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Information om optagelse af artikler
og billeder i GELSTED BLADET
GELSTED BLADET er for borgerne i Gelsted og omegn
Alle kan skrive en historie eller en nyhed
til Gelsted Bladet. Det skal bare være en
beretning, der har relation til Gelsted og
omegn. Redaktionen forbeholder sig dog
ret til ikke at bringe artiklen hvis den ikke
har direkte interesse for Gelsteds borgere, eller beskære artiklen, hvis der ikke er
plads i bladet.
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
Assens.
Evt. billeder der ønskes bragt i GELSTED
BLADET, skal have en vis opløsning på
mindst 1 MB. Hvis billederne er mindre
kan de ikke trykkes, eller vil se meget dårlige ud.

Se meget mere: www.gelstedbladet.dk
GELSTED BLADET kan ikke holdes
ansvarlig for indhold, trykt i bladet,
der er indsendt af brugerne af bladet.
Forbehold for trykfejl.

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)

MASSØRERNE
I GELSTED
Toftevangen 19 - 5591 Gelsted
Tlf. 2421 0888

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.

Malermester
Michael A. Taylor
Tlf. 20 22 80 62

Dansk Dæk Service
-DÆK TIL ALLE FORMÅLOdensevej 35 · Gelsted · Tlf. 64 49 10 63
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25.

GENERALFORSAMLING

APRIL

Generalforsamling
GELSTED BLADET
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i foreningen GELSTED BLADET
Torsdag den 25. april 2019
kl. 19.00 på Holmegården,
Seniorklubbens lokaler.
Dagsorden ifølge vedtægter, som fremgår af vores hjemmeside.

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.

Vi gør opmærksom på, at forslag som
ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest
5 dage før generalforsamlingen.

Egen import
og design
af pokaler.
Gravering i

• medaljer
• navneskilte
• hundetegn m.m.

Bestyrelsen

Åbningstider:
Man. - fre. 15.00 -17.30
Eller efter aftale.
www.hempokaler.dk

Kære unge mennesker

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

Andersen/Garrett Vestfyn A/S

GELSTED BLADET vil rigtig gerne høre
fra jer. Send jeres gode billeder og historier til os. Vi kan alle lære af at høre, hvad I
unge går og tænker og laver i jeres hverdag.

Tårupvej 45
5591Gelsted
Tlf. 21698784
andersenmaler@gmail.com

GELSTED BLADET er for alle i lokalområdet og vi glæder os rigtig meget til at
høre jeres historier.

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

Send din historie
eller billeder til
post@gelstedbladet.dk

Vidste du..
At du kan hente ekstra numre af
GELSTED BLADET i vore kirker, på
biblioteket i Ejby, i SuperBrugsen
Ejby samt i Ejby-Hallerne.

APS

Annoncer i
GELSTED BLADET
Holmelund 32, Aarup
Tlf. 64 49 12 23 - hojlund.dk
BRÆNDSEL . STRØELSE . DYREFODER . HUS & HAVE

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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Gelsteds nye sognekonge
Den årlige julekomsammen i Gelstedhallen trak igen fulde huse.125 børn havde
taget en del forældre med, så omkring 375
lokale brugte deres eftermiddag sammen.
For 27. gang skulle der kåres en sognekonge,
og det blev Frank Pedersen, der er indehaver
af GMF, der løb af med titlen denne gang.
Sognekongen udnævnes hvert år på ud fra
en vurdering af, hvem der har gjort sig positivt bemærket i årets løb. Efter at have
fået liv i de gamle Velux-bygninger, var
Frank Pedersen værdig til titlen, som han
kan bære det næste år.
Julemanden havde også fundet vej til hallen, og efter en omgang fællessang og kædedans rundt om det store juletræ, delte
han godteposer ud.

Hauge Energi og Bosch
Hauge Energi og Bosch
gaskedler
– Et sikkert
valg!
Hauge Energi
og Bosch
gaskedler – Et sikkert valg!
gaskedler – Et sikkert valg!

Kilde: Melfar Posten

9 gode grunde til at du
9
gode
grunde
til at du
skal
vælge
en Bosch
kedel
9 gode
grunde
til at du
skal
vælge
en
Bosch
kedel
fra
Hauge
Energi
skal
vælge
entilBosch
9
gode
grunde
at du kedel
fra
Hauge
Energi
–
Markedets
laveste
gasforbrug
skal
vælge
en
Bosch
kedel
fra
Hauge
Energi
– Markedets laveste gasforbrug
– Markedets laveste elforbrug
fra
Hauge
Installation
– Markedets
Markedets
laveste
gasforbrug
–
laveste
elforbrug
Lavt støjniveau

Markedets
laveste
elforbrug
støjniveau
–– Lavt
Markedets
laveste
gasforbrug
108%
nyttevirkning
Lavt
støjniveau
nyttevirkning
–– 108%
Markedets
laveste elforbrug
Altid
god
rådgivning
– Altid
108%
nyttevirkning
rådgivning priser
Konkurrencedygtige
––
Lavt god
støjniveau
– Konkurrencedygtige
Altid
rådgivning priser
5
års god
fabriksgaranti
––
108%
nyttevirkning
–5
Konkurrencedygtige
priser
års
15
årsfabriksgaranti
garanti
v. tegning
af abonnement
––
Altid
god
rådgivning
–5
års
årsfabriksgaranti
garanti
v. tegning
af abonnement
Døgnvagt
24/7/365
–– 15
Konkurrencedygtige
priser
– 15 års garanti
v. tegning af abonnement
24/7/365
–– Døgnvagt
5 års fabriksgaranti
– Døgnvagt 24/7/365
– 15 års garanti v. tegning af abonnement
– Døgnvagt 24/7/365
Kontakt Hauge Energi for
Kontakt
Hauge Energi
et uforpligtende
tilbudfor
på
Kontakt
Haugetilbud
Installation
for
Kontakt
for
et
på
tlf.:uforpligtende
6596Hauge
7715 Energi
et uforpligtende
uforpligtende
tilbud
et
på på
tlf.:
6596 7715 tilbud
tlf.:
7715
Kontakt
tlf.:6596
66 Hauge
18
96Energi
00 for
et uforpligtende tilbud på
tlf.:
7715
Afd.6596
Odense
Afd. Vestfyn

Afd.
Odense9 B
Bladstrupvej
Afd.
Bladstrupvej
5270 Odense
Odense9NB
Bladstrupvej
5270
Odense9NB
Afd.
5270 Odense
Odense N
Bladstrupvej 9 B
5270 Odense N

Certiﬁed

Climate
Partner
Certiﬁed
Certiﬁed
Climate
Partner
Climate Partner
Certiﬁed

Afd.
Vestfyn
Climate Partner
Hygindvej
15
Afd.
Hygindvej
www.haugegruppen.dk
5592 Vestfyn
Ejby 15
www.Haugeenergi.dk
Hygindvej
5592
Ejby 15
www.Haugeenergi.dk
Afd.
5592 Vestfyn
Ejby
www.Haugeenergi.dk
Hygindvej 15
5592
Ejbymere:
Læs

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

www.gelstedbladet.dk

Stemningsbilleder fra julekomsammen i Gelsted Hallen

Bestil mad ud af huset til din næste fest hos os

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,-

Søndergade 1 · 5591 Gelsted
Tlf. 64 49 10 68
www.gelstedkro.dk
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Hvem kommer mon på besøg?

Juletræsdans er et hit

Juletræsfest i dagplejen
Vi havde juletræsfest i legestuen den 11.
december, hvor vi hyggede med julesange
og dans om juletræet.
Vi var heldige at få besøg af julemanden,
som havde en stor julesæk med en pakke
til børnene; der var en snurretop i sækken,
som de blev glade for.

Som traditionen byder, fik vi risengrød
med smør og kanelsukker til middag.
Efter en begivenhedsrig formiddag fik
børnene en velfortjent middagslur, og til
eftermiddagsmad blev der nydt æbleskiver, som var sponsoreret af Super Brugsen
Gelsted.

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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Dagplejerne i Gelsted
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Arkivet bliver 50 år - kom til spændende jubilæumsmøde
Gelsted Sogn er vært ved arrangementet
Jubilæumsmøde onsdag den 13. marts
i Seniorklubbens lokaler på Holmegården

Holmegården år 1951. Foto: Sylvest Jensen, Hillerød.
De 10 sogne, der var den tidligere Ejby
Kommune, skiftes til at afholde årsmødet.
Det er onsdag den 13. marts 2019 kl. 18.30.
Jubilæumsmødet afholdes i Seniorklubbens lokaler på Holmegården.
Der vil være generalforsamling, jubilæumstale, beretning, et indslag om Gelsteds historie m.m. Undervejs er der kaffe og kage.
Hele herligheden får I for 50 kr. Ønsker man
ikke at være med til selve generalforsamlingen, kan man bare komme kl. 19.00.
Vi reparerer også din bil

Årets publikation handler selvfølgelig om
Gelsted. Der er lavet en 45-50 siders historie om Holmegården.

holmene ved den gamle tilflugtsborg ved
Holmegården. Følg gårdens historie helt
tilbage til år 1369.

Læs om dramaet, da gården nedbrændte
i 1893, og den nuværende blev bygget. Få
hele den spændende historie om familien
Gaardon, som gjorde det fremragende i
Gelsted med en mønstergård, kæmpe væveri og Danmarks største hestestutteri .

Se også det fine jubilæumsskrift for de seneste 25 år af arkivets liv.

Se også billederne og få historien om det
enorme materiale, der er samlet op på

Venlig hilsen på støtteforeningens vegne.
Ole Traun Hansen og Hans Jensen.

Vi håber, at rigtig mange ligesom ved
tidligere årsmøder møder op, det plejer at
være en god aften.

Vi reparerer også din bil
Nørregade 5 - Ejby - Tlf. 64 46 15 49

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

Dametøj i alle størrelser
www.susannem.dk

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

Læs mere:

gelstedbladet.dk
www.lebaek.dk
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En Gelsted Gazelle
Børsen kårer 154 gazeller på Fyn. Én af
dem er fra Gelsted.
I november 2018 afholdte Børsen den årlige gazellekåring i Region Syddanmark,
hvor Børsen fejrede danske virksomheder
i vækst. Gazellevirksomhederne har som
minimum fordoblet deres bruttoresultat
over de seneste fire år, og de hører dermed
til blandt landets hurtigst voksende virksomheder.
Blandt årets gazeller findes én gazelle fra
Gelsted, nemlig Malerfirmaet Andersen
& Garrett Vestfyn A/S, som med en flot
vækst på 160,9 procent blev gazellevirksomhed for første gang.

18.

GENERALFORSAMLING

FEB.

Gelsted
Borgerforening

GENERALFORSAMLING

MARTS

Gelsted Krolf Klub

Afholdning af ordinær generalforsamling
Den 18. februar 2019 kl. 19.30
ifølge vedtægterne.

Afholdning af generalforsamling
Mandag den 4. marts 2019 kl. 14.30
i seniorklubbens lokaler på Holmegården.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Borgerforeningen er vært ved pølsebord,
kaffe, øl/vand efter generalforsamlingen.

Foreningen er vært ved en forfriskning.
Bestyrelsen håber på stort fremmøde.

Vel mødt! Bestyrelsen

På bestyrelsens vegne
Sten Blaakilde

NB. – Husk medlemsbevis for 2018

4.

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

5-pak

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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Den 15. januar 2019 fyldte Preben Thinggaard Sørensen, ejer og direktør i A/S
Ovethi, 75 år. Den store dag bliver fejret
til sommer, hvor der samtidig er en række
andre milepæle, der skal markeres: Sønnen Thomas’ 40 års fødselsdag og 20 års
jubilæum i firmaet, Prebens 60 års jubilæum samt virksomhedens 65 års jubilæum. Så ja, 2019 er noget af et ’rundt’ år i
Ovethi-regi!

Portræt af en fødselar
Boys will be boys - nu med 75 år på bagen!
Han står meget gerne og hepper fra sidelinjen, når der er Formel 1-løb et sted i
Europa. Eller følger med på TV. For han
er vild med motorsport - og biler. Hurtige biler. Spændende biler. Specielle biler.
At se på dem. Studere deres design. Sidde
bag rattet i dem. Mærke farten - og lægge
hånden bag øret for endnu bedre at kunne
høre og dernæst smile ad den der brølende
lyd, der får hjertet til at banke lige lidt hurtigere. En livspassion, der ikke er blevet
mindre med årene.
Det er Thinggaard, Preben Thinggaard, vi

10

her taler om. En mand, der i snart 60 år
har drevet én og samme virksomhed, og
som nu fyldte 75 år. Det hører vist i dag
til sjældenhederne, at nogen har været i
samme stilling i så mange år - og samtidig
stadig er i vigør i chefstolen - men det er
ikke desto mindre tilfældet med Preben og
dæksalgsvirksomheden A/S Ovethi.
”Jeg lever og ånder for virksomheden, for
den har altid været en naturlig del af mig.
Jeg holder af livet i firmaet, for mine medarbejdere og kunder er stadig en stor drivkraft i mit liv. Så selvom jeg har afsindigt
dygtige medarbejdere, der nok sagtens

kunne klare skærene uden mig, og selvom
jeg ikke arbejder så meget nu,
som jeg gjorde førhen, så har jeg simpelt
hen ikke lyst til at slippe tøjlerne helt,” fortæller Preben. ”Og selvom jeg holder rigtig
meget af at spille tennis og kort og at nyde
livet på én af klodens mange skønne
pletter, ikke mindst vores dejlige hus og
have i Gelsted, sammen med min samlever
Krystyna, så er der altså noget livsbekræftende og meget meningsfuldt i at være aktiv i erhvervslivet,” som han udtrykker det.
Og han ved, hvad han taler om. Preben

www.gelstedbladet.dk
www.gelstedbladet.dk

16.00

Mandag

Onsdag

Tirsdag

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
17.45

Info: 64 49 22 48
Sted: Hallen
For
yderligere
Start:
Uge
36

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

Om Ovethi
A/S Ovethi - Dansk Dæk Service blev
grundlagt i 1954 og beskæftiger i dag ca.
75 medarbejdere. Virksomheden importerer og markedsfører alle anerkendte kvalitetsmærker inden for dæk, fælge og hjul til
Torsdag
Fredag
alle
formål. Til personvogne,
motorcykler
Turbospring og
og
varevogne,
lastbiler,
landbrugsmaskiRytme:
Alder:
2.-5.kl.
ner
samt industrien - en gros såvel som deInstr.: Peter
Virksomheden
er lagerførende inden
Info: tail.
64 49
22 48
Sted:for
Hallen
så godt som alle typer dæk og dækker
Start: Uge 36
hele landet via et net af butikker og rulBemærk:
lende serviceværksteder.
A/S Ovethi har
Træningen
foregår
i Gelsted
Hallen
branchens nyeste og mest moderne udstyr
og lægger altid vægt på muligheder og løsninger, når de hver dag bringer gejst samt
stor viden og knowhow i spil i branchens
bedste kunderådgivning. A/S Ovethi driver
Udvidet spring
også webshoppen dæk.dk med salg af dæk
Alder: 4.-9.kl.
tilPeter
private og firmaer.
Instr.:
info
Kontakt venligst: Preben Thinggaard Sørensen på mail pts@ovethi.dk eller mobil
Bemærk:
Træningen
20 11 10foregår
10.
i Gelsted Hallen

NYT NYT
NYT Se beskrivelse

Micksfå
Herremotion
19.00 Sørensen var nemlig blot
Yoga
Thinggaard
tingene til at hænge sammen. Det var
blevet overdraget en del af ansvaret, nemInstr.: Michael Taylor
Instr.: Birgithe
en kæk teenager på 15 år, da han i 1959
salg af dæk til personbiler og varevogSted: udelukkende
Gymnastiksal mig, der bankede på dørene,
Info lig
og tilmelding:
Start: Uge 36
21 45
31 jeg engang ikke kan mere, er det
overtog19.15
virksomheden Ovethi fra sin far,
snakkede med og servicerede kunderne, så
ne.28”Når
Sted: Gymnastiksal
Ove, og dermed affyrede startskuddet til jeg lærte helt fra bunden, hvordan gamle
planen,
at Thomas tager over efter mig - og
Start: Uge 36
19.30
Tid: forhåbentlig
kl 19.10
en lang karriere inden for salg af dæk, som dyder som arbejdsomhed, tillid, ærlighed
en dag hans børn efter ham,”
han ikke
har forladt siden. Faderen hav- og service er afgørende, når man driver
slutter Preben.
19.45
Tilmelding
de startet virksomheden i 1954, hvor han virksomhed og har med kunder at gøre.
nødvendig
Max.
deltager
begyndte
at køre
rundt til landmænd
og Derfor er disse værdier stadig omdrejPå15
den
måde har historien og alderen sin
20.00
Motionsmix
M/K
Instr.: Peter Brink
sælge dæk. Men
hans
tiltagende
leddegigt
ningspunktet
og
hjørnestene
i
Ovethi,”
slår
egen
fine
og helt tydelige måde at tale på.
Info: 64 49 22 48
20.15
gjorde, at han ikke
kunne
passe firmaet, og han fast.
For kodeordene i både Prebens og Ovethis
Sted:
Gymnastiksal
Start: Uge 36
at Preben derfor
måtte - og ønskede - at
liv handler om kolleger, familie og gene20.30
tage over i en meget tidlig alder.
Preben har to børn, Thomas og Marlene, rationer, der sammen løser tingene. Og
”Som 15-årig
manglede jeg selvfølgelig som han adopterede fra Libanon i hen- helst til støjen fra en V8-motor. Sådan er
20.45
en til at køre mig rundt til kunderne, og holdsvis 1979 og 1982 sammen med sin det www.gelsted-gymnastik.dk
bare.
det blev21.00
min kære mor, der i en alder af 46 daværende hustru. Begge børn ejer hver en
Gymnastikudvalg:
Ulla: 22tredjedel
62 84 61;
Trine: 27 20 24og
04;
Inge-Lise:
29 46
94 97;
Thilde: 20 99 23 03
år valgte at tage
kørekort, for at vi kunne
af virksomheden,
Thomas
er Helle
Bech
Sørensen

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
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Permakultur på Gelsted Skole
Gelsted Skole har startet et projekt med
etablering af permakultur på skolens
område. I første omgang er der etableret højbede på faglokalernes sydlige side
i den lille skolegård. Tanken er, at alle
bede på skolens område på sigt overgår
til permakultur.
Permakultur betyder ”vedvarende kultur”
og er kendetegnet ved en etik, der tilgodeser en retfærdig fordeling af alle jordens
ressourcer. Kulturen bygger på økologiske
principper og fordrer strategisk planlægning og medfører et minimum af ressourcer og vedligeholdelse.
Formålet med indførelse af permakultur på
skolen er at inddrage eleverne i tankegangen i kulturen og etablere pasningsfrie
grønne arealer på skolens område, hvor der

skabes rum til insekter og dyrkes planter,
der kan indgå i faget madkundskab.

Jonathan: ”Det fedeste var at skovle jord op
i en trillebør og køre det hen til bedene”.

Projektet blev startet af skolens 5. klasse
i foråret 2018. Klassen består af 24 elever
– heraf en stor gruppe drenge, der er rigtig
gode til at arbejde med deres hænder, trives
med at bruge deres krop og godt kan lide at
hitte på, regne ud og tænke nyt. Eleverne
har været begejstrede for projektet og udtaler:

Signe: ”Der var en mega god klasseånd. Vi
var gode til at hjælpe hinanden. Det sjoveste

William: ”Perma var det sjoveste sidste år.
Vi plantede og byggede, og vi hentede hestelort og halm. Det var rigtig sjovt”.
Katinka: ”Jeg har lært en masse om at
plante. Vi skulle plante i brugte flasker og
mælkekartoner. Det var fedt at prøve”.

var at bygge plantekasser og plante bedene
til”.
Permakultur på Gelsted Skole er tænkt
som et fortløbende projekt, hvor der hvert
år anlægges nye bede, og hvor den nuværende 6. klasse til foråret overdrager stafetten til 4.-5. klasse. På den måde inddrages
alle elever over tid, og skolens bede får nyt
liv til glæde og gavn for alle.
Anders Fæster Nielsen

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

www.gelstedbladet.dk

GENERALFORSAMLING

Indbydelse til
informationsmøde

25.
MARTS

”Permakultur
på Gelsted Skole”
Torsdag den 4. april kl. 16.00-17.00
i skolens festsal
Nogle af skolens medarbejdere vil fortælle
om erfaringer og fremtidige planer med
permakultur på skolen.
Alle er velkommen – både dem, der kunne tænke
sig at samarbejde eller bidrage til
kommende anlæg, men også dem,
der blot ønsker at høre nærmere.

Gelsted Forsamlingshus
Afholdning af generalforsamling
Mandag den 25 marts 2019 kl. 19.30
i Gelsted Forsamlingshus
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Hilsen Bestyrelsen

GENERALFORSAMLING

28.
FEB.

Hobbyklubben
Gelsted
Afholdning af ordinær generalforsamling
Torsdag den 28. februar 2019 kl. 19.00
i Foreningens lokaler på Østergade 17
Dagsorden iflg. vedtægter.

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

Tlf. 64 49 22 99
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^ƆŶĚĂŐĚ͘ϭϬ͘ŵĂƌƚƐĞƌĚĞƌ
ƐŽŐŶĞŝŶĚƐĂŵůŝŶŐƚŝů

sĞĚũƵůĞŬŽŶĐĞƌƚĞƌŶĞŝ<ŝƌŬĞƌŶĞǀĂƌǀŽƌĞƐ
ƵŶŐĚŽŵƐŬŽƌĚĞƚďčƌĞŶĚĞĞůĞŵĞŶƚ͘
,ĞƌŵĞĚĞŶƐƚŽƌd<ĨŽƌ:ĞƌĞƐŵĞĚǀŝƌŬĞŶ͊
,sKZǀĂƌĚĞƚĚĞũůŝŐƚĂƚŚƆƌĞ:Ğƌ͊


I år samler vi ind til de mennesker, som er ramt af
klimaforandringerne og bor i de fattigste egne på
kloden. De har brug for hjælp til klimatilpasning og
omstilling, en proces Folkekirkens Nødhjælp hjælper
dem med.
Klimaet og klimaforandringerne er noget, vi er fælles
om på tværs af kloden, hvorfor overskriften for
indsamlingen er:

”For alt i verden”
I, der vil hjælpe med indsamlingen kan tilmelde til
kirkekontoret, på tlf: 2146 8103.
Efter gudstjenesterne er der en lille frokost +
information, og går indsamlerne rundt.


Kirkehøjskolen
MIDDELFART PROVST

I Tanderup er det bl.a. spejderne, der er indsamlere,
og I Gelsted er det årets konfirmander, der har lovet
at hjælpe.



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.



dĂŐŐŽĚƚŝŵŽĚŝŶĚƐĂŵůĞƌŶĞ͊
/ŐĞŶŝĊƌŬĂŶĚĞƌďĞŶǇƚƚĞƐDŽďŝůĞͲƉĂǇ͘


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

info@cakevision.dk www.cakevision.dk
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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
15
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&Z</Z<T'ZE͗
ƆĚĞŝ'ĞůƐƚĞĚƐŽŐŶ͗

ϯϬ͘ŶŽǀĞŵďĞƌ–/ŶŐĞDĂƌŝĞ>ĂƵƚ
WĞĚĞƌƐĞŶ͕dĊƌƵƉǀĞũϭϰ͕͕ϱϱϵϭ
'ĞůƐƚĞĚ͘
ϯ͘ĚĞĐĞŵďĞƌ–ůƐĞZĂďƆůůĞ
ZĂƐŵƵƐƐĞŶ͕dĊƌƵƉǀĞũϭϮ^͕
ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘
ϭϮ͘ĚĞĐĞŵďĞƌ–>ĞŶĂŶŶĂůŝƐĞ
ƚŚůĂƌŽǇĞ͕^ůŽƚƚĞƚϱ͕ϱϲϭϬ
ƐƐĞŶƐ͘
ϭϲ͘ĚĞĐĞŵďĞƌ–:ƆƌŐĞŶĂŶŐ
EŝĞůƐĞŶ͕ŶůčŐƐǀĞũϭϵ͕ϱϱϵϮ
ũďǇ͘
ϮϬ͘ĚĞĐĞŵďĞƌ–ƆƌŐĞDŽŐĞŶƐ
WĞĚĞƌƐĞŶ͕>ĂƌǀŝŬƉĂƌŬĞŶϮ͕
ϱϰϬϬŽŐĞŶƐĞ͘
ϭ͘ũĂŶƵĂƌ–,ĂƌƌǇWŽƵů:ĞŶƐĞŶ͕
dĊƌƵƉǀĞũϭϬ͕ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘

^ĂůŵĞŵĂƌĂƚŽŶ͗ĚĞƌƐǇŶŐĞƐ

ŚǀĞƌŐĂŶŐϭϬƐĂůŵĞƌĨƌĂ
ƐĂůŵĞďŽŐƐƚŝůůčŐŐĞƚϭϬϬƐĂůŵĞƌ͕ŽŐ
ĚĞƌĨŽƌƚčůůĞƐŽŵĨŽƌĨĂƚƚĞƌĞн
ŬŽŵƉŽŶŝƐƚĞƌ–
ĞƚĞƌĨƌĂϭϳ͘ϬϬƚŝůϭϴ͘ϰϱ͘
ϮϬ͘ĨĞďƌƵĂƌŝ&ƆŶƐ<ŝƌŬĞ
ϭϯ͘ŵĂƌƚƐŝdĂŶĚĞƌƵƉ<ŝƌŬĞ͘
ϭϬ͘ĂƉƌŝůŝƌĞŶĚĞƌƵƉ<ŝƌŬĞ͘
ϴ͘ŵĂũŝhĚďǇ<ŝƌŬĞ͘

^ŽŐŶĞĐĂĨĞŝ'ĞůƐƚĞĚ
^ŽŐŶĞŚƵƐŝϮϬϭϵ
sŝŵƆĚĞƐƚŽƌƐĚĂŐĞ͕ĨƌĂŬů͘ϭϬ͘ϯϬƚŝů
Ŭů͘ϭϮ͘ϬϬ͘ŽŐƐůƵƚƚĞƌĂĨŵĞĚĞŶůĞƚ
ĨƌŽŬŽƐƚŽŐĞŶŬŽƉŬĂĨĨĞ͘ŐĞŶƚůŝŐ
ŬƵŶŶĞǀŝŬĂůĚĞĚĞƚĞŶƐĂŵƚĂůĞĐĂĨĞ͕
ŝĚĞƚĚĞƌŝŶĚůĞĚĞƐŵĞĚĞƚŬŽƌƚ
ŝŶĚůčŐ͕ŚǀŽƌĞĨƚĞƌĚĞƌĞƌŐŽĚƚŝĚƚŝů
ƐƉƆƌŐƐŵĊů͘

WƌŽŐƌĂŵĨŽƌĨŽƌĊƌĞƚ

ƌƌĂŶŐĞƌĞƚĂĨ^ĂŵĂƌďĞũĚĞŶĚĞ
ƐŽŐŶĞ͘&ƌŝĞŶƚƌĞ͘
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͘ϯ͘ŵĂƌƚƐĞƌĚĞƌĨĂƐƚĞůĂǀŶƐĨĞƐƚ͕
ĚĞƌƐƚĂƌƚĞƌŵĞĚĞŶ
ĨĂŵŝůŝĞŐƵĚƐƚũĞŶĞƐƚĞŝ'ĞůƐƚĞĚ
<ŝƌŬĞ͕ŚǀŽƌĂůůĞĞƌǀĞůŬŽŵŶĞ͕
ƵĚŬůčĚƚĞ͘
ĞƌĞĨƚĞƌĞƌĚĞƌŚǇŐŐĞŵĞĚ
ƚƆŶĚĞƐůĂŐŶŝŶŐƉĊ,ŽůŵĞŐĊƌĚĞŶŽŐ
ĨĂƐƚĞůĂǀŶƐďŽůůĞƌнŬĂĨĨĞͬƐĂĨƚƚŝů
ĂůůĞ͘

͘Ϯϰ͘ũĂŶƵĂƌ͗DŝŶďĂƌŶĚŽŵǀĞĚ
ďƌƵŶŬƵůƐůĞũĞƌŶĞ͕ǀĞĚWĞƌ͘
ŶĚĞƌƐĞŶ͘
͘ϳ͘ĨĞďƌƵĂƌ͗WĊƌƆƌĞŶĚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶ
ǀĞĚĚĞŵĞŶƐ͕ǀĞĚůŝŶ^ǀĞŶĚƐĞŶŽŐ
>ŝůůǇ:ƆƌŐĞŶƐĞŶ͘
͘Ϯϭ͘ĨĞďƌƵĂƌ͗&ŽƌƚčůůŝŶŐĨƌĂ
ďĂƌŶĚŽŵƚŝůďĂƌŶĞƉůĞũĞƌƐŬĞ͕ǀĞĚ
ZŝĂDĂƚŚŝĂƐƐĞŶ͘
͘ϳ͘ŵĂƌƚƐ͗ŽŵƚŽďĂŬƐĚǇƌŬŶŝŶŐŽŐ
ƆůďƌǇŐŶŝŶŐĨƆƌŚĞŶ͕ŚǀŝƐǀŝŬĂŶ
ĨŝŶĚĞŶŽŐĞŶƚŝůĂƚĨŽƌƚčůůĞŽŵĚĞƚ͘
͘Ϯϭ͘ŵĂƌƚƐ͗DŝƚĂƌďĞũĚĞƐŽŵ
ŽƌŐĂŶŝƐƚ͕ǀĞĚŝƌŐŝƚ^ĐŚůĞĚĞƌŵĂŶŶ͘
͘ϰ͘ĂƉƌŝů͗ĂĨƐůƵƚŶŝŶŐĨƆƌǀŝƐŝŐĞƌ
ŐŽĚƐŽŵŵĞƌ͊





&ĂƐƚĞůĂǀŶ͗

ƌĚĞƌďĞŚŽǀĨŽƌƐĂŵŬƆƌƐĞů͕ĞůůĞƌ
ƐƉƆƌŐƐŵĊůŝƆǀƌŝŐƚ͕ƐĊƌŝŶŐƚŝů
,ĂŶŶĞƉĊϮϭϴϰϴϲϱϵ͘
dŝůŵĞůĚŝŶŐƐĞƌǀŝŐĞƌŶĞ͕ŵĞŶŬŽŵ
ĂůůŝŐĞǀĞů͘ĞůƚĂŐĞƌƉƌŝƐϮϬ<ƌ͘


sŝŚĂƌĚĞƚƚĞĂƌŬŝǀĨŽƚŽĨƌĂ
ĨĂŵŝůŝĞŐƵĚƐƚũĞŶĞƐƚĞŶƐŝĚƐƚĞĊƌ͕
ŵĞŶƉĊŐƌƵŶĚĂĨƉĞƌƐŽŶĚĂƚĂůŽǀĞŶ
ƐĞƌĚĞƚƐĊĚĂŶƵĚ͘


ƆƌŶĞŬŽƌǀĞĚ
ŬŝƌŬĞƌŶĞ͗
sŝŐůčĚĞƌŽƐƚŝůŵĞŐĞƚƐŶĂƌƚŝŐĞŶĂƚ
ŬƵŶŶĞƚŝůďǇĚĞďƆƌŶĞŬŽƌ͕ĚĞƌƐŬĂů
ƆǀĞŝ'ĞůƐƚĞĚ^ŽŐŶĞŚƵƐ͘,ŽůĚƆũĞ
ŵĞĚĂŶŶŽŶĐĞƌŝŶŐŽŐŬŝŐƉĊ
ŬŝƌŬĞƌŶĞƐŚũĞŵŵĞƐŝĚĞ͗
ŐĞůƐƚĞĚŬŝƌŬĞ͘ĚŬ
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'h^d:E^dd/Z͗
ϮϬϭϵ

&ZhZ
^ƆŶĚ͘Ě͘ϯ͘
^ƆŶĚ͘Ě͘ϭϬ͘

'>^d


dEZhW ĞŵčƌŬŶ͘



ϭϭ͗ϬϬ
ͲͲ

ͲͲ
ϵ͗ϬϬD/:h

^ƆŶĚ͘Ě͘ϭϳ͘
^ƆŶĚ͘Ě͘Ϯϰ

DZd^
^ƆŶĚ͘Ě͘ϯ͘
^ƆŶĚ͘Ě͘ϭϬ
^ƆŶĚ͘Ě͘ϭϳ
^ƆŶĚ͘Ě͘Ϯϰ

ϭϭ͗ϬϬ
ϵ͗ϯϬ


ͲͲ
ϭϭ͗ϬϬ


ϰ͘Ɛ͘Ğ͘Śϯ<
^ŝĚƐƚĞ
Ɛ͘Ğ͘Śϯ<
^ĞƉƚƵĂŐĞƐŝ͘
^ĞŬƐĂŐĞƐŝ͘


ϭϰ͗ϬϬ
ϭϭ͗ϬϬ
ͲͲ
ϭϰ͗ϬϬ
ŵŝŶŝŬŽŶĨŝƌ
ŵĂƚŝŽŶ


ͲͲ
ϵ͗ϯϬ
ϵ͗ϬϬ:Z
ͲͲ

&ĂƐƚĞůĂǀŶ
ϭ͘Ɛ͘ŝĨĂƐƚĞŶ
Ϯ͘Ɛ͘ŝĨĂƐƚĞŶ
ϯ͘Ɛ͘ŝĨĂƐƚĞŶ





ϭϭ͗ϬϬ

ϵ͗ϯϬ

DĂƌŝč
ďĞďƵĚ
WĂůŵĞƐƆŶĚ
ĂŐ
^ŬčƌƚŽƌƐĚĂ
Ő
>ĂŶŐĨƌĞĚĂŐ
WĊƐŬĞĚĂŐ
Ϯ͘ƉĊƐŬĞĚĂŐ
ϭ͘Ɛ͘Ğ͘ƉĊƐŬĞ


WZ/>
^ƆŶĚ͘Ě͘ϳ͘

^ƆŶĚ͘Ě͘ϭϰ ϵ͗ϬϬ:Z

ͲͲ

dŽƌƐĚ͘Ě͘ϭϴ ϭϲ͖ϬϬ

ϭϵ͗ϬϬ

&ƌĞĚ͘Ě͘ϭϵ
^ƆŶĚ͘Ě͘Ϯϭ
DĂŶĚ͘Ě͘ϮϮ
^ƆŶĚ͘Ě͘Ϯϴ

ͲͲ
ϵ͗ϯϬ
ͲͲ
ͲͲ

D:
^ƆŶĚ͘Ě͘ϱ͘


<ŽŶƚĂŬƚŽƉůǇƐŶŝŶŐĞƌǀĞĚŬŝƌŬĞƌŶĞ͗

ϭϲ͖ϬϬ
ϭϭ͗ϬϬ
ϵ͗ϬϬ:Z
ϭϬ͘ϬϬ
ŬŽŶĨŝƌŵĂƚŝ
ŽŶ

ϭϭ͗ϯϬ
<ŽŶĨŝƌŵĂͲ
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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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Nye Dråbebørn starter den 1. marts
Den 1. marts starter 22 forventningsfulde
børn i SFO på Gelsted Skole. Det er kommende 0. klasse elever, der indtil skolestart i
august tilbringer hverdagen i SFO’ens lokaler. Børnene kommer således gradvist ind
i skolelivet. Ordningen med den glidende
overgang mellem Børnehus og skole er en
del af ”Den røde tråd” i Gelsted Børneunivers, hvor kommende 0. klasse elever får
kendskab til personale og fysiske rammer,
så skolestarten efter sommerferien bliver
kendt og tryg.
SFO’en på Gelsted Skole hedder ”Pytten”,
og heraf kommer også navnet ”Dråber” eller ”Dråbebørn”. Børnene i vores kommende 0. klasse bliver i den glidende overgang
mellem Børnehus og skole kaldet dråbebørn, da de er de mindste børn på stedet.

I perioden frem til sommerferien er Dråbebørnene tilknyttet en fast stab af voksne, der
dagligt i tidsrummet fra kl. 08:30 til 13:00
laver pædagogiske aktiviteter med børnene
med henblik på skoleparathed. Noget af det,
vi laver, kender børnene fra børnehaven,
andet er nyt for dem. Det kan for eksempel
være sproglig og matematisk opmærksomhed, trivselsarbejde ud fra materialet ”Fri
for mobberi”, musik, motorik og kodning af
små robotter.
Der er også aktiviteter ude af huset, og vi
planlægger ture til Hindsgavl, hvor børnene
kan være nysgerrige på naturen og dens fænomener. Vi har allerede lavet en aftale om,
at vi får hjælp fra Hindsgavls naturvejleder
til at undersøge årstidens planter og dyr.
Undervejs øver vi os i at være på tur

og hjælpes med at finde ud af, hvor toilettet
er, og hvilke symboler vi skal kigge efter,
når vi kommer til et nyt sted, så vi let kan
finde tilbage.
Vi laver optræden og skuespil, og vi giver
den gas i gymnastiksalen med redskaber,
lege, musik og dans. Vi måler ting og finder ud af, hvem der er højest, og hvor stor
hulen skal være, for at alle kan være i den.
Hvor meget mel, skal der bruges, når vi bager boller?
Vi glæder os til at tage imod de nye Dråbebørn – godt det snart er 1. marts.
Alle os i Gelsted SFO

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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Sognecafeen i Gelsted Sognehus
Hver 14. torsdag fra kl. 10.30
Referat fra den 27. september 2018, hvor
Anne Lise og Stanislaw Zavilla fortæller
om deres ”Osteliv” i Gelsted
Zavillas Ost, Gelsted, startede med at
Stanislaw Zavilla kom i mejeristlære på
Lolland lige før krigen 1940. Her lærte han
at lave ost og smør samt passe maskinerne,
og blev således uddannet, klar til at komme
ud i forskellige mejerier i Danmark.
Blandt andet kom han til Håstrup. – Han lavede også regnskab med de forskellige indvejninger fra andelshaverne og gjorde klar
til de månedlige udbetalinger, det gav ham
en god indtjening på mejeriet der.
Han blev vist ret så populær hos de unge
piger der. – Blandt dem var Annelise, som
blev hans kone, og som lærte frisørfaget,
og hun fik job i Middelfart. – Der var for
langt mellem de to byer for kæresteparret,
når de skulle besøge hinanden. Stanislav
kom nærmere, da han fik job på mejeriet
Fælleslykke ved Brende Å. De to blev gift
og boede et stykke tid i en lille lejlighed i
Gelsted. - Stanislaw blev smørmester på
mejeriet der, og avancerede til også at blive
ostemester, samt altmuligmand rundt i alle
mejeriets funktioner, når nogen skulle holde ferie, eller have fri.
Det medførte, at de to købte Møllevej
1 i Gelsted, hvorfra de så kunne fordele
sig til deres arbejdspladser. Senere købte de Østergade 1 i Gelsted, hvor de byggede frisørsalon, og Stanislaw fik job på
Kraft Foods i Nr. Aaby, Danmarks største
ostelager, hvor han stod for salg og udlevering af oste til de Danske ostehandlere.

På et tidspunkt kom en af hans ostekunder
og tilbød ham at overtage sin kørende osteforretning. Han blev fristet af tilbuddet, og
købte så forretningen.
Det krævede plads i Østergade 1, for nogle
oste skulle jo lagres eller opbevares, så alle
syltetøjsglas på hylderne i kælderen blev
sat på gulvet, for at give plads til ostene. –
Det var Zavillas første ostelager.
Ostesalget havde stærkt stigende tendenser, da han faldt godt ind hos butikkerne
på Fyn og Sønderjylland. Han søgte om at
bygge ostelager nede bag i haven. Han fik
en byggetilladelse til 2 garager og ostelager, alt under ét tag, og der blev lavet masser at ostehylder på stålstativer.
Så gik det helt godt, men passagen mellem
frisørsalonen og naboen var for smal til at
de store lastbiler fra leverandørerne kunne
køre ind. Men en del år gik, og han købte
så Nørregade 15, med beboelse og tidligere
fabrik.

butikkerne. – Hvor mange folkevognsrugbrød der er blevet slidt op vides ikke, men
det blev da til nogle stykker, for et par tons
ost - op og ned ad den gamle hovedvejs
bakker, på vej til Kolding og Haderslev gav slitage. Der forsynede han de forskellige store og små butikker, og selvfølgelig
også det store kundeområde på Fyn. - Det
tog meget af deres fritid, når nogle stod og
manglede ost. - De nåede også at få 3 gode
børn.
Men som årene gik, var Stanislaw kommet
op i halvfjerdserne, og der meldte sig en
køber af forretningen, og det blev til virkelighed.
Køberen fortsatte på adressen som lejer af
lokalerne, og Annelise og Stanislaw blev
arbejdende lagerforvaltere, indtil de solgte
det hele. De bor nu på Tårupvej i et dejligt
hus med hvad der til hører.

Beboelsen blev fra starten moderniseret
fra kælder til kvist, og fungerede rigtigt
godt; der blev revet ned og bygget op, så
der blev et meget stort ostelager, pakke- og
skæreafdeling og garager. Nu kunne de
store biler køre ind og læsse deres ostepaller af og køre igen. Ostene blev lagt på
hylderne af Annelise og Stanislaw, som i
lang tid var på arbejdsholdet. Birgit Beyer
var i pakkerummet.
Salget steg og steg, og da firmanavnet
”Zavillas Ost” blev godkendt af myndighederne, og mærkater sat på alt, hvad der
kom her fra Gelsted, var der flere og flere,
der bad om at få Zavillas Ost over diskene i

TLF. 4156 2674

KLIPPEHULEN
Hanne Hviid

Tlf. 20 49 28 26
hh@ejby-hallerne.dk

Anders Bærholm

Tlf. 21 72 70 07
kontakt@ejby-hallerne.dk
Halvej 5 · 5592 Ejby
www.ejby-hallerne.dk

HERRE & DAMEKLIP

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

Jane Lindholm

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!
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Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening
Gymnastik - Badminton - Håndbold - Foldbold - Banko
Fodbold

Indefodbold

Vinterbold

Der trænes indefodbold i Gelsted
og Brenderuphallen:

U15 piger spiller vinterboldturnering og
følgende hold træner udendørs i vintermånederne.

U4-9 drenge og piger
Tirsdag kl. 16.00-17.00 i Gelsted
U11-10 drenge
Fredag kl. 16.15-17.45 i Gelsted
U12 drenge
Torsdag kl. 17.30-19.30 i Brenderup
U13-14 drenge
Fredag kl. 19.00-20.00 i Brenderup
U15-16 drenge
Torsdag kl. 19.00-21.00 i Gelsted
U18 piger
Torsdag 19.30-20.30 i Brenderup

GENERALFORSAMLING

GGI&F

U13-14 drenge
Onsdag kl. 18.15-19.45 i Ejby

Herre serie 3´s pulje i foråret
B1913, B67, BBB, BIF/FHIF (Brenderup/
Fjelsted/Harndrup), Bogense, Gelsted,
Kauslunde, Strib, Søhus/Stige, Ubberud,
Veflinge

U15-16 drenge
Mandag 18.15-19.45 i Ejby

U15 piger Liga 1´s pulje i foråret
Dybbøl, EGB (Ejby/Gelsted/Brenderup),
Horsens, Hviding/Ribe, Lyseng, Kolding,
Silkeborg, Team Odense.

U15 piger
Mandag og onsdag kl. 17.30-19.00
i Ejby og torsdag 17.30-19.00 i Gelsted

Alle øvrige hold tilmeldes 1. februar

Udendørs turnering

Vil du gerne spille fodbold, så mød op
ved klubhuset eller i hallen og kontakt en
af trænerne.

Vi fortsætter samarbejdet i forårssæsonen med herre senior træner Henrik Bo
Eriksen.

Fodboldudvalget
Marianne, Jesper, Søren, Andrea og Britta

Herre senior
Opstart lørdag den 26. januar kl. 11.00.
Derefter trænes der hver mandag og onsdag kl. 19.00-20.30

11.
MARTS

Afholdning af ordinær generalforsamling
Mandag den 11. marts kl. 19.30 i klubhuset på Sportsvej 5, 5591 Gelsted
Sanne Enggaard Pedersen
Næstformand GGI&F

HUSK
MAJFESTEN
Den 24. og 25. maj 2019

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

Spinning
i Gelsted G&IF
Klubhuset i Gelsted
Hver torsdag
kl. 19.00-20.00 eller 20.00-21.00
”book en cykel” på facebook
GGIF Indoor Cycling eller
kontakt Linda Worsøe tlf. 22 25 48 22.

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

Betal med mobilepay eller køb
et klippekort til 10 eller 20 gange.
Britta Jensen
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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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Dialogmøde med byrådets udvalg i Gelsted

Dagplejen med et indlæg.

Gang i debatten.

Nye boliger i Gelsted.

Svar på tiltale...

Hvad er dialogmøde?
Byrådet i Middelfart Kommune har ambitioner om at styrke de enkelte fagudvalgs roller i forhold til at igangsætte og udvikle deres
områder. Det skal ske i samarbejde med kommunens borgere, og derfor bliver der afholdt
dialogmøder med de fem fagudvalg, som alle
borgere inviteres til at deltage i. Byrådet ønsker at styrke det lokale demokrati, løse væsentlige samfundsproblemer og arbejde med
at styrke borgernes velfærd – sammen med
borgerne. Dialogen mellem byrådet og borger skal styrkes, så kommunen kan udvikles.
Til dialogmøderne deltager formænd og/
eller næstformænd for alle stående udvalg
(Børn/Kultur/Fritid/Skole, Beskæftigelsesog Arbejdsmarkedsudvalget, Teknisk Udvalg, Miljø- og Energiudvalget og Social- og
Sundhedsudvalget).

Bedemand Brink
ved Peter Brink

Sønder ade 33

Motionscenter i Gelsted-Hallen
Se mere på: www.eikmotion.dk
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EIK Motion

Et skær af et
sommerhusmareridt

Dilettant i Gelsted Forsamlingshus
FREDAG DEN 8. FEB.

LØRDAG DEN 9. FEB.

BILLETTER

Forestilling kl. 18.00
Entre: Voksne: 50 kr./Børn: 10 kr.
eller Inkl. sammenkogt ret m. ris og salat
- Voksne: 100 kr./Børn: 80 kr.

Forestilling kl. 15.00
Entre: Voksne: 50 kr. /Børn 10 kr.

Mad kan bestilles på tlf. 22 83 94 86
inden d. 4. februar 2019

Forestilling kl. 19.00
Entre: 70 kr.
eller inkl. 3 stk. håndmadder - 140 kr.
Der spilles op til dans efter
forestillingen af Diskotek Hysteria

Glæd dig til en aften med spænding
og sjov! En STOR tak til alle vores
sponsorer for den gode opbakning!

DANMARKS
BEDSTE
INTERNET
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!

* Kilde: Loyalty Group BrancheIndexTM 2018

FIBERFORDELE TIL ALLE MEDLEMMER

LUNGE, GELSTED OG LUNGHØJ
ANTENNEFORENING

www.energifyn.dk
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Nyt fra Seniorklubben
Julehyggetur til Skovby og Bogense
den 28. november 2018
Vi tog afsted fra Holmegården kl. 10.15.
efter morgenkaffe og oprydning. Vi var 25
afsted i private biler.
Første stop på turen var Kunstgården i Skovby. Gården var meget flot pyntet til jul, og
der var mulighed for kun at kigge, og nogle
fik købt lidt julepynt mm. For nogle blev der
også tid til gløgg/kaffe og æbleskiver.
Herefter var der bestilt kalvesteg, stegt som
vildt med alt dertil hørende tilbehør på Bogense Hotel. Det var rigtig dejlig mad, og
der var rigeligt af den. Her sad vi så og hyggede os i en god times tid. Nogle fik også tid
til en kop kaffe.
Så gik turen hjem til Gelsted igen. Tak til
alle for en rigtig hyggelig tur i godt selskab.
Julefest onsdag den 12. december 2018
Så oprandt dagen, hvor vi skulle afholde vores julefest. Festen startede som sædvanligt
kl. 12.00. Der var fuldt hus, selvom der var
nogle afbud, grundet sygdom.
Overraskelsen sørgede Luciapigerne fra
Gelsted Skole for under ledelse af Marianne
Carlsson. Dejligt at høre de dygtige piger,
som bare kunne alle tekster udenad.
Underholdningen klarede Jens Hansen fra
Pretenders. Det var rigtig god underholdning med en hel del ”syng med”-musik, og
stemningen var høj. Han sluttede af med at
spille ”En dejlig dag”.
I pausen var der udtrækning af lotteri med
dejlige gevinster. Her havde vi et luksusproblem – vi havde simpelthen ikke lodder nok.
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Menuen stod SuperBrugsen Gelsted for. Det
var en god menu med masser af sild, æg,
leverpostej, mørbradbøf, kamsteg og risalamande + kirsebærsovs i lange baner. Selvfølgelig var der mandelgaver til de heldige
mandelfindere.
Der var rigeligt af alt det hele, men det kom
beboerne på plejehjemmet til gode, så intet
er så skidt, at det ikke er godt for andre.

Et udsnit af de mange fine ting på Kunstgården i Skovby.

Efter maden var der kaffe med hjemmebagte småkager. Tak til alle, der bagte småkager
og i det hele taget hjalp med opvask, oprydning mm. Tak til alle for at have taget det
gode julehumør med.
Alle deltagere fik en kalender samt en julegave – de resterende får det efter jul til morgenkaffen.

Stemningsbillede fra Kunstgården i Skovby.

Vel mødt igen onsdag, den 9. januar til morgenkaffe og aktiviteter.
Næste fest i Gelsted Seniorklub er Vinterfesten den 27. februar. Her arbejder vi i bestyrelsen på at lave et godt program; men
vi kan godt afsløre, at menuen bliver noget
med suppe. Underholdningen må I vente lidt
med endnu.

Luciapigerne sang så smukt til julefesten, at
man fik helt gåsehud.

Sidst men ikke mindst, så kan I glæde jer
til dilettant i Gelsted Forsamlingshus lørdag
den 9. februar.
Afslutningsvis vil vi sige tak til alle for den
store opbakning i 2018, og vi ser frem til at
se jer alle igen i 2019.
Godt nytår
Bestyrelsen for Gelsted Seniorklub

Jens Hansen sørgede for den rette julestemning til julefesten.
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Legetøj

Afholdning af generalforsamling
Onsdag den 27. februar 2019 kl. 19.00
i seniorklubbens lokaler på Holmegården
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar,
og der indkaldes ved annoncering, opslag eller brev med
mindst 21 dages varsel. Medlemmer kan kun stemme på
generalforsamlingen ved personligt fremmøde. Forslag til
generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen. Beslutninger træffes
ved almindelig stemmeflertal.
Dagsorden for generalforsamlingen:
1.
Valg af dirigent samt sekretær
2.
Formandens beretning
3.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Årets timesats til klubber/foreninger oplyses
4.
Indkomne forslag
5.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
6.
Valg af 1 revisorer for 1 år
Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
Erik Larsen, Formand

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

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

SCHREINERS
Aarup

Dagligt åbent 15-21
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Afskedsreception for SuperBrugsens
uddeler Troels Holmegaard
Den 9. januar blev der holdt afskedsreception for uddeler Troels Holmegaard, som pr.
1. februar har sagt ja til et job som uddeler i
en SuperBrugsen i Nuuk, Grønland.

deres hus i Dyrup er fremlejet de næste to
et halvt år, hvorefter planen er, at de kommer hjem til Danmark igen, når den ældste
dreng skal starte i skole.

Han tager sin kone og to små drenge med
derop, hvor der venter mange spændende
oplevelser: ud at sejle, køre hundeslæde og
snescooter og have mange oplevelser sammen som familie. Vi skal have én på opleveren, siger han.

Troels har været uddeler i Gelsted i to et
halvt år og kom fra et job som souschef i
Kvickly på Skibhusvej i Odense. Skiftet fra
byen til en brugs ude på landet var en stor
omvæltning for Troels, som hurtigt lærte,
hvor vigtigt det var at give sig tid til at hilse
på kunderne og give sig tid til en snak.

Butikken i Nuuk ligger i et nyt boligområde
med mange børnefamilier. Familien får en
bolig stillet til rådighed af Coop i Nuuk, og

hvor blandt andet et gammelt frostrum
blev sløjfet og en ny afdeling til bagerbrød
fra Kvickly Middelfart blev tilføjet.
På vegne af butiksbestyrelsen takker jeg
for godt samarbejde og ønsker Troels og
hans familie alt det bedste i deres nye tilværelse i det kolde nord.
Finn Harmsen
Formand
Butiksbestyrelsen

I sin tid i Gelsted har Troels også stået i
spidsen for en ombygning af butikken,

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

Aktiviteter i Gelsted
Bankospil
Hver torsdag kl. 19.00 i
Gelsted forsamlingshus. G.G.&.I.F
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 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
Gelsted Jagtforening
Formand: Lars Mørk Hansen
Mobil. 21 63 84 12

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

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

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

Her kan du finde
Gelsted Bladet

Vestfyns Figur- og Brætspil Forening
For spilleinteresserede fra 16 år og opefter
Vi mødes for at spille forskellige spil om
mandagen fra ca. 18.30
Holmegården - Søndergade 80
Formand: Claus Løvgreen 25 39 56 70
Kasserer: Esben Jensen 21 19 68 80
Email: vffigur@gmail.com

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.

MØD OS PÅ www.totalbanken.dk - Tlf. 6345 7000
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Hobbyklubben Gelsted – Det kreative hus - Østergade 17
2018 var faktisk et ganske særligt år for
vores lille forening. Vi fik kickstartet
foreningen med nogle rigtig dygtige og
entusiastiske børn og unge mennesker,
som gentagne gange overraskede os med
fantastiske kunstværker. – Vi kom i egne
(lejede) lokaler på Østergade, hvor vi kan
udnytte pladsen og ikke skal fragte materialer mm. til og fra undervisningen. Vi
nyder rigtig meget den mulighed, at alle
vore ting er indenfor rækkevidde, og at der
kan tilbydes mangeartede forløb.
2018 var også året, hvor foreningen kunne
fejre jubilæum; 30 år af slagsen, og stifteren af - og stadig medlem af bestyrelsen
- Kirsten Hansen kunne fejre sin 70 års
fødselsdag. Stort tillykke herfra.

Vi er mange, som er meget taknemmelige
for det kæmpearbejde, der i tidens løb er
blevet lagt i Foreningen. Det er på grund af
dette, vi i dag har mulighed for at tilbyde
kreative aktiviteter til børn for en meget.
meget billig penge. Tusind tak for indsatsen Kirsten – dejligt at du stadig vil være
med, når vi mangler en hjælpende hånd.
Forårssæsonen 2019 er i gang – i skrivende
stund (11. januar) har vi planer om at tilbyde hold for børn og unge i textil design; en
mulighed for selv at designe og sy sit tøj. Vi
er spændte på, om der vil være tilslutning
til dette.
De kreative mandagshold for børn kører
igen, og vi har mange gode ting på plakaten.
Der skal prøves kræfter med mosaik, textil

tryk, selvhærdende ler og meget andet. Vi
hygger og har det dejligt, når vi er samlet.
Kontakt os endelig, såfremt du har et barn i
skolealderen, som kunne tænke sig at deltage i noget kreativt.
Torsdagshold for kreative voksne, som gerne vil være kreative sammen med andre.
Nogle syr, andre strikker, man kan også
male mm.; måske du har lyst til at være
med.
Ring og hør nærmere
Tlf. 27 15 61 25.
På foreningens vegne
Ann-Britt Larsen
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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.

Tårup Udlod 3, Tårup Udlod
5591 Gelsted
28

