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på mindst 1 MB. Hvis billederne er mindre kan de ikke trykkes, eller vil se
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Andersen/Garrett Vestfyn A/S
Tårupvej 45
5591Gelsted
Tlf. 21698784
andersenmaler@gmail.com
Egen import
og design
af pokaler.
Gravering i

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 :

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

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v.

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

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”

Frisørsalon Klippehulen
v. Jane Stimose
Grønnegade 2 - Gelsted.
Åbningstider
mandag: 9-20
tirsdag: 9-16
onsdag: 11-18
fredag kl. 9 til 16.
Torsdag lukket.
Mobil tlf. nr. 41562674

- (hvis pladsen tillader)

Dansk Dæk Service

Malermester
Michael A. Taylor
Tlf. 20 22 80 62

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

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.

2

www.gelstedbladet.dk

Fibernet til 1.000 husstande i Lunge, Gelsted og Lunghøj
Energi Fyn og Lunge, Gelsted og Lunghøj Antenneforening har underskrevet en aftale om, at
Energi Fyn fra oktober 2018 skal levere fibernet og tv til medlemmerne af antenneforeningen.
Aftalen betyder, at knap 1.000 husstande samt en række virksomheder fra oktober 2018 får mulighed for at få
fibernet og Waoo TV fra Energi Fyn.
Hidtil har mange områder udenfor Gelsted by kæmpet med en ustabil og langsom internet forbindelse. Aftalen
mellem Energi Fyn og Lunge, Gelsted og Lunghøj Antenneforening betyder, at beboerne i området kan se frem til
at få en stabil og hurtig internet forbindelse.
- Vi er glade for, at vi fremover kan tilbyde vores medlemmer stabilt og hurtigt internet uanset om de bor i Gelsted eller udenfor byen. Fra foreningens side har det altovervejende ønske været at få det størst mulige dækningsområde, siger formanden for antenneforeningen, Erik Wunderlich.
Adgang til lynhurtigt fibernet og flere TV-pakker
Aftalen som Energi Fyn og Lunge, Gelsted og Lunghøj Antenneforening har indgået er en foreningsaftale.
Det betyder, at foreningens medlemmer både får adgang til lynhurtigt fiberbredbånd og en række forskellige
TV-pakker.
- Vi er glade for, at vi inden længe kan tilbyde en fremtidssikret og fleksibel løsning til medlemmerne i Lunge,
Gelsted og Lunghøj Antenneforening. Foreningen er meget fremsynet og får en aftale, der betyder, at medlemmerne i foreningen får etableret fibernet og dermed får adgang til stabilt og hurtigt internet og mulighed for at
vælge mellem forskellige TV-pakker til favorable priser. Samtidig er foreningen med til at sikre gode betingelser
for erhvervslivet i området, fortæller Carsten Nedergaard Hansen, bredbåndsdirektør hos Energi Fyn.
Arbejdet med at udrulle fibernet går i gang i starten af 2018. Forventningen er, at udrulningen og etableringen
hos alle foreningens medlemmer er på plads senest i oktober 2018, når antenneforeningens nuværende aftale
udløber.
Var man pr. 31. marts medlem af Lunge, Gelsted og Lunghøj Antenneforening, vil tilslutning, gravning og installation af fibernettet være uden omkostninger for den enkelte husstand. Ønsker man at blive medlem af antenneforeningen og blive tilsluttet fibernet vil etableringsprisen være 995 kroner. Dette kræver dog, at man tilkøber en
TV-pakke igennem antenneforeningen.

•
•
•
•
•
•

Energi Fyn udruller fibernet til antenneforeningens eksisterende dækningsområde samt til følgende
nye områder:
Dalbovej, Hønnerupvej til rundkørslen, Kirkebakken, Gelstedvej, Skaboes Gyde, Koldinghave og Gelsted Mose.
Agerstien, Dammen og Rødstensvej (tilslutningskrav på 50 procent)
Hylkedamvej, Ludvigsgaardevej og Hørkærvej (tilslutningskrav på 50 procent)
Taarup Udlod, Ørsbjerg Skov og dele af Grønnegade (tilslutningskrav på 50 procent)
Erhvervsområdet omkring Odense/Tåruplundvej.

Kontaktoplysninger
Carsten Nedergaard Hansen, Bredbåndsdirektør hos Energi Fyn, telefon 24 81 07 28
Erik Wunderlich, Formand for Lunge, Gelsted og Lunghøj Antenneforening, telefon 61 68 55 91

Langelandsvej 6, 5500 Middelfart
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Bestyrelsesberetning årsmøde
22. april 2017
i VORES EGEN SUPERBRUGS
Året 2016 har budt på mange forandringer. På sidste
års generalforsamling fik vi forelagt et regnskab som
desværre igen viste underskud, så bestyrelsen med
tre nye medlemmer gik efterfølgende i gang med at
undersøge forskellige muligheder for en langsigtet løsning for SuperBrugsen Gelsted.
Bestyrelsens arbejde resulterede i afholdelse af en
ekstraordinær generalforsamling d. 29. juni 2016,
hvor bestyrelsen fremlagde forslag om fusion med
Brugsforeningen for Middelfart og Omegn.
Med 61 stemmer mod nul blev fusionen vedtaget.
Sideløbende med denne proces skulle vi også ansætte en ny uddeler, da Henrik havde meddelt, at han
ønskede at stoppe på grund af helbredet.
Pr. 1. august 2016 startede vores nye uddeler, Troels
Holmegaard, som kom fra en stilling som souschef i
Kvickly Skibhusvej i Odense.
På årsmødet i dag taler vi ikke om økonomi og
fremlægger ikke et selvstændigt regnskab for
SuperBrugsen Gelsted. Det skyldes, at vi ikke længere
er en selvstændig forening, men nu er en filial i Brugsforeningen for Middelfart og Omegn.

Uddeler Troels Holmegaard, fortæller.
OMBYGNING
I det sene efterår havde vi en mindre ombygning, hvor
vi blandt andet fik udvidet området til bagerbrød fra
Kvickly og øget butiksarealet ved at sløjfe et frostrum i
sydsiden i bygningen, samt åbnet butikken op med nyt
inventar i en lavere højde.
AFHOLDTE ARRANGEMENTER i 2016:
6/5
Grill-ekspressen
13/6 Besøg af Cirkus Mascot

Støt vore

annoncører,
- Handel lokalt !
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16/6 Smag på butikken med 20% på alt vin
12/8 Afskedsreception for Henrik
15/8 Velkomstreception for Troels
31/10 Halloween hvor der blev skåret mange flotte
græskar
9/12 Åbningsfest efter ombygningen
10/12 Smag på julen
OK-BENZIN:
GGIF fik i 2016 en check på godt 22.000 kr. og spejderne fik en check på knapt 3000 kr. Disse penge kan
SuperBrugsen uddele, fordi vi tanker lokalt.
Husk at holde øje med bonus-weekend, hvor du får en
bonus på 25 øre pr. liter.
Du skal blot huske at bruge dit medlemskort inden du
tanker.
AKTIVITETER I FREMTIDEN
Der vil igen i år blive lavet nogle arrangementer:
Cirkus Mascot kommer til byen 13. juni
Sponsor ved Hospitalsklovneløbet 17. juni
Ølaften
Torvedag
Girl’s Night
Smag på julen
FREMTIDSPLANER
Efter at vi er blevet en del af Brugsforeningen for Middelfart og Omegn, har vi fået en forening i ryggen
som har viljen og evnen til fortsat at investere i fremtiden.
Det kræver dog stadigvæk at vi handler lokalt og jeg
kan ikke opfordre nok til, at alle borgere i Gelsted
støtter op om vores SuperBrugs med daglige indkøb.
Vi må ikke tage det som en selvfølge, at vi kan køre
videre med underskud, så derfor er det vigtigt med
jeres opbakning.
Jeg vil slutte af med at sige tak til Troels og alle medarbejdere, for deres gode arbejde og store indsats i
det forgangne år, og ikke mindst tak, fordi alle bevarede det gode humør selv om butikken i en periode
igen lå i ombygningsrod.
Også en tak til bestyrelsen for samarbejdet og indsatsen, i løbet af året.
Jeg håber, at alle også i år, fortsætter det gode samarbejde og dermed skaber grundlaget for et godt år for
vores butik.
Finn Harmsen

www.gelstedbladet.dk

Efter Bestyrelsesberetningen - var der

traditionen tro en dejlig festmiddag, tilberedt af Superbrugsens dygtige slagterafdeling, som FGH igen på
dygtigste vis i år serverede for os fremmødte.

Huller i vejen?

Vidste du, at Lokaludvalget som fast punkt på dagsordenen, hver gang har veje og arealer i og omkring
Gelsted?
Huller i vejen?
Vi er i løbende dialog med Middelfart kommune som vi
har et rigtig godt samarbejde med.
Vidste du, atSenest
Lokaludvalget
som
fast blevet
punkt på
dagsordenen
hver
gang h
er Gelsted
Mose
renoveret
med nyt
tykkere lag
da dendialog
gamlemed
ikkeMiddelfart
kunne klare
den tun-som
omkring Gelsted?
Vi asfalt
er i løbende
kommune
ge
trafik
der
kører
på
vejen.
samarbejde med. Senest er Gelsted Mose blevet renoveret med nyt tyk
Vi hører også gerne fra byens borgere om trafikale progamle ikke kunne
tunge trafik der kører på vejen. Desuden ha
blemerklare
ellerden
lignende.

strækningenVisom
du kan læse andetsteds. Vi hører også gerne fra byens
vil også lige gøre opmærksom på den app som hedproblemer eller
lignende. Borgertip. Efter lidt opstart problemer
der Middelfart
virker den rigtig godt nu.

Vi vil også lige
opmærksom
pået
den
app som
hedder
Middelfart
Omgøre
mandagen
tog Per
billede
af nogle
store
huller Bor
Det var en dejlig 4 retters Gourmet menu, og Troels
i vejenden
på rigtig
Sportsvænget.
Tirsdag
fik han
enPer
besked
problemer virker
godt nu. Om
mandagen
tog
et billede af
havde udvalgt passende vine dertil, som kunne bestilom at sagen var blevet oprettet, og fredag fik han en
på Sportsvænget. Tirsdag fik han en besked om at sagen var blevet opre
les til en favorabel pris .
besked om at sagen var afsluttet. INDENFOR SAMME
besked om at
sagen var afsluttet. INDENFOR SAMME UGE! Du har derfo
UGE!
gøre noget aktivt
vi får del
i asfaltbudgettet
i Middelfart
Kommune. H
Du harsåderfor
også
mulighed for selv
at gøre noget
på din telefon
kanså
duvifinde
appen
her:
aktivt
får del
i asfaltbudgettet
i Middelfart Kommune. Hvis du har en QR-scanner på din telefon kan du
finde appen her:

Med venlig hilsen
Gelsted lokaludvalg
Slagterne kokkererer

Lokaludvalget beder om din Hjælp

Peter Kofod, fra Cake Vision, havde stået for den
fantastiske dessert.

SA

Gelsted lokaludvalg har brug for hjælp til færdiggørelsen og opsætningen af de to shelters som vi har fået
betalt af Middelfart Kommune og med tilskud fra XLByg, Gelsted.
Borgerforeningen har påbegyndt arbejdet, men da også
Gelsted Marked skal planlægges, erkender man nu ikke
at kunne løfte opgaven alene.
Lokaludvalget håber derfor at der er andre der har
mulighed for at hjælpe med at få færdiggjort dette projekt nu hvor årstiden er til det. Projektet kan besigtiges
på Holmegården hver torsdag aften hvor man også vil
kunne blive skrevet op som medhjælper.
Med venlig hilsen - Gelsted lokaludvalg

Alt i hjemmeslagtning,
pålægsfade og lækkert kød
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Gelsted Seniorklub
Det er med stor stolthed, at jeg skriver dette
indlæg til Gelsted Bladet.

ikke holde sig tilbage, der er plads til 84 deltagere, og
tilmeldingen foregår efter " først til mølle princippet."
Prisen for deltagelse er kr. 150,- pr. medlem.

Gelsted Seniorklub`s medlemstal er steget med hele 20
nye medlemmer alene i kalenderåret 2017. Med så stor
en tilgang er det en fornøjelse at have med at gøre.
Her i Gelsted kan vi åbenbart noget, som man har
svært ved at gennemføre andre steder, og det tror jeg
skyldes vores aktive borgerforening, og det arbejde,
som de udfører for Gelsted markedet.
Bestyrelsen og jeg har stor fornøjelse af at møde op
hver onsdag formiddag kl. 09.00 til vores vanlige aktiviteter, herunder kaffe og rundstykker og lidt morgensang. Ca. 60 medlemmer møder op og støtter foretagendet. Det skal I have tusind tak for.

Kondal duoen underholder.
Jeg vil heller ikke undlade at gøre opmærksom på
bestyrelsens og min taknemmelighed for det bidrag,
som tirsdagsholdet og medarbejderne i genbrugsbutikken har bidraget med for Gelsted Seniorklubs skyld.
Tusind tak skal I have.

Siden sidste udgave af Gelsted Bladet har vi afholdt
vores " Påskefest ", og her deltog 75 medlemmer. Der
var musik af " Kondal duoen ", og der blev rokket og
gynget på stolene, men om det var påskebryggenes og
snapsenes skyld, skal jeg lade være usagt, rokket blev
der i hvert fald, og alle var glade.
Vores næste arrangement her i juni måned bliver vores
" GRISEFEST ".
Her har vi bestilt Jørn Erik til at komme og grille gris og
kalv til os, vi laver selv salaten, og Jørn Erik har lovet at
synge nogle gamle revynumre, og sørge for lidt fællessang for os, så der er lagt op til endnu en fest, og det
vil da være fantastisk, om nogle af de mange nye medlemmer vil tilslutte sig arrangementet.
Tilmeldingslisten til festen er lagt frem, men man skal
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Derudover har vi også et " mandagshold ", som troligt
hver eneste mandag møder op kl. 09.00 til kl. 12.00 og
udfører et stykke arbejde for Gelsted Borgerforening.
Dette arbejde konverteres om af borgerforeningen til at
betale huslejen for seniorklubbens leje af 1. sal på Holmegården ( vores klublokale.)
Skulle der gå en " mandagsaktivist eller en tirsdagsaktivist " rundt i Gelsted, så skal I være velkomne til at
kontakte et bestyrelsesmedlem af Gelsted Seniorklub,
så vi kan få jer indsluset i foreningsarbejdet, til stor
gavn for alle de " lidt ældre i Gelsted ". Ældre hjælper
ældre, er et fantastisk godt slogan.
Med disse ord vil Jeg gerne på bestyrelsens og egne
vegne ønske jer alle en rigtig god sommer. Jeg håber vi
ses i august til Gelsted Marked 2017.
Steen Ole Sørensen
Formand for Gelsted Seniorklub

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

www.gelstedbladet.dk

SOMMERSANG I SOGNEHUSET:
Gelsted menighedsråd havde d. 10. maj sommersang i sognehuset med lokal underholdning, idet
vore tre lokale sangkor blev lukket ind i huset,
sammen med sang/musik interesserede tilhørere.
Gelsted Tanderup Ungdoms pigekor med deres fine klare bløde stemmer, og Con Brio koret med deres enorme, og mere kraftige stemmer blev brugt på en spændende måde at underholde os på, og begge kor ledet
af kirkens organist Lars Reinholt, som ikke bare med
musik og sang, men også med små sjove vitser satte
trumf på underholdningen. Ungdoms pigekoret er tilknyttet kirkerne, og møder gerne op og synger på søndage. - Con Brio er blevet et stort kor, som måske nok
ønsker sig flere mandstemmer, da de p.t. er i undertal,
så interesserede kan komme. En stor fornøjelse at se
på alle de smilende og glade korsangere, på sådan en
sommersangaften.

god aften, hvor Lars Reinholt og Grete Hansen sørgede
for en flot buffet, med lette anretninger – drikkelse og
efterfølgende kaffe. - Tak for alt det. - Mvh. fra nogle af
de måske 60 - 70 tilstedeværende.
BN

Vigtigt: Klip denne ud og gem.
Hvis du ikke har modtaget
Gelsted Bladet, skal du ringe på
Tlf. 70 10 40 00. og klage.

HUSK !

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

Pris kun

345,-

Gelsted Kro inviterer til
KÆMPE JULEFROKOST
lørdag den 11. november, kl. 17.30
i Gelsted-Hallen
nd

Slaraffenba

hl

Gelsted herrekor havde i præstegårdens spisestue gennem vinteren øvet sig, så vidt muligt hver anden uge,
og vi er omkring 10, der strækker struber, og bruger en
masse luft, men har det sjovt.
Gennem tiderne er der sunget mere end 90 sange
af forskellige arter, en del gårdsange og andre friske
melodier har vi liggende i vore mapper. – Ja, det endte
så med at vi måtte synge udvalgte numre her til sommersangen, som nogen nok mente ikke havde så meget
med sommer at gøre. Den taktfaste og muntre musik
kom fra guitarens mange strenge, ved hjælp af fingre,
ført af korlederen Preben Rasmussen, som for øvrigt
var en oplevelse værd, med sine, også denne aften
muntre præsentationer, af det han stod for. – Alt i alt en

Mick Øgenda

Søren M

andrup

Så er vi klar til at præsentere vores store julefrokost som igen
i år bliver afholdt i hallen. Der vil som altid være den helt
store julefrokost buffet med alt hvad man kan rumme, kolde
øl, snaps, drinks og meget mere i baren.
Underholdningen vil i år blive leveret af comedy-kongen,
selveste Mick Øgendahl. Desuden spiller Søren Mandrup
under middagen, og endelig vil Slaraffenband efter
middagen spille op til dans.
Billetter kan købes nu - begrænset antal pladser!

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

www.lebaek.dk
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Konfirmationernes tid i Gelsted og
i Tanderup kirker. - og ikke mindre end 29

blev konfirmeret.

Flere indkøbsmuligheder trækker
flere ny kunder til Gelsted bytorv.

Her på modsatte side af brugsen er der kommet sæsonDer var et konfirmationshold i Tanderup, og to i Gelsted. blomsterudsalg, - desværre har det været så koldt at
- En sådan dag var bemærkeligsværdi.
der ikke har været plantelyst.
Der var særtransporter for nogle af konfirmanderne,
som på en eller anden måde havde fundet sådanne specielle kørelejligheder. – Der var også et par skinnende
højpolerede amerikanerbiler på P.- pladserne.

Den største var den på billedet, nemlig en M.A.N. terrængående, tidligere militær -lastbil med 8 store hjul.
- Plads til 3 i huset, og 20 på ladet, – så alle konfirmander kunne ikke være der, skønt den var stor.
Billedet på forsiden viser 4 af ca. 50 af Gelsteds flotte
flag, som Gelsted Handel og Erhverv, ved festlige lejligheder planter på "strøggaderne” og ved rundkørslerne.
Hvis dette havde været for 50 – 60 år siden, så havde
mere end halvdelen allerede aftale om lærepladser i
butikker, – slagtere, - træ og metal håndværk,-og service, som alle dem jeg kender, der har haft et travlt liv,
lige fra det 14. år til pensionen. Man havde ikke tid til at
blive hjemme, da der var pligter der selvfølgelig skulle
klares.
Noget sådant er vel i dag totalt forbudt, - at komme
ud og bruge kræfter. – Det tillades dog, at sådanne
praktikpladser godt må besøges, men uden at røre ved
noget af alt det der en gang var spændende. – Nej de
næste 3 – 4 år og mere, skal de stakkels unge mennesker se på hvad de kan tænke sig at uddanne sig til, og
helst ikke noget med sorte hænder.
Desværre vælger nogen forkert, og så forfra igen.
Lad os ønske alt det bedste, med et stort tillykke.
bn

Sikkert en god ide med denne placering, i stedet for på
Birkehøjvej 1, som ikke bare i sæsonerne, men hele
året sælger blomster m.v. fra egen import.
Mors dags blev på begge steder en succes, og jeg tror
på de begge to har fået mersalg af deres specialiteter.

Tidligere var der ved torvet: Købmand – Cafe` - Bager
- Cykel - Radio/TV- Kiosk og bladhandel – Frisører – 2
El butikker – Slagter – Urmager – Guld og Sølv smed –
tømrer/snedker – 2 banker.– og BP`s bil og bladkiosk.
På denne side af jernbanen har vi i nu et autoværksted, en Superbrugs – to Frisører – Sundhedshusene og
Blomster på Birkevej til det hele, og ved særlige årstids
lejligheder Cakevision og nævnte blomstersalg. –
Derfor, spar på benzinen, og støt op om dem som vi har
tilbage, for måske så kommer der en dag hvor de er
uundværlige.
bn

Vi reparerer også din bil

Gelsted Foderstof
Værkstedsvej 5
5591 Gelsted
Tlf. 64 49 12 23
Email: gelsted@hojlund.dk
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Husby Auto Storegade 23
5592 Ejby - Tlf. 64781446
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Den nye Multibane mellem Skolens
bygning "Bølgen" og SFO:
Spændende tid her i skrivende stund, for nu er forårsarbejdet startet op, efter at have ligget stille og ventet
på varmere vejr.

Der er tidligere gravet eL kabler og fjernvarmerør, samt
drænet og kørt jord væk og nyt lettere materiale kørt
til. – Midt i maj er banen rettet op, og diverse rør for
redskaber støbt i jorden. Lysmasterne er rejst, og her
til sidst er kunstgræsbanen lagt ud, og allerede markeret med streger og rundaser, som billedet viser. –
Måske er multibanen klar, tillige med at Gelsted Bladet
udkommer først i juni. ?

Lindegårdens byggeplads har, som nogen mener intet
med multibanen at gøre, men p.t. oplagsplads for
betonaffald, som det lille billede af pladsen viser.
- Alt så spændende, og sikkert tillige med at multibaBN
nen åbnes, må det blive rigtig sommer.

Ikke langt fra Gelsted, nemlig ude i
Tårup Udlod, - ses flot resultat efter mange års
grusgravning.
Ænder og ællinger svømmer rundt, og masser af gæs
i flokke lander og græsser ved søbredderne, og senere
flyver videre.
Stort og småt vildt, med og uden gevir, ser vi gå og
græsse, når vi tager turen rundt på de små veje i
området.

Smukt syn set fra Lilliendal hen over søer og små øer
og kanaler. - Tårup Udlod nr. 10 ses nok så smukt i
baggrunden.
Den tidligere grusgravsindkørsel fra Lilliendal -siden er
lukket med en jordvold, som desværre tager lidt af den
smukke udsigt fra vejen.
Der er i området, vist ikke flere grusgrave åbne længere, og man er nu i færd med at planere, hvor efter der
så kan komme gang i vækst af forskellige arter.
I denne del af grusgravene er ejeren rigtig i gang med
at pynte op, så hele området omkring hans ejendom
former sig så flot. – Måske engang en rigtig fiskesø,
med forbudsskilte om fiskeri uden tilladelse. – Altså et
godt resultat, efter mange års gravning og tung trafik
bn
som nu er ophørt.

Støt vore

annoncører,
- Handel lokalt !

Psykolog Hanne Groth
Professionel psykologhjælp
Behandling af børn og voksne
Ingen
Psykolog
Hanneventetid
Groth
Psykolog Hanne Groth
Psykolog Hanne Groth

Tlf. 20 23 18 00 - www.hannegroth.dk
Assensvej 50 - 5591 Gelsted
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Gelsted plejecenter 50 år
Sikken en fest vi har haft nu i dag åh ja åh ja åh….
Det beskriver 50 års festdagen på Gelsted plejecenter
rigtig fint, for sikke en festlig dag.
Vores ”husband” Kondal Duo sørgede for den gode
stemning allerede fra kl. 11.00 til den officielle reception, hvor borgmester Steen Dalstrøm holdt en god tale
om Gelsted plejecenter gennem 50 år og talte ind til
alle de forandringer der har været og er i ældreplejen.

huske det i morgen, men det er lige meget, alle havde
en dejlig og festlig dag. Sådan en dag lykkes kun fordi
medarbejderne gjorde deres bedste og ydede en ekstra
indsats. At vores frivillige mødte talstærkt op og havde
arbejdshandskerne på. - Af hjertet tak…
Dorthe Ejlskov Christensen
Centerleder

Balslevløbet
"Søndag den 21. maj var der familieløb i Balslev.
Det er 6.gang at Balslevløbet løber af stablen.
Et løb som er for både den garvede løber, som vil løbe
langt eller for familien, som vil nyde naturen og få gang
i kroppen med en gåtur Balslev rundt.
Opvarmningen stod Johnny Dyrvig fra N-A-M løbeklub
for.

Kl. 13.00 da receptionen sluttede blev der travlhed i
huset, for vores beboere skulle følges hjem til middagshvil og alle de frivillige fik travlt med at rydde op og
dække bord til eftermiddagskaffe, for kl. 14.30 skulle
vi have fødselsdagslagkage af fineste slags og Kisser
og Søren kom og underholdt med fantastisk danskpop
musik.
En flok skønne mennesker tog af sted i fuld fart rundt
om Balslev. 262,50 km blev det til i alt.
Efter løbet var Balslev foredragsforening vært med snobrød til børnene og mulighed for køb af sodavand, øl og
pølser med brød fra sportspladsens grill.
Super Brugsen Ejby, Rema 1000, Ejby og Ejby bageren
havde igen i år sponsoreret frugt, vand og boller til de
fremmødte.
Endnu en hyggelig formiddag på Balslev sportsplads.
Den 17.juni ser det helt anderledes ud, når Rockland
Fyns arrangement "Balslev festival" går i gang. "
Marianne Kolstrup Larsen

Sikke en time, det vakte stor glæde for bebeboerne,
der blev sunget og nynnet ved bordene.
Da Kisser og Søren var taget hjem, så gentog det hele
sig igen…. Beboere skulle lige hjem og have benene op,
de frivillige ryddede op og dækkede op til festmiddag.
Da vores husband kom igen og kl. 17.30 satte vi os
til festmiddagen, det blev ikke kun til festmiddag, for
Kondal Duoen spillede op til dans og selvom dagen
havde været lang, så lader beboerne ikke en chance for
en svingom gå til. De dansede på gangen og mellem
bordene.
Det blev en fantastisk dag. Jeg glemmer sent latteren,
de glade smil og glimtet i øjne, det er ikke alle der kan
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Alt indenfor bogføring til små og
mellemstore virksomheder

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

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

Søndergade 3 Gelsted
Tlf.: 64491333
Dagligt åbent 15-21

www.gelstedbladet.dk

Du finder vores annonce i Melfar Posten hver uge

GRATIS
FOR
MEDLEMMER

Læs mere på
superbrugsen.dk/baby

VORES BABYPAKKE
ER OGSÅ EN MORPAKKE
Vores nye babypakke er fyldt med lækre Änglamark produkter
til både mor og baby. Faktisk er den så god, at den koster 220 kr.
Med mindre du er medlem. Så er den gratis.
Bestil den og bliv medlem på superbrugsen.dk/baby.

Til baby

- til mor

Der tages forbehold for evt. trykfejl !

Man-fredag 8-19.

Lør-Søndag 8-18
11
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Harmonikatræf.

Gelsted fjernvarme

Godt 300 mennesker havde en fantastisk dag ved Harmonikatræffet i Gelstedhallen d. 8. april 2017

Gelsted fjernvarme oplyser hvorfor man går under
asfalten. - Det drejer sig om udskiftning af alle fjernvarmerør på Fredensgade, Rolundvej, Tårupvej, Grønnegade, Lundevej og Tåruplundvej, - i alt 87 hustande.
- Der bliver udskiftet hovedledninger, samt stikledninger helt ind til hvert enkelt hus.

20 grupper - i alt 130 musikere- og sangere stillede
gratis op og spillede lystigt i godt 10 timer.
Her var sang og musik og mange fik sig en svingom på
dansegulvet.

Vestfyns Folkemusiklaug spiller

De mange grupper spillede skiftevis og de fleste spillede 1/2 time ad gangen.
Vores lydmand opsatte lyden og havde meget travlt
med de mange skift, han lavede et stort arbejde og fik
megen ros for sin kunnen.
Der var mange frivillige som hjalp med det praktiske.
De lavede et fantastisk arbejde, både før, under og efter
træffet.
Der var lagt op til at man selv medbragte frokosten og
at drikkelse skulle købes.
Vi overvejer i øjeblikket om vi har kræfter til at lave et
nyt træf. Det vil være nødvendigt at vi får flere hjælpere til at hjælpe med opsætning af borde og stole og
lign. før træffet, og nedtagning og rengøring efter træffet. Så hvis du har mod på at være frivillig og hjælpe
hører jeg gerne fra dig på tlf. 2388 0413

Plan Energi, vores rådgivningsfirma styrer hele renoveringen. Da projektet er så stort har det været i udbud
og følgende fik opgaven: - Vestfyns El-Anlæg (Jordentreprisen) - Kemp & Lauritzen A/S (Smedentreprisen)
og Rosenkær VVS (VVS entreprisen) - Hele projektet
forventes at ville vare året ud.
Venligst oplyst af fmd. Erik Hein og driftsleder Bent
Mouritsen.
bn

Bedemand Brink
ved Peter Brink

Sønder ade 33

Med venlig hilsen Conny Kærhave-Andersen
Formand for
Holmegaardens Kreative Design Forening

Geoteknik og Miljøopgaver, så er det Boreteknik A/S
I Gelsted udføres der klargøring af jordprøveanalyser,
efter prøver hentet op rundt omkring i Danmark.
- Se Boretekniks hjemmeside, www.boreteknik.dk
Kontakt Boreteknik A/S, Koldinghave 18, 5591 Gelsted
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Tillykke med det 1. år
Allerede er der gået et år med Fa. Boreteknik A/S i
Gelsted. og det blev fejret:
Den 5. maj, var det et år siden Boreteknik A/S blev
skabt, og lejede sig ind i tidligere Cowis lokaliteter på
Koldinghave nr. 18.
Med Cowi besætning og maskiner, kom det hele til at
hedde Boreteknik A/S. -

Cowi ville gerne afhænde denne del, som var for lille i
forhold til, hvad Cowi interesserer sig for i fremtidens
dk.
Benjamin Kristensen, søn af Arne Kristensen, tidligere
Cowi driftleder af Gelsted -afdelingen begyndte så i foråret 2016, med at interessere sig for evt. mulighed for
køb af hele Cowi afdelingen. – Det gjorde de så.
Benjamin blev dermed ejer og direktør for firmaet
Boreteknik A/S, og har efterfølgende købt grund og
bygninger, og lige modtaget et boreværk og en medarbejder mere, og i hele perioden kun haft en hjemmedag. Fatter Arne styrer hjemmefronten med tilbud / regnskaber, samt analyserer jordprøver, medens Benjamin
og 5 andre maskinførere er rundt i Danmark, og ind
imellem vel lidt sydligere.
På dagen d.5 maj, var hele hallen dækket op med
borde og bænke, da der var inviteret til jubilæum og
besigtigelse af alt, hvad Boreteknik står for i dag. – Der
var pølsevogn – fadøl – kaffe og masser af besøgende.
En god dag, og tillykke med succesen, og fortsæt bare
med det. – Markedet er i opadgående retning, så det
er sikkert nok en klog investering I har gjort, ved gennemførelse af omtalte. Næsten alle større byggerier
kræver jeres besøg.

NB: Det er lige omkring 40 år siden Preben ”Jordbor”
Pedersen flyttede ind med sin første mobile boremaskine. Mange af hans gode ideer krævede mere plads,
og der blev bygget / renoveret på Borevænget, som nu
er en del af den store virksomhed, Gelsted galvano.
– Tillykke til Boreteknik A/S, og fortsat god vind.

Boreteknik holdet:
Fra venstre: Arne Kristensen, Lasse Bang, Søren Juul
Hansen, Benjamin Kristensen, Peter Bang, Claus Pedersen, Michael Axø.
bn

Hjælp til dem der er interesserede i
Gelsted Bladet, uden for Gelsted.
Bladet ligger bl.a. til afhentning i Ejby, Balslev, Husby,
Fjelsted, Ørslev og Kerte kirker. Ejby Bibliotek, og
SuperBrugsen Gelsted.
Selvfølgelig ligger de også i Gelsted og Tanderup kirker.
- Dvs. Alle Gelsted -interesserede kan få ny viden om
Gelsted og omegn hveranden måned, ved afhentning i
våbenhusene m.fl.

Har du set GelstedBladets hjemmeside,
med mange gode links.
www.gelstedbladet.dk
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Konfirmandholdet i Gelsted Kirke, 30. april 2017:

Øverst fra venstre: Niklas Gramm Fjordhauge, Mikkel Ingildsen, Benjamin Rishøj Sylvestersen, Oliver Kjellstrøm Gade,
Niklas Sandgaard Andreasen, Nicklas Thorenfeldt Nielsen, Kåre Marius Møller.
Nederst: Maria Spange Jørgensen, Lykke Jennihfer Axelsen, Sara Marlene Jensen, Caroline Halle Vinther, Freja Halle
Vinther, Cecilie Ellegård Fjordhauge Gulbæk, Tina Martedal Kraaer.

Info til kommende konfirmander: Der bliver indskrivningsmøde i Gelsted Sognehus: d. 26. september kl. 19.00.
Tilmelding kan allerede foretages nu, ved at I mailer med oplysning om navn og adresse til sognepræsten, Dorthe Stæhr
Nielsen, dsn@km.dk. Undervisningen starter i uge 43, dvs. tirsdag d. 24. og torsdag d. 26. i de to morgentimer. Holdene
retter sig ind efter, hvordan skolen har fordelt eleverne i klasserne, og behøver således ikke at passe med ønsket
konfirmationsdato.

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

info@cakevision.dk www.cakevision.dk
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Konfirmandholdet i
Tanderup Kirke,
30 april 2017:
- Markus Andreas
Gade Tanggaard- Jonkman
- Sara Edelenbos Højlund
- Julia Christiansen
- Anna Joensen.

FRA KIRKEBØGERNE:
Døde i Gelsted Sogn:
27. marts – Bent Knud Bøllingtoft,
Søndergade 177.C, 5591 Gelsted.
2. april – Inge Margrethe Jensen,
Tåruplundvej 15, 5591 Gelsted.
4. april – Ole Knudsen, Tårupvej 10
F, 5591 Gelsted.
5. april – Anni Marie Thomsen,
Tårupvej 12 V, 5591 Gelsted.
5. april – Lisbeth Irene Olsen,
Kløvervænget 5, 5591 Gelsted.
12. april – Arne Nørgaard,
Tårupvej 12 S, 5591 Gelsted.

24. april – Alfred Petersen, Gl.
Odensevej 20 B, 5591 Gelsted.
13. maj – Erik Evan Jensen,
Rolundvej 27, 5591 Gelsted.
15. maj - Tommy Schmidt,
Højbovænget 2, 5591 Gelsted.
19. maj – Harry Kempf, Tårupvej
12P, 5591 Gelsted.
Døbte i Gelsted Kirke:
1. april: Pontus Ruben Broe
Dahlström, Hasselvej 4, 5591
Gelsted.
20. maj: Cecilia Lindholm Hage,
Flintebakken 2, 5560 Aarup.

19. april – Jette Basbøll Jacobsen,
Fredensgade 39 A, 5591 Gelsted.

Viede i Gelsted Kirke:
13. maj: Nadia Rahbek Dyrberg og
Henrik Egemose, Vægtens Kvarter
123, 5220 Odense SØ.
Døde i Tanderup Sogn:
20. april – Alfred Øbro Hansen,
Tårupvej 10 E, 5591 Gelsted.
27 april – Finn Andersen,
Hjortegyden 25, 5591 Gelsted.
Døbte i Tanderup Kirke:
16. april: Ellen Marie Nygaard
Jørgensen, Tanderupvej 71, 5592
Ejby.
14. maj: Gry Rigmor Faurbye
Hermansen, Tanderupvej 25, 5591
Gelsted.

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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Konfirmandholdet i Gelsted Kirke, d. 7. maj 2017:

Øverst fra venstre: Nikolaj Olesen, Mike Milling Fischer, Emil Scheel Nissen, Jannik Tietgen Zeberg, Andreas Drøge
Hansen, Lucas Samir Bjerrisgaard Zakaria.
Nederst: Fie Bay Petersen, Laura Roste’n Overgaard Sørensen, Julijane Celine Haslev Rubin, Josefine Scheel Nissen,
Melanie Hvistendal Fredensborg Nissen.

Info til kommende minikonfirmander: Alle elever i 3. klasse inviteres igen i år til minikonfirmandundervisning. Vi starter
i uge 37. Ugedage og tidspunkt kan vi først oplyse, når vi kender skolernes skemalægning for skoleåret 2017/18. Der
bliver minikonfirmation d. 10. december, 2. søndag i advent. Tilmelding kan allerede foretages nu, ved at maile til Grete
Hansen, sekretær, grha@km.dk – med navn og adresse.
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GUDSTJENESTETIDER:
JUNI:
Sønd. d. 4.
Mand. d. 5.
Sønd. d. 11.
Sønd. d. 18.
Sønd. d. 25.

FRA KALENDEREN:

GELSTED

TANDERUP

Dagens navn:

9.30
11.00
9.30
9.00 - JCR
9.30

11.00
ingen
11.00
ingen
11.00

Pinsedag
2.pinsedag
Trinitatis
1.s.e.trinitatis
2.s.e.trinitatis

5. juni: Pinsefrokost i Gelsted Sognehus efter
gudstjenesten, som er kl. 11.00.
13. juni: Friluftsgudstjeneste hos spejderne i
Tanderup kl. 18.30.

27. juni.: Plejehjemsgudstjeneste kl. 14.15.

JULI:
Sønd. d. 2.
Sønd. d. 9.
Sønd. d. 16.
Sønd. d. 23.
Sønd. d. 30.

11.00
ingen
11.00
ingen
14.00.JCR

ingen
11.00
ingen
9.00. MJ
ingen

3.s.e.trinitatis
4.s.e.trinitatis
5.s.e.trinitatis
6.s.e.trinitatis
7.s.e.trinitatis

AUGUST:
Sønd. d. 6.
Sønd. d. 13.
Sønd. d. 20.
Sønd. d. 27.

9.00. JCR
ingen
11.00
ingen

ingen
9.00. JCR
Ingen
11.00

8.s.e.trinitatis
9.s.e.trinitatis
10.s.e.trinitatis
11.s.e.trinitatis

Forkortelser: LAH= Lars Højland, JCR= Jens Chr. Rothmann,
MJ= Michael Juul, Intet= Dorthe Stæhr Nielsen.

Kontaktoplysninger ved kirkerne:
Sognepræst: Dorthe Stæhr Nielsen, Gelstedvej 58,
5591 Gelsted, tlf. 6449 1096. Mail: DSN@km.dk
Organist: Lars Reinholt, tlf. 2380 3938.
Mail: larsreinholt@mail.dk
Graver i Tanderup: Jørgen Henriksen, tlf. 2179
5325. Mail: tanderupkirke@hotmail.dk
Graver i Gelsted: Jørgen Henriksen,
tlf. 2341 0335.
Mail: gelstedkirke@gmail.com
Kirkekontor: Grete Hansen, Kirkebakken 12, 5591
Gelsted. Tlf. 2146 8103, træffetid efter aftale. Mail:
GRHA@km.dk

25. juli: Plejehjemsgudstjeneste kl. 14.15.
29. august: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15.
2. september: kl. 10.00: Kirke og Kino:
”Larger than bombs” - i Bio Nørre Aaby. Sognepræst
Jens Rothmann fortæller om filmen, der er sidste års
vinder af Gabrielprisen. Arrangeret af
samarbejdende sogne. Fri entre.
7. september: Sognecafe’ i Gelsted sognehus starter
efterårssæsonen, kl. 10.00 til 11.30.
8.-9. september: Kirkens døgn i anledning af Luther
og Reformationen. I Middelfart provsti bliver
arrangeres bl.a. salmehær og salmestomp, og
gudstjenestesekvenser rundt i kirkerne: - Lørdag d. 9.
kl. 12.00 er det i Gelsted Kirke. – kl. 15.30 samles alle
på Nytorv i Middelfart, og den syngende skare går
fælles til Middelfart Kirke. Oplysninger/tilmelding kan
ske på jlaut@mail.dk (Jane Laut).
26. september kl. 19.00: Indskrivning til
konfirmandundervisning i Gelsted Sognehus.
Samarbejdende sogne har i efteråret:
1. oktober: Gospelworkshop og 26. oktober
introduktion til salmebogstillægget: ”100 salmer”
med Iben Krogsdal. Se mere i næste blad.
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FGH hold til veteran DM og senior LM

arrangement mellem DGI og Badminton Danmark, og
det resulterede i et sæt bronze medaljer til +50 holdet.
Senior og motionist holdene var tilmeldt LM stævnet
som er et DGI arrangement, og her vandt vores senior
hold også et sæt bronzemedaljer. Alle hold kæmpede
flot og havde mange gode kampe. Vi var især gode i
3. halvleg, og man kunne måske godt tænke sig at det
gode benarbejde på dansegulvet kunne bringes med
ind på badmintonbanen.
Det har været et godt år for FGH. I marts var der 4
spillere fra FGH, Bent Laugesen, Inger Bie, Kurt Andersen og Lars Jensen, til individuelt DM for veteraner og
det blev til 6 medaljer til sammen, hvor de 4 var af sølv
og 2 af bronze.
Lars Jensen, FGH

D. 6-7/5 2017 var hele 4 FGH hold til et blandet DM /
LM i Vejle. FGH havde et +40 hold og et +50 hold med
til DM turneringen for veteraner, som er et fælles

Nyt fra FGH’s ungdomsafdeling
Lørdag d. 1/4 2017 afholdt FGH årets klubmesterskab
for både ungdom og voksne.
Der var 30 børn tilmeldt til ungdoms klubmesterskabet
og efter indledende kampe i løbet af ugen i både Gelsted og Ejby, afviklede vi de afsluttende kampe lørdag
i Ejby hallen. Alle kæmpede flot og der var mange
seværdige kampe. Da kampene var slut fik alle en
medalje og der var også præmier til alle. Det kan vi
takke vores mange sponsorer for, som har været meget
gavmilde i år. Alle klubmestre får deres navn på vandrepokalerne der uddeles i alle rækker.
En anden pokal der uddeles
hvert år, er Årets ungdomsspiller. I år blev det Mathilde
Jensen, som har været meget
aktiv i år på både hold og til
åbne turneringer. Mathilde er
altid klar til at hjælpe og vi
har flere gange brugt Mathilde
som hjælpetræner. En fortjent
hæder til Mathilde.
Til den nye sæson har vi fået
en aftale på plads med en ny
træner til vores ungdomstræninger i Gelsted mandag
og Ejby fredag. Det er Kurt
Andersen, der er startet som
spiller i FGH i år. Han arbejder
til dagligt på Strib efterskole,
hvor han bl.a. underviser i
badminton og han har også
været træner for ungdommen
i Nørre Åby.
Lars Jensen, FGH
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Sponsor til ungdomsholdene
Vi har igen fået en god portion penge fra Genbrugsbutikken.
Der arbejder Dorthe Greve frivilligt og donerer pengene
til Gelsted G&IF fodbold ungdom.

Vi sender en stor tak og blomster fra alle ungdomspillerne
U9 spillerne til FGHs klubmesterskab

Nyt spilletøj
Gelsteds Herre Serie 3 , har fået nye spilletrøjer af
Hansens frugt og Grønt.

U13 spillerne til FGHs klubmesterskab 2017

Det går rigtig fint for begge herre senior holdene,
men der er selvfølgelig altid plads til mange flere unge
talenter. Kom og vær med mandag og onsdag kl. 19:00

Tanderup

Vognmandsforretning I/S
Tanderupvej 60 - 5591 Gelsted

www.ingridmarie.dk

Tlf. 6478 1083

- altid åbent i webshoppen

Fax. 6478 1023

Åbningstider Ovnhusvej 3, Føns, 5580 Nr. Åby:

Erik - Mobil : - 2082 3083
Flemming - Mobil : 2081 4083

Tlf. 64 42 10 23 · E-mail ingrid@ingridmarie.dk
onsdag og torsdag kl. 13- 17. Fredag kl. 10-14.
1. lørdag i måneden kl. 10- 14, ellers efter aftale.

Nyfæste 11
5560 Aarup
Tlf.: 5121 0847
malerclausen@gmail.com
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Ikke ”bare” et virksomhedsbesøg,
men en oplevelse uden lige:
17 lokale Inner Wheel piger og 9 gæster mødtes en
aften til virksomhedsbesøg hos virksomheden Carl Hansen og Søn i Gelsted.
Vi blev budt velkommen af direktøren og ejeren af
Carl Hansen og Søn, Knud Erik Hansen, eftflg. K.E.H,
som tog os med til kantinen, hvor han først fortalte om
virksomhedens spændende historie, om hvordan hans
far fik kontakt til møbelarkitekter og rejste ud i verden
sammen med møbelarkitekten Hans J. Wegner og Frits
Henningsen, for at præsentere møblerne, og hvor USA
tog dem til sig.
KEH´s bedstefar startede firmaet i 1908 i Odense og
han lavede antikke kvalitetsmøbler og mente derfor
ikke at sådan noget pindebrænde som det sønnen og
Wegner stod for kunne sælges. Derfor fik han forbud
mod at tale med de ansatte, men kom alligevel på
fabrikken hver dag til sin død.
KEH´s far døde som han var 50 år. KEH´s bror var 15
og han selv 10 år.
KEH´s mor drev Carl Hansen og søn i 20 år, indtil 1988
hvor den ældste søn overtog og drev den indtil 2002.

KEH overtog virksomheden med 20 ansatte, og flyttede
fra Odense og byggede en helt ny fabrik i Aarup. Her
satsede de helt på Wegner og andre designs som blev
muligt da Carl Hansen & Søn købte Rud. Rasmussens
Snedkerier på Nørrebrogade i Kbh. En historisk ”sværvægter” når det handler om at fabrikere og detailsælge
møbler af førende danske arkitekter, så KEH kan i dag
fremstille et bredt udsnit af møbler tegnet af de bedste
danske arkitekter.
KEH tilbød bl.a. København' s kommune at overtage
bygningerne på Nørrebrogade, fordi de havde historisk
interesse, men det blev afslået,
Vidste du at ..
BN står for Bent Nielsen
KL står for Karsten Laursen
SA står for Steen Asbjørn
KH står for Kirsten Hansen
BS står for Birgitte Sørensen
DA står for Dorte Asbjørn
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så bygningerne er i dag revet ned. I dag er fabrikken
i Aarup blevet for lille og man er flyttet til den gamle
Velux vinduesfabrik i Gelsted hvor der er 3300 kvadratmeter, og hvor der nu er over 200 ansatte med en
omsætning på 450 millioner. Målet er indenfor 4 år at
nå en milliard.K.E.H.s søn Nam, var sidste år i praktik i Vietnam, i en
endnu større fabrik end i den i Gelsted, og den fabrik
har de nu købt, så de kan få samlet nogle af deres
møbler i Østen for at sænke omkostningerne.

Efter den historiske gennemgang fik vi en rundvisning
i de forskellige haller, hvor vi så hvordan robotteknologien er flyttet ind, for at lette omkostningerne.
Undervejs fik vi adskillige anekdoter. KEH fortalte hvordan en handel kunne komme i stand, ofte over en kop
te, en ostemad og en god snak.
Ingen tvivl, den mand kan sælge sand i Sahara, det
gjorde han så ikke, men f.eks. solgte han saunaer i
Sydafrika i sin fritid i 70.erne.
KEH har haft en lang karriere i ØK, hvor han var ansat
forskellige steder i Asien i 26 år. Da han overtog firmaet i 2002 var han direktør for Dan- Foem Tempur i
Aarup, og man har nu overtaget den del af fabrikken
der lå i Aarup.
Præsidenten takkede fordi vi måtte komme, og gav
KEH en flaske rom som tak.
Efter virksomhedsbesøget, kørte vi til Aulbjerghus, hvor

www.gelstedbladet.dk
Thomas Munk har restauranten til udlejning til private
fester og forretningsmiddage.
Thomas har nok også tænkt at aftenen var et visitkort til alle vi lokale damer og gæster. Der er virkelig
restaureret fint i de gamle lokaler med nye gulve og
lyse farver.
Vi blev budt velkommen med en velkomstdrink og
snacks. Bordene var dækket med hvide duge og Mega
Mussel. Middagen bestod af Rosastegt Oksefilet med
Smørstegt Kartoffel, Dampet Forårsløg, Mormor salat
med syltet Rødløg, Mandler og Timian, og dertil en
Rødvinssovs. Dessert som vi ikke havde bestilt var
Chokolade Brownie med Skovbærkompot, Småkage
knas og Skovbær kaviar, Flødekaramel, Frysetørret
hindbær, Stedmoderblomst, Kørvel og Skovbær is.
En yderst velsmagende og velanrettet middag og dertil rødvin som blev skænket flere gange, samt lækker
dessertvin. Jeg tror godt jeg kan sige, at det var årets
bedste Inner Wheel aften.
Mvh. Lilli Fischer (lokal præsident).

bn.

For dem der ikke kan finde overnatningsstedet i Holmeskoven,

Så tag en vandring på 300 meter fra Søndergade, og
konstater at byggeriet er i gang, og nærmere hører vi
nok om til rejsegildet.
Bn

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

NU INGEN TVIVL. – Kawalec Festi Teltudlejning er overtaget af Ørsted Telte A/S:
Tak for god service til Fabian og Bernadeta Kawalec
teltudlejning, som har solgt til Ørsted Telte A/S, og
Fabian er på her resten af 2017. – Tak for jeres altid
glade smil og bemærkninger, trods meget travle tider.
Med ønsket om I kan få lidt mere ro på, og så ellers
nyde jeres nye tider. - Mvh, på hele gelsteds vegne.
bn

Bekræftelse :
Pressemeddelelse, Ørsted 05.12.-2016: Det er med
glæde, at vi kan meddele, at Ørsted Telte A/S har indgået aftale om overtagelse af Festi Telti Teltudlejning
v/Fabian Kawalec pr. 31. december 2016. Aftalen er
indgået, da familien har ønsket et generationsskifte til
en virksomhed, der kan magte at videreføre Festi Telti
Teltudlejning i samme ånd som hidtil.
Vi vil bestræbe os på at give Kawalec's kunder samme
gode service som tidligere. Fabian Kawalec vil være tilknyttet Ørsted Telte A/S i 2017, så overgangen bliver
så gnidningsfri som muligt.

Cykler, hunde og mobiler.

Hvor er det dejligt med den lækre cykelsti fra Kingstrup
til Ejby.
Det er noget enhver cyklist værdsætter, for her føler
man sig tryg og der er fin plads.
Det vil sige ikke altid!
Forleden kom jeg cyklende fra Ejby og kunne fremad se
en fodgænger med sin hund, men hvad betyder det da
lige? - Der er jo fin plads til os alle.
En høj lyd fra cykelklokken for lige at advare om at jeg
kom cyklende bagfra.
Dette hjalp bare ikke, hunden havde så lang en snor, at
den næsten kunne nå ud på vejen og ikke nok med det,
men efter flere lyde fra min cykelklokke virkede det
som om damen med hunden gik i sin helt egen verden.
Jeg var nødt til at sætte farten helt ned, for ikke at få
hundens snor i mit cykelhjul, og så opdagede jeg hvorfor jeg ikke var blevet hørt.
Damen snakkede i mobiltelefon og det var åbenbart
meget mere nødvendigt end at tænke lidt på omverden.
En lille bøn til de mennesker, som absolut ikke kan
undvære deres mobil: Vis dog lidt hensyn til os andre,
der er jo masser af plads til os alle.
DA

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

Tlf. 64 49 22 99
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Har du noget på hjerte ?
Har du en mening om noget du gerne vil dele med
andre borgere i Gelsted og omegn, eller vil du dele en
god eller dårlig oplevelse med andre.
Vil du kommentere på en artikel fra bladet, eller vil du
rose nogen fra din by for en god indsats, så send en
mail til os på Gelsted Bladet, så vil vi prøve at bringe
det i bladet.
Vi bringer ikke anonyme henvendelser, og bringer
heller ikke personlige angreb på andre navngivne
personer.

holde min fødselsdag på kroen, havde de heller ikke
skrevet noget i ordrebogen. Så der måtte de i sidste
øjeblik finde et lokale til mig, og ikke det der oprindeligt var aftalt/planlagt.
Beklager, men fremover bliver vores fester, både ude
og hjemme, ikke med maden fra Gelsted Kro. Det kan
mine nerver simpelthen ikke holde til.
Jeres mad er god, men jeres kundepleje, trænger til en
gevaldig opdatering.
Med venlige men trætte hilsner
Heidi Skov
Billesbølle

Så fat tastaturet og send til Gelsted Bladet.
Venlig hilsen - Redaktionen

"Det svært at tro - på Gelsted Kro"
Min yngste datters konfirmation stod for døren. 7 maj
var den store dag. Og frøkenens menu var simpel:
hun skulle have BBQ-ben fra Gelsted Kro, og det lå
fast længe før selve dagen. Så engang i november/
december 2016 ringede jeg til kroen for at høre hvordan og hvorledes. Kan I lave ben med det hele, til plus
minus 30 mennesker - og kan I, trods det at det ikke er
kutyme, levere det? Det kunne de sagtens, og vi kunne
selvfølgelig godt finde ud af at få det leveret, eftersom
det var en stor dag, ikke som andre. Vi skulle tales ved
en uges tid før, bare lige for at få det korrekte antal på
plads og det nøjagtige tidspunkt for leveringen.
Jeg ringede ugen før.. Der blev meget stille i telefonen,
og jeg fik hermed beskeden "jeg kan ligeså godt sige
det som det er, der står ikke noget om det i ordrebogen" - det løb mig iskoldt ned af ryggen. Hvor finder
man lige mad henne, 30 personer, leveret, på den, som
han udtalte det: travleste konfirmationsdag på året.
Han skynder sig at tilføje, at han godt kan lave maden,
men han kan ikke levere det.. Fedt! Så står man der,
midt i alle forberedelserne, og har ikke spor stress på
i forvejen. Og så skal man hen og få gæsterne til at
hente maden, lægge penge ud og komme senere end
alle de andre...
Dagen kommer, og de øvrige gæster er ankommet,
da vores fantastiske venner, som har hentet maden
ankommer. Jeg har bestilt ben, bagte kartofler til alle
gæster og pommes frites ved siden af. Jeg har bedt om
at vi får den ganske almindelige iceberg salat, peber
og agurk, til salatbaren, hvortil de på kroen har sagt til
mig, at jeg bare skulle fortælle hvad vi ikke ville have i
salaten, hvortil jeg svarer: ingen majs, ærter og blomkål. Men salaten der følger med er en helt anden udgave end den vi før har set fra Gelsted Kro. Det er Rucula,
champignon, fyldte mini pebere, 2 slags oliven og soltørrede tomater? Det har intet at gøre med den ganske
almindelige salat jeg ønskede. Og BBQ-sovsen som
jeg gerne ville have var ikke at finde nogen som helst
steder, så jeg måtte i viktualierummet og hente vores
egen, så der var lidt at dyppe fritter og ben i. Salaten
var et hit hos hønsene, men det var da også det eneste
sted den vakte begejstring... Resultat: en skuffet konfirmand. Øv hvor er det træls.
Og som om det er første gang! For i 2015 da jeg skulle
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Hej

Vi er to "hundebasser", vi hedder Rix og Fiona.
Hver dag går vi tur med vores "menneskeforældre".
Vi elsker at gå tur, MEN nogle gange er det lidt træls,
for desværre er det ikke alle hunde-forældre, der samler høm-høm'ere op efter deres hunde.

Vi går tit tur over sportspladsen og omkringliggende
arealer, og også der er der efterladenskaber!
- Vi synes, det er en skam, og vi tænker også, at det er
irriterende for andre, at de skal rydde op efter os.
Så kære hundekammerater, vil
I ikke være søde at sige til jeres
"forældre", at de skal samle op
efter jer - vi kan jo ikke selv det bliver meget sjovere at gå
tur, når man ikke hele tiden skal
være "bange" for at træde i en
hunde høm-høm.
Go' sommer
På vegne af Rix og Fiona
Annemette Huusom og
Lone warren

www.gelstedbladet.dk

Godt naboskab er guld værd.
- Efter græsmarkerne er høstet og græsset kørt hjem, ja og hva` så?

stod for fortællingen. Derefter gik vi rundt på museet
og så den flotte udstilling.
Vi afsluttede turen med madpakkespisning – kaffe – og
småkager ved Hindsgaul Dyrehave.

Jeg var ude og slå græsset ind mod have/mark hegnet
- det som den store maskine ikke ville ha`.
Ja så opdager jeg at nede på marken går en stor fugl
som lignede en stork. Mit syn er ikke bedst, så jeg går
ind og henter mit fotoapparat, og zoomer alt hvad jeg
kan, og trykker så på knappen.

Den 17. juni var 39 personer på bustur til Silkeborg og
Himmelbjerget.
Vi startede med gratis morgenkaffe i klubbens lokale
og kl 10.00 var der afgang med bussen.
Første stop var Gl. Rye Kro hvor vi fik gammeldags flæskesteg med diverse tilbehør og til dessert fik vi citronfromage.
En rigtig lækker menu. Herefter gik turen til Silkeborg
hvorfra vi skulle sejle med ”Mågen” til Himmelbjerget.

Og minsandten det var jo en stork, som nok lige har
været oppe i Gelsted og aflevere en baby.
bn

Gelsted Seniorklub

Hermed lidt mere info om hvad der er sket i Seniorklubbens siden sidst.
Den 19. april havde vi modeopvisning på Holmegården.
Det var Laila fra Seniorshoppen der kom og fremviste
deres smarte tøj. Der var mødt ca 35 ”piger” op og vi
var nogle fra Seniorklubben der gik catwalk.
Da tøjet var vist frem kunne der købes kaffe og hjemmebagt kage.
Derefter var der salg af tøj og købelysten var stor.
Den 3. juni var vi 14 personer på Koldinghus hvor vi bl.
a. skulle se Prins Henriks udstilling ”Himmelsten”.
Vi startede med at få fortalt Koldinghus’ historie og fik
historien om hvordan prinsen gennem næsten hele
sit liv har samlet jadekunst. En hel del stammer fra
hans opvækst i Vietnam. Starten på samlingen har
han arvet efter sin farfar. Det er gennem tiden blevet til
ca 1700 sten.
Det var en fantastisk dygtig guide fra Koldinghus som

En tur der tog 5 kvarter. Starten på dagen var regnvejr,
men inden sejlturen var det blevet rigtig lunt og tørt og
vi havde en fantastisk udsigt på hele turen. Efter sejlturen blev vi kørt i bussen til toppen af ”bjerget” og dem
der havde
lyst gik de sidste 2-300 meter op til tårnet.
Turen sluttede ved Holmegården kl ca 18.30 efter en
rigtig dejlig tur.
Bente Davidsen
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EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

GENBRUGSBUTIKKEN

GELSTED

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

Åbningstider
Mandag
9,00 – 12,00
Tors – fredag 10,00 – 16,00
Lørdag 10,00 – 14,00
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Trafiksikkerhed på Søndergade i Gelsted
Middelfart Kommune gennemfører i disse år en omfattende og kostbar stiplan. (20 mio. kr. er afsat i
perioden 2015 til 2018). I planen er Gelsted tilgodeset med et mindre projekt til forbedring af
sikkerheden for cyklister på Søndergade, nemlig strækningen fra banen til Hylkedamvej.
I den forbindelse har lokaludvalget haft møder med repræsentanter fra kommunens tekniske udvalg
og Trafik- og Vejafdelingen. Projektets økonomi og vejens bredde begrænser imidlertid
løsningsmulighederne. Det er således udelukket at lave egentlige cykelbaner på strækningen. For
lokaludvalget har det været vigtigt at afveje løsningsmulighedernes reelle effekt mod gener for
strækningens beboere og trafikanter. Vi mener fx. ikke, der er behov for omfattende
parkeringsrestriktioner, ensretning el. lign.
Sammen med kommunens folk (og afstemt med Politiet) er vi nået frem til et forslag med følgende
elementer:
 Der etableres et bump på Hylkedamvej mellem Værkstedsvej og Søndergade til sænkning af
farten op ad Søndergade
 Der etableres en "ventelomme" for cyklister, der kommer "fra byen" ad Søndergade og skal
krydse vejen mod Lunghøj
 Der laves en "sluse" for cyklister, der kommer fra Lunghøjsiden, så de ledes nord om "den
grønne trekant" og videre op ad Søndergade "mod byen"
Kommunen arbejder nu videre med denne løsning til gennemførelse i løbet af 2017. Se skitsen
nedenfor.
I forbindelse med drøftelserne om stiprojektet, har vi fremført behovet for at få "tydeliggjort
trafikforholdene" langs Banevolden og over for stationen. Og Kommunen har lovet at forbedre
forholdene ved bedre afstribning og afmærkning af parkeringsområderne.
I øvrigt har vi (igen) gjort opmærksom på øvrige farlige cykle-/skoleveje i vores område, herunder
ikke mindst Kingstrup og Hylkedamvej!
Maj 2017/Gelsted Lokaludvalg/PO

HUSK ! - Du kan altid
finde sidste nyt og mange informationer på :
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Kære Borgere i Gelsted og Omegn.
Vores allesammens nye multibane er snart færdig og
klar til at blive taget i brug af de mange aktive børn og
voksne i Gelsted og omegn.
På multibanens område er der mange forskellige aktivitetsmuligheder, bl.a. fodbold, parkour, tennis og udendørs fitness - redskaber, og efter sommerferien får vi
også en pannabane.

Multibanen ligger ved skolens SFO, og indvielsen kommer til at foregå d. 20. juni kl 16.
Du er meget velkommen til at deltage i indvielsen, og
tag gerne dine børn og din nabo med.
På udvalgets vegne
Jesper Navne

er, som også var købt ind til dagen fra Arla, var det nu
blevet tid til at komme i overtøjet, og gå på besøg hos
bondemanden Niels Eriksen på Gelstedgård.
På gården er der køer, som børnene længe havde glæder sig til at se. Udover køerne, så har Niels også en del
store flotte maskiner som også fangede både børn og
voksnes opmærksomhed.

I kostalden var Niels klar med en lille rygsæk fra Arla,
med forskelligt indhold i til hvert barn. Bl.a.. var der en
kop i tasken, som børnene kunne få fyldt op med frisk
komælk lige fra mælketanken.
Efter at have brugt mange af vores sanser rundt på
gården, høre, føle, smage og lugte sanser osv. var det
tid til at vende tilbage til Gelsted Hallen, hvor vi kunne
indtage vores madpakker.

Dagplejen på Bondegården d.10 maj.
Onsdag d.10 maj afholdt dagplejen i Gelsted /
Ejby fældes dagplejedag i Gelsted.
Dagplejen havde inviteret alle forældre & bedsteforældre med til at deltage i dagen.
Opbakningen var stor, der var ca. 100 forældre & bedsteforældre som lagde vejen forbi, sammen med børn
og dagplejere var det samlede antal i alt oppe på ca.
170 deltagere.
Efter en fantastisk formiddag, med højt humør, og en
masse snak, både i hallen og på Bondegården, var børnene trætte og skulle hjem til en god og tiltrængt middagslur.
Kæmpe stor TAK til alle sponsorerne for at være med til
at gøre denne dag mulig.

Dagen startede i Gelsted Hallen, hvor der var gjort klar
til fælles formiddagsmad med hjemmebagte boller, frisk
frugt, grøntsager, ost, smør, mælk osv.
Til børnene var der indkøbt små drikkedunke fra Arla de
kunne tage mælk eller saft med i.
Da alle havde nydt deres formiddagsmad, siddende på
picnictæpper rundt i hallen, og børnene havde leget
med de fremsatte redskaber samt hoppet på hoppekø-

Hansens frugt & Grønt.
Gelsted Brugsen.
Ejby Brugsen.
Rema Ejby.
Ejby/Gelsted Hallerne Samt
Niels Eriksen Gelstedgård.
Mange glade dagpleje hilsner fra alle Ejby & Gelsteds
dagplejere.
Charlotte Jørgensen
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Referat af generalforsamling i
Gelsted Bladet
torsdag, den 27. april 2017

Afbud fra Gunvor Schmidt (stedfortræder Rune
Schmidt)

Der var følgende dagsorden til generalforsamlingen:
1.
Valg af dirigent, stemmetæller samt
protokolfører
Rune Schmidt valgtes til dirigent og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt og rettidigt varslet.
2.
Beretning
Beretning v/formanden. – Beretningen kan ses på Gelsted Bladets hjemmeside: www.gelstedbladet.dk.
Beretningen godkendt uden bemærkninger.
3.
Regnskab
Rune fremlagde regnskabet for Gelsted Bladet fra april
2016 – april 2017. – Regnskabsåret går fra april til
april.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. –
Regnskabet kan ses på hjemmesiden.
4.
Indkomne forslag
Ingen.
5.
Valg til bestyrelsen
På valg: Kirsten, Steen, og Birgitte
Steen og Birgitte blev genvalgt – Kirsten ønskede ikke
genvalg.
Karsten ønskede at træde ud af bestyrelsen, der skulle
derfor vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer.
Peder W. Jensen og Lone Warren blev valgt ind i bestyrelsen.
6.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Suppleant Anne Marie Petersen – ønskede ikke genvalg.
Kirsten træder ind som suppleant – ligeledes blev Rune
valgt til suppleant.
7.
Valg af revisor
Erik Jacob Petersen blev genvalgt som revisor.
8.
Valg af revisorsuppleant
Irene Jensen blev genvalgt som revisorsuppleant.
9.
Eventuelt
Det blev nævnt, at det er vigtigt, at bestyrelsen fortsat
skriver indlæg til bladet.

Snyd ikke de unge for erhvervspraktikken
Af formand for Dansk Byggeri Fyn, Dan Johansen
Folkeskolen handler ikke kun om bøger. Folkeskolen
har også en forpligtigelse til at forberede eleverne til
deres videre færd i livet, og dermed også på de mange
muligheder for uddannelse og job, som venter på dem
efter folkeskolen.
Det er ikke et nemt valg for de unge elever, og slet
ikke uden at man har prøvet at snuse lidt til livet på en
arbejdsplads eller forskellige fag. Derfor er erhvervspraktikken en oplagt mulighed, der giver de unge et
indblik i de fremtidsmuligheder, der er, og mindst lige
så vigtigt hvor arbejdsløshedsprocenterne er tårnhøje,
og hvor der er gode chancer for at få et job. Det er der
netop i bygge- og anlægsbranchen, hvor der overalt i
landet bliver mangel på kloge hoveder med hænderne
skruet rigtigt på. På Fyn ses det tydeligt på de mange
byggepladser i bybilledet i fx Odense, men også Svendborg har mange store byggeprojekter klar til at forlade
tegnebrættet og blive ført ud i virkeligheden.
Alle de unge behøver ikke i erhvervspraktik som håndværker, men for de elever, som gerne vil vide mere om
branchen og arbejdet, åbner mange lokale virksomheder gerne døren for dem. Vi kommer i 2025 til at
mangle 14.000 faglærte alene i byggeriet, så derfor er
praktik i en lokal virksomhed en oplagt mulighed for at
åbne flere unges øje for netop erhvervsuddannelserne.
Det er en af årsagerne til, at Dansk Byggeri i dette års
analyse af kommunernes erhvervsvenlighed også måler
kommunerne på, om de kommunale folkeskoler giver
eleverne mulighed for at komme i erhvervspraktik.
Jeg håber, at mange af vores fynske folkeskoler klarer
sig godt på netop dette område. Det er vigtigt, hvis
vores lokale virksomheder også i fremtiden skal kunne
ansætte de medarbejdere, de har brug for, ligesom
skolerne også gør eleverne en tjeneste ved at hjælpe
dem med at de træffer et erhvervsvalg, der sikrer dem
arbejde.
Venlig hilsen
Anette Sørensen

Farvel til en god bestyrelseskollega

Lone Warren

Cykelsmeden Aarup
Mandag - fredag kl 1200 – 1730
Lørdag kl. 9.30 – 13.00
Søn.- helligdage lukket
Vi sælger og reparer alle Cykler,
kørestole, rollator samt el-crosser

Bredgade 24 th.- Aarup - tlf. 91552019
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Formanden for Gelsted Bladet Steen Asbjørn, takker
Karsten Laursen for godt samarbejde i Gelsted Bladets
bestyrelse.
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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.

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

Ejby Skakklub – Plejecenter

Frimærkeklubben i Gelsted
2 månedlige aftenmøder i vinterhalvåret i håndgerningslokalet på
Gelsted skole.
Frimærkets venner, Tlf. 64 4918 34

Egebo, Anlægsvej 9, 5592 Ejby.
Tirsdage fra kl. 19:00. Formand
Poul Jacobsen - Tlf. 40 83 36
16 ”Kig ind, alle er velkomne,
begynderhold etableres og
undervises fra kl. 18:30”

Foreningshuset Holmegaard

Gelsted Seniorklub

Støtte og udvikle idræts- fritidskultur- kreative- og folkeoplysende aktiviteter.

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

Vi spiller hver mandag kl. 14:00
ved Holmegården fra midt i April

Tlf. 28949636.

Bankospil

Hver torsdag kl. 19.00 i
Gelsted forsamlingshus. G.G.&.I.E

VIL DU GERNE LÆRE
AT HÆKLE..... STRIKKE....
SY..... eller ???
Foreningshuset Kreative Design Forening
Formand: Conny KærhaveAndersen
Tlf. 2388 0413
E-mail connyka@ejbynet.dk

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 : 42 92 47 11 .
www.gelstedseniorklub

Gelsted Borgerforening

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

Gelsted Dartklub

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

SERVICESIDE:

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
Skoletandplejen
Ejby Skole.
Tlf. 88 88 55 17.
S.F.O.
Tlf. 88 88 55 50.
GelstedBladet :
post@gelstedbladet.dk
www.gelstedbladet.dk
Tlf. 6449 1005
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.
Graver Tanderup: 2179 5325
Graver Gelsted: 2341 0335
Kirkekontor:
2146 8103.
Gelsted Børnehus
Koldinghave 3. Tlf. 88 88 54 55.

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

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

Gelstedjagtforening

Formand: Lars Mørk Hansen
Mobil: 2163 8412
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Husk ! DEADLINE næste nummer - Mandag d. 24/7 kl. 18:00

Invitation til friluftsgudstjeneste

Spejdergruppen Husby-Tanderup-Gelsted inviterer i samarbejde med Tanderup
kirke og menighedsrådet til friluftsgudstjeneste
tirsdag den 13. juni 2017
Alle er velkommen til at deltage og vi håber på, at se rigtig mange til dette sommer
arrangement.
Det vil blive afholdt som en picnic, hvor I selv kan medbringe tæppe/stole og
madkurv.
Der vil være mulighed for at købe pølser, hjemmelavet kartoffelsalat/pasta, brød,
kaffe, kage, is og drikkevarer.
Til arrangementet vil der være boder med spejderaktiviteter, ansigtsmaling og
anden underholdning for hele familien.
Boderne åbner kl. 17.

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

Vi sætter et stort telt op, så vi kan garantere tørvejr.
Der er gode parkeringsmuligheder ved Tanderup skole
og følge vejen mod spejderhytten, hvor man kan gå ad kirkestien.
Adresse: Præstegårdsvej 17, 5591 Gelsted
Husk ”lommepenge” til boderne, overskuddet går til spejdernes støtteforening.
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Vi er
medlem af

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

Poul Jensen

40781100

Ejby Apotek

Algade 11, Ejby · Tlf. 63 46 51 00

Aarup Apotek
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Bredgade 60, Aarup · Tlf. 63 46 51 05
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Vi bygger, renoverer og
bevarer Danmark

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

Vissenbjerg Apoteksudsalg

1205 S

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

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

Støt vore

annoncører,
- Handel lokalt !

Industrivej 6
5592 Ejby

*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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