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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.
Bladets deadline skal overholdes
Deadline står altid på denne side. Alle
artikler, meddelelser, m.m. bedes om
muligt sendt som elektronisk fil, evt.
som e-mail, eller word dokument, til:
post@gelstedbladet.dk
Evt. papir billedmateriale sendes til:
Deslers Grafisk Hus, Vagtelvænet 10, 5610
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Evt. billeder der ønskes bragt i GELSTED
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mindst 1 MB. Hvis billederne er mindre
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Se meget mere: www.gelstedbladet.dk
GELSTED BLADET kan ikke holdes
ansvarlig for indhold, trykt i bladet,
der er indsendt af brugerne af bladet.
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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.
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. Gelsted Bladet lever af vore
annoncører, uden dem intet blad, så vi
bringer ikke kritiske indlæg om virksomheder der annoncerer i dette blad !
Vi bringer ikke anonyme henvendelser,
og bringer heller ikke personlige angreb
på andre navngivne personer.
Venlig hilsen
Redaktionen

Til foreninger, klubber, firmaer med mere...
Hvad sker der i fremtiden hos jer ? Hvad
har I af aktiviteter på programmet ? Hvis I
sender jeres planer, og hvad der nu ellers
sker hos jer lidt ud i fremtiden, bringer vi
det gerne her i GELSTED BLADET, og for
at støtte økonomien er det gratis!
Så fat tastaturet og få sendt jeres aktivitetsprogram til: post@gelstedbladet.dk
Så bringer vi det i bladet - (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 et nyt firma, lavet noget
nyt i det gamle? Send din historie til os det er gratis reklame. Skriv og send inden
det er for sent. Du kan se deadline på:
www.gelstedbladet.dk.

MASSØRERNE I GELSTED

Malermester
Michael A. Taylor
Tlf. 20 22 80 62

SUNDHEDSKLINIKKEN
Bettina & Kaj Mariager
Grønnegade 2 / 5591 Gelsted
TLF. 2421 0888

Dansk Dæk Service
-DÆK TIL ALLE FORMÅLOdensevej 35 · Gelsted · Tlf. 64 49 10 63
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53-årig agave blomstrer i Søndergade
En 53-årig agave er gået i blomst for første
- og sidste gang, da den vil dø, når den
har afblomstret.
Blomsten og dens ejer flyttede til Gelsted
i slutningen af 2017, og det var ejerens far,
der har været gartner, der har haft den fra
spæd plante og passet den i de mange år.
For nogle år siden døde faderen efter forgæves at have ventet på, at agaven skulle
blomstre.
Nu har datteren arvet planten, og i foråret
opdagede hun, at den var begyndt at sætte
blomsterstand.
Sidst planten blev fotograferet, var blomsten næsten sprunget ud, og stilken blev
målt til 4 meter og 30 centimeter.
Det er et enormt flot syn, nu må vi se, om
den anden plante, hun har arvet, der ”kun”
er 43 år gammel, også vil blomstre om 10 år.

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.

Egen import
og design
af pokaler.
Gravering i

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

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

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

Kirsten Hansen

Manglende blad?
Hvis du ikke har modtaget
GELSTED BLADET, kan du sende en
mail til: post@gelstedbladet.dk eller
ringe til Peder Wendelboe Jensen
på tlf. 30 12 63 30

Vidste du..
At du kan hente ekstra numre af
GELSTED BLADET i vore kirker
og på biblioteket i Ejby

Annoncer i
GELSTED BLADET
Fra kun kr. 600,- kan du have en
annonce med i GELSTED BLADET
for et helt år.

GELSTED BLADET
online
Du kan finde alle de tidligere
udgaver af GELSTED BLADET på
www.gelstedbladet.dk
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NYT i AnneMona
klinikken
Den 10. august 2018 starter Charlotte som
Gelsted
Marked 2018
negleteknikker i AnneMona klinikken.
Charlotte laver både gelenegle og acrylnegle samt Shellac lakering.

Torsdag 16. august 2018

Gelsted Marked
PROGRAM
2018

Desuden tilbyder Det
hun Japansk
lifting
- som har åbent
Kl. 17.00-21.00
Muntre
Køkken
Gelsted Marked 2018
er en ansigtsmassage
med økologiske
Kl. 18.00-20.00
”Gratis”
spisningprofor byen i Rock Teltet. Spilopperne
dukter - et alternativ
til botox. Hun kan også
underholder
lægge makeup til (billetter
festlige lejligheder.
købes i Brugsen)
Torsdag
16. august 2018
Kl. 19.00-22.30
Stort Markedsbanko i Laden
v. GG&IF
Kl.
17.00-21.00
Det Muntre Køkken har åbent
Charlotte har 14 års
erfaring
og kommer
Kl. 19.00-23.30
Bendt
Aaen
spillerfrai Musikcafeen
Kl. 18.00-20.00
”Gratis” spisning for byen i Rock Teltet. Spilopperne
Langeskov, hvor hun
selv har
klinik. Hunhar åbent
Kl. 19.00-24.00
Herning
Tivolipark
underholder
vil være
i klinikken
hver torsdag og fredag,
Kl. ca.
22.15
Markedsåbning
v. Borgmester Johannes Lundsfryd
Jensen
(billetter købes
i Brugsen)
- tidsbestilling
telefon 25141843
Kl. ca.
22.30 på KÆMPE
festfyrværkeri. Kl. 19.00-22.30
Stort Markedsbanko i Laden v. GG&IF

Kl. 19.00-23.30
Bendt Aaen spiller i Musikcafeen
Kl. 19.00-24.00
Herning Tivolipark har åbent
Da vi gerne vil byde Charlotte
Fredag
17.
august
2018
Kl.
ca.
22.15
Markedsåbning
v. Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen
velkommen til Gelsted,
Kl.
ca.
22.30
KÆMPE
festfyrværkeri.
Kl. 07.30-09.00
Gratis
morgenkaffe
for
kræmmere
åbner vi klinikken
Kl. 08.00
Markedspladsen
åbner
lørdag den 11. august
2018
kl. 10.00
Gelsted
underholder
vedaugust
Smugkroen
fra kl. 11.00 – 13.00,
hvor viBørneunivers
byder på
Fredag 17.
2018
Kl. 11.00-17.00
Hans
Henrik
Musik
spiller
i
Smugkroen
lidt forfriskninger og håber at se rigtig
Kl. 07.30-09.00
Gratis morgenkaffe for kræmmere
Kl. 17.00-23.00
Kondal-Duo
spiller i Smugkroen
Kl. 08.00
Markedspladsen åbner
mange, som har lyst
til at hilse på.
Kl. 18.00-01.00
Bodega Duoen spiller i Musikcafeen
kl. 10.00
Gelsted Børneunivers underholder ved Smugkroen
11.00-17.00 spiller
Hanstil
Henrik
Musik spiller i Smugkroen
Kl. 19.00-02.00
Bendtklinikken
Aaen og DiskotekKl.Night-Event
bal i Laden
På gensyn i AnneMona
Kl.
17.00-23.00
Kondal-Duo
spiller
i Smugkroen
Kl. 19.00-01.00
Diskotek
TRENDY
i
Rock
Teltet
Gelsted Byvej 5
Kl.
18.00-01.00
Bodega
Duoen
spiller
i Musikcafeen
Kl. Anne,-01.00
Herning Tivolipark er på pladsen
Mona og Charlotte
Kl. 19.00-02.00
Bendt Aaen og Diskotek Night-Event spiller til bal i Laden
Kl. 19.00-01.00
Diskotek TRENDY i Rock Teltet
Lørdag 18. august 2018
Kl.
-01.00
Herning Tivolipark er på pladsen

Kl. 07.00
Kl. 09.00
Kl. 07.30-09.00
Kl. 08.00
Kl. 08.00-12.00
Kl. 10.00-16.00
Kl. 12.00-13.00
Kl. 12.00-16.00
Kl. 14.00

Kl. 17.00-23.00
Kl. 19.00-01.00
Kl. 19.00
Kl. 19.30-02.00
Kl. 20.00-01.00
Kl.
-01.00

Hestemarked åbner
Udstilling af veteranbilerLørdag 18. august 2018
Gratis morgenkaffe for kræmmere
Kl. 07.00 og hestehandlere
Hestemarked åbner
Udstilling af veteranbiler
Markedspladsen åbner Kl. 09.00
Kl. 07.30-09.00
Gratis morgenkaffe for kræmmere og hestehandlere
Børnemarked på asfaltvejen
Kl.i 08.00
Hans Henrik Musik spiller
Smugkroen Markedspladsen åbner
Børnemarked på asfaltvejen
Gratis sildebord i Laden Kl.
for08.00-12.00
kræmmere og
hestehandlere
Kl. 10.00-16.00
Hans Henrik Musik spiller i Smugkroen
Underholdning og Aktivitet
ved
GGIF
i
Rock
Teltet
Kl. 12.00-13.00
Gratis sildebord i Laden for kræmmere og hestehandlere
Kl. 14.00 præcis er der salg
af
resterende
spisebilletter
Kl. 12.00-16.00
Underholdning og Aktivitet ved GGIF i Rock Teltet
til markedsspisning kl. 19.00
Kl. 14.00
Kl. 14.00 præcis er der salg af resterende spisebilletter
Bendt Aaen spiller i Smugkroen
til markedsspisning kl. 19.00
Kl. 17.00-23.00
Bendt Aaen spiller i Smugkroen
Kondal-Duo spiller i Musikcafeen
Kl. Senest
19.00-01.00
Kondal-Duo
i Musikcafeen
Markedsspisning i Laden.
afhentning
af madspiller
kl. 19.30
Kl.
19.00
Markedsspisning
i
Laden. Senest afhentning af mad kl. 19.30
Diskotek Night-Event spiller til markedsbal i Laden
Kl.
19.30-02.00
Diskotek
Night-Event
spiller til markedsbal i Laden
Diskotek TRENDY i Rock Teltet
Kl. 20.00-01.00
Diskotek TRENDY i Rock Teltet
Herning Tivolipark er påKl.pladsen
-01.00
Herning Tivolipark er på pladsen

Søndag 19. august 2018

Kl. 07.30-09.00
Kl. 08.00
Kl. 09.00
Kl. 11.00-17.00
Kl. 13.00-14.15
Kl.
-17.00
Kl. 17.00

Søndag 19. august 2018

Kl. 07.30-09.00
Gratis morgenkaffe for kræmmere
Kl. 08.00
Markedet åbner
Udstilling af veteranbiler Kl. 09.00
Kl. 11.00-17.00
Bendt Aaen spiller i Smugkroen
Kl. 13.00-14.15
KANDIS underholdning i Kl.
Rock Teltet
-17.00
Herning Tivolipark er påKl.pladsen
17.00
Markedet slutter på festlig vis.

Gratis morgenkaffe for kræmmere
Markedet åbner
Udstilling af veteranbiler
Bendt Aaen spiller i Smugkroen
KANDIS underholdning i Rock Teltet
Herning Tivolipark er på pladsen
Markedet slutter på festlig vis.
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Anders Lund Madsen med formændene for borgenforeningen
Katrine Kolind og gymnastikforeningen Elisabeth Christiansen

Jubilæumsmiddag leveret af la Posta

Brødene Fisk

50 års jubilæumsfest i Husby 2018
Borgerforeningen og Husby-Tanderup
Ungdoms Gymnastikforening har begge
haft 50 års jubilæum inden for det sidste
år, derfor havde begge foreninger besluttet
at gøre sommerfesten til en jubilæumsfest.
Torsdag den 31. maj mødte ca. 20 frivillige op på sportspladsen for at rejse telt og
gøre klar til sommerfesten. - Blandt mange aktører var Hans Lundegaard god for en
traktor med lift, Martin sørgede som sædvanlig for, at der var strøm til det hele og
Lars Henrik havde skruemaskinen med, så
baren som udgangspunkt blev stabil. Da
det hele var på plads, blev der serveret pizza, så var aftensmaden også klaret.
Anders Lund Madsen med
Fredag underholdt Anders Lund Madsen
med sit Road Show, hvor han satte HusbyTanderup ind i en større sammenhæng med
billeder på et improviseret papirlærred i
storformat og skægge historier. Der var mimekonkurrence, hvor hans bog om ord, der
ikke findes, blev udloddet til den, der kunne
gætte, hvad han mimede. Det var Hanne fra
Emtekær, der var så heldig at gætte løsningen: Husby gamle Skole!! Lattermusklerne
var på hårdt arbejde hele aftenen.
Loppemarked
Lørdag formiddag startede festlighederne
med det helt store loppemarked. Der var
mange stande, men ikke så mange hand-

lende, og det var nok mest børnenes boder med legetøj, der gik bedst. Men vi var
beriget med et helt fantastisk sommervejr,
hvor vi skulle søge ly for solen - og ikke
for regnen.

Efter hovedretten blev årets sportsnavn
og årets borger kåret. Som I kunne læse i
forrige Hovsa blev årets sportsnavn Anne
Mette og årets borger blev Vagn Åge Føns
- begge fuldt fortjente og gode valg.

Den blå Planet var rykket til Husby
Klokken 12 kom Den blå Planet til Husby,
og der var underholdning om fisk i alle afskygninger; levende som døde. Et højdepunkt var en stor blæksprutte med 8 arme.
Da den blev parteret fandt vi dens næb vidste I at den havde sådan et?
Brødrene Fisk formidlede deres store viden om havets dyr på en helt fantastisk
måde. Store søstjerner kunne klappes,
levende taskekrabber viste, hvordan de
kunne knuse blåmuslinger. Både børn og
voksne fik lært en masse nyt om fisk og
skaldyr uden at skulle tage til den lange vej
til Den blå Planet i København.

I anledning af jubilæet var alle tidligere
formænd for begge foreninger inviteret
med og Elisabeth havde skrevet en blændende jubilæumssang med en tekst, der
samlede og hyldede 50 år for foreningslivet i lokalområdet.

Festmiddag
En masse glade; unge og gamle, børn og
voksne var mødt op til fest i teltet lørdag
aften og festligt blev det.
I anledning af 50 års jubilæet var der bestilt mad ude fra. Det var restaurant La
Posta i Assens, der serverede en italiensk
buffet i særklasse; lækkert kød, gode salater, kartofler fra Møllegaard, og sovsen
manglede heller ikke.

Efter taler og sang blev der serveret en fin
desserttallerken med 3 slags kage og friske
jordbær - et imponerende syn, da 175 tallerkner med dessert stod klar til servering.
Efter en dejlig middag spillede et super
syvmands orkester op til dans og rigtig
mange fik sig en svingom til noget helt forrygende god dansemusik.
En stor tak til begge foreninger for jeres
store arbejde med at lave denne fantastiske 50 års jubilæumsfest for alle, der bor
i Husby-Tanderup - hvor er vi heldige, at
der stadig er foreninger og ildsjæle til at
bære dem.
Og – endnu et til lykke med jubilæet.
Elisabeth Christiansen
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Bagagerumsmarked i Gelsted
Solen skinnede flot og klokken var knapt

09:00, da de første kræmmere begyndte at
stille op.

For andet år i træk var der bagagerumsmarked på torvet i Gelsted, og små 30 boder var stillet op, klar til at tage imod de
mange besøgende.
Med alt lige fra specielle knallerter til flotte malerier var der alt, hvad hjertet kunne
begære, og torvet var godt besøgt først på
dagen. Desværre satte en regnbyge stopper for det gode humør. Midt på dagen begyndte det desværre at regne, og flere pakkede sammen. Regnen afholdt også mange
besøgende fra at komme.

En stor tak til de flinke sponsorer:
•
Gelsted Slagteren
•
Gelsted Kro og Hotel
•
Annemona Klinikken
•
Sundhedshuset
•
Klippehulen
•
SuperBrugsen Gelsted
•
Gelsted Motorkompagni
•
Ejby Stenovn Pizza
•
Skoda Ejby
•
KH Anlæg og Planteservice
•
Morten Thomsen
Og en stor tak til Cakevision, Det søde køkken for at stille toiletfaciliteter til rådighed.
På vegne af arrangørerne vil vi gerne sige
tak og på gensyn næste år.
Morten Thomsen

APS

I år kostede det 50 kr. at få en stadeplads,
og pengene gik ubeskåret til forældrerådets indkøb af el-cykler til børnehaven.
Men udover pengene fra stadepladserne
blev der også afholdt et lotteri, hvor gavmilde sponsorer havde doneret gaver.

Samlet blev der indsamlet 3335 kr. til
forældrerådets indkøb af el-cykler.

Holmelund 32, Aarup
Tlf. 64 49 12 23 - hojlund.dk
BRÆNDSEL . STRØELSE . DYREFODER . HUS & HAVE
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Stemningsbilleder fra Klovneløb

Vi reparerer også din bil
Vi reparerer også din bil

Husby Auto Storegade 23
5592 Ejby - Tlf. 64781446
Husby Auto Storegade 23
5592 Ejby - Tlf. 64781446

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

www.lebaek.dk
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Lidt nyt fra
Hobbyklubben
I Hobbyklubben for børn havde vi i foråret
nogle rigtig hyggelige timer på de to hold,
som blev oprettet.
Der blev kreeret mange fine ting – og mange forskellige materialer har været i brug.
Vi afsluttede med at lave nogle rigtig flotte
billeder, hvor farvestrålende farvekort ved
brug af standsejern blev omdannet til emner, som blev limet på billedpladen. Rigtig
fine effekter som frembragte sjove og flotte
kunstværker.
Vi er i gang med at planlægge efterårets
aktiviteter og forventer at starte hold op i
slutningen af september/starten af oktober.
Ved du allerede nu, at du gerne vil med
på hold, kan der ske tilmelding på telefon
27156125, Ann-Britt Larsen.
Detaljeret program for vores hold vil blive
slået op på FB, Gelsted.dk samt Skolens
Intra.
Efteråret vil også byde på kurser for voksne
i Glaskunst. Her arbejder vi med koldglas,
der skæres, farves og formes til sjove figurer eller fade og skåle. Er I et hold på minimum 6 personer, som har lyst til at prøve
dette, er I velkomne til at kontakte os for
en aftale.
Rigtig god sommer
Ann-Britt Larsen

Geoteknik og Miljøopgaver, så er det Boreteknik A/S

Alt i hjemmeslagtning,
pålægsfade og lækkert kød
8

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

Benjamin mobil nr.: 29 40 75 87 - Arne mobil nr.: 22 10 72 84

www.gelstedbladet.dk

Prøv karate
Prøvetræning i HTUG (Husby-Tanderup
Ungdoms- og Gymnastikforening) karate
har været en succes – vi fortsætter
Skulle du hen over sommeren se et barn
lave et flyvespark fra pontonen ved Sdr.
Åby strand, så er det formentlig blot et barn,
der har deltaget aktivt i karate prøvetræningen, og som selvfølgelig forbereder sig til
den egentlige opstart i slutningen af august.
Der har været gennemført en række karate-prøvetræninger i gymnastiksalen på den
tidligere Tanderup skole. Til træningen har
der været mellem 5 og 10 børn pr. hold, der
var motiverede, lyttende og klar til alverdens svære øvelser og sjove japanske ord.
Børnene har arbejdet hårdt med et udpluk
af pensum op til den første graduering. - Og
dermed er vi allerede godt i gang med sæsonen, når vi for alvor starter i august.
Mere konkret har træningen budt på mærkelige stillinger, slag/stød, parader og spark,
let sparring, gulv/brydekampe for de mindste og kata (serie af teknikker) for de ældste.
Og for alle en del arm- og mavebøjninger.
Børnene har nok erfaret, at det kan være
svært at have styr på sin krop, at de faktisk
kan svede, og at ikke alt i livet foregår på et
PS4 (hvile) pulsniveau. Det er i øvrigt her,
at et centralt karate begreb, nemlig ydmyghed, kommer ind i billedet.
De (vi) må erkende, at der er meget at
lære og kun ved at acceptere, at der er meget, som ikke sidder ”lige i skabet”, er der
grundlag for at arbejde pivhårdt på at blive
bedre. At børnene på nuværende tidspunkt
er helt med på denne tilgang, er nok mere
drøm end virkelighed, men de har i hvert
fald været villige til at træne (lidt) hårdt, og
vi kan jo håbe, at de tager den til sig.
Karate do (vej) handler om hele tiden at blive bedre, lidt lige som med et bonsai træ.
Vi starter op på efterårssæsonen lørdag den
25. august, og der er hold for både børn og
voksne, og det betyder selvfølgelig ikke noget,
hvis du ikke har deltaget i prøvetræningen.
Træningstiderne er gengivet på denne side.

Kunne du tænke dig at prøve kræfter med
karate skal du blot møde op i træningsbukser og T-shirt (husk en drikkedunk). Vi træner i gymnastiksalen på den tidligere Tanderup Skole, Tanderupvej 51, 5591 Gelsted.
Karate kan trænes af alle uanset alder, og
det er en god måde at komme i form på og
få trænet hele kroppen.
Hvis du har spørgsmål i relation til karate
i Husby-Tanderup kan du maile til morten.
poulsen@sas.com eller ringe på 51387899.
Morten Poulsen, Chefinstruktør

Hold

Træningstider

Børn, 8-11 år

Onsdag kl. 18.00-19.00
og lørdag kl. 9.30-10.30

Børn, 11-14 år

Onsdag kl. 19.00-20.00
og lørdag kl. 9.30-10.30

Voksne, 15 år og ældre

Onsdag kl. 20.00-21.30
og lørdag kl. 10.30-12.00

NEM OG LÆKKER AFTENSMAD
- til en go’ pris
Wienersnitzel

Steak af oksehøjreb

Mørbradgryde

Spareribs

Kroens hakkebøf

Ekstra sovs ............................. 20,Ekstra kartofler ...................... 20,Pommes frites ....................... 25,-

med brasede kartofler,
skysovs, ærter ......................... 125,med ærter og råstegte
kartofler .................................. 135,med pommes frites,
mixed salat & dressing ........... 100,-

med grøntsager, pommesfrites
og whiskysovs ........................ 150,Fra april - september ................. 105,-

Bestil mad ud af huset til din næste fest hos os

Søndergade 1 · 5591 Gelsted
Tlf. 64 49 10 68
www.gelstedkro.dk
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Tak til mine tidligere bestyrelsesmedlemmer
I sidste nummer af GELSTED BLADET
var der en velfortjent tak til Kirsten Hansen, der ikke ønskede at fortsætte i GELSTED BLADET’s bestyrelse.
Jeg vil her i kraft af mit tidligere tætte samarbejde med Kirsten i GELSTED BLADET’s bestyrelse også sige tak for det gode
samarbejde, vi har haft og også for det gode
venskab, der opstod.
Samtidig mener jeg, at Anne Marie Petersen, der også var medlem af GELSTED
BLADET’s bestyrelse, og en fantastisk korrekturlæser, også fortjener en kæmpe tak

for det store arbejde, hun gjorde for bladet, års tid siden, fortsatte han alligevel med at
og også her en tak for vort fortsatte venskab. modtage en kasse af bladet, leveret til sin
En anden, som også fortjener en kæmpe tak garage, og cyklede rundt og afleverede blafor arbejdet som revisor for Gelsted Bladet, det til omegnens kirker, og andre der ikke
gennem jeg ved ikke hvor mange år, Erik fik bladet omdelt. – Bent skaffede også
Jakob Petersen, og som også var med til at bladet rigtig mange annoncører, men det er
starte GELSTED BLADET. Tak for et altid desværre ikke vel set længere.
godt og veludført revisor arbejde.
1000 tak til jer alle, det var en fornøjelse at
Jeg vil også sige tak til Bent (smed) Nielsen, arbejde sammen med jer, da vi var med i
som også var med i GELSTED BLADET’s GELSTED BLADET’s bestyrelse.
bestyrelse i rigtig mange år, og gjorde et
kæmpe arbejde for bladet.
Steen Asbjørn, - tidligere formand
Efter at Bent stoppede i bestyrelsen for et Hauge
og redaktør
for Gelsted
Bladet
Energi
og Bosch

Hauge Energi og Bosch
gaskedler
– Et sikkert
valg!
Hauge Energi
og Bosch
gaskedler – Et sikkert valg!
gaskedler – Et sikkert valg!
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Energi
– Markedets laveste gasforbrug
– Markedets laveste elforbrug
fra
Hauge
Installation
– Markedets
Markedets
laveste
gasforbrug
–
laveste
elforbrug
Lavt støjniveau

Gelsted Motorkompagni
Gl. Odensevej 12
5591 Gelsted
Tlf. 6449 1340
automester@gelsted.dk
www.gelsted-motor.dk

Markedets
laveste
elforbrug
støjniveau
–– Lavt
Markedets
laveste
gasforbrug
108%
nyttevirkning
Lavt
støjniveau
nyttevirkning
–– 108%
Markedets
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Altid
god
rådgivning
– Altid
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nyttevirkning
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Lavt god
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Motionscenter i Gelsted-Hallen
Se mere på: www.eikmotion.dk
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Nyt ansigt bag disken
hos Gelsted Slagteren
Nyt ansigt bag disken hos Gelsted Slagteren
er Annika Davidsen. Annika er ny butikschef og har allerede introduceret mange nye
og spændende specialiteter, blandt andet til
grillen som kører på højtryk netop nu.
Annika kommer fra en stilling hos Slagter
Lund i Middelfart, hun er udlært delikatesseassistent og har været der i 8 år.
Annika har bl.a. fået ansvaret for udvikling af nye specialiteter og tilbehør til butikken, så kom endelig ind og få en snak
om nye ideer til både hverdag eller fest.
Kunderne kan forvente mange spændende
overraskelser, når de besøger slagterbutikken i Gelsted. Men det betyder til gengæld
ikke, at de produkter, Gelsted Slagteren er
kendt for, bliver udfaset. Der kan stadig

købes hjemmerøget hamburgerryg, medister, flæsketern, lækre flæskestege, møre
fredagsbøffer og meget mere.
Lad dig inspirere af de mange spændende
specialiteter. Kig ind til Gelsted Slagteren
og køb lækre, hjemmelavede slagtervarer
med hjem, som gør en forskel!
Butikken åbner igen efter ferie onsdag den
8. august.
Fredag den 10. august vil vi grille mange
af vores specialiteter foran butikken. Kom
forbi og få smagsprøver og en snak med
personalet om vores produkter.
Thomas Grønbæk
Slagtermester

Blive medlem af

Gelsted Borgerforening
Indbetal blot kr. 25,- for enlige
eller kr. 50,- pr. hustand på:
homebanking konto nr. 6880 - 2825353
eller til et af bestyrelsesmedlemmerne.
Husk at opgive navn og adresse.
Ved fælles hjælp
kan vi styrke lokalsamfundet.
Formand Torben Pløger
Tlf. 24 59 75 79
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Farvel og på gensyn
På falderebet, som man siger, vil jeg gerne
her i bladet sige venner og bekendte i Gelsted tak for årene der gik.
Annie og jeg flytter til Nyborg, hvor vi tidligere har boet i vores meget unge alder. I
alt har jeg nu, hvor jeg er 73 år, boet 60 år
i Gelsted. Jeg har set stationsbyen da den
var i live, og jeg har set den sygne hen som
så mange andre byer af den slags.
Uanset om det gik op eller ned, var årene
i Gelsted, set i bakspejlet, gode år. Den tid
der er gået godt, kommer ikke dårlig tilbage, siger et af de kloge gamle ordsprog. Og
det er jo sandt.
Tidligere har jeg skrevet en del indlæg her
i bladet. Jeg var også en del år i bestyrelsen for bladet. Det blev for en tid siden til

en svagere og svagere indsats. Det var der
flere årsager til, men den væsentligste var
nok, at jeg i lang tid prioriterede en anden
fritidsinteresse, en anden hobby, højere.
For tre til fire år siden begyndte jeg på et
forsøg. Jeg ville prøve, om jeg kunne skrive en roman.
Den er nu færdigskrevet og bogen udkommer på Forlaget Mellemgaard i løbet af efteråret. Vist nok i september.
Titlen endte med at blive: ”Også dine stjerner”. En stor del af handlingen er henlagt
til Gelsted. Bogen handler ikke om byen,
men om almindelige mennesker, der før
og under 2. verdenskrig må forsøge at leve
et anstændigt liv på trods af trusler om
krig og ulykker. Tilværelser i Danmark,

Tyskland og England. Skæbner ingen selv
valgte, men som flettede sig sammen ved
tilværelsens tilfældighed.
Mange af de tegn, der varslede krig og
utryghed før krigene, synes jeg desværre,
vi ser nu igen. Måske har jeg skrevet den
historie bare for at få enderne på mit liv til
at nå sammen?
Når bogen udkommer, håber jeg, nogen af
jer vil læse den. Og at nogen af jer måske
ovenikøbet vil synes om den.
Med alle gode ønsker for Gelsted og Gelsteds indbyggere takker jeg af og siger på
gensyn.
Med venlig hilsen
Karsten Laursen

Farvel og på gensyn
Ude at hænge tøj op sådan en sommermorgen. Så er der lige en der råber” godmorgen”.
Når lige at genkende Anne i farten. Altså
hendes løbende fart. Det er så sådanne ting
jeg kan komme til at savne, når vi lige om
lidt flytter til Nyborg. Tror såmænd nok at
der også der bliver råbt godmorgen, men
det bliver jo aldrig mere det samme som
her. Denne morgen var det en næsten nabo:
kendt ansigt i mere end 40 år. Engang var
hun min søns lærer og også basketball træner. Og det er netop det der med at have
kendt til mennesker i meget lang tid, og
at de også har kendt til mine børn. Andre
her har sågar kendt mine bedsteforældre,
måske også min oldemor nede fra Solvang.
Den der oldemor havde så nogle børn. Den
ene var jo min morfar - ham med klappen
for øjet-. Han stod ofte oppe på hjørnet og
røg cigaretter som han havde hentet henne
hos Svend boghandler, måske havde han så
lige Hendes Verden-måske hed det Flittige Hænder? - rullet rundt med gummibåd,
med til min mormor. En af de andre sønner var jo Peter skomager som også boede
i Solvang.
Når det af og til hænder at jeg sidder i lægehuset venteværelse, sidder der måske en jeg
kan snakke med om dengang jeg var barn.
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Det kunne jo være den tidligere pedel Tage.
Han kom meget til mine forældre da han
var helt ung. Senere kom vi børn meget til
ham og hans søde kone Gerda . Selv nogle
af lægerne kan være med til denne snak.
Og hvis de røde stole i børneafdelingen i
venteværelser kunne snakke, så kunne de
fortælle om dengang vi selv sad i dem og
måske ventede på at få en tand trukket udmåske hos Doktor Jensen- uha. I dette hus
er der kommet mange andre søde og gode
læger og sygeplejersker til. Dem kommer
jeg alle til at savne.
Også de gamle naboer i Søndergade møder
jeg heldigvis stadig på gaderne. Enkelte
arbejdskammerater fra tiden hos gartner
Hensen- et helt kapitel for sig- byder Gelsted og gaderne også op til en god snak om
“ gamle dage”. Gerda er en af dem. Derfor blev det også til et godt venskab med
både hende og Kai. Hos dem blev vores
bekendtskab med Jacob og Annemarie
styrket. Jacob , som jo har konfirmeret mig
og vores børn. Mon han kan huske at Bente
og jeg kom drønende ind i indkørslen til
præstegården på en cykel stående på et ben
på hver sin pedal: “ hoved op- hoved ned”.
Ja sådan må det have set ud. Karstens og
mine besøg hos Jim og Birgit - lige overfor
huset hvor jeg blev født. Dem har vi delt

rigtig mange minder med fra vores barnog ungdom i Gelsted. Alt det kommer vi
til at savne.
Alle vore “ nye naboer” som vi nu har boet
sammen med i over tyve år, og haft mange
gode snakke omkring “ Bænken” og over
hækken med, vil jeg meget ofte tænke tilbage på. De gode gåture med nogle af dem.
Især Ingerlise, som lærte mig at gå mere
end tre km. Så er der den som jeg har kendt
længst, min søster. Vil savne at jeg ikke
lige laver cykelturen omkring Mølletoften
og får en lille snak. Dejligt var det også
når hendes børn og børnebørn storsmilende vinkede når vi mødte dem. Heldigvis er
der jo ikke så langt til Nyborg, så meget
fortsætter jo bare!
Glæder mig dog meget til nye udsigter fra
hjemmet, fra gåture og fra cykelture. Dog
er der den forskel at gader og stræder i Nyborg ikke kender mig, selvom jeg boede
der i et år for ca. 50 år siden. Så har de nok
glemt mig. I Gelsted er det jo som der står i
en sang at “ gaderne kender dig”. Og sådan
bliver det aldrig et nyt sted. Håber at de to
unge med deres lille søde purk, der flytter
ind på Toftevangen, må få mange gode år i
Gelsted. For det har vi haft!
Annie Laursen

www.gelstedbladet.dk
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FLERE VARIANTER

FLERE VARIANTER

Åbningstider butik
Man-Fre 8-19
Lør-Søn 8-18

Tilbuddene gælder frem til næste udgivelse af Gelsted bladet
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Gelsted Seniorklub
Siden sidste udgave af GELSTED BLADET har der været fuld aktivitet i Gelsted
Seniorklub.

Vi har som vanligt vores stand på pladsen,
og her vil vi sælge kaffe, kage, ostemad og
øl og vand.

Det startede med en udflugt til ”Lego
House” i Billund den 16. maj med efterfølgende besigtigelse af Bindeballe Gl. Købmandsgård. 49 medlemmer deltog i denne
seance.

Det vil glæde os rigtig meget, om man vil
besøge standen og aflægge os en visit. Der
vil også være mulighed for køb af medlemskort for resten af året. Disse vil blive
solgt for kun 25,- pr. nyt medlem. Eneste
krav er, at man skal være 60+ og have eller
have haft tilknytning til Gelsted og omegn.

Dernæst tog de aktive til Geografisk Have
og Mini-byen i Kolding; der deltog 16
medlemmer.
Så kom årets sommerfest, som i år var en
regulær ”grisefest” på gammeldags mallorcinsk måde.
Der var sang og musik og gris og kalv i
lange baner. Jørn Erik havde svedt sammen med grisen og Annegrethe tog godt
fat i tangenterne. Man havde til lejlighedenfået lavet nogle sanghæfter med diverse humoristiske sange, som passede godt
til lejligheden. Disse sanghæfter havde
Poul Kofoed stået for. Teksterne var blevet
forstørret godt op, så dersom nogen ikke
kunne læse teksten, så burde man være
gået til Louis Nielsen.
Der var igen fuldt hus til festen, hele 85 deltog, og vi havde en fantastisk dag sammen.
Desværre var festen også afslutningen på
vores forårsarrangementer, nu skulle det
være tid til sommerferie, men ak, sådan er
det desværre ikke.
I seniorklubben er vi ved at gøre klar til
årets Gelsted Marked, som afvikles i uge
33, den 17. til 19. august.

Efter markedet starter vi igen op i Gelsted
Seniorklub med vores onsdagsmøder fra
kl. 09.00 til 12.00, og så er det ved at være
tid til bestyrelsens eksamen.
Der er generalforsamling i salen onsdag
den 19. september kl. 09.30. Dagsordenen til generalforsamlingen er bragt andet
steds her i bladet, og vil også blive annonceret i ”Lokalavisen Vestfyn”, samt ved
mail til de medlemmer, som har en mailadresse.
Forslag til generalforsamlingen kan indleveres til bestyrelsen allerede nu, men sidste frist for indlevering er 10 dage inden
generalforsamlingen.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til vores løvfaldsfest onsdag den 3. oktober.
Tilmeldingsliste til denne fest vil blive lagt
frem onsdag den 5. september (4 uger før).
Gelsted Seniorklub ønsker jer alle en RIGTIG GOD SOMMER, det der nu er tilbage
af den. På gensyn til markedet.
GELSTED SENIORKLUB
Bente Davidsen

TLF. 4156 2674

KLIPPEHULEN
HERRE & DAMEKLIP

Jeg er flyttet i fine, nye lokaler på
Gelsted Bygade 2, 5591 Gelsted.
Kig ind og se min nye salon!

Jane Lindholm
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Åbningstider
Man & ons:
Tirs & fre:
Tors & lør:

9:00 - 20:00
9:00 - 16:00
lukket

V/ Jane Lindholm
Gelsted Bygade 2
5591 Gelsted

Find mig også på facebook!

Billeder fra vores ”Grisefest”.
Se yderligere info om Grisefesten på vores
hjemmeside: www.gelstedseniorklub.dk

www.gelstedbladet.dk

Kendt slagter vender hjem
Efter at have været slagtersvend af flere
omgange i SuperBrugsen Gelsted, vender
37-årige Pia Ellebæk snuden hjem igen for
denne gang at sætte sig ved roret som slagtermester i SuperBrugsen Gelsted.
Pia bor i Gelsted med sin mand Henrik og
to børn, Max og Victoria.
Pia er kendt for kvalitet og altid smilende
kundeservice; og Pia og hendes team står
klar til at hjælpe vores glade kunder.

GENERALFORSAMLING

Vi hakker frisk kød mandag til fredag og
har betjent disk samt lækre udskæringer
om fredagen.
Planer for fremtiden er mange, men en ting
er sikkert, kvaliteten er altid er i højsædet.
Vi er glade for at byde Pia velkommen i
SuperBrugsen Gelsted.
Troels Holmegaard
Uddeler

19.
SEP.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
i Gelsted Seniorklub
Onsdag den 19. september 2018 kl. 09.30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab for året
4. Indkomne forslag
(forslag skal være indleveret til bestyrelsen
senest 10 dage før generalforsamlingen)
5. Valg af bestyrelse:
på valg er:
a. Bente Davidsen
b. Inger Steiner (ønsker ikke genvalg)
6. Valg af suppleanter:
på valg er: Agnete Lysholt
7. Valg af revisor:
på valg er: Otto Egedal
8. Valg af revisorsuppleant:
på valg er: Poul Christensen
9. Eventuelt
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GELSTED - TANDERUP PASTORAT
www.gelstedkirke.dk - www.tanderupkirke.dk

Open Air Gudstjeneste hos spejderne:
Tirsdag d. 12. juni var der sommerafslutning hos
spejderne i Husby-Tanderup-Gelsted. Det var slutningen
på en fantastisk spejdersæson, som indeholdt både
inde- og udeaktiviteter, - og lejrture i foråret. Spejderne
er glade for at kunne have Open Air Gudstjeneste som
sommerafslutning i samarbejde med kirken.
Grillen var tændt op, og der blev spist aftensmad i
fællesskab med familierne i det dejlige sommervejr

Efter Gudstjenesten delte Mikael ti-årsmærker til de
flittige spejdere:
Sara, Jasper, Anna, Mads, Oliver og Markus.

Her indleder kirkernes ungdomskor gudstjenesten

En spejder:

Nadverbordet var dækket med brød og saftevand, og
køen var lang.

- lytter til Guds ord
- er hjælpsom
- respekterer andre
- værner om naturen
- er til at stole på
- tager medansvar
- finder sin egen mening.

KFUM spejderne Husby-Tanderup-Gelsted gruppe er nu
synlige på – Gelsted.dk – her kan man altid se
kontaktoplysninger og nyheder, hvis man vil i kontakt
med os.

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

info@cakevision.dk www.cakevision.dk
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Samarbejdende sogne

KIRKEHØJSKOLEN i MIDDELFART PROVSTI

Tro - Skam, helbredelse og tre koner!

Byder på et righoldigt program til efteråret:
31. august: er der Gospelkoncert i Balslev Kirke kl.
19.00:
Gospelaften med Julie Ben Semmane og hendes
orkester, hvor både bliver koncert og fællessang. Gratis
entre.

Troen er en altomfattende virkelighed, der kan rumme
vores eksistens med skam, sygdom og tab, og den kan
spille positivt ind i forhold til vores helbred og
livsforhold. Troen spejles i det poetiske sprog, skuespil
og det levende ord..
1. lørdag 6. oktober 2018 kl. 9.00-12.00

8. september er der Kirkekino: kl. 10.00 i Nørre Aaby
bio: Sidste års vinder af Gabrielprisen vises :
”Der kommer en dag”. Sognepræst Jens Chr. Rothmann
indleder inden filmen. Arrangementet er gratis.

Vingeslag – pinsen i ord og billeder v. Peter Madsen,
tegneserieforfatter. Velkommen til en tur i Peter
Madsens værksted, hvor han fortæller om sine bøgers
virkemidler – her med fokus på den nye bog
VINGESLAG.

12. september: Starter et salmemaraton;
salmebogstillægget 100 salmer synges igennem i 10
kirker, på onsdage fra 17.00 til 18.45.

Balslev Forsamlingshus, Granlyvej 1, 5592 Ejby

Der startes i Ejby kirke d. 12. september, derefter er
det:
3. oktober i Indslev Kirke, 24. oktober i Gelsted Kirke,
14. november i Husby Kirke, 5. december i Ørslev Kirke,
- og i 2019: 23 januar i Balslev Kirke, 20 februar i Føns
Kirke, 13. Marts i Tanderup Kirke og sidste gang 8. maj i
Udby Kirke.
Organist Eva Møller Knudsen sørger for det musikalske,
og kirkernes præster vil introducere salmeteksterne.
Hver gang serveres et lille traktement, og det er gratis
at deltage.
7. oktober: er der Gospelværksted i Fjelsted Kirke og
Sognehus. Det starter kl. 9 med morgenkaffe, derefter
er der værksted frem til kl. 16, hvor der inviteres til
gospelkoncert i Kirken. Der er tilmelding til Michael
Juul, 6488 1111, og det koster 100 Kr. at deltage.
Yderligere information se næste blad, eller fås ved
tilmelding.
28. oktober, kl. 15.00 i Udby Kirke: får vi besøg af
salmedigter Jens Rosendal og hans akkompagnatør
Rasmus Skov Borring. Gratis entre.
13. november, kl. 19.00 i Føns Kirke, er emnet:
”Sandhed og løgn” – ved Teolog, forfatter,
udviklingskonsulent Pernille Hornum fra Århus.

2. lørdag 10. november 2018 kl. 9.00- 12.00
Menneskets ondskab og livets godhed v. Bjørn
Rabjerg, Aarhus Universitet. I dette foredrag
introduceres teologen og filosoffen K.E. Løgstrups liv
og samtid samt hovedbegreberne i hans tænkning: den
etiske fordring og de suveræne livsytringer.
Asperup Sognehus, Kirkestræde 1, 5466 Asperup
3. lørdag 19. januar 2019 kl. 9.00-12.00
Tro og skam v. Christian Hjortkjær, Silkeborg
Højskole. Skam er ikke følelsen af at have gjort noget
forkert, men følelsen af, at man er forkert – selvom man
altid gør alting rigtigt.
Gamborg Forsamlingshus, Gamborgvej 46, 5500
Middelfart
4. lørdag 23. februar 2019 kl. 9.00-12.00
Tro og helbredelse v/ professor Niels Christian Hvidt.
Hvad er meningen med vores liv? Gør det en forskel at
opleve livet som meningsfuldt? Og hvordan kan vi finde
mening, når tilværelsen udfordrer os?
Middelfart Sognegård, Algade 7, 5500 Middelfart
5. lørdag 23. marts 2019 kl. 9.00-12.00 i Husby:
Grundtvig og kvinderne. I forestillingen 'Grundtvig og
kvinderne' fokuserer den erfarne performer og
fortællerske Else Mathiassen, Vestjyllands Højskole, og
de to musikere: Karen Sørensen, pianist, og Tor- ben
Lassen, trompetist, gennem smittende fællessang og
musik på nogle af de kvinder, der pustede liv i
Grundtvigs tanker, ideer og digtning.

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
17

www.gelstedbladet.dk

GELSTED - TANDERUP PASTORAT
www.gelstedkirke.dk - www.tanderupkirke.dk

FRA KIRKEBØGERNE:

Døde i Gelsted sogn:

Konfirmandindskrivning:

Døbte i Tanderup Kirke:

15. maj – Ditte Lene Lollike,
Fredensgade 37 A, 5591 Gelsted.

Tirsdag d. 18. september kl. 19.00
er der
konfirmandindskrivningsmøde i
Gelsted Sognehus.

10. juni: Loui Villy Nordborg
Hermansen, Hygindvej 31,
Sibirien, 5592 Ejby.
1. juli: William Bang Gummesen,
Hækkebøllevej 22, 5560 Aarup.
Velsignede i Gelsted Kirke:
12. maj: Maiken Nymark Madsen
og Torben Nymark Madsen,
Hønnerupvej 17, 5591 Gelsted.
Viede i Gelsted Kirke:
20. maj: Regitze Bang Hansen og
Steffan Muller, Ludvigsgårdevej
16, 5591 Gelsted.
7. juli: Anna Sara Elisabeth
Dahlstrøm og Ruben Broe
Christensen, Hasselvej 4, 5591
Gelsted.
Døbte i Gelsted Kirke:
10. maj: Lukas Holm Trøjborg,
Dalgårdsvej 159, 6600 Vejen.
12. maj: Gry Marie GorstRasmussen Schjødtz, Skolevej 37,
5683 Haarby.
20. maj: Matteo Schmidt Olesen,
Gelsted Mose 12, 5591 Gelsted.
8. juli: Inuk Nord Pauli Lynge
Mortensen, Fredensgade 13, 5591
Gelsted.
8. juli: Thor Anders Sinding Holst,
Fredensgade 23 D, 5591 Gelsted.
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25. maj – Rasmus Reinikka
Jørgensen, Søndergade 129, 5591
Gelsted.

15. juni – John Julius Viliam Holm,
Tårupvej 12 R, 5591 Gelsted.

Undervisningen starter i uge 43,
efter efterårsferien, og vil ligge
tirsdag og torsdag morgen, de to
første timer, fælles for både
Tanderup og Gelsteds
konfirmander.

22. juni – Henny Toftdal,
Søndergade 66, 5591 Gelsted.

Tidspunktet vil blive fastlagt efter
transportmuligheder, Fynbus mv.

24. juni – Ebbe Christiansen,
Kingstrupvej 152 A, 5591 Gelsted.

Tilmelding kan ske allerede nu,
ved at man sender oplysning om
navn og adresse på konfirmanden
til kirkekontoret, Kirkebakken 12,
5591 Gelsted, eller på mail:
grha@km.dk

6. juni – Hans Lavrits Nørrelund,
Agerstien 24, 5591 Gelsted.

Dåbsklude
Traditionen med at give
dåbsbarnet en gave fra kirken i
form af en dåbsklud er ikke
mere end et par år gammel.
Dåben er en meget intens
handling, der er vigtig for
familien, derfor er mange glade
for at få et fysisk minde i form
at en genstand, som har været i
brug under ritualet, med sig.
Herdis Pedersen fra
Nakkegaard, har strikket 10
dåbsklude, og foræret dem til
Tanderup Kirke. Præst og
menighedsråd er meget glade
for donationen fra Herdis.

Konfirmationsdatoerne til foråret
er følgende:
Søndag d. 28. april i Gelsted Kirke,
og søndag d. 5. maj i både
Tanderup og Gelsted Kirke.

GODT TILBUD:
Er du tidligere Tanderup eller
Gelsted borger, og flyttet til Ejby,
har vi et godt tilbud til dig, der
gerne vil have bragt
Gelstedbladet!
Ring til Hans Peter Mathiassen, på
2629 1052 – og bliv skrevet på
omdelingslisten, så får du det i
postkassen.
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GUDSTJENESTETIDER:
GELSTED
AUGUST
Sønd.d.5.
Sønd.d.12
Sønd.d.19
Sønd.d.26
SEPTEMBER
Sønd.d.2
Sønd.d.9
Sønd.d.16
Sønd.d.23
Sønd.d.30

14.00 JCR
11.00
11.00
9.30
9.30
11.00
9.30

TANDERUP
11.00
9.30
9.00 MJ
11.00
11.00
11.00

www

FRA KALENDEREN:
Bemærkning
10.s.e.trinita.
11.s.e.trinita.
12.s.e.trinita.
13.s.e.trinita.
14.s.e.trinita.
15.s.e.trinita.
Høstgudstj.
17.s.e.trinita.
18.s.e.trinita.

OKTOBER
Sønd.d.7
14.00 LAH 19.s.e.trinita.
Sønd.d.14
11.00
20.s.e.trinita.
Sønd.d.21
9.00 MJ 21.s.e.trinita.
Sønd.d.28
9.30
11.00
22.s.e.trinita.
Forkortelser: LAH = Lars Højland, JCR = Jens Chr.
Rohtmann, MJ = Michael Juul, ingen = Dorthe Stæhr
Nielsen.
Kontaktoplysninger ved kirkerne:

14. august: Plejehjemsgudstjeneste kl. 14.15.
13. september: Sognecafeen i Gelsted Sognehus starter
efterårssæsonen, se nedenfor.
16. september: Høstgudstjeneste i begge kirker.
18. september: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15
18. september: Konfirmandindskrivning i Gelsted
Sognehus, kl. 19.00.
16. oktober: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15.

Sognecafeen i Gelsted Sognehus

Starter efterårsprogrammet torsdag d. 13. september
med en lille udflugt:
Et besøg i Humlemagasinets haver i Harndrup.
Vi arrangerer vi fælleskørsel fra Gelsted, ring til Hanne
på 2184 8659, så vi kan være i Harndrup kl. 10.

Sognepræst: Dorthe Stæhr Nielsen, Gelstedvej 58, 5591
Gelsted, tlf: 6449 1096, Mail: DSN@KM.dk

Resten af efterårets program får vi besøg af forskellige:

Graver, Tanderup Kirke: Jørgen Henriksen, tlf 2179
5325, Mail: graver@tanderupkirke.dk

27 september: Anne Lise og Stanislaw Zavilla fortæller
om deres ”Osteliv” i Gelsted.

Graver, Gelsted Kirke: Jørgen Henriksen, tlf.2341 0335,
mail: gelstedkirke@gmail.com

11 oktober: Kirsten Rishøj bl.a. om sit virke på De
gamles hjem.

Kirkekontor: Grete Hansen, tlf. 2146 8103, mail:
grha@km.dk Kontortid: mandag til fredag 9.00 til 12.00.

25. oktober: Vi kommer omkring emnet Demens, med
nogen der har erfaringer med det.

Kirkebil:

8. november: Dorthe Stæhr Nielsen med et aktuelt
emne.

bestilles på kirkekontoret, senest kl. 12, fredag før den
søndag man ønsker kirkebil til gudstjeneste.

22 november: Afslutning med en musiker.

Det Radikale Venstre
i Middelfart Kommune

Bliv medlem af det Radikale Venstre
og vær med til at sætte dagsordenen
Kontaktperson: Uffe Høj Lauridsen
Tlf. 64423737 - mindegrd@post12.tele.dk
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Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening
Gymnastik - Badminton - Håndbold - Foldbold - Banko

Mandag

Tirsdag

16.15

Onsdag

Torsdag

Fredag

Turbokrudt:
Alder: 0 - 4.kl.
Instr.: Peter Brink
Sted: Gelsted Hallen
Klip ud og hæng op

16.00

16.45
17.00 ROS:
Alder: 5.kl. +
Instr.: Peter Brink
17.15 Sted: Gelsted Hallen

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

Haletudserne:
Alder: 0- 4år
Instr.: Stine Fischer
Sted: Gymnastiksal

16.30

Udvidet spring:
Instr,: Peter
Sted: Gelsted Hallen

17.30

Klip ud og hæng op

17.45
18.00
18.15
18.30
18.45
Micks Herremotion
Instr.: Michael Taylor
Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 37

19.00
19.15

Klip ud og hæng op

19.30
19.45

20.30
20.45

Motionsmix M/K
Instr.: Peter Brink
Info: 64 49 22 48
Sted: Gymnastiksal

20.15

Pilates for voksne
Instr.: Inge-Lise Brink
Info: 64 49 22 48
Sted: Gymnastiksal

20.00

http://www.ggif-fyn.dk

21.00

Gymnastikudvalg: Ulla: 22 62 84 61; Trine: 27 20 24 04; Inge-Lise: 29 46 94 97; Thilde: 20 99 23 03
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Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening
Gymnastik - Badminton - Håndbold - Foldbold - Banko

Mandag:
•

R.O.S. kl. 17:00 – 18:50 (5. kl. +) Mødested: Gelsted Hallen
Instr. Peter Brink, Sanne, Magnus og Simon
Holdet er for gymnaster, der er klar på sjov og udvikling i springgymnastik. ROS-holdet er for alle i alderen 5.-10. klasse
- også for dig, der aldrig har lavet gymnastik før. Til gengæld forventes det at man har lyst til at springe og at udvikle sig
som gymnast, og man derfor indordner sig under træningens struktur og regler. Træner teamet lyder på Simon
Fjordhauge, Sanne Enggaard, Peter Brink og Magnus Brink. Sidst på sæsonen tager vi ud og viser, hvad vi har lært til
forskellige opvisninger. Vi håber og glæder os til at se dig på ROS-holdet i år.

•

Pilates kl. 20:00 – 21:00 – Mødested: Festsalen på Gelsted skole

•

Instr. Inge-Lise Brink
Pilates er en kombination af stræk- og styrkeøvelser, hvor vi fokuserer på stabilitet, styrke, udholdenhed og
smidighed i træningen af mave og ryg. Formålet med øvelserne er at ”genopbygge” den naturlige stilling i
rygsøjlen, nedsætte unødige spændinger i kroppen og øge kropsbevidstheden. Medbring gerne en lille
pude/håndklæde og vandflaske. Tilmelding til Inge-Lise Brink på tlf.: 2946 9497.

Motionsmix MK kl. 20:00 – 21:00 – Mødested: Gymnastiksalen på Gelsted skole

Instr. Peter Brink
Holdet for alle kvinder og mænd, ung som gammel. Vi træner bevægelighed, styrke og kondition på alle tænkelige
måder (crossfit). Der er stor vægt på det sociale gennem leg og den månedlige kaffeaften. Mød op, alle kan være med!
Også hvis du aldrig har dyrket motion før.

Tirsdag:
•

Minifræserne kl. 16:45 – 17:45 (3 – 6 år) – Mødested: Gymnastiksalen på Gelsted skole

•

Micks herremotion kl. 19:00 – 20:00 - Mødested Gymnastiksalen –

Instr. Stine Fischer
På holdet skal vi lave gymnastik med små redskaber. Baner på de store redskaber. Vi skal synge gode, sjove sange.
Der skal laves opvarmning så vi kommer til at svede. Høres god musik. Kom frisk og være sammen med andre børn.
Holdet er for drenge og piger mellem 3 og 6 år. Som efter 3 gange, kan være alene til gymnastik. Vi glæder os til at se
jer.
Vel mødt. Stine og hjælpetrænere.

Instr.: Mick Tayler
Holdet er også kendt som Micks ”elitehold” eller herremotion for ”rigtige mænd”. Vi varmer op og laver efterfølgende
grundgymnastik, med fokus på at arbejde hele kroppen igennem. Sidst i hver træning strækker vi grundigt ud.

Torsdag:
•

Turbokrudt kl. 16:00 – 17:30 - Mødested: Gelsted Hallen

•

Haletudserne kl. 16:45 – 17:30 - Mødested: Gymnastiksalen

•

Udvidet spring kl. 17:30 – 19:00 - Mødested: Gelsted Hallen

Instr. Peter Brink, Henrik, Stine, Clare, Amina m.fl.
Turbokrudt er et hold, for alle, hvor vi har det sjovt, giver high fives, lærer nye spring, laver cirkeltræning så vi bliver
stærkere og øger smidigheden og så har vi en masse sjov. Vi er et opvisningshold så vi forventer noget af vores
gymnaster: Alle med langt hår skal have det sat op til hver træning. Der skal være lyst til at lære og lave gymnastik.
Gymnasterne skal være positive og engagerede og følge trænernes undervisning. Til gengæld kvitteres der med en
masse fed og sjov gymnastik og seje spring.
Vi ser frem til at se en masse springglade børn. Hilsen trænerne.
Instr. Stine Fisher
Efter 8 års pause, vil jeg prøve kræfter med forældre/barn holdet igen. Har sidste år været på kursus, for at få det
genopfrisket og få nye ideer. Holdet vil blive bygget ens op hver gang, så ungerne følger sig trygge. Forældrene skal
være indstillet på at holdet kræver at de deltager aktivt og tør give den gas. Der skal synges, leges, prøves
redskaber, løbes og svedes. Glæder mig helt vildt til at se nogle søde, friske og glade unger med deres forælder.
Vel mødt. Stine
Instr. Peter Brink
Dette er et hold for gymnaster der går på et af de andre springhold som gerne vil dygtiggøre sig og have mere tid til
at springe. Vi laver også styrke og smidighedstræning, så vi kan blive endnu bedre og forebygge skader.
Vi ser frem til fantastiske spring og gymnastikaftner. Vel mødt. Trænerne

Priser:

Voksenhold
Børnehold
ROS, Turbokrudt (incl. opvisningsdragt)

550 kr.
450 kr.
600 kr.

Bemærk:

For deltagelse på ”Udvidet spring”
SKAL man være tilmeldt et springhold
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Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening
Gymnastik - Badminton - Håndbold - Foldbold - Banko
Majfest 2018

Vi ses n
æste år
til Majf
esten
GG&IF
En forrygende Majfest 2018
Den 24. til 26. maj afholdt GG&IF sammen
med en del af byens andre foreninger
Majfest, alle dage med stor succes.
Torsdag aften startede op med en veterankamp på stadion; udeholdet var
inviteret med til spisning efter kampen.
Jeg husker ikke resultatet, tror at Gelsted
vandt, men det betyder ikke noget, når
der er kolde fadøl og smørrebrød efter
kampen. Det blev til nogle hyggelige timer sammen med spillere fra Skamby BK.
Fredag aften blev der afholdt gade-/firmafodbold; 13 hold deltog i turneringen.
Det blev en fantastisk aften med masser
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af tilskuere og god stemning. Alle deltagere fik efterfølgende smørrebrød fra
Super Brugsen Gelsted. Kenneth Risum
stod for at arrangere dette fantastiske arrangement; tak til ham og alle de andre,
der hjalp.
Lørdag startede med Gelsted Løbet, det
var fint vejr at løbe i, hvis man kan lide
varme. Peter Svendsen havde fundet en
rigtig fin rute på 5 km, så stor tak til ham
og hans hjælpere.
I løbet af lørdag var der arrangeret en del
fodboldkampe, det startede med et U10
drenge-stævne kl. 10. derefter spillede

U14 piger og vores U13 drenge. Fodboldkampene blev rundet flot af med herreserie 3, som vandt 2-1 over Tarup-Paarup IF.
Lørdagen bød også på gymnastikopvisning. Peter Brink og hans hjælpere kom
og viste noget af det, de havde fået trænet i løbet af vinteren. De fik lavet en flot
opvisning, og der blev også tid til, at alle
der havde lyst, kunne prøve redskaber af
efter opvisningen.
Mikkel Rasmusen havde arrangeret en
5-kamp, så man fik mulighed for at komme rundt og prøve de forskellige foreningernes aktiviteter. Krolf-klubben hav-
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Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening
Gymnastik - Badminton - Håndbold - Foldbold - Banko
Majfest 2018

de lavet en bane, hvor man kunne prøve
kræfter med det, Motions Cafeen have
stillet baner op i hallen, Skytteforeningen
havde åbnet for skydebaner i kælderen
på skolen. Mikkel havde fået sponseret
en masse flotte præmier, tak til Mikkel og
alle sponsorer.
Lørdag aften sluttede med en fantastisk
fest i teltet. Tilbehør til maden blev leveret af Hviid Gourmet og kød og pølser
blevet leveret af Gelsted Slagteren. Jimmy stod for at grille kødet, hvilket han
gjorde med stor perfektion, tak til Jimmy.
Der var hyret et 5-mands band: ’’Det sorte
får spillede’’, de spillede helt fantastisk og
satte godt gang i teltet.

For at sådan et arrangement kan stables
på benene, er der mange der skal bidrage.
Dilettantforeningen, styret af Karsten
Fischer udførte et stort arbejde med at
bemande baren, tak til Karsten og hans
hjælpere.
Skytteforeningen stod for, at der var pølser på grillen alle dage, stor tak til dem.
Der var en flok, der hjalp med opstilling
og nedtagning af telt, stor tak også til
dem.

Vi har bestemt at gentage succesen næste år, datoen er fastlagt til den 22. til 24.
maj 2019, så husk at sætte kryds i kalenderen.
Stor tak til de foreninger der bakkede op:
Skytteforeningen, Krolf-klubben, Motions Cafeen, Borgerforeningen, Dilettant
og Badminton.
Vi ses næste år
til Majfesten
GG&IF
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Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening
Gymnastik - Badminton - Håndbold - Foldbold - Banko
Fodbold

Veteranfodbold
Hej alle mænd i Gelsted, der er fyldt 40
år og som kunne tænke sig at trille lidt
med en fodbold jeg vil gerne gøre jer opmærksom på at vi har et Veteranhold
Som godt kunne bruge lidt forstærkning
til den kommende sæson,vi spiller hver
torsdag aften
Efter kampen har vi lidt kammeratligt
samvær, så hold jer ikke tilbage.
I kan ringe eller skrive på tlf. 21 25 37 75.
Flemming Andersen
holdleder

Flotte EGB placeringer ved Kibæk Cup
I weekenden 29/6 – 1/7 deltog Ejby/Gelsted/Brenderup (EGB) med 3 hold i årets Kibæk
Turnering, som afslutning på årets fodboldsæson. Efter mange flotte, varme og nervepirrende fodboldkampe kunne alle 3 hold gå på podiet med 2. pladser i turneringen.
Tillykke til EGB U13 drenge, U14 drenge og U14 Piger med de flotte placeringer.

Klinisk Fodplejer
Anne Petterson
Tlf. 20 43 20 77
Fysiologisk Massør
Mona Frederiksen
Tlf. 22 56 23 64
Gelsted Byvej 5 - 5591 Gelsted
www.annemona.dk
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Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening
Gymnastik - Badminton - Håndbold - Foldbold - Banko
Prisuddeling
Ved gymnastikopvisningen i foråret blev
der traditionen tro uddelt pokal til årets
leder i GG&IF og årets udøver i GG&IF.

Årets GG&IF’er:
Kathrine Lind Clement - Fodboldafdelingen
For flid, engagement og
udstråling og glæde ved spillet.

Hver torsdag kl. 9:00 til 10:00 i Ejbyhallen
Du møder bare op. Mere info. 20670200

Årets leder i GG&IF:
Magnus Brink- Gymnastikafdelingen.
3. Generations-leder i foreningen.
For det store arbejde med foreningens gymnaster, lyst til at være forbillede for andre
unge samt mange timer i salen og hallerne.
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EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

GENBRUGSBUTIKKEN GELSTED
Åbningstider
Mandag
Tors - fredag
Lørdag

Telefon
9.00 - 12.00
10.00 - 16.00
10.00 - 14.00

64 49 19 99
Tlf. vedr. afhentning

20 78 21 10
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Status på renoveringen af
Zone-brandsprøjten
på Holmegården i Gelsted
Første gang GELSTED BLADET’s læsere stiftede bekendtskab med den gamle
Zone- brandsprøjte er helt tilbage til december-nummeret af 2012, hvor sprøjten blev
omtalt ved dens ankomst til Holmegården
i Gelsted.
På det tidspunkt var sprøjten i en meget
dårlig stand, den havde tilbragt mange af
sine sidste år i en utæt lade ved Holbæk, og
det havde sat sine spor. Der var en stor del
rustskader, som skulle udbedres, og fugten
havde også gjort det slemme ved motoren,
som stod fuld af vand og måtte igennem en
omfattende hovedreparation.
Vores første opgave var at adskille sprøjten for at få et overblik over alle de udbedringer, der skulle foretages. Dernæst var
opgaven at finde de nødvendige reservedele som erstatning for dem, som ikke kunne
repareres.

Det er meget begrænset, hvad der findes af
reservedele til en Bedford fra 1947 her i
landet. Men heldigvis er det lykkedes os
at finde de manglende dele i England og
Holland.
Vi har fornylig fået karosseriet retur fra
maleren. I dag står sprøjten færdigmalet,
og kan selv køre ud og ind af garagen. Der
arbejdes i øjeblikket med at få samlet de
resterende dele, og vi glæder os til den dag,
hvor den igen fungerer og fremstår som en
Zone-brandbil fra 40’erne og kan vises
frem i lokalområdet.
Formand for gruppen
Børge Andersen

Bedemand Brink
ved Peter Brink

Sønder ade 33

Bestil online
via Super Brugsen Gelsted

Langelandsvej 6, 5500 Middelfart
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Vil du købe en vare i Coops netbutik?
Så kan du i stedet bare sige det nede i
Super Brugsen. Hvis du får Brugsen til at
bestille varen hjem til dig, er du med til
at støtte Super Brugsen i Gelsted.
Gelsted Lokaludvalg

Alder: 2.-5.kl.
Instr.: Peter
Info: 64 49 22 48
Sted: Hallen
Start: Uge 36

16.15
16.30
16.45 Haletudserne
Alder: 0-3 år
Instr.: Bettina
17.00 Info: 28 10 12 65
Sted: Gymnastiksal
17.15 Start: Uge 36

Minifræserne:
Alder: 3-6 år
Instr.: Stine
Info: 22 44 26 69
Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 36

Krudt og Kolbøtter
Alder: 0 - 2.kl.
Instr.: Bettina
Info: 28 10 12 65
Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 36

17.30

Træningen foregår
i Gelsted Hallen

www.gelstedbladet.dk

Udvidet spring
Alder: 4.-9.kl.
Instr.: Peter
Info: 64 49 22 48
Sted: Hallen
Start: Uge 36

17.45
18.00 Junior ROS + DANCE
Instr.: Peter Brink,
Magnus, Cecilia og
18.15 Celina
Info: 64 49 22 48
18.30 Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 36
18.45

Bemærk:

Bemærk:

Træningen foregår
i Gelsted Hallen

NYT NYT
NYT Se beskrivelse

19.00
19.15

Børnedyreskue

Yoga
Instr.: Birgithe
Info og tilmelding:
21 45 28 31
Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 36
Tid: kl 19.10

Micks Herremotion
Instr.: Michael Taylor
Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 36

19.30

På Balslev Sportsplads
Lørdag den 26. august kl. 11.00-15.30
Tilmelding

19.45

Traditionen tro, holder Balslev foredragsforening
Børnedyrskue
på Balslev
20.00
Motionsmix
M/K sportsInstr.:
Peter
plads. I år er det
søndag
denBrink
26. august.

ringridning, hønseskidning, en masse forSom noget nyt, har vi loppemarked samnødvendig
Max.
15 på
deltager
skellige dyr, salg af lækker mad i madteltidig
pladsen, så medbring dine gamle
tet, hoppeborg og meget andet.
sager og et tæppe at have det på. Det koster
Info: 64 49 22 48
20.15 Sted: Gymnastiksal
kun 30kr i standplads.
Start: Ugehedder
36
Selvom arrangementet
dyrskue, Har man et dyr med, fremviser man det
20.30
kan man
sagtens deltage, selvom man ikke for dommere og modtager en pose med For nærmere info samt tilmelding se Facehar et dyr at udstille. Der er gennem da- spændende ting i. Har man udmærket sig book under Balslev foredragsforening eller
20.45
gen spændende aktiviteter både at kigge hos dommerne, har man mulighed for at ring/skriv
til Jeanne Jensen på 20825636.
www.gelsted-gymnastik.dk
på og deltage
i.
Der
er
forhindringsbaner,
vinde
en
ærespræmie
fra
en
af
vores
lokale
Entre,
samt
deltagelse i diverse konkurren21.00
Gymnastikudvalg:
Ulla:
22
62
84
61;
Trine:
27
20
24
04;
Inge-Lise:
29
46
94
97;
man kan deltage i, for både store og små, sponsorer.
cer koster 30kr. Thilde: 20 99 23 03

Tanderup

Vognmandsforretning I/S
Tanderupvej 60 - 5591 Gelsted

www.ingridmarie.dk
www.ingridmarie.dk

Tlf. 6478 1083

- altid- altid
åbent
i webshoppen
åbent
i webshoppen

Fax. 6478 1023

Åbningstider
Ovnhusvej
3, Føns,
5580 5580
Nr. Åby:
Åbningstider
Ovnhusvej
3, Føns,
Nr. Åby:
onsdag
og torsdag
kl. 13-kl.
17.13Fredag
kl. 10-14.
onsdag
og torsdag
17. Fredag
kl. 10-14.
1. lørdag
i måneden
kl. 10-kl.
14,10ellers
efter efter
aftale.aftale.
1. lørdag
i måneden
14, ellers

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

Tlf. 64Tlf.
42 64
10 23
· E-mail
ingrid@ingridmarie.dk
42 10
23 · E-mail
ingrid@ingridmarie.dk

Nyfæste
Nyfæste
1111
5560
Aarup
5560
Aarup
Tlf.:
5121
0847
Tlf.:
5121
0847
malerclausen@gmail.com
malerclausen@gmail.com

19
Annoncer.indd 1

Annoncer.indd 1

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

3/25/2014 10:12:40 AM

3/25/2014 10:12:40 AM

Tlf. 64 49 22 99
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Jacobs afgørende slag på bane 18

Jacob på podiet

Holdguldet

DM-guld 2018 – Minigolf Clubben Gelsted
Minigolf Clubben Gelsted har haft et imponerende forår.
I årets holdturnering blev klubbens eneste
hold nr. 2 i 1. division og vender tilbage til
Elitedivisionen efter et par års pause. I de
4 runder, der er spillet i Odense, Brøndby,
Nordborg og Roslev, har klubben brugt
hele 9 forskellige spillere til de 4 pladser, så
mange har andel i oprykningen.
I weekenden den 23. og 24. juni drog klubben til Gladsaxe for at deltage i De Danske
Mesterskaber på eternit. Med hjem kom 4
danske mesterskaber og en sølvmedalje.
Klubbens formand, Jacob Petersen kunne efter mange forsøg i sin lange karriere

med flere placeringer på de nedre trin - endelig tage det sidste skridt op på toppen og
kan nu kalde sig dansk mester 2018 i den
bedste række.
John Hansen tog guldet i herre senior rækken. der går fra 45 til 65 år. Conny Jakobsen
tog guld i veteran dame, der går fra 65 år og
opefter. Sølvmedaljen gik til Jacob og Conny i mixrækken.
Det sidste guld tog klubbens ene hold sig
af, det bestod af Jacob Petersen, John Hansen og Chr. Maglemose, som holdt hovedet
koldt og nerverne i ro og snuppede det eftertragtede guld, som også indbringer Dansk
Idræts Forbunds guldmedalje, som uddeles

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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her i lighed med andre store idrætsgrene.
Sølv og bronze gik til forhåndsfavoritterne
fra Gladsaxe og Putter Team fra Odense.
I kan jo stadig komme forbi på anlægget
overfor stationens indgang fra Banevolden og prøve kræfter med sporten. Vil I
se nogle af landets bedste spillere i aktion, kan det ske ved klubbens årlige stævne som finder sted den 23. september.
Kig på www.gelstedminigolf.dk under
arrangementer, der kan I altid se, om der er
plads.
Minigolf Clubben Gelsted
Teddy Nielsen
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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.
Alt indenfor bogføring til små og
mellemstore virksomheder

Pizzaria

Valentino

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

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

Ole Sloth Nielsen

Søndergade 3
Gelsted
Tlf.: 64491333

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

Dagligt åbent 15-21
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Læder varer
Lotteri
...så hvorfor køre til
storbyen, når du kan
købe det lokalt.
Kærlig hilsen
Sine & Maibritt.

* Kilde: Loyalty Group BrancheIndexTM 2018

FIBERFORDELE TIL ALLE MEDLEMMER

SCHREINERS
LUNGE, GELSTED OG LUNGHØJ
ANTENNEFORENING

www.energifyn.dk

Aarup
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Naturskønne omgivelser i
Gelsted afhjælper stress
og depression
I to år har det været et tilbud for alle i og omkring Gelsted at
komme til” Mindfulness i Naturen” i Klakkebjerg Skov, og konceptet bliver stadig mere og mere populært og besøgt.
For i en travl hverdag er formålet med kurserne at skabe et mentalt pusterum, mindske stress og genskabe jordforbindelsen og
sig selv. Her anvendes Klakkebjergs skønne omgivelser, en gåtur, samvær med andre, mindfulness og meditation som værktøjer til at forebygge stress og i stedet få skabt en ro og et rum til
fordybelse.
Det er mindfulness instruktør Karen Ravn, der guider turene og
mindfulness-sessionerne, og hun er utrolig glad for det fremmøde og den positive respons, der er fra deltagerne, som ofte bekræfter hvordan øvelserne i naturen, er med til at skabe balance
i deres hverdag.

”Stress og stresssignaler er en naturlig del af vores liv, men det
er måden hvorpå vi reagerer og håndterer disse påvirkninger, der
har indflydelse på vores fysiske og psykiske sundhed”, siger Karen Ravn og pointerer vigtigheden af at stoppe op og give sig selv
et velfortjent pusterum og frirum.
I dag er det videnskabeligt bevist, at ophold i naturen bringer
ro i menneskers nervesystem og virker helbredende. Yderligere
oplever Karen Ravn, at deltagerne fascineres og betages af Klakkebjergs afvekslende naturområder, og der bliver også mediteret
både på skrænter med skøn udsigt, ved vandløb og små åer samt
i granskove og mosbevoksede skovbunde. Naturen i Klakkebjerg
hjælper til at skærpe sanserne og give det nødvendige rum til
refleksion.
Når der så oven i købet tilføjes gåture med en passende mængde
motion, hyggeligt samvær med andre kursister samt det nød-

Din lokale anlægsgartner.
info@khanlaeg.dk el. 28 88 95 78
✔ Ny belægning
✔ Anlæg af terrasse
✔ Ny græsplæne
✔ Plantning af hæk
✔ Og meget, meget andet!
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vendige frirum, er det forståeligt, at holdene er blevet meget populære at deltage på – og alle kan være med!
Næste hold starter op onsdag den 22. august fra kl. 17.00-18.30
og strækker sig over fem onsdage (begrænset antal pladser). Mødested er P-pladsen ved Skovbrynet.
Eventuelle spørgsmål og tilmelding kan ske til Karen Ravn på
30292004.
Isabel Ravn

Aktiviteter i Gelsted

Serviceside

Bankospil
Hver torsdag kl. 19.00 i
Gelsted forsamlingshus. G.G.&.I.F

Lægehuset:
Søndergade 31
Tlf. 64 49 10 27
www.gelstedlaegerne.dk

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
mail: lokalarkiv2000@yahoo.dk
Ejby Skakklub
Plejecenter 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”
Frimærkeklubben i Gelsted
2 månedlige aftenmøder i vinterhalvåret
i håndgerningslokalet på Gelsted skole.
Frimærkets venner, Tlf. 64 49 18 34
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.
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 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 og kig eller ring
på tlf. 40 35 41 22, hvis du har spørgsmål.
www.gelstedseniorklub
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 tlf. 64 49 14 06
Hobbyklubben
Kreative aktiviteter for både børn og
voksne. Kontakt: Ann-Britt Larsen
tlf. 27 15 61 25
Husby-Tanderup-Gelsted spejderne
Præstegaardsvej 17
5591 Gelsted. Tlf. 60 65 12 33
Møde hver tirsdag kl. 18.30 - 20.00
Minigolf Clubben Gelsted
Spil minigolf fra 1. april til 1. okt. hver
torsdag kl. 19.00 ved Banevolden. I er
velkomne til at besøge os alle dage fra
kl. 12.00 til 21.00 Se om der er optaget
på: www.gelstedminigolf.dk
MotionsCaféen
Motionér med hygge i pauserne hver
mandag kl. 10.00-12.00
i Gelsted og Ejby fra september til april.
Formand: Janne Bay, Tlf. 22 66 64 46

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.gelstedfolkedans.dk

Vestfyns folkemusiklaug
Spiller og synger hver torsdag
kl. 19.30 i aulaen på Gelsted skole.
Sæson start 3. Torsdag i September.

Gelsted Jagtforening
Formand: Lars Mørk Hansen
Mobil. 21 63 84 12

Vil du gerne lære at hækle.....
strikke....sy..... eller ???
Foreningshuset Kreative Design Forening
Formand: Conny Kærhave-Andersen
Tlf. 23 88 04 13. E-mail connyka@ejbynet.dk

Gelsted Krolforening
Sten Blaakilde
Vi spiller hver mandag kl. 14.00 ved
Holmegården fra midt i April
Tlf. 28 94 96 36.

Lægernes tlf. tid:
Tidsbestilling:
Receptfornyelser:

8:00 - 09:00
9:00 - 12:30
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
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
Tlf. 21 79 53 25
Graver Gelsted
Tlf. 23 41 03 35
Kirkekontor
Tlf. 21 46 81 03
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.

TAXA Fyn

Tlf. 64 41 40 55

Falck:
Vagtlægen:
Politiet:
Alarm:

Tlf. 70 10 20 30
Tlf. 70 11 07 07
Tlf. 114
Tlf. 112

31

www.gelstedbladet.dk

Dans dig glad
Gelsted Folkedansere danser hver onsdag i
vinterhalvåret på Gelsted skole.
Vi starter den 5. september kl. 19.15. Hver gang starter vi med nogle trinøvelser, så alle kan deltage. Derefter danser vi
forskellige danse. I pausen nyder vi vores
medbragte kaffe/te.
Hvis du har lyst til at prøve, ” så kom og
dans” (enlige er også velkomne). Vi går
ikke op i dansedragter og opvisninger,
men vi elsker at danse og være sammen i
en afslappet atmosfære.
Yderligere information:
Kontakt Bernhard 2943 4117
Se mere: www.gelstedfolkedans.dk
Bjarne Jensen

1

2

3

4

5

Ejby Apotek

Algade 11, Ejby · Tlf. 63 46 51 00

Aarup Apotek

Bredgade 60, Aarup · Tlf. 63 46 51 05

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

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

www.fhbyg-gelsted.dk

Vi er
medlem af

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

Poul Jensen

40781100

GelstedBladet samler
på gode historier
Har du en god historie
om vores dejlige lokalområde?
Så skriv endelig en mail til
post@gelstedbladet.dk.
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