jeg ser det som en af mine primære opgaver at hjælpe familier med
at gøre hver enkelt afsked, personlig og unik.
Som en del af mine værdier har jeg synlige priser, så jeg udfærdiger
altid et prisoverslag ved første møde, og har bisættelser fra 10.900 kr.
Som hjælp til de helt små, udleverer jeg altid bogen larver og guldsmede - en lille letlæselig bog om døden.

Bedemand Lykke Rømer
Sydvestfyns Bedemand
Tlf. 5052 0929

Ingen aften/weekend tillæg

www.sydvestfynsbedemand.dk
Boelsbjergvej, 5610 Assens | Østergårds Plads, 5620 Glamsbjerg
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Steen startede i Gelsted Bladet for at lære mere om
Gelsted og befolkningen at kende.
Gelsted er jo en by hvor der er mange foreninger og
man kommer hinanden ved, på trods af at Gelsted er
en forholdsvis lille by. Steen mener at Gelsted er en af
Danmarks største foreningsbyer, der er så mange foreninger der dækker stort set alt. Det er helt eventyrligt
at det kan lade sig gøre og han tager hatten af for det
sammenhold der er i alle de foreninger der findes her i
Gelsted.
Hvad synes du er det bedste ved Gelsted Bladet?
Det er helt bestemt at Gelsted Bladet har så mange

www.gelstedbladet.dk
sponsorer, som jo betaler for bladet, for uden dem var
der jo ikke noget Gelsted Blad. Dem vil Steen gerne
benytte lejligheden til at takke. Det gør at Gelsted
Bladet kan formidle alle de nyheder der kommer ind.
Steen fortæller stolt at Gelsted Bladet ikke kun er i Gelsted, men også i omegnen. Det leveres sågar helt til
Middelfart og mange læser det på nettet.

Han håber der kommer så meget ind, at man kan
udvide Gelsted Bladet. Gelsted Bladet er allerede udvidet fra 18 til 24 sider og Steen håber der kommer flere
annoncører, som jo er med til at finansiere Gelsted Bladet, som jo er gratis.
Det er et non profit blad, alt er frivilligt arbejde.
DA

Hvad er dit ”job” i bladet?
Steen mener at jobbet som formand består i at være
ordstyrer ved de møder der holdes og at være kontaktperson for de mennesker der ringer eller sender materiale via e-mail til Gelsted Bladet.
Hvad synes du der mangler i Gelsted Bladet?
Steen efterlyser flere indlæg fra borgerne i Gelsted, for
de kan sådan set få alt i Gelsted Bladet og det koster
dem ingenting, men han tror ikke de er opmærksomme
på dette, da der er meget få der vælger at udnytte Gelsted Bladet til at få sagt deres meninger, eller fortælle
deres historie.
Der er blandt andet en side, som hedder: ”Har du
noget på hjerte?” Hvor man kan komme op med alt
hvad man har lyst til at sige, det eneste der ikke vil
blive tolereret er personangreb.
Hvad synes du andre kan gøre for bladet?
Komme med deres historier, artikler om ting der er sket
eller vil ske.
Vi har både et lokaludvalg, en borgerforening, og en
handelstandsforening, som kunne få meget mere stof i
bladet, til glæde for alle borgere i Gelsted.
Det kunne også være rart hvis nyflytterne der kommer
til byen ville skrive deres mening om hvordan det er at
bo i Gelsted. De bliver jo modtaget pragtfuldt af lokaludvalget med blomster og en lille gave, hvor bliver man
det andre steder ?. Derfor kunne det jo være sjovt at
høre deres historie om hvem de er og hvorfor de netop
har valgt at bo her i Gelsted.
Det kunne også være sjovt og spændende at høre om
de ”gamle” der har boet her længe.
Der er stadig mange gode historier der mangler at blive
skrevet og læst.
Så hermed vil Steen gerne opfordre alle til at sende netop deres historie ind til Gelsted Bladet.
Steen slutter af med at fortælle, at han ser en lys fremtid for Gelsted Bladet.








• 

• 

•  
• 
• 


Vidste du ....
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 !

Geoteknik og Miljøopgaver, så er det COWI A/S.
I Gelsted udføres der klargøring af jordprøveanalyser,
efter prøver hentet op rundt omkring i Danmark.
- Se COWI s hjemmeside, www.cowi.dk
Kontakt COWI i Gelsted v. Arne Kristensen, tlf. 22 10 72 84.
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ZOMBIE Film i Gelsted.
Af: fotomanden.com ( Tom Rasmussen )

Jeg blev ringet op af Morten Thomsen fra Foreningshuset Holmegaarden
” Jeg har 8 Zombier, kan du bruge dem til noget... ”
da jeg Altid søger nye udfordringer hvad angår film og
foto, var mit svar til ham
” JA da .. Jeg lave en film ”

Vi havde ca. 3 timer at filme i, derefter skulle alle Zombierne, bruges til at skræmme livet af børn og voksne i
kælderen under Foreningshuset Holmegaarden.
Vi blev færdige, både med jagt og kampscenerne til
tiden.
Til kampscenerne skulle der jo en del blod til, så der
var jeg lige i Superbrugsen Gelsted, der beredvilligt
sponsorerede 5 liter cacaomælk og en masse frugtfarve, det brugte jeg så som filmblod.

Jeg har samarbejdet med Morten om at filme Gelstedmarkedet og han havde ideen om, at jeg nok skulle få
noget sjovt ud af mindst 8 ( der kom 13 ) sminkede
mennesker.
Jeg kontaktede hurtigt de to skuespillere, jeg skulle
bruge til selve handlingen, den 10 årige Freja og hendes mor Mette Warburg Frandsen.
En makeupartist og frisør skulle der også til, så pigerne
kunne komme til at se smukke ud til filmen, det blev
Mie Sabro fra lokalområdet der måtte træde til, da hende jeg have hyret til formålet, havde lagt sig syg, ja der
er jo altid noget, der skal gå galt undervejs..
Som filmhold havde jeg den Dygtige Annie Lassen med
som producer og Arvin Aliari med som B-fotograf.
Filmhold, makeup og skuespillere ankom ved 8 -tiden
om morgenen, vi fik gennemgået hvad der skulle ske
og Freja kom i kostume og makeup, imens Mor Mette
fik sat hår og makeup, kørte jeg og Freja ned til Foreningshuset, for at hun skulle se Zombierne uden
makeup, hun er jo kun 10 år og skulle lige vænne sig til
alle de uhyggelige mennesker, det gik dog ganske hurtigt, jeg tror faktisk de var mere skræmte over hende,
en lille sød pige i hvid kjole, fletninger, et stort Samurai
sværd og en uhyggelig dukke.
Vi kørte derefter hjem til mit studie igen, efter udstyr
og alle folkene, der er jo ikke så langt og se 200 meter
var jo hurtigt overstået.
Vi fik sat udstyr op og gik i gang med at skyde Zombi
filmen, den blev optaget i kronologisk rækkefølge,
det vil sige, i den rækkefølge I ser den i på skærmen,
metoden var ”run and gun” altså mest kamera på skulder, løbe rundt og filme.

GENBRUGSBUTIKKEN

Filmen kan i alle sammen se på Foreningshuset Holmegaardens facebook side og på min Studio Fotomanden.
com facebookside

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

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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SERVICESIDE:
Gelsted Folkedansere
Vi danser på Gelsted Skole, fra sept.
til april, onsdage kl. 19.15 til 21.45.
Kom og prøv om det er noget for dig.
Husk kaffekurven !
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 Krolforening
Sten Blaakilde

Tlf. 28949636. cost@privat.dk

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
www.gelstedbladet.dk
Tlf. 6449 1005
Skoletandplejen
Ejby Skole.
Tlf. 88 88 55 17.
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.

Den Lille Kunstskole.

For børn i alderen 8-18 år
Ved Lone Thorup
tlf.: 31 60 09 75

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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Dortes Knækbrød

Hurtig og nem måde at laveAnjas
knækbrød/snaks
på.
Knækbrød
Hurtig og nem måde at lave knækbrød/snaks på.

1 dl. havregryn
1 dl. hørfrø
1 dl. solsikkekerner
1 dl. græskarkerner
1 dl. sesamfrø
2 dl. hvedemel
1,5 dl. fuldkornshvedemel
1 tsk. bagepulver
2 tsk. salt
1 dl. olie 2 dl. vand

Murerfirmaet Rishøj A/S
Værkstedsvej 14 - DK-5591 Gelsted
Tlf.: 64 49 11 28
www.rishoejas.dk

1

2

3

4

Fremgangsmåde:
1 dl. havregryn
Alle ingredienserne blandes sammen.
1 dl. hørfrø
Dejen deles i 2 stykker, som rulles i 2 lange1 dl.ruller.
solsikkekerner
1 dl. græskarkerner
Dejen lægges mellem 2 stykker bagepair, der
er drysset let med mel.
1 dl. sesamfrø
3,5 dl. hvedemel
Dejen rulles ud og det øverste stykke bagepapir
fjernes.
eller 2 dl. hvedemel og 1,5 dl. fuldkornshvedemel
Dejen skæres i de ønskede stykker eller trykkes
i forme alt efter hvilken
1 tsk. bagepulver
salt
form, man ønsker. Sættes i en forvarmet ovn2 tsk.
med
180-200 grader.
1 dl. olie
Bages i ca. 18-20 min. Afkøles og kan opbevares
2 dl. vand i en kagedåse.
Gelsted Bladet ønsker alle vore læsere og annoncører
glædelig jul, og et godt nytår.
Fremgangsmåde:

5

Alle ingredienserne blandes sammen.
Dejen deles i 2 stykker, som rulles i 2 lange ruller.
Dejen lægges mellem 2 stykker bagepair, der er drysset let med mel.
Dejen rulles ud og det øverste stykke bagepapir fjernes.
Dejen skæres i de ønskede stykker eller trykkes i forme alt efter hvilken form, man ønsker.
Sættes i en forvarmet ovn med 180-200 grader.
Bages i ca. 18-20 min.
Afkøles og kan opbevares i en kagedåse.

Vi er
medlem af

www.fhbyg-gelsted.dk

© Dorte Asbjørn

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

Poul Jensen

40781100

Ejby Apotek

Algade 11, Ejby · Tlf. 63 46 51 00

Fra 19/11 - Algade 4

Aarup Apotek
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io

rcen

tret

nel servi

ce

.dk

Vi bygger, renoverer og
bevarer Danmark

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

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

1205 S

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

Støt vore

annoncører,
- Handel lokalt !
*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 *

