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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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SuperBrugsen bliver til Fakta
Tirsdag den 19. februar 2019 var der
inviteret til borgermøde i Gelsted Forsamlingshus med henblik på orientering
om planlægningen af ombygningen af
SuperBrugsen til en Fakta.
Der mødte ca. 170 personer op; der var god
stemning og stor spørgelyst:

Hvad med de vareture, der køres nu?
Oplyst, at fremover bliver varerne kørt
fra SuperBrugsen i Ejby – alle, der pt. får
varer leveret, får brev om ændringen.

Delikatessen bliver nedlagt; men formentlig bliver det sådan, at man kan bestille delikatessevarer fra en af de andre
COOP-butikker.

Hvad sker der med personalet?
Så mange som muligt bliver i den nye Fakta, alle bliver hjulpet videre, og på mødet
blev det oplyst, at næsten alle var på plads;
ingen bliver opsagt.

OK-tanken fortsætter som hidtil.

Bestil mad ud af huset til din næste fest hos os

NEM OG LÆKKER AFTENSMAD
- til en go’ pris

Wienersnitzel

med brasede kartofler,
skysovs, ærter������������������������� 125,-

Steak af oksehøjreb

med grøntsager, pommesfrites
og whiskysovs������������������������ 150,-

Mørbradgryde

Spareribs

Kroens hakkebøf

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

med ærter og råstegte
kartofler���������������������������������� 135,med pommes frites,
mixed salat & dressing����������� 100,-

Fra april - september����������������� 105,-

Apoteksudsalget fortsætter, både med receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin.
Bestyrelsen består, selv om en Fakta
normalt ikke er organiseret sådan.
GLS-pakker fortsætter.
Lotto fortsætter, men Landbrugsog Varelotteri udgår (måske XL-Byg?).
Varer via COOP.dk kan bestilles via Fakta.
Ovenstående er et lille udpluk af det, der
blev spurgt/talt om på mødet.
Der vil løbende blive informeret om forløbet af ombygningen i dagspressen og ved
opslag i forretningen.
LW

Søndergade 1 · 5591 Gelsted
Tlf. 64 49 10 68
www.gelstedkro.dk
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Finn Harmsen byder velkommen

Ole Ebdrup gennemgår projektet

Hauge
Ny uddeler

SuperBrugsen i Gelsted bliver til Fakta

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

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

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

gelstedbladet.dk
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Ellebæk Campingvogns Udlejning
Mit navn er Henrik Ellebæk, jeg er 38 år
og bor i Gelsted/Tanderup.
Jeg driver Ellebæk Handel og Udlejning
i min fritid ved siden af mit arbejde som
tilbehørsansvarlig inden for autobranchen.

I april 2018 fik jeg muligheden for at købe
Juelsminde Campingvogns Udlejning,
som jeg flyttede hjem til Gelsted; det hedder nu Ellebæk Campingvogns Udlejning,
der kører sammen med Ellebæk Handel &
Udlejning.

Jeg flyttede til Gelsted i 2004 fra Jylland
sammen med min kone Pia i vores første
hus på Hylkedamvej.

Så mangler man campingvogn til stævner,
træf eller hvad det måtte være, så har jeg 4
campingvogne til udlejning året rundt.

- Men det blev hurtigt for småt med de
idéer, jeg gik med, så da muligheden kom
for at overtage den gamle brugs i Tanderup
i 2008, købte vi den, og her bor vi i dag
sammen med vores 2 børn og en på vej.

Udover campingvognsudlejning har jeg
også slushicemaskine, popcornmaskine,
saftkøler, isterningmaskine, pattegrisgrill,
telte m.m., samt køb/salg/formidlingssalg
af campingvogne m.m.

Jeg har camperet en stor del af mit liv og
herved opstod interessen for camping. – Jeg
begyndte at handle med campingvogne for
ca. 10 år siden og har koblet udlejning af
campingvogne på cv’et for ca. 3 år siden.

Henrik Søgaard Ellebæk
Indehaver

HUSK
MAJFESTEN
Den 24. og 25. maj 2019

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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Aktivitetsrådet
Vi var med…

Aktivitetsrådet var med, da det nye køkken
på Gelsted Plejehjem på Tårupvej blev indviet, en tilbygning der har været i gang de
sidste 9 måneder, så det var længe ventet.
Man er nu begyndt at lave mad ude i afdelingerne og varm mad om aftenen.
I aktivitetsrådet går vi ture sammen med
beboere og de frivillige hver onsdag, og
en gang om måneden har vi fællespisning
for beboere, pensionister og andre ældre i
området, så har I lyst til at være med, så er
I velkomne.
Preben Jørgensen

Balslev Festival

www.gelstedbladet.dk

Musikfestival for alle
Lørdag den 15. juni 2019 kl. 12.00

19.

gang
www.balslevfestival.dk
Så er det tid til årets Balslev Festival, som
afholdes for 19. gang.
Konceptet er det samme som altid:
• God familiehygge
• Mød gamle og nye venner
• Familievenlige priser på alt på pladsen
• 13 timers god musik for små penge
….. og igen i år, musik af nogle af Danmarks bedste kopibands og det bedste lyd/
lys-udstyr.

Vi reparerer også din bil

Vi er rigtig glade for igen at kunne præsentere en masse gode bands, på henholdsvis
teltscenen og storscenen.
Der skal bydes velkommen til:
Lizzy iz Dizzy
Status Quover
TwoTimesFifty
Danmarks John duo
#Katfish
Bigum duo
Venus
JB & RIX, Banditz
En lille pose støj
Dirty Guns.

Følg os på Facebook eller på vores hjemmeside www.balslevfestival.dk
Mød op og vær med til at rocke – og tag
din nabo, gamle ven eller hele familien
med, vi er jo også en børnevenlig festival!
Vi ses - men pas på!
Det bliver sørme hyggeligt :-)
Morten Juhl

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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Agnete, Jeppe og Valdemar skal på baggrund af undersøgelser af kost og muskler
fremstille et aktivitetsspil

Shahd, Maja, Emilie, Jonas og Alexander undersøger konstruktioner og bygger et tårn.

Clara, Viktoria, Gerda, Mikkel og Tobias
arbejder med lyde og hørelse. De skal
fremstille et instrument.

Naturfagsmaraton på Gelsted Skole
5. klasse på Gelsted Skole arbejder igen i
år med den landsdækkende naturfagskonkurrence ”Naturfagsmaraton”, der har til
hensigt at øge elevernes interesse i naturfag og teknologi.
Konkurrencen baserer sig på et undervisningsforløb, hvor eleverne får erfaringer
med undersøgende og praktisk undervisning og ender ud i en kommunal konkurrencedag i Lillebæltshallerne først i april.
I dette års naturfagsmaraton skal eleverne løse nogle af de spændende udfordringer, der findes i ”Grønby”, der er en fiktiv
dansk provinsby. Eleverne skal blandt andet komme med forslag til konstruktion af
et nyt bytårn, sundhedsfremmende aktiviteter for børn og hensigtsmæssige indretninger af nye lejligheder.
Alt sammen udfordringer, som eleverne
skal arbejde med ved at undersøge, få ideer, planlægge, bygge og forbedre. En arbejdsmetode der på moderne dansk hedder
engineering.

8

Undervisningsforløbet består af en række praktiske opgaver, som eleverne løser
i grupper. Hver opgave løses på baggrund
af undersøgelser, der giver eleverne viden
om emnet og ideer til det videre arbejde.
For eksempel skal der bygges et nyt udsigtstårn i Grønby. Her skal eleverne først
indsamle billeder og beskrivelser af høje
gitterkonstruktioner i lokalområdet. Herefter skal eleverne eksperimentere med
egne konstruktioner og på baggrund heraf selv fremstille et tårn ud fra regler om
materialer, konstruktion, grundareal, vægt
og højde.
En anden gruppe arbejder med lyde og hørelse. Her skal de først undersøge forskellige lyde, og hvordan øret opfanger lyde,
inden de skal fremstille deres eget instrument ud fra specifikke krav. Eleverne i
gruppen er enige om, at det er både sjovt
og lærerigt at arbejde med engineering.
”Vi arbejder med øret, og vi har fundet
frem til en masse viden,” fortæller Clara
Victoria fortsætter: ”Ja, og det er sjovt, at

vi selv kan få lov til at arbejde med det i
stedet for, at det er en lærer, der fortæller
det hele.” Gerda er enig: ”Man får mere
lyst til at udforske emnet og være kreativ,
og man arbejder meget bedre i grupper”
”Vi har allerede lavet en stop-motion video, og vi glæder os til at fremstille vores
helt eget instrument,” siger Mikkel
På konkurrencedagen samles de deltagende klasser for at vise, hvad de har lavet og
dyste mod andre hold. Det er elever fra
Middelfart Gymnasium, der er dommere.
Elevernes løsning af opgaverne vurderes,
og der dystes desuden i viden om emnet.
Dagen er præget af fællesskab, engagement og innovative ideer og kan forhåbentlig være med til at skærpe elevernes faglige nysgerrighed og interesse for naturfag
og teknologi.
Se hjemmesiden for ledige konkurrencer
og om din kommune er tilmeldt.
Janne Bredgaard Madsen

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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Fjernvarme
Som mange sikkert har lagt mærke til, så
bliver der i øjeblikket gravet en del langs
Hylkedamvej, ind mod Gelsted.

det skulle være nødvendigt at lave varme
på det nuværende anlæg, som er på Tømmervej.

Baggrunden for dette er, at Gelsted Fjernvarme har indgået en aftale med Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S, om levering
af varme til virksomheden, der i dag har 2
flis-kedler stående, hvor spånerne fra deres
møbelproduktion bruges til opvarmning.
Gelsted Fjernvarme overtog leveringen
af varme til Carl Hansen & Søn i oktober
2018, og dermed de 2 kedler, som står hos
Carl Hansen & Søn.

Det betyder, at der skal bygges et nyt flisværk ved siden af Carl Hansen & Søn på
Ludvigsgårdsvej 30, på en grund som Gelsted Fjernvarme har købt af Velux A/S.

Carl Hansen & Søn har en del overskud af
spåner fra deres produktion, og det er dem,
som Gelsted Fjernvarme vil bruge til at levere varme til byens forbrugere, i stedet
for som i dag, med naturgas.

Selv om møbelfabrikkens varmebehov
er voksende, vil det stadig være muligt
at varme byen op med de nye kedler. Det
skyldes, at møbelfabrikken ikke udnytter
deres overskud af spåner 100% hele tiden.

I den forbindelse skal der lægges en 2,8
km lang transmissionsledning, med den
kan sendes varmt vand begge veje, hvis

Vi har allerede haft henvendelser om mulig tilslutning på den nye transmissionsledning langs Hylkedamvej, og vi hører

Det nye flis-værk har været i udbud hos 4
firmaer. Dette er nu skåret ned til 2, som vi
forhandler med, og vi regner med, at inden
månedens udgang har vi besluttet, hvem
der skal stå for byggeriet af det nye værk.

gerne fra flere om mulig tilslutning.
Grunden til det i første omgang kun er
Hylkedamvej, som har mulighed for tilkobling på fjernvarmen er, at vi skal lave
et projektforslag på, om det kan betale sig
at lægge fjernvarme ud i Gelsted Syd.
Som udgangspunkt vil vi gerne, men der
skal være en vis tilslutningsprocent, før vi
må gøre dette.
Alt dette regner vi med at komme med
mere info om i 2020.
Det nye varmeværk forventes at være i
produktion i 4 kvartal 2019.
Erik Hein

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
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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!

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

Fredag

Bemærk:

Træningen foregår
i Gelsted Hallen

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

Torsdag

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

Bemærk:

Træningen foregår
i Gelsted Hallen

NYT NYT
NYT Se beskrivelse

19.00
19.15

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

19.30

Tilmelding
nødvendig
Max. 15 deltager

19.45
20.00 Motionsmix M/K
Instr.: Peter Brink
Info: 64 49 22 48
20.15 Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 36
20.30

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

Geoteknik og Miljøopgaver, så er det Boreteknik A/S

20.45

Alt
i hjemmeslagtning,
21.00
Gymnastikudvalg:
Ulla: 22 62 84 61;
pålægsfade
og lækkert kød

I Gelsted udføres der klargøring af jordprøveanalyser,
efter prøver hentet op rundt omkring
i Danmark.
www.gelsted-gymnastik.dk
- Se Boretekniks hjemmeside, www.boreteknik.dk
Kontakt Boreteknik A/S, Koldinghave 18, 5591 Gelsted
Trine: 27 20 24 04; Inge-Lise: 29 46 94 97; Thilde: 20 99 23 03

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

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

Annoncer.indd 1
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Legoklodser og rumrejser
- seneste nyt fra Gelsted Børnehus
Forleden dag spurgte et af børnene i Gelsted Børnehus, om en legoklods kan svømme. - Et spørgsmål, som let kan besvares
med et ”ja”, et ”nej” eller affærdiges som et
fjollet spørgsmål.
I stedet undersøgte pædagogen sammen
med barnet forskellen på at svømme og at
flyde, og derefter lavede de sammen eksperimentet med vand og legoklods.
På den måde arbejder vi i Gelsted Børnehus - inspireret af den styrkede læreplan
fra Børne- og Socialministeriet - og dermed arbejde nysgerrigt sammen med børnene for at lade dem finde svarene på deres
spørgsmål.
1. marts rykkede vores ældste børn videre
i Gelsted Børneunivers, hvor de startede i
Skole-fritidsordningen (SFO’en), som led i
overgangen til at blive skoleelever.

1. august danner vi en ny gruppe største
børn i børnehaven, Storegruppen. Igen i år
skal de samles for at lave deres venskabskontrakt. Støttet af de voksne skal de lave
deres kontrakt om, hvordan børnene vil
være sammen med hinanden det kommende år. Gennem forhandling skal de sammen
på demokratisk vis strikke en god aftale
sammen, som de alle kan se sig selv i. Når
kontrakten er lavet, underskriver alle børnene, hvorefter den er gældende.
Senere på året skal Storegruppen finde deres gruppenavn og deres projekt, som de
skal arbejde sammen om. Ingen ved endnu, hvad gruppen vælger. Sidste år kaldte
gruppen sig ”Stjernerne” og de byggede
deres egen rumstation af genbrugsmaterialer, blandt andet i form af store papkasser,
gamle computere og autostole, som forældrene bidrog med hjemmefra.

Gruppen fik mange ture ud i rummet, båret
af fantasiens kraftfulde brændstof og lærte
utrolig meget, både om rummet, men endnu vigtigere om at lege sammen, danne nye
relationer og invitere hinanden ind i deres
egne grupper. Det var således vejen hen til
rumstationen, som var det vigtige, ikke selve rumstationen.
Storegruppens arbejde bliver taget med i
det internationale Erasmus-projekt, som vi
deltager i, og hvor vi får besøg fra Sverige
og Letland til efteråret for at dele erfaringer
på tværs af grænser.
Rikke Strøm
Daglig leder af Gelsted Børnehus
PS. Børnene fortæller, at legoklodser godt
kan flyde.

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

Gelsted Dilettant Forening
Weekenden i uge 6 opførte vi vores stykke
Stykket vi spillede i år hed Et skær af et sommerhusmareridt.
Fredag havde vi besøg af 42 personer. Vi startede aftenen med at
spise sammenkogt ret med ris og salat, og derefter opførte vi stykket. Bagefter var vi vært ved en kop kaffe og lidt sødt. Lørdag kl.
13.00 havde vi - som de andre år - inviteret byens to pensionistforeninger til kaffe med boller og lagkage. Der kom 85 pensionister,
og da vi spillede stykket kl. 15.00, dukkede der ca. 25 personer
mere op for at se det.
Lørdag kl. 19:00 spillede vi stykket for sidste gang i år. 125 personer havde bestilt billet til at se stykket. Efter stykket spiste folk
deres forudbestilte mad, som traditionen tro var håndmadder og
efter maden spillede Diskotek Hysteria op til dans. Gelsted Dilettant Forening vil gerne takke for en kanon hyggelig weekend.
Maden var lavet af Gelsted Kro. Der skal lyde en stor tak til alle
vores sponsorer. Ligeledes en tak til Genbrugsbutikken Gelsted
for lån af diverse ting og tøj og en tak til Malerfirmaet Taylor for
den flotte kulisse.

GENERALFORSAMLING

16.
APR.

Gelsted Dilettant
Forening
Afholder generalforsamling
den 16. april 2019. kl. 19.00
Birkehøjvej 1, Gelsted.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Indkomne forslag skal være
formanden i hænde senest 8 dage før.
Bestyrelsen.

Næste år spiller vi den 7. og 8. februar.
Gelsted Dilettant Forening - Karsten Fischer

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

Tlf. 64 49 22 99
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<ŽŶĨŝƌŵĂŶĚĞƌŝ'ĞůƐƚĞĚ
<ŝƌŬĞ͕ƐƆŶĚĂŐĚ͘Ϯϴ͘ĂƉƌŝů
ϮϬϭϵ͕Ŭů͘ϭϬ͘ϬϬ͗

<ŽŶĨŝƌŵĂŶĚĞƌŝdĂŶĚĞƌƵƉ
<ŝƌŬĞ͕ƐƆŶĚĂŐĚ͘ϱ͘ŵĂũ
ϮϬϭϵ͕Ŭů͘ϵ͘ϯϬ͗

ůĞǆĂŶĚĞƌ<ũĞůůƐƚƌƆŵ'ĂĚĞ

ƐƚƌŝĚ<ŝůĚĞůƵŶĚWŽƵůƐĞŶ

ŶŶŝŬĂ,ŽƵŵĂĂ:ƆƌŐĞŶƐĞŶ

ŵŵĂ&ĂůŬĞƐŐĂĂƌĚ,ĞŶƌŝŬƐĞŶ

ĂƐƚŝĂŶ<ĂŶŶĞŐĂĂƌĚ,ĂŶƐĞŶ

>ƵĐĂŶĚƌĞĂ'ĂĚĞdĂŶŐŐĂĂƌĚͲ
:ŽŶŬŵĂŶ

ĂƌůͲŵŝů:ĞƉƉĞƐĞŶ,ĂŶƐĞŶ
:ĞŶƐDŽŚƌDĂĚƐĞŶ
:ŽŶĂƐůďčŬdŚǇŐĞƐĞŶ
:ƵůŝĞ,ĂŶƐĞŶ
<ůĂƌĂ^ŶĞĚŬĞƌ,ĂŶƐĞŶ
>ƵĐĂƐ^ŬŝŶĚĞƌŚŽůŵKƚǌĞŶ
DĂũĂĂŶĞĨĞůĚŝŶĞƐĞŶ
DĂƌĐƵƐ^ŬŝŶĚĞƌŚŽůŵKƚǌĞŶ
DŝůůĞhŐůĞďũĞƌŐDƺůůĞƌ
ŚƌŝƐƚŽĨĨĞƌƐĞŶ
KůŝǀĞƌůďčŬdŚǇŐĞƐĞŶ
^ŝŵŽŶ<ƌŽŚŶ͘


<ŽŶĨŝƌŵĂŶĚĞƌŝ'ĞůƐƚĞĚ
<ŝƌŬĞ͕ƐƆŶĚĂŐĚ͘ϱ͘ŵĂũ
ϮϬϭϵ͕Ŭů͘ϭϭ͘ϯϬ͗
ůĞǆĂŶĚĞƌKůĞƐĞŶ
&ƌŝŐŐ:ĞƐƐĞŶ<ƌĂŵĞƌ
DĂůƚŚĞ<ŝƌŬĞůƆŬŬĞ
DŝŬŬĞůĂŵŐĂĂƌĚ^ǀĞŶĚƐĞŶ
EĂƚĂƐĐŚĂdŚǇŐĞƐĞŶ
EĂƚŚĂůŝĞƌŽĞdŽƌŝŶ
EŝĐŬůĂƐ,ĂǀĞ<ŶƵĚƐĞŶ͘

<ĂƚŚƌŝŶĞ>ǇŬŬĞ<ĂůůĞƐĞŶ͘
Konfirmandundervisning
og samtalegrupper
For at blive konfirmeret skal man
som bekendt gå til
konfirmationsforberedelse og
anordningen for konfirmation står
der:
§ 1. Både
børnekonfirmandundervisningen og
konfirmationsforberedelsen bygger
på dåben og er led i folkekirkens
dåbsoplæring.
Stk. 2. Formålet er at medvirke til
at gøre børnene og de unge
fortrolige med den kristne tros
elementære indhold og folkekirkens
gudstjeneste samt lære dem, hvad det
vil sige at leve i en kristen tro og som
en del af det kristne fællesskab.
Man skal lære om kristendom og
man skal opnå fortrolighed med
kirkens gudstjenester og praksis i
øvrigt – så kort kan det siges og
hvordan er så op til den enkelte
præst.
Det er en skønssag. Hvordan opnår
man bedst fortrolighed. Ja, det gør
man ved at præsten underviser i de
kristne tanker, grundbegreber,
udfolder dele af den kristne
forestillingsverden, så man får større
viden. Derudover deltager
konfirmanderne, så aktivt og
medlevende som muligt i en række
gudstjenester, så de lærer
gudstjenesten at kende ”indefra”.
Desuden har kristendommen, sådan
må det være, en sjælesørgerisk side –
for: Hvordan bliver troen og alle de

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

info@cakevision.dk www.cakevision.dk
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store livstemaer, som skam og skyld
og tro og tvivl og tilgivelse, hvordan
bliver de noget, der har at gøre med
den enkelte konfirmands liv.
Hvordan bliver kristendommen
levende og noget der lyser
konfirmandens liv op.
Udover at undervisningen rummer de
klassiske discipliner: indøvelse i
gudstjenestelivet, at få kendskab til
kristne grundbegreber m.m – så
tilbydes konfirmanderne i
Gelsted/Tanderup tillige at deltage i
frivillige samtalegrupper 1 gang
om måneden. I år henholdsvis en
pige- og en drengegruppe.
Alle de store livstemaer melder sig
på banen, når man er 13-14 år – og
på vej fra barndom ind i voksenlivet:
liv/død – tvivl – skyld og skam –
kærlighed og had – tilgivelse og
bitterhed – alt sammen elementer,
grundvilkår i ethvert menneskes liv.
Som 13-14 år begynder man at kunne
se sig selv udefra – med sit eget blik
- de andres blik. Det blik – kan
ramme hårdt. Det tager lang tid at
vænne sig til. Hvem er jeg? Går det
an med mig? Det er hårdt at blive sig
selv. Og alle undersøgelser peger på,
at det er hårdt som aldrig før i vores
moderne tid, hvor alt er i bevægelse,
ingenting ligger fast – hvor den unge
skal opfinde sig selv og sin egen
verden og ikke uden videre kan
overtage forældrenes. Kravene er
mange ude i den verden, der venter
derude med uddannelse og karriere.
Vi skal blive til noget. Vi skal
udvikle os. Og de unge synes ofte, at
de skal klare sig godt på alle
parametre: uddannelsesmæssigt,
udseendemæssigt, karrieremæssigt,
socialt. Og gør de ikke det, så føles
det alt for ofte, viser alle statistikker,
skammeligt – måske ligefrem
ubærligt. For dårligt. Et personligt
nederlag. For man behøver bare se
sig omkring: alle de andre klarer
tilsyneladende deres liv i stiv arm.
Sådan ser det i hvert tilfælde ud, når
de unge bevæger sig på de sociale
medier.

www.gelstedbladet.dk

GELSTED - TANDERUP PASTORAT
www.gelstedkirke.dk - www.tanderupkirke.dk
Livet på Guds grønne jord, vi har fået at leve er altid et liv i
medgang og modgang – på godt og ondt. En sammensat
pakke. Vi må tage hele pakken og ikke bare en del af den.
I samtalegrupperne med konfirmanderne gives de
mulighed for at fortælle deres historie – rykke lidt på afstand
af sig selv og fortælle egen livshistorie – det er en god
øvelse på vej mod at blive voksen. Og mens den unge
fortæller – så viser det sig som regel, at det sjældent kun er
lykkeligt og godt i det her liv. Det er netop sammensat –
indimellem er livet også hårdt. Det gælder for os alle
sammen. Det er en forløsende fornemmelse at dele med de
andre. Den store gave er, at konfirmanderne kan spejle sig i
hinandens fortællinger. Nej, det er ikke kun mig, som kan
føle mig underlig ind i mellem – det er ikke kun mig, som
oplever svigt og skuffelser, det er ikke kun mig, som
undertiden føler mig ensom og kikset og forkert. Og det
bedste af det hele er: at de andre rent faktisk ikke er
ligeglade. Det bedste er at erfare at vi har noget at give
hinanden – vi har brug for hinanden.
Dorthe Stæhr Nielsen

KRISTI HIMMELFART
og gudstjeneste i det fri
Præsterne i Fjelsted-Harndrup, GelstedTanderup, Balslev-Ejby og Brenderup-Indslev har
fået en idé! Vi vil gerne invitere alle
menighederne til fælles udendørsgudstjeneste på
Kristi Himmelfartsdag.

Præsten og døden
Foredrag om præsterollen og døden.
Sognegården i Ejby
tirsdag d. 14. maj kl. 19 – 21.
Jeppe Carsce Nissen er sognepræst ved SimeonSankt Johannes Sogn på Nørrebro – og fast
tilknyttet kirken ved De Gamles By. Han har
omkring 100 begravelser om året, så han har ofte
både døende og sørgende tæt på sig. Men
hvordan er det lige … er vi ikke alle præster for
Vorherre? Hvornår skal præsten være
professionel, hvornår et almindeligt
medmenneske?
Jeppe Carsce Nielsen har skrevet
masterafhandling om demensramte og døende,
så han ved, hvad han taler om. Vi tumler alle med
tanker om liv og død, og ingen har de absolutte
svar, men nogle svar er mere nuancerede end
andre. Jeppe hører til blandt dem, der taler af
både viden og erfaring.
Alle er velkomne – gratis entre.
Arr. Samarbejdende sogne.

Resultat – Indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp 2019:


Tanken er, at stedet skal gå på skift, og i år bliver
det i ”L Y S N I N G E N ” i Fjelsted-Harndrup –
nærmere bestemt i haven ved Fjellerup
Præstegård, Fjellerupvej 35, 5463 Harndrup.
Tidspunktet er kl. 14.00. Det kan vel være, at vi er
flere præster til stede, men den ledes kun af
sognepræsten i det inviterende sogn, i år altså
Michael Juul. Efter gudstjenesten er der kaffe/te
og hyggeligt samvær i præstegårdshaven.

Spejderne i Tanderup: 4.358,50 Kr.
Konfirmanderne i Gelsted: 3.694,50 Kr.
To friske unge indsamlere i Middelfart havde
forberedt indsamlingen ved at skaffe sponsorer
som på den måde hjalp indsamlingen med gaver!
I Tanderup og Gelsted havde vi 3, der vandt
”Bridgewalking” og 5, der vandt en biografbillet.

Tak til alle der bidrog!

Gelsted VVS er nu Vestfyns VVS Service A/S
Vi går effektivt til enhver opgave i VVS-installationer
Telefon: 64 46 25 80 - mobil 40 14 25 80
Granlyvej 44 - 5592 Ejby - www.vestfyns-vvs.dk
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&ƌĂŬŝƌŬĞďƆŐĞƌŶĞ͗
&ƌĂŬŝƌŬĞďƆŐĞƌŶĞ͗
ƆĚĞŝdĂŶĚĞƌƵƉƐŽŐŶ͗

ƆďƚĞŝdĂŶĚĞƌƵƉ<ŝƌŬĞ͗
ƆďƚĞŝdĂŶĚĞƌƵƉ<ŝƌŬĞ͗
ϭϬ͘ŵĂƌƚƐ͗sŝůĨƌĞĚĂŚů^ŬŽǀ
:ŽŚĂŶƐĞŶ͕dĂŶĚĞƌƵƉǀĞũϴϯ͕
ϭϬ͘ŵĂƌƚƐ͗sŝůĨƌĞĚĂŚů^ŬŽǀ

ƆĚĞŝdĂŶĚĞƌƵƉƐŽŐŶ͗
Ϯϯ͘ĨĞďƌƵĂƌ–<ŶƵĚƌŝŬ
ZĂƐŵƵƐƐĞŶ͕ŶŐŐĊƌĚƐǀĞũϳ͕
Ϯϯ͘ĨĞďƌƵĂƌ–<ŶƵĚƌŝŬ
ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘
ZĂƐŵƵƐƐĞŶ͕ŶŐŐĊƌĚƐǀĞũϳ͕

:ŽŚĂŶƐĞŶ͕dĂŶĚĞƌƵƉǀĞũϴϯ͕
ƆďƚĞŝ'ĞůƐƚĞĚ<ŝƌŬĞ͗

ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘
ϭ͘ŵĂƌƚƐͲ'Ğƌƚ<ƌŝƐƚŝĂŶKůƐĞŶ͕
dĂŶĚĞƌƵƉǀĞũϴ͕ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘
ϭ͘ŵĂƌƚƐͲ'Ğƌƚ<ƌŝƐƚŝĂŶKůƐĞŶ͕
dĂŶĚĞƌƵƉǀĞũϴ͕ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘
ƆĚĞŝ'ĞůƐƚĞĚ^ŽŐŶ͗
ƆĚĞŝ'ĞůƐƚĞĚ^ŽŐŶ͗
ϭ͘ĨĞďƌƵĂƌ–'ƵŶĚĂKƚŝŶĂ
ZŽƐĞŶŬũčƌ͕dĊƌƵƉůƵŶĚǀĞũϭϳ͕
ϭ͘ĨĞďƌƵĂƌ–'ƵŶĚĂKƚŝŶĂ
ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘
ZŽƐĞŶŬũčƌ͕dĊƌƵƉůƵŶĚǀĞũϭϳ͕

ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘
Ϯ͘ĨĞďƌƵĂƌ–ŽƌĂDĂƌŝĞ
ƌƆŶĚƵŵŶĚĞƌƐĞŶ͕dĊƌƵƉǀĞũ
Ϯ͘ĨĞďƌƵĂƌ–ŽƌĂDĂƌŝĞ
ϭϮ͕ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘
ƌƆŶĚƵŵŶĚĞƌƐĞŶ͕dĊƌƵƉǀĞũ
ϭϮ͕ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘
ϴ͘ĨĞďƌƵĂƌ–ĂƐĞŽůŝŶĞ
ŶĚĞƌƐĞŶ͕dĊƌƵƉǀĞũϭϮD͕
ϴ͘ĨĞďƌƵĂƌ–ĂƐĞŽůŝŶĞ
ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘
ŶĚĞƌƐĞŶ͕dĊƌƵƉǀĞũϭϮD͕

ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘
ϭϰ͘ĨĞďƌƵĂƌ–>ĂƵƌĂDĂƌŝĞ
:ƆƌŐĞŶƐĞŶ͕&ƌĞĚĞŶƐŐĂĚĞϯϭ͕
ϭϰ͘ĨĞďƌƵĂƌ–>ĂƵƌĂDĂƌŝĞ
ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘
:ƆƌŐĞŶƐĞŶ͕&ƌĞĚĞŶƐŐĂĚĞϯϭ͕
ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘
ϭϴ͘ĨĞďƌƵĂƌ–,ĂŶƐĂŐĞ
,ĂŶƐĞŶ͕'ƌƆŶŶĞŐĂĚĞϭϱ͕ϱϱϵϭ
ϭϴ͘ĨĞďƌƵĂƌ–,ĂŶƐĂŐĞ
'ĞůƐƚĞĚ͘
,ĂŶƐĞŶ͕'ƌƆŶŶĞŐĂĚĞϭϱ͕ϱϱϵϭ
'ĞůƐƚĞĚ͘
ϮϬ͘ĨĞďƌƵĂƌ–ǀĂsŝŽůĂ
ZĂƐŵƵƐƐĞŶ͕'ĞůƐƚĞĚDŽƐĞϳ͕
ϮϬ͘ĨĞďƌƵĂƌ–ǀĂsŝŽůĂ
ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘
ZĂƐŵƵƐƐĞŶ͕'ĞůƐƚĞĚDŽƐĞϳ͕

ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘
ϭ͘ŵĂƌƚƐ–>ŝƐĞǇƌĞŶĚĂů
ZĞƐƚŝŶŐKůƐĞŶ͕dĊƌƵƉǀĞũϭϮK͕
ϭ͘ŵĂƌƚƐ–>ŝƐĞǇƌĞŶĚĂů
ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘
ZĞƐƚŝŶŐKůƐĞŶ͕dĊƌƵƉǀĞũϭϮK͕

ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘
ϭ͘ŵĂƌƚƐ–ZĂŐŶŚŝůĚDĂƌŐƌĞƚŚĞ
ŶĚĞƌƐĞŶ͕dĊƌƵƉǀĞũϭϮz͕ϱϱϵϭ
ϭ͘ŵĂƌƚƐ–ZĂŐŶŚŝůĚDĂƌŐƌĞƚŚĞ
'ĞůƐƚĞĚ͘
ŶĚĞƌƐĞŶ͕dĊƌƵƉǀĞũϭϮz͕ϱϱϵϭ


'ĞůƐƚĞĚ͘
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ƆďƚĞŝ'ĞůƐƚĞĚ<ŝƌŬĞ͗
ϭϵ͘ũĂŶƵĂƌ͗WŚŝůŝƉsŝŬƚŽƌ
&ƌŝƐĞŶĞƚƚĞ:ƆƌŐĞŶƐĞŶ͕
ϭϵ͘ũĂŶƵĂƌ͗WŚŝůŝƉsŝŬƚŽƌ
dĊƌƵƉǀĞũϯϱ͕ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘
&ƌŝƐĞŶĞƚƚĞ:ƆƌŐĞŶƐĞŶ͕
dĊƌƵƉǀĞũϯϱ͕ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘
ϭϵ͘ũĂŶƵĂƌ͗,ŽƉĞZŽƐĞ
sĂůĞŶǌŝĂDĞƌƌŝůů&čƐƚĞƌ͕
ϭϵ͘ũĂŶƵĂƌ͗,ŽƉĞZŽƐĞ
ůŽŵŵĞŐƌĞŶĞŶϭϲ͕ϱϱϵϮũďǇ͘
sĂůĞŶǌŝĂDĞƌƌŝůů&čƐƚĞƌ͕

ůŽŵŵĞŐƌĞŶĞŶϭϲ͕ϱϱϵϮũďǇ͘
Ϯϳ͘ũĂŶƵĂƌ͗DĂǆƌŶĨƌĞĚ
DŽƌƌĞ͕dƆƌǀĞŐǇĚĞŶϲ͕sŝďǇ
Ϯϳ͘ũĂŶƵĂƌ͗DĂǆƌŶĨƌĞĚ
DĂƌŬ͕ϱϱϴϬEƆƌƌĞĂďǇ͘
DŽƌƌĞ͕dƆƌǀĞŐǇĚĞŶϲ͕sŝďǇ
DĂƌŬ͕ϱϱϴϬEƆƌƌĞĂďǇ͘
Ϯϰ͘ĨĞďƌƵĂƌ͗ŝƌŬƌƐůĞǀ
ůůĞƌŵĂŶŶ,Žůƚ͕'ĞůƐƚĞĚDŽƐĞ
Ϯϰ͘ĨĞďƌƵĂƌ͗ŝƌŬƌƐůĞǀ
ϰϬ͕ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘
ůůĞƌŵĂŶŶ,Žůƚ͕'ĞůƐƚĞĚDŽƐĞ
ϰϬ͕ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘
ϭϬ͘ŵĂƌƚƐ͗ŶŶĂ^ŽĨŝĂ
^ƆŐĂĂƌĚͲDƵŶŬ͕
ϭϬ͘ŵĂƌƚƐ͗ŶŶĂ^ŽĨŝĂ
'ĂůǀĂŶŽǀčŶŐĞƚϴ͕ϱϱϵϭ
^ƆŐĂĂƌĚͲDƵŶŬ͕
'ĞůƐƚĞĚ͘
'ĂůǀĂŶŽǀčŶŐĞƚϴ͕ϱϱϵϭ

'ĞůƐƚĞĚ͘
ϭϬ͘ŵĂƌƚƐ͗ĞůŝŶĂĞƌŐŚŽůĚƚ
ŶĚĞƌƐĞŶ͕dŽĨƚĞǀĞũϭϱ͕
ϭϬ͘ŵĂƌƚƐ͗ĞůŝŶĂĞƌŐŚŽůĚƚ
ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘
ŶĚĞƌƐĞŶ͕dŽĨƚĞǀĞũϭϱ͕


ϱϱϵϭ'ĞůƐƚĞĚ͘


^ŬčƌƚŽƌƐĚĂŐ
^ŬčƌƚŽƌƐĚĂŐ
Ě͘ϭϴĂƉƌŝůĞƌĚĞƌĞŶŬŽƌƚ

ŐƵĚƐƚũĞŶĞƐƚĞŝdĂŶĚĞƌƵƉ<ŝƌŬĞ
Ě͘ϭϴĂƉƌŝůĞƌĚĞƌĞŶŬŽƌƚ
Ŭů͘ϭϴ͕ĚĞƌĞĨƚĞƌŝŶǀŝƚĞƌĞƌ
ŐƵĚƐƚũĞŶĞƐƚĞŝdĂŶĚĞƌƵƉ<ŝƌŬĞ
ŵĞŶŝŐŚĞĚƐƌĊĚĞƚƉĊ
Ŭů͘ϭϴ͕ĚĞƌĞĨƚĞƌŝŶǀŝƚĞƌĞƌ
ŵĞŶŝŐŚĞĚƐƌĊĚĞƚƉĊ
>ĂŵŽŐŬǇůůŝŶŐ

ŝ^ŽŐŶĞŐĊƌĚĞŶ͘
>ĂŵŽŐŬǇůůŝŶŐ

ĞůƚĂŐĞůƐĞĞƌŐƌĂƚŝƐ͕ŵĞŶĂĨ
ŝ^ŽŐŶĞŐĊƌĚĞŶ͘
ŚĞŶƐǇŶƚŝůŵĂĚĞŶĞƌƚŝůŵĞůĚŝŶŐ
ĞůƚĂŐĞůƐĞĞƌŐƌĂƚŝƐ͕ŵĞŶĂĨ
ƐĞŶĞƐƚĚĞŶϭϮ͘ĂƉƌŝůŶƆĚǀĞŶĚŝŐ
ŚĞŶƐǇŶƚŝůŵĂĚĞŶĞƌƚŝůŵĞůĚŝŶŐ
ƚŝů͗'ĞƌĚĂŚƌŝƐƚĞŶƐĞŶ͕
ƐĞŶĞƐƚĚĞŶϭϮ͘ĂƉƌŝůŶƆĚǀĞŶĚŝŐ
ĨŽƌŵĂŶĚΛƚĂŶĚĞƌƵƉŬŝƌŬĞ͘ĚŬ
ƚŝů͗'ĞƌĚĂŚƌŝƐƚĞŶƐĞŶ͕
ŵŽďŝůϮϬϮϳϬϰϵϳ͘
ĨŽƌŵĂŶĚΛƚĂŶĚĞƌƵƉŬŝƌŬĞ͘ĚŬ




1. Marts bød vi velkommen
til vores nye organist. Anna
1. Marts bød vi velkommen
Klosiak.Vi glæder os til
til vores nye organist. Anna
samarbejdet, Anna fortæller:
Klosiak.Vi glæder os til
samarbejdet, Anna fortæller:

ŵŽďŝůϮϬϮϳϬϰϵϳ͘
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'h^d:E^dd/Z͗
ϮϬϭϵ


WZ/>
^ƆŶĚ͘Ě͘ϳ͘

'>^d

dEZhW ĞŵčƌŬŶ͘

^ŽŐŶĞƉƌčƐƚ͗ŽƌƚŚĞ^ƚčŚƌEŝĞůƐĞŶ͕'ĞůƐƚĞĚǀĞũϱϴ͕ϱϱϵϭ
'ĞůƐƚĞĚ͕ƚůĨ͗ϲϰϰϵϭϬϵϲ͕DĂŝů͗^EΛ<D͘ĚŬ







ϭϭ͗ϬϬ

ϵ͗ϯϬ

'ƌĂǀĞƌ͕dĂŶĚĞƌƵƉ<ŝƌŬĞ͗:ƆƌŐĞŶ,ĞŶƌŝŬƐĞŶ͕ƚůĨϮϭϳϵ
ϱϯϮϱ͕DĂŝů͗ŐƌĂǀĞƌΛƚĂŶĚĞƌƵƉŬŝƌŬĞ͘ĚŬ

^ƆŶĚ͘Ě͘ϭϰ ϵ͗ϬϬ:Z

ͲͲ

dŽƌƐĚ͘Ě͘ϭϴ ϭϲ͖ϬϬ

ϭϴ͗ϬϬ

&ƌĞĚ͘Ě͘ϭϵ
^ƆŶĚ͘Ě͘Ϯϭ
DĂŶĚ͘Ě͘ϮϮ
^ƆŶĚ͘Ě͘Ϯϴ

ϭϲ͖ϬϬ
ϭϭ͗ϬϬ
ϵ͗ϬϬ:Z
ϭϬ͘ϬϬ
ŬŽŶĨŝƌŵĂƚŝ
ŽŶ


ͲͲ
ϵ͗ϯϬ
ͲͲ
ͲͲ

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





ϭϭ͗ϯϬ
<ŽŶĨŝƌŵĂͲ
ƚŝŽŶ
ϭϭ͗ϬϬ
ͲͲ
ϵ͗ϬϬ:Z
ϵ͗ϯϬ
>ǇƐŶŝŶŐĞŶ


ϵ͗ϯϬ
Ϯ͘Ɛ͘Ğ͘ƉĊƐŬĞ
<ŽŶĨŝƌŵĂͲ
ƚŝŽŶ
ϵ͗ϯϬ
ϯ͘Ɛ͘Ğ͘ƉĊƐŬĞ
ϵ͗ϬϬ:Z
^ƚ͘ďĞĚĞĚĂŐ
ͲͲ
ϰ͘Ɛ͘Ğ͘ƉĊƐŬĞ
ϭϭ͗ϬϬ
ϱ͘Ɛ͘Ğ͘ƉĊƐŬĞ
&ũĞůůĞƌƵƉ <ƌ͘,ŝŵŵĞů
D/:h
ĨĂƌƚƐĚĂŐ



ϭϭ͗ϬϬ
ϵ͗ϯϬ
ͲͲ
ϭϭ͗ϬϬ
ϵ͗ϯϬ
ϭϰ͗ϬϬ>,

ͲͲ
ϭϭ͗ϬϬ
ϭϰ͗ϬϬ:Z
ͲͲ
ϭϭ͗ϬϬ
ͲͲ


D:
^ƆŶĚ͘Ě͘ϱ͘
^ƆŶĚ͘Ě͘ϭϮ͘
&ƌĞĚ͘Ě͘ϭϳ͘
^ƆŶĚ͘Ě͘ϭϵ͘
^ƆŶĚ͘Ě͘Ϯϲ͘
dŽƌƐĚ͘Ě͘ϯϬ͘



<ŽŶƚĂŬƚŽƉůǇƐŶŝŶŐĞƌǀĞĚŬŝƌŬĞƌŶĞ͗


:hE/
^ƆŶĚ͘Ě͘Ϯ͘
^ƆŶĚ͘Ě͘ϭϬ͘
DĂŶĚ͘Ě͘ϭϭ
^ƆŶĚ͘Ě͘ϭϲ͘
^ƆŶĚ͘Ě͘Ϯϯ͘
^ƆŶĚ͘Ě͘ϯϬ͘

ϲ͘Ɛ͘Ğ͘ƉĊƐŬĞ
WŝŶƐĞĚĂŐ
Ϯ͘ƉŝŶƐĞĚĂŐ
dƌŝŶŝƚĂƚŝƐ
ϭ͘Ɛ͘Ğ͘ƚƌŝŶŝƚĂ
Ϯ͘Ɛ͘Ğ͘ƚƌŝŶŝƚĂ

&ŽƌŬŽƌƚĞůƐĞƌ͗>,с>ĂƌƐ,ƆũůĂŶĚ͕:Zс:ĞŶƐŚƌ͘
ZŽŚƚŵĂŶŶ͕D/:hсDŝĐŚĂĞů:ƵƵů͕ŝŶŐĞŶсŽƌƚŚĞ^ƚčŚƌ
EŝĞůƐĞŶ͘

</Z</>͗ĞƐƚŝůůĞƐƉĊŬŝƌŬĞŬŽŶƚŽƌĞƚ͕ƐĞŶĞƐƚŬů͘ϭϮ͕
ĨƌĞĚĂŐĨƆƌĚĞŶƐƆŶĚĂŐĚĞƌƆŶƐŬĞƐŬŝƌŬĞďŝůƚŝů
ŐƵĚƐƚũĞŶĞƐƚĞ͘

'ƌĂǀĞƌ͕'ĞůƐƚĞĚ<ŝƌŬĞ͗:ƆƌŐĞŶ,ĞŶƌŝŬƐĞŶ͕ƚůĨ͘ϮϯϰϭϬϯϯϱ͕
ŵĂŝů͗ŐĞůƐƚĞĚŬŝƌŬĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
KƌŐĂŶŝƐƚ͗ŶŶĂ<ůŽƐŝĂŬ͕ƚůĨ͗ϮϭϭϮϮϵϱϬ͘DĂŝů͗
ĂŶŶĂƚŽŶƐŬŽůŝΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
<ŝƌŬĞŬŽŶƚŽƌ͗'ƌĞƚĞ,ĂŶƐĞŶ͕ƚůĨ͘ϮϭϰϲϴϭϬϯ͕ŵĂŝů͗
ŐƌŚĂΛŬŵ͘ĚŬ<ŽŶƚŽƌƚŝĚ͗ŵĂŶĚĂŐƚŝůĨƌĞĚĂŐϵ͘ϬϬƚŝůϭϮ͘ϬϬ͘

&Z<>EZE͗
ϭϬ͘ĂƉƌŝů͗”100 Salmer”ŝƌĞŶĚĞƌƵƉ<ŝƌŬĞ͕Ŭů͘ϭϳ͘ϬϬ
ƚŝůϭϴ͘ϰϱ͘ƌƌ͘^ĂŵĂƌďĞũĚĞŶĚĞƐŽŐŶĞ͘
ϭϴ͘ĂƉƌŝů͗^ŬčƌƚŽƌƐĚĂŐ/dĂŶĚĞƌƵƉƐŽŐŶ͗ƐƉŝƐŶŝŶŐ͕ƐĞ
ĂŶĚĞƚƐƚĞĚ͘
Ϯϯ͘ĂƉƌŝů͗WůĞũĞŚũĞŵƐŐƵĚƐƚũĞŶĞƐƚĞ͕Ŭů͘ϭϰ͘ϭϱ͘
Ϯϴ͘ĂƉƌŝů͗<ŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶŝ<ů͘ϭϬ͘ϬϬŝ'ĞůƐƚĞĚ<ŝƌŬĞ͘
ϱ͘ŵĂũ͗<ŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶŝdĂŶĚĞƌƵƉ<ŝƌŬĞ͕Ŭů͘ϵ͘ϯϬŽŐ
'ĞůƐƚĞĚ<ŝƌŬĞ͘
ϴ͘ŵĂũ͗”100 salmer”ŝhĚďǇ<ŝƌŬĞ͕Ŭů͘ϭϳ͘ϬϬƚŝů
ϭϴ͘ϰϱ͘ƌƌ͘^ĂŵĂƌďĞũĚĞŶĚĞƐŽŐŶĞ͘
17. maj: ”WƌčƐƚĞŶŽŐĚƆĚĞŶ” –/ũďǇƐŽŐŶĞŐĊƌĚ͕Ŭů͘
ϭϵ͘ϬϬ͘^ĞŽŵƚĂůĞŚĞƌŝďůĂĚĞƚ͘
ϯϬ͘ŵĂũ͗&čůůĞƐŐƵĚƐƚũĞŶĞƐƚĞ͕ƵĚĞŶĚƆƌƐ͕ŝ>ǇƐŶŝŶŐĞŶ
ǀĞĚ&ũĞůůĞƌƵƉWƌčƐƚĞŐĊƌĚ͕<ƌŝƐƚŝ,ŝŵŵĞůĨĂƌƚƐĚĂŐ͘
<ŝƌŬĞƌŶĞĞƌĊďŶĞƉĊĨƆůŐĞŶĚĞŵĊĚĞ͗
dĂŶĚĞƌƵƉ<ŝƌŬĞ͕ŶĊƌĚĞƌĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĞƉĊ
ŬŝƌŬĞŐĊƌĚĞŶ͘
'ĞůƐƚĞĚ<ŝƌŬĞĞƌĊďĞŶƉĊŚǀĞƌĚĂŐĞĨƌĂϴ͘ϬϬƚŝů
ϭϳ͘ϬϬ͘

Læs mere:

gelstedbladet.dk
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Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening
Gymnastik - Badminton - Håndbold - Foldbold - Banko
Fodbold

Nyt fra U8 og U6
Nu er indendørssæsonen slut, og vi er
rykket udenfor. I indendørssæsonen har
både U8 og U6 været til stævne.
U8 har været til stævne i Carl Nielsen Hallen i Nr. Lyndelse, hvor det blev til en flot
tredje plads i b-rækken.
U6 var til stævne i Vissenbjerg Hallen,
hvor det blev til en masse sjove kampe
og selv til modstanderens mål, blev der
jublet. Naturligvis var der her medaljer til
alle hold.
Fra april begynder både U6 og U8 at træne udenfor, og de vil gerne have nogle
flere holdkammerater at spille med. Så
har du lyst til at komme op og prøve at
træne med, så træner vi på følgende tidspunkter:
U6:
Mandag og onsdag kl. 16.30-17.30
U8:
Mandag og onsdag kl. 17.00 -18.00
Husk at både drenge og piger
er velkomne til at være med.
Hilsen de skøre trænere Anders og Morten
Morten Thomsen

Nyt fra fodboldafdelingen
Træningstider for alle hold kan ses på opslag i klubhuset samt på hjemmesiden
www-ggif-fyn.dk
Udvalgsvalg
Vi har afholdt udvalgsvalg. Desværre
samme dag som SuperBrugsen havde
infomøde, så der kom ikke mange til fodboldudvalgsvalg. Vi gør det rigtig godt i
afdelingen. Vi har træningstilbud til mange hold. Vi har igen to herresenior hold, et
veteranhold, et damesenior hold, U15 piger både 11 og 8 mands, U15 drenge både
11 og 8 mands, U14 drenge 11 mands, U12
drenge 8 mands, som alle spiller turnering.

Fra U5 til U11 drenge og piger spilles der i
stævneform. Flere af disse hold har vi også
tilbud til. Vi har trænere til alle hold; men
kan bruge flere til de yngste hold fra U11
drenge og nedefter.
Vi fik valgt et udvalgt, som nu består af:
Marianne Engstrøm, Jesper Navne, Søren
Jepsen, Andrea Larsen, Kenneth Risum
Hansen, Mathias Frederiksen og Britta Jensen samt suppleant Flemming Andersen.
Britta Jensen

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

Gymnastik

Pige elite fodboldstævne, Hummel Cup 2019 Haletudserne
U15 pige EGB (Ejby, Gelsted, Brenderup) deltog i weekenden den
8.-10. marts i træningsturneringen Hummel Cup 2019 i Horsens.
Stævnet er et superfint opstartsstævne i forhold til at blive klar
til turneringsstarten i Liga 1, som starter her midt i marts.
U15 og u16 pige rækkerne var slået sammen, og vi fik mødt nogle U16 hold med meget fysik, så det var rigtig fint, og med 4
kampe over 3 dage har det også givet et fint afsæt til turneringsstarten. Nu ser vi bare frem til at komme i gang med turneringen
i Liga 1, og pigerne glæder sig også meget til, at vi i påsken skal
deltage i en fodboldturnering i Holland: Holland Cup 2019, dette
sammen med klubbens U15 drenge. Tak til forældrene for altid
stor opbakning og hjælp i forhold til pigernes fodbold.

Gymnastikafdelingen under GG og IF og navnlig foreningens
yngste hold, Haletudserne, som er et forælder/barn-hold og Minifræserne med børn i alderen 3 til 6 år, vil gerne sige mange tak
til Ovethi A/S og navnlig Thomas Tinggaard, for de fine redskaber, som vi fik lov til at indkøbe.
De har vakt utrolig meget glæde og dejlig aktivitet, og vil gøre
det mange sæsoner frem. Især de flotte farverige bolde har givet liv og glade dage i salen.
På holdenes vegne træner Stine

Annitta Sørensen - Holdleder u15 pige EGB

Hjemmekampe på Gelsted Stadion
Tirsdag 2. april
kl. 18.15 U15 piger Liga 1 mod FC Horsens
Torsdag 11. april
kl. 18.45 Veteraner mod Skamby
Søndag 14. april
kl. 11.00 Herre Serie 3 mod BBB
kl. 13.00 U15 pige Liga 1 mod IF Lyseng
kl. 14.45 Herre Serie 4 mod Hospitalets FK

Torsdag 25. april
Kl. 18.15 U15 pige 8m mod Flemløse BK
Kl. 19.00 Veteraner mod Næsby Boldklub
Lørdag 27. april
Kl. 11.15 U14 drenge A mod Søhus-Stige
Kl. 13.00 Herre serie 4 mod KRFK
Kl. 15.00 Herre serie 3 mod Søhus-Stige

Vi ses på Gelsted Stadion. Der er gratis entre
og nogle gange gratis kaffe. Kom og hep og
støt de lokale talenter.

19

www.gelstedbladet.dk

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

EGB Futsal Fynsmestre
Igen i år har en stor del af ungdomsholdene i klubsamarbejdet EGB (Ejby IK,
Gelsted Gymnastik & IF og Brenderup IF)
valgt at spille Futsal i stedet for den traditionelle indefodbold og igen med stor
succes.
På drengesiden var der hold i U13, U14,
U15 og U16, medens pigerne havde hold
i U11 og U18. Lørdag den 12. januar blev
U14 drenge nummer 3 ved DBU FM, mens
U16 drenge var kommet på overarbejde i
deres pulje, da holdet mest bestod af U15
spillere.

U13 på finaledagen: Mathias Høgh Gammelgaard, Magnus Frydendal Davidsen, Mathias
Nygaard Larsen, Kasper Høgh Gammelgaard, Nikolai Klitgaard Gregersen og Zander Nilsson

U13 drenge blev lørdag den 19. januar
DBU Fynsmestre i deres første sæson
med Futsal.
Finaledagen bød på tætte kampe, stærkt
målmandsspil, god fight og flotte scoringer. U15 var forsvarende mestre fra sidste
sæson, og de forsvarede titlen over to
spillerunder ved at gå igennem fynsmesterskabet med maksimumpoint.
Nu venter der dem en svær opgave i et
nyt DBU-stævne, hvor de skal møde de to
bedste hold fra de jyske regioner i et DBU
JM/FM den 2.-3. marts i Hadsund.
Tillykke til drengene for de flotte resultater.
Lennart Matthiesen
EGB U15M træner

U15 på finaledagen:
Jarl, Soney, Mads, Nicolaj J, Mathias J, Anders W, Oscar, Mathias Ø og Sebastian

Hvad er Futsal?
Futsal er et teknisk hurtigt spil, opfundet i Brasilien, som spilles på en håndboldbane
uden bander med en bold, der ikke er så levende som en normal fodbold. Dette giver
et teknisk spil med masser af fart og ikke mindst underholdende pasningsspil.
Når alle frispark, indspark og målkast skal udføres inden for 4 sekunder, er der højt
tempo på i hele kampens længde.

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
Badminton

FGHs U11 begynderhold

FGHs U11 CD rækkevinder

FGHs U9 begynderhold

FGH’s badminton ungdom slutter sæsonen flot af
Badmintonsæsonen er nu ved at være slut.
Det har været en meget flot sæson for
FGH’s ungdom.
Vi har fået rigtig mange nye spillere i U9
og U11, og de har vist stor interesse for at
træne og spille kampe. Mange har trænet 2 gange om ugen, både i Gelsted og
i Ejby, og næsten alle har været ude og
spille på vores ungdomshold. Faktisk 35
ud af 48 spillere.
Vi har haft 6 hold med i den fynske holdturnering, plus et fælles hold med Vissenbjerg. Holdene har klaret sig rigtig godt,
og det har resulteret i 2 hold der har kvalificeret sig til DM for ungdomshold, som
spilles den 13.-14. april.
U11 CD holdet vandt suverænt deres række foran klubber som OBK og Næsby. Vores U15 C hold blev en flot nummer 2 og
U15 D holdet fik en placering midt i deres
række. Vi havde også tilmeldt et U15 pige
hold, men da der ikke var andre tilmeldte,

spillede de med på U15 D holdet. Vi har
dog fået tildelt en plads til DM, som
for U15 foregår i Middelfart kommune,
blandt andet i Ejby.
Vores begynderhold (U9, U11, U13) har
også klaret sig rigtig flot, og de har vundet det meste de har spillet.
Der har også været mange spillere ude til
de individuelle stævner og til flere begynderstævner, blandt andet vores eget.
Spillerne har klaret sig fantastisk godt, og
det har resulteret i mange første og anden pladser, og med det en del oprykninger i flere rækker.
Noah Sejten (U9) er rykket fra U9 til U11C
og videre til U11B. Johannes Bay er rykket
fra U11D til U11C og videre til U11B. Marco
Bay Pedersen er rykket fra U13 D til U13 C.
Caroline Sørensen og Sofie Sejten er rykket fra U15 D til U15 C og Theis Pedersen
fra U15 C til U15 B.

Jeg kan ikke mindes, at der har været så
mange, der er rykket frem i rækkerne på
et år.
I denne sæson havde vi mange aktiviteter,
som blev lavet i samarbejde med DGI Fyn.
Der blev afholdt et stort stævne i oktober
med 130 deltagere i Gelsted og Ejby. Vi
afholdt et begynderstævne i Ejby med 44
deltagere, og der blev afholdt en udsolgt
badminton-skole i vinterferien.
Vi sluttede sæsonen af med klubmesterskabet den 30. marts, med indledende
kampe i ugen op til.
Jeg vil gerne takke alle vores sponsorer,
der sørger for, at der ar flotte præmier til
alle spillere.
Vi ser frem til næste sæson, hvor vi forventer et rekord-stort antal hold, til alle de talentfulde spillere vi har.
Lars Jensen, ungdomsleder FGH

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

EIK Motion
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Foto: Ivan Sørensen. Her ses alle de dejlige gevinster vinterfesten

Foto: Ivan Sørensen. Vinterfesten

Nyt fra Gelsted Seniorklub
På sådan en dejlig forårsdag, hvor solen
skinner og lærken slår sine triller, er der bestemt ikke noget at sige til, at folk lige skal
i haven og i diverse havecentre, så foråret
lyser lidt mere op. I Gelsted Seniorklub er
der også travlhed, for alt skal være klar til
påskefesten den 10. april.

Menuen stod Hanne Hviid for. Det var en
god menu. Vi startede med klar suppe og
boller, herefter oksekød, kartofler og peberrodssovs og sidst, men ikke mindst
kaffe med Agnethe Lysholts hjemmebagte
kringle. Det var rigtig god mad, som vi fik
meget ros for.

Vinterfesten blev afholdt den 27. februar.
Festen startede som sædvanligt kl. 12:00.
Der var mødt 79 op til fest. Der var nogle
afbud grundet sygdom.

Camilla og Anders sørgede for at anrette
maden, og det gjorde de rigtig godt. Det
bevirkede, at serveringen fungerede fint
til glæde for alle. Tak til Agnethe Lysholt,
der bagte kringle og tak til alle, der hjalp til
med oprydning, opvask mm. - Tak til alle
for at have taget det gode festhumør med.

Vi måtte starte med at beklage, at vores
musiker, Åge Kristensen desværre var blevet syg med influenza. Derfor stod vi selv
for underholdningen; - og vi var nødt til at
synge lidt sange fra vores sanghæfter uden
musikledsagelse; men det gik fint, fordi vi
havde en god forsanger – tak for det. Vi
sluttede af med at synge ”En dejlig dag”.
I pausen var der udtrækning af lotteri med
dejlige gevinster. Hanne Hviid gav 2 flasker vin - de blev brugt som ekstra gevinster – tak for det.

Seniorklubbens næste arrangement er påskefesten onsdag den 10. april. Her kommer
Lasse (fra Lasses Duo) og underholder –
han har spillet sammen med den syngende
maler. Menuen må I vente lidt med endnu.
EDB-undervisningen sluttede onsdag den
10. marts og badminton slutter fredag den
12. april. Der har været god tilslutning til
begge dele, og EDB starter igen onsdag

den 23. oktober. Badminton starter en gang
i september.
Modeopvisning kan man også se frem til,
det bliver nemlig onsdag den 24. april.
Uden for seniorklubbens regi arrangeres
der 2 revy-ture – den første tur er til Sønderborg Revyen og den anden er til Cirkusrevyen. Begge ture er fuldt booket; men da
der kan komme afbud, er man velkommen
til at kontakte arrangørerne for at komme
på venteliste.
Kontakt vedr.:
Sønderborg Revyen: Steen Ole Sørensen
Kontakt vedr.:
Cirkusrevyen: Britta Hansen eller Jytte
Andersen.
Afslutningsvist vil vi sige tak til alle for
den store opbakning.
God påske
Bestyrelsen for Gelsted Seniorklub
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GENBRUGSBUTIKKEN GELSTED
Åbningstider
Mandag	
Tors - fredag
Lørdag	
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EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

Telefon
9.00 - 12.00
10.00 - 16.00
10.00 - 14.00

64 49 19 99
Tlf. vedr. afhentning

20 78 21 10

Foto: Ivan Sørensen. Så er alle klar til en god fest

Bedemand Brink
ved Peter Brink

Sønder ade 33

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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Beretning Gelsted Borgerforening for 2018
Markedet 2018 var et rigtig godt marked
med perfekt markedsvejr og rigtig mange
besøgende, især om lørdagen. Vi havde ellers en stor udfordring inden markedet
på grund af den tørre sommer.
Afbrændingsforbuddet betød, at vi måtte
aflyse fyrværkeriet, at vi skulle lægge jernplader der, hvor der skulle stå grill rundt
på pladsen, og vi måtte købe spande til cigaretskod. Desuden blev vandvognen med
brandslukningsudstyr gjort klar.
Regnen kom heldigvis weekenden før så
afbrændingsforbuddet blev ophævet, og
alt kunne lige med et lade sig gøre, så også
fyrværkeriet kunne skydes af. Inden fyrværkeriet blev skudt af, havde borgmester
Johannes Lundsfryd åbnet marked 2018.
Jeg citerer, som han sagde: ”Største event i
Middelfart Kommune”.
Hele markedet forløb med god ro og orden
- ingen ballade.
Kræmmerpladserne var udsolgt en uge før
afholdelse. Ved markedsstart var der som
forventet enkelte huller, som opstår fordi
kræmmere ikke møder op – dette sker
hvert år. Det lykkedes dog at få solgt de
fleste af disse på ny. Så alt i alt, et godt
marked som heldigvis giver et fint afkast
til de foreninger, som hjælper samt til borgerforeningens videre drift.
En stor tak til alle der hjælper til før, under
og efter markedet - uden jer kunne dette
store arrangement ikke lade sig gøre.
Arrangementer
Borgerforeningen prøver hvert år at lave et
par arrangementer ud over markedet. I
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2018 havde vi fællesspisning i april, hvor
vi servede gammeldags oksesteg. Det var
Peder Jensen sammen med Gerda og
Svend Thorup, der stod for madlavningen.

Gennem en skole i Kolding fik vi foræret
ca. 30 kontorstole samt tilhørende borde.
Det betyder, at vi nu har et rigtig fint og meget brugt mødelokale.

Til fællesspisningen i november var der
vildt på menuen - fasan i fad. Ca. 100 fasaner fra Wedellsborg blev ordnet og stegt.
Her var det igen Gerda og Svend Thorup
samt Helle Pløger, der var kokke. Tak til
alle der hjalp til både i og uden for bestyrelsen.

Reparationer og vedligehold
Vi skal i nær fremtid have lavet nyt tag på
bygningen mod Genbrugsbutikken og nyt
tag på rundbuehallen ind mod containerpladsen.

Desværre måtte fællesspisningerne, der afholdes i samarbejde med lokaludvalget,
aflyses på grund af for lille tilslutning. Vi
ville ønske, at der var flere borgere fra byen
der bakkede op om disse arrangementer.
Til Skt. Hans blev der også holdt lidt fællesspisning - desværre måtte vi ikke brænde bål af, men der var tændt op i grillen til
folks egen medbragte mad. Derefter var der
bålhygge med snobrød. - Et hyggeligt arrangement med god tilslutning.
Støtte til foreninger
Udover at vi deler penge ud til de lokale foreninger efter markedet, har vi også fået en
ansøgning om støtte fra GGIF til hjælp til
en airtrack, samt en ansøgning fra spejderne i Husby-Tanderup om hjælp i forbindelse
med at de skulle have nyt gulv i deres lade.
Dette ser vi selvfølgelig ser positivt på.
Nyanskaffelser
I foråret ansøgte vi småanskaffelsespuljen
i Middelfart Kommune om tilskud til nye
stole og borde til stalden og modtog 25.000
kr. herfra, og vi købte borde og stole
for til 120 personer.

Vi skal i gang med at skifte tremplen ud op
til seniorklubben, hvortil vi har købt træet.
Derudover skal inddækninger ved alle
Velux-vinduer udskiftes; der skal ny port i
laden og ny dør mellem stalden og laden og
samtidig er vi i gang med et nyt mødelokale
samt udvidelse af det nuværende køkken.
Tømrerværkstedet er næsten færdigt - med
stor hjælp fra mandagsholdet - som også
stort set har færdiggjort shelterne nede i
skoven. Der mangler kun borde og
bænke, hvilket bliver ordnet til foråret.
Mandagsholdet hjælper også med vedligehold af udearealerne samt udvidelsen af
køkken og mødelokale sammen med
torsdagsholdet.
Tak til dem alle for godt samarbejde.
Lidt malurt i bægeret
Vi oplever desværre, at der er nogle, som
ikke vil Borgerforeningen det bedste. Under
markedet havde en beboer oprettet sin egen
private betalingsparkering på en sidevej til
markedspladsen. Dette mener vi som bestyrelse, er meget dårlig stil at gøre, da man på
den måde tager penge fra foreninger, som
de kunne have haft stor gavn af.

www.gelstedbladet.dk

Vi var op til markedet også blevet anmeldt
til Fødevarestyrelsen. Det betød, at de kom
på besøg første markedsdag, men der var
selvfølgelig ikke noget at komme efter, og
vi fik smileyer i begge køkkener.

Stor tak til Lone for sit engagement
som kasserer i bestyrelsen.

Da vi fik lavet warp til dyrene, opdagede
maskinstationsføreren, at der lå stykker af
en elmast under det samlede græs. Dette
kunne have kostet mange penge, hvis det
ikke var blevet opdaget - det kunne dog
også meget vel være drengestreger.

Tak til containerpladsen
for deres hjælpsomhed - altid.

Sidst, men ikke mindst har jeg som formand desværre fået anonyme breve i min
postkasse - et stilet til mig som formand og
et stilet til hele bestyrelsen. Der er ikke
nogen sammenhæng eller noget konstruktivt indhold i brevene, men blot en masse
ord og små sætninger.

Tak til genbrugsbutikken
for godt samarbejde.

Tak til alle frivillige som hjælper til og
støtter op om borgerforeningen og Gelsted
Marked og ikke mindst tak til bestyrelsen.
- Jeg synes at bestyrelsen er godt sammensat. Vi arbejder rigtig godt sammen,
hvilket er godt, når vi bruger så meget tid
sammen.
Tak,
Torben Pløger
Formand Gelsted Borgerforening

Det er sørgeligt at de rigtig mange frivillige timer vi bestyrelsesmedlemmer bruger,
dels på bestyrelsesarbejdet, men også en
massetimer op til markedet, ikke kan værdsættes af alle borgere. Som bestyrelse synes vi, det er ærgerligt, at personen ikke tør
stå frem og komme med konstruktiv ris og
ros til os, eller meget hellere blot glæde sig
over, at nogen vil bruge tiden på dette store
arbejde som er til glæde for alle byens borgere og foreninger.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Lone Christensen (modtager ikke genvalg)
Lone Alexandersen (modtager genvalg)
Kim Hansen (modtager genvalg)
Lone Alexandersen og Kim Hansen vælges ind igen Rasmus Alexandersen vælges
ind i bestyrelsen
Valg af suppleanter:
Martin Schjødtz Laugesen
Torben Andersen
Svend Thorup
Vælges som suppleanter for en 1-årig periode
Valg af 2 revisorer:
John Johansen
Bent Pedersen
Begge valgt for 1 år
Revisorsuppleanter:
Peter Svendsson er genvalgt
Fanebærer:
Henrik Thomsen er valgt som fanebærer

Bestyrelsen
Lone. S Christensen, som er vores kasserer, har nu valgt at stoppe i bestyrelsen og
hellige sig spejdergerningen i Husby-Tanderup.

Alt indenfor bogføring til små og
mellemstore virksomheder

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

Pizzaria

Valentino

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

Ole Sloth Nielsen

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

Søndergade 3
Gelsted
Tlf.: 64491333
Dagligt åbent 15-21
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SØLV til Gelsted-Ejby MotionsCafè
SØLV til MotionsCafèens damer
ved De Fynske BOWLS-Mesterskaber i
Bellinge-Hallerne
Så har BOWLS-spillerne igen deltaget
i Fynsmesterskaberne, som denne gang
fandt sted i Bellinge-Hallerne onsdag den
13. februar. I mesterskaberne deltog 16
hold med hver 4 deltagere fra hele Fyn.
MotionsCafèens damehold bestod af Ulla
Jessen, Connie Christoffersen, Lilian Mignon og Elise Larsen, som scorede 26 point
og blev sølvvindere efter Bellinge, som
scorede 30 point.
Fjerde bedste hold var herreholdet fra MotionsCafèen med 15 point. Resultaterne
var flotte, når vi tænker på, at MotionsCafèen kun har spillet BOWLS i tre år, og
kun spiller hver mandag i vinterhalvåret.
Derfor er vi i MotionsCafèen vældig stolte
af vores spillere.

brune og 8 sorte, og der spilles typisk med
8 spillere i hver runde, som triller hver 2
kugler i en runde, og i hele spillet er der
6-7 runder. Spillet drejer sig om, at få sine
kugler (Bowls) til at ligge nærmest Jack.
Der spilles på et ”græstæppe” der er 2x13,3
m. Der er megen teknik i spillet, idet man
kan dreje kuglen mere eller mindre til siden, inden den sendes afsted. Løber kuglen
ud af banen, eller for kort eller for langt, er
den død, og udgår af runden.
MotionsCafèen har tre baner, og den ene
er en træningsbane for uøvede eller for de,
der vil eksperimentere og lære teknik.
Nye spillere er velkomne.

Bowls er et udfordrende og spændende
spil, som stammer fra England, hvor det
også spilles udendørs på kortklippet græs,
når vejret tillader det.
I MotionsCafèen, hvor der er megen motion, f.eks. gymnastik, cykler, romaskiner
og andre redskaber er der også flere spil,
som beskæftiger medlemmerne.
MotionsCafèen er åben hver mandag fra
kl. 10.00-12.00, skiftevis i Ejby-Hallen og
Gelsted-Hallen fra september til april.
På MotionsCafèen vegne
Hans P. Mathiassen

Hvad er BOWLS?
Bowls er kugler, der er tungere i den ene
side, herved vil en bowl under sit løb kurve
mod den tunge side og således
kunne ramme den hvide kugle, Jack, uden
at røre forhindringen (”politibetjenten”)
midt på banen.
Hvis bowl rammer betjenten er den død og
udgår af spillet. Der er 16 kugler i et spil, 8

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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Folkedans
Min mand og jeg er tilflyttere fra Sønderjylland. Vi flyttede til egnen i august 2018
for at komme nærmere børn og børnebørn.
Det er vi rigtig glade for, men vi har også
brug for at se andre mennesker, og få venskaber her på Fyn.
I lokalavisen så vi, at sæsonen for folkedans startede på Gelsted Skole i september. Vi besluttede os for at møde op og se,
om det var noget for os. Det var jo ikke sikkert, at de i Gelsted kunne forstå det sønderjyske sprog og humoren, og omvendt
var det jo heller ikke sikkert, at vi kunne
forstå fynske danseanvisninger. Men vi
tog chancen, og det har vi ikke fortrudt.
Lige fra den første aften er vi blevet godt
behandlet, selv om vi lavede fejl og måtte hjælpes lidt; (og vi laver stadigvæk fejl,
men det gør de andre også!) Vi kommer

rigtig godt ud af det med de andre dansere,
vi har det sjovt sammen, og vi har efterhånden lært alle på holdet at kende.
Hver øve-aften har vi en kaffepause, hvor
vi synger, hygger, snakker og drikker vores medbragte kaffe. Når der er høstfest og
julefrokost, danser og spiser vi sammen i
forsamlingshuset, hvor vores leder og de
flittige spillemænd sørger for, at vi også
får varmen.
Så har du/I lyst til at møde nye mennesker,
unge som ældre, og samtidig have det sjovt
og få motion, så prøv at komme til folkedans.
Det kan “varmt” anbefales.
Venlig hilsen Inga
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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
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