
FGHSognekonge Syng sammen

MØD OS PÅ www.totalbanken.dk - Tlf. 6345 7000

GELSTED BLADET
NR. 6 31. ÅRGANGFebruar 2020

Borgmesteren 
klipper snoren



www.gelstedbladet.dk

2

GELSTED BLADET
Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i 
Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby, 
m.fl.

Layout og tryk
Deslers Grafisk Hus.  
Tlf.  64 71 48 09

Artikler til bladet
Alle artikler, meddelelser,  
m.m. bedes sendt til 
post@gelstedbladet.dk

Bestyrelsen
Charlotte Føns Rasmussen
Formand ............................................... Tlf. 30 22 03 15
Peder Wendelboe Jensen  
Næstformand ...................................... Tlf. 30 12 63 30
Lone Warren  
Sekretær ............................................... Tlf. 61 16  11 15
Gunvor Schmidt
Kasserer................................................. Tlf. 26 19 18 51
Torben Pihl Jensen
Bestyrelsesmedlem ............................ Tlf. 30 66 79 68
Rune Schmidt
Suppleant ............................................. Tlf. 61 61 79 23
Ann-Britt Larsen
Suppleant ............................................. Tlf. 27 15 61 25

Deadline næste nummer
Mandag den 9. marts 2020

Gelsted Bladet udkommer 6 gange om året, 
primo : Februar, April, Juni, August,  
Oktober og December.

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.

Information om optagelse af artikler 
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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 borge-
re, 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

Billeder
Evt. papir billedmateriale sendes til:
Deslers Grafisk Hus, Drejervænget 8, 5610 
Assens.

Evt. digitale billeder der ønskes bragt i 
GELSTED BLADET, skal have en vis op-
løsning på mindst 1 MB. Hvis billederne 
er mindre kan de ikke trykkes, eller vil se 
meget dårlige ud.

Har du noget på hjerte ?
En god historie fra Gelsted og omegn, 
information om foreningsarbejde, eller 
arrangementer, så tøv ikke, skriv og send 
det til GELSTED BLADET, som altid ønsker 
en god bred orientering for læserne.

Har du en mening om noget du gerne vil 
dele med andre borgere i Gelsted og om-
egn, eller vil du dele en god eller dårlig 
oplevelse med andre.

Vil du kommentere på en artikel fra bla-
det, 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 virksom-
heder 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 aktivi-
tetsprogram til: post@gelstedbladet.dk
Så bringer vi det i bladet – (hvis pladsen 
tillader).

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

Har du startet et nyt firma, lavet noget 
nyt i det gamle? Send din historie til os  
– det er gratis reklame.  

Skriv og send inden det er for sent.   
Du kan se deadline på:
www.gelstedbladet.dk.
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Malermester
Michael A. Taylor
Tlf. 20 22 80 62
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Toftevangen 19 - 5591 Gelsted
Tlf. 2421 0888
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Manglende blad?
Hvis du ikke har modtaget 

GELSTED BLADET, kan du sende en 
mail til: post@gelstedbladet.dk eller 

ringe til Peder Wendelboe Jensen 
på tlf. 30 12 63 30

Vidste du..
At du kan hente ekstra numre af 

GELSTED BLADET i vore kirker, på 
biblioteket i Ejby, i SuperBrugsen 

Ejby samt i Ejby-Hallerne.

Annoncer i 
GELSTED BLADET

Fra kun kr. 600,- kan du have en 
annonce med i GELSTED BLADET 

for et helt år. 

GELSTED BLADET 
online

Du kan finde alle de tidligere 
udgaver af GELSTED BLADET på

www.gelstedbladet.dk

Egen import 
og design 
af pokaler.
Gravering i
•	medaljer
•		navneskilte
•		hundetegn	m.m.

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

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

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.  

A
P

S

BRÆNDSEL . STRØELSE . DYREFODER . HUS & HAVE

Holmelund 32, Aarup
Tlf. 64 49 12 23 - hojlund.dk

Send din historie  
eller billeder til  

post@gelstedbladet.dk
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Lokalt partnerskab skaber grøn fremtid i Gelsted
I Middelfart Kommune er der flere 
eksempler på, hvordan gode ideer kan 
skabe grønne resultater. Føns Nærvar-
me og Sol over Brenderup er eksempler 
på, at borgere har tænkt grønne tanker, 
der kan tjene som inspiration i forhold 
til klimakrisen. I Gelsted har det lokale 
fjernvarmeselskab skabt et samarbejde, 
som jeg her vil fortælle om.  

Lørdag den 16. november var der officiel 
indvielse af det nye fjernvarmeværk, som er 
kommet i stand ved et samarbejde mellem 
Gelsted Fjernvarme og Carl Hansen & Søn. 
Anlægget, som er en investering på 21 mio. 
kroner, skal fremover forsyne hele byen via 
en 2,8 kilometer lang transmissionsledning 
og spare klimaet for udledningen af 40 tons 
CO2 om året. Gasforbruget til fjernvar-
meproduktionen er således reduceret med 
90 %, og dermed er fjernvarmen i Gelsted 
tæt på målet om at være 100 % fri af fossile 
brændsler.

Siden 2005 har fjernvarmeværker i Dan-
mark fået et grundbeløb, som i 2018 bort-

faldt. Grundbeløbet blev indført for at støtte 
de lokale fjernvarmeværker, da elmarkedet 
i en politisk aftale blev liberaliseret i 2004. 
Dengang blev det aftalt, at tilskuddet skulle 
stoppe ved udgangen af 2018, fordi politi-
kerne ventede, at stigende elpriser med tiden 
ville gøre ordningen overflødig. Men blandt 
andet på grund af meget grøn strøm, er el-
priserne meget lavere end forventet, og der-
for stod mange fjernvarmeselskaber med et 
problem, når tilskuddet bortfaldt. 

✔  Ny belægning 
✔  Anlæg af terrasse 
✔  Ny græsplæne 
✔  Plantning af hæk 
✔  Og meget, meget andet!

Din lokale anlægsgartner. 
info@khanlaeg.dk el. 28 88 95 78 

www.energifyn.dk
LUNGE, GELSTED OG LUNGHØJ 

ANTENNEFORENING

DANMARKS 
BEDSTE 
INTERNET

* Kilde: Loyalty Group BrancheIndexTM 2018

FIBERFORDELE TIL ALLE MEDLEMMER

Der tælles ned til klipning af snoren

Skorsten
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Gelsted Fjernvarme stod derfor overfor at 
miste et årligt grundbeløb på 1,6 mio. kr. for 
el produktionen, hvilket kunne resultere i, 
at regningen hos den enkelte fjernvarmefor-
bruger stod til at stige omkring 4000 kroner 
om året. Efter at bestyrelsen havde under-
søgt mulighederne, stod det klart, at den 
bedste løsning var at udnytte spånerne, som 
er et restprodukt fra møbelproduktionen. 
Dermed ville forbrugerne, frem for øgede 
omkostninger, i stedet årligt spare 2,7 mio. 
kroner!

Hos Carl Hansen og Søn kan de nu foku-
sere på at producere møbler, og det er det, 
som de er gode til, siger adm. direktør Knud 
Erik Hansen. Carl Hansen og Søn kan frem-
over fortælle den gode historie om, at rest-
produktet ikke bare varmer fabrikken, men 
hele Gelsted by op. Helt i tråd med FN ś 17 
verdensmål bliver ressourcerne nu brugt lo-
kalt, frem for at køre det til Fynsværket til 
afbrænding der.

Årligt vil fjernvarmeværket fremover afta-
ge 2200 tons spåner fra Carl Hansen og Søn, 
men da der er fuld gang i væksten forventer 
adm. direktør Knud Erik Hansen at dette tal 
meget vel kan stige fremadrettet. Derfor un-

dersøger bestyrelsen også muligheden for at 
udbygge fjernvarmenettet i byen, hvilket på 
sigt måske også kan sænke prisen på fjern-
varmen, og gøre Gelsted og omegn endnu 
mere attraktiv for bosætning. 

Jeg tror, at det er vigtigt at inspirere hinan-
den, hvis vi skal lykkes med at komme i mål 
med den grønne omstilling. Ved denne ind-
vielse kom Gelsted Fjernvarme i gang med 
et lokalt samarbejde med kommunens stør-
ste private arbejdsplads. Jeg synes, at begge 
parter fortjener en stor anerkendelse for det 
flotte resultat, som fortæller en inspirerende 
historie om de perspektiver, der er i lokale 
partnerskaber.

Per Vismark
Næstformand teknisk udvalg

Askeskuffen Det er disse rør der ligger i jorden Pølsevognen var godt besøgt

Kedlen der forsyner  
Gelsted med varme
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Vi udfører alt i tømrer-
og snedkerarbejde

samt løser
specialopgaver

og totalentrepriser...

www.lebaek.dk

Faurskov Blomster
Tilbyder buketter
og begravelsesbinderi  
Tlf. 64 49 12 15 · 21 60 35 15
Bjergevej 18, 5560 Aarup

Psykolog Hanne Groth

Tlf. 20 23 18 00 - www.hannegroth.dk
Assensvej 50 - 5591 Gelsted

Psykolog Hanne Groth

Psykolog Hanne Groth

Psykolog Hanne Groth

Professionel psykologhjælp
Behandling af børn og voksne
Ingen ventetid

Gelsted og Slemmestad
For nylig løb jeg under mit arbejde med 
lokalhistorien ind i et norsk klubblad, 
SIF- Lur,n. 

Jeg har i årenes løb talt med en del menne-
sker, som med stor glæde har set tilbage på 
årene med venskabsklubben Slemmestad i 
tiden kort efter krigen, hvor sammenhol-
det og fællesskabsfølelsen var meget stor.

Her er besøget i Gelsted i 1947, som nord-
mændene oplevede det. Af pladshensyn 
har jeg beskåret den oprindelige tekst. 
Tegnsætning og stavemåde er gengivet i 
respekt for originalmanuskriptet. 

 Klubbladet blev sendt til sognefoged Niels 
Jørgen Eriksen.
En liten beskrivelse av en stor reise
   Da vi reiste fra Slemmestad, ante ingen 
av oss hvilken flott reise som foresto. Rei-
sen ut Oslo-fjorden i strålende solskinn, 
og ned gjennom Kattegat i måneskinn er 
noe ingen av oss glemmer so fort.

   Ombord i ”Kronprins Olav” ble det 
en aldri så liten fest. En tok seg en liten 
”angstfordriver”, som en kunne velge seg 
etter smak og behag. Gutta hadde friaften 
og fikk lov å boltre seg litt, og det skal vi 
love for de gjorde ! Det kan f.eks nevnes, 
at Anders engasjerte en eldre, tykk dansk-
madam til ”Jitterbug” ! Latteren lot seg 
ikke hemme, og stemningen sto himmel-
høyt. Det ble ingen anledning til søvn den 
natten. 
   
   Reisen gikk gjennom Sjælland og  så 
videre gjennom Fyn. Det var jo fryktelig 
varmt, så det ble iskrem og øl ved hver 
stasjon. Vi kom til Gelsted kl. 14, hvor 
vi ble møtt med danske og norske flagg, 

og frammøte av hele byen. Dette gjorde 
tydelig virkning på gutta. Så kom ind-
kvarteringen og vertene som ikke er til 
å beskrive. Gutta klager allerede i dag, 
onsdag, over at de ikke orker mer, for de 
bliver proppet med alt mulig godt. Byen 
og menneskene er her ubeskrivelige. Alle 
behandler oss som noe stort, og vet ikke 
hvad godt de skal gjøre oss.

   Ja, den innkvarteringen er kostelig. En 
bor hos politimesteren, andre hos  lens-
mannen, vertshusholderen, bokhandleren, 
slakteren, bakeren o.s.v. Selv bor jeg hos 
en jovial fabrikkeier. De fleste jentene bor 
på noen store gårder som vi hjemme vil-
le kalde gods, og forpleiningen er overalt 
storveis, så vi kommer nok hjem fete alle 
sammen.

   Programmet for vårt besøk var selvfølge-
lig opsatt på forhånd, og jeg vedlegger et.
Mandag den 2. Juni: Ankomst med To-
get kl. 15.06 eller kl. 20.14. Tirsdag den 
3. Juni: kl. 9.00 Cykeltur i omegnen. Kl. 
14.30 Omegnen pr. bil. Kl. 19.15 Fodbold 
Slemmestad- Gelsted. Kl. 20.45 Hånd-
bold. Husk Badetøj. Madpakke- nej-Tak. 
Onsdag den 4. Juni: Kl. 09.01 pr. Tog til 
Middelfart. Strandvejen- Lillebæltsbro-
en- Snoghøj Gymnastikhøjskole. Kl. 15.00 

Afgang med Toget fra Broen. I Gelsted kl. 
15.53. Friaften. Husk Badetøj. Madpak-
ke-Ja-tak. Torsdag den 5. Juni: Formidda-
gen fri. Kl. 12.30 pr. Bil til Grondlovsfe-
sten i Glamsbjærg. Kl. 14.00 Haandbold. 
Kl. 16.00 Fodbold. Afgang pr. Bil fra 
Glamsbjærg kl. 23.30. Husk Badetøj. Mad-
pakke- Ja-tak. Fredag den 6. Juni: Kl. 
10.00 pr. Bil til Odense. Zoologisk Have 
og H.C. Andersens Hus m.m. Derefter fri 
til Indkøb, Bio o.s.v. Afgang fra Odense kl. 
22.00. Madpakke- Ja-tak.
Lørdag den 7. Juni: Formiddagen fri. Kl. 
14.30 Haandbold. Kl. 16.00 Fodbold mod 
udvalgt Hold. Kl. 19.00 Møde alle Gæster 
samt Kvarterværter paa Gæstgivergaar-
den og fortære den medbragte ”Mellem-
mad”. Derefter en Svingom. Madpakke til 
kl. 19.00, Ja-tak. Søndag den 8. Juni: Fri. 
Mandag den 9. Juni: Kl. 6.45 Nordmænde-
nes Hjemrejse.

   Nå er klokka 8, dansk sommertid, og 
jeg sitter og skriver til SIF-Lur,n. Det har 
ikke vært råd å få en time til rådighet.  
Efter programmet skulle vi hatt ”fri” 
onsdag kveld, men måtte besøke nabo-
byen Ejby, for at spille fotball og hånd-
ball der. Disse var på Slemmestad i fjor, 
og de var her og ”truet” oss til å komme. 
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Læs mere: 
gelstedbladet.dk

Climate Partner
Certified

Kontakt Hauge Energi for
et uforpligtende tilbud på
tlf.: 6596 7715

Afd. Odense
Bladstrupvej 9 B
5270 Odense N

Afd. Vestfyn
Hygindvej 15
5592 Ejby

Hauge Energi og Bosch
gaskedler – Et sikkert valg!

www.Haugeenergi.dk

9 gode grunde til at du
skal vælge en Bosch kedel
fra Hauge Energi
– Markedets laveste gasforbrug
– Markedets laveste elforbrug
– Lavt støjniveau
– 108% nyttevirkning
– Altid god rådgivning
– Konkurrencedygtige priser
– 5 års fabriksgaranti
– 15 års garanti v. tegning af abonnement
– Døgnvagt 24/7/365
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Certified
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Bladstrupvej 9 B
5270 Odense N

Afd. Vestfyn
Hygindvej 15
5592 Ejby

9 gode grunde til at du
skal vælge en Bosch kedel
fra Hauge Installation
– Markedets laveste gasforbrug
– Markedets laveste elforbrug
– Lavt støjniveau 
– 108% nyttevirkning
– Altid god rådgivning
– Konkurrencedygtige priser
– 5 års fabriksgaranti
– 15 års garanti v. tegning af abonnement
– Døgnvagt 24/7/365

Kontakt Hauge Installation for
et uforpligtende tilbud på
tlf.: 66 18 96 00

www.haugegruppen.dk

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

Gelsted Motorkompagni

   Jeg vil fortælle litt om vertskapet vårt. 
Det er, som jeg skrev før, helt umulig å be-
skrive, hvordan levemåten er.  Gutta bliver 
proppa med så mye god mat (jentene også 
selvfølgelig), så de har snakket om å strei-
ke. Og slike prektige mennesker de er alle 
sammen ! De er med oss overalt og er dus 
og kompisser med oss alle. 
   Min vert som har madrasfabrikk, kalder 
seg bare tapetserer. Han er Guttas bedste-
venn og muntrasjonsråd. . Alt her i byen 
dreier seg om oss, og vi får en hyllest som 
ikke kan beskrives. Hvis jeg skulle skri-
ve alt vi har sett og vært med på, måtte 
SIF-Lur,n udvides til dobbelt størrelse, 
men du skal få det meste.

  

Alle fik udleveret cykler til turene i om-
egnen. Turene gik til store gårde, en 
hønsefarm, Holmegårdens spinderi, We-
dellsborg, bådtur på Lillebælt, på gymna-
stikhøjskole og som højdepunkt en spad-
seretur over Lillebæltsbroen. 

I Odense blev der købt spegepølser, oste 
og andet. I Norge var rigtig mange varer 
blevet rationeret under 2. verdenskrig og et 
stykke tid efter. Der var absolut smalhans, 
så et besøg i Danmark var en kærkommen 
opmuntring for nordmændene.
Som skribenten, Asbjørn, skriver: ”Valuta-
en til jentene og guttene blev behandlet så 
skjødeløst som vel mulig, og alle er temme-
lig blakke nu”.

Asbjørn skriver om kampene:

   Fotballkampen mot Gelsted vant vi 3-1. 
Jentene spilte håndball mot Gelsted som er 
Fynske mestre, og tapte 4-1. De spilte mod to 
andre lag herfra, og vant over begge. Hånd-
ball-lederen her uttalte, at våre jenter kunne 
bli et førsteklasses lag, da de både er hurtige-
re og sterkere enn de danske. Friaftenen, vi 
skulle have hatt onsdag, ble som før nevnt til 
tur til Ejby, hvor vi vant 1-0, og hvor alle re-
servene spilte. Jentene vant 2-0 på 2x7,5 mi-
nutter. Torsdagens håndball-kamp i Glams-
bjærg vant jentene med 4-0. Fottballlaget 
tapte 3-1, men guttene spilte godt og burde 
ha vundet. Men ”Tot” og Arve hadde begge 
skade- deraf resultatet.

Slemmestad og Gelsted  
i processionsmarch
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www.ingridmarie.dk
- altid åbent i webshoppen

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

Åbningstider Ovnhusvej 3, Føns, 5580 Nr. Åby: 

onsdag og torsdag  kl.  13- 17.  Fredag kl. 10-14.
1. lørdag i måneden kl. 10- 14, ellers efter aftale.

Tanderup
Vognmandsforretning I/S

Tanderupvej 60 - 5591 Gelsted

Tlf. 6478 1083

Fax. 6478 1023

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

Nyfæste 11
5560 Aarup

Tlf.: 5121 0847
malerclausen@gmail.com

Annoncer.indd   1 3/25/2014   10:12:40 AM

Tirsdag Torsdag Fredag
16.00

16.15

16.30

16.45

17.00

17.15

17.30

17.45

18.00

18.15

18.30

18.45

19.00

19.15

19.30

19.45

20.00
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Gymnastikudvalg:   Ulla: 22 62 84 61;   Trine: 27 20 24 04;   Inge-Lise: 29 46 94 97;   Thilde: 20 99 23 03

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

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

Bemærk:
Træningen foregår
i Gelsted Hallen

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

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

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

Mandag Onsdag

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

NYT NYT 
NYT Se beskrivelse

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

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

www.gelsted-gymnastik.dk

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

Tilmelding 
nødvendig
Max. 15 deltager

Nyfæste 11
5560 Aarup

Tlf.: 5121 0847
malerclausen@gmail.com

Annoncer.indd   1 3/25/2014   10:12:40 AM

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

Bliv medlem af
Gelsted Borgerforening

   Avslutningsdagen ble helt ubeskrivelig. 
Vi trodde jo vi hadde nået toppen, men 
lørdagen overskred alt. Først var det defi-
lering av alle klubbene, og siden turnering 
fra kl. 14 til 18. Håndballjentene våre spil-
lte seg flott fram til finalen, hvor de tapte 
1-0 mot distrikstmestrene her. De har fått 
mange lovord her, og har fått stort utbytte 
av turen. 

   Fottballkampen tapte vi 2-1, men så spil-
te vi også mot et lag bestående av spillere 
fra 4 forskjellige klubber. Vi hadde et helt 
regulært mål inne. For øvrigt gikk 2 straf-
fespark fløyten, så vi var svært uheldige.
Alle guttene har fått spillet på turneen, og 
resultatene er vi godt fornøyd med. 

Om kvelden hadde vi  en offisiel avslut-
ning. Denne var noe som både jentene og 
guttene aldri vil glemme. Vi var forsamlet 
et par hundrede deltagere. Hele byen vil-
le jo ha vært med, men der var ikke plass 
til flere. Familiene som vi var innkvartert 
hos hadde mat med.  Ja, det smørbrødbor-
det skulle dere ha sett ! Det var sånn som 
bare danskene kan lage det. Hele salen var 
dekket med danske og norske flagg. På 
bordene var et dansk og norsk flagg inn-
flettet i hverandre som symbol på samhold 
og vennskap. Stedets prest begyndte på en 
lang række av taler med en hyllest til oss 
nordmenn, som for oss var helt uforståelig. 
En av talerne uttalte bl.a. at bedre ambas-

sadører kunne ikke Norge ha sendt hit til 
Danmark !
(Nordmændene svarede tilbage med tak-
ketaler heraf en på vers.)

   Etter bordet måtte vi alle på scenen og 
synge noen sanger. Vår sang er forøv-
rig blitt svært populær hernede. Det blev 
selvfølgelig dans etterpå, og det ble fest 

skal jeg hilse å si. Danskene kappedes om 
at få oss norske til sine bord. Vi var med 
på danser som vi ikke har i Norge. Det er 
”sekstur” og ”Tyrolerpolka”. Disse skal 
dere få lære, og de kommer nok til at slå an 
i Slemmestad. Etter denne uforglemmeli-
ge festen fulgte guttene de danske ”pier” 
pent hjem (tror jeg da), og våre jenter som 
i kveldens løp fik så mange taler for sin 
skjønhett og charme, ble omsvermet som 
bare det.
   Og så var eventyret slutt, men vårt ut-
bytte har vært overveldende stort.  Under-
skrevet Asbjørn.

Hans Jensen

Det stærke Gelstedhold. Bagest fra venstre: Karl Hensen, Jens Andersen,
Kjeld Nielsen, Henry Kjær, Isidor Hansen, Mogens Brolykke.           
Forrest fra venstre: Valdemar Greve, Jørgen Ålykke, Arthur Rasmussen 
(målmand), Arne Hansen, Bent Jørgensen.               

Hver anden pige er norsk. Bagest fra 
venstre ses Ketty Olsen, Nora Worm. 
Helga Christensen, Veng Madsen, 
Forrest ses Karla Hensen.
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Mad til festen
Eller ring til delikatessen på tlf. 64 46 14 29

SUPER BRUGSEN EJBY 
Møllevænget 1 - 5592 Ejby

Kom forbi og oplev de mange muligheder 

ÅBENT ALLE 
HVERDAGE 

KL. 8.00 - 20.00

Tak for støtten
Team Vestfyn vil gerne takke for støtten fra 
Gelsted Banko til bus til vores tur til Thy 
Cup 2019 fra den 27. – 29. december 2019. 

Vi havde en forrygende tur med masser af 
håndbold, fællesskab og hygge for både 
spillere og trænere.

Maria Kjærgaard Olsen
Team Vestfyn / NBHK / GV EJBY
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Nyt liv på Ejby Teglværk 
Vi købte Ejby Teglværk i november 2018 
med håbet om at kunne få lov til at bygge 
lejligheder, da vi synes, Ejby er et dejligt 
område, og byen ligger centralt med motor-
vejen, tog- og busforbindelser i nærheden. 
Dette kan helt sikkert bringe flere beboere til 
byen, derfor er vi sikre på, at der er brug for 
flere lejeboliger.

Da grunden har været en erhvervsgrund med 
mange gamle bygninger og en stor skorsten, 
så har det været et stort arbejde at få nedrevet 
alt dette. Det sidste, vi mangler, er at få fjer-
net de mange m2 betongulve.

Vi er desværre også stødt på lidt ”opgaver” 
undervejs. - Når en grund skal skifte status 
fra erhverv til beboelse, skal der undersøges 
for forurening. 

Der har ligget en stor nedgravet olietank, der 
blev brugt tilbage i 1960 érne. Vi fandt ud af, 
at den havde lækket olie. 

Det betød, at der var meget forurenet jord, vi 
skulle have fjernet. Det var en dyr omgang, 
men nu er grunden ikke forurenet mere, så 
nu kan vi se fremad og komme i gang med 
planlægningen af det, vi gerne vil bruge 
grunden til.

Dette er vi i samarbejde med Middelfart 
Kommune godt i gang med at få planlagt. 

Vi glæder os til at komme i gang med at byg-
ge, så vi kan tilbyde lejligheder, beliggende i 
byen med skøn udsigt udover markerne, til 
nye lejere.

Lone og Michael Hansen

Her kommer lejligheder.

Resterne af skorsten.

Flot murværk.

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

Tlf. 64 49 22 99

Bedemand Brink
ved Peter Brink

Sønder ade 33

 GENBRUGSBUTIKKEN GELSTED
Telefon
64 49 19 99
Tlf. vedr. afhentning
20 78 21 10

Åbningstider
Mandag  9.00 - 12.00
Tors - fredag 10.00 - 16.00
Lørdag  10.00 - 14.00

Juletamtam og ny sognekonge

Torben Pløger - ny sognekonge
Musik og nissepiger

Nisserne har frikvarter
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www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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www.ingridmarie.dk
- altid åbent i webshoppen

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

Åbningstider Ovnhusvej 3, Føns, 5580 Nr. Åby: 

onsdag og torsdag  kl.  12- 17 eller efter aftale.

www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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Julefest onsdag den 12. december 2019
Det’ sørme – det’ sandt – de’cember 
Den dejligste måned …. 

Og dermed blev det tid til at afholde jule-
fest i Gelsted Seniorklub.

Festen startede som sædvanligt kl. 12:00, 
og igen var medlemmerne mødt talstærkt 
op. Alle havde fundet julehumøret frem, 
så stemningen var god fra starten. 

Formanden bød velkommen til festen, og 
pludselig hørtes i det fjerne smukke, klare 
pigestemmer. Snakken i festlokalet for-
stummede:

”Nu bæres lyset frem
stolt på din krone
rundt om i hus og hjem
sangen skal tone
nu på Lucia-dag
hilser vort vennelag
Santa Lucia, Santa Lucia …………

Så overraskelsen ved dette års julefest sør-
gede Lucia-pigerne fra Gelsted Skole for, 
under ledelse af Marianne Carlsson. 

En dejlig oplevelse at høre de dygtige piger 
synge Lucia-sangen og et par julesalmer. 
De sluttede deres optræden af med: ”På 
loftet sidder nissen”. Fantastisk at høre de 
dygtige piger, som bare kunne alle tekster 
udenad. Pigerne fik slik, kage og sodavand 
at gå hjem på. 

Menuen stod Hanne Hviid for. Det var en 
god menu med masser af sild, æg, æble-
flæsk, kamsteg og ris a la mande + kirse-
bærsovs i lange baner. Selvfølgelig var der 
mandelgaver til de heldige mandelfindere.
I pausen var der udtrækning af lotteri med 
dejlige gevinster. Hanne Hviid sponso-

rerede en hel kasse juleøl fra Albani, der 
blev brugt som ekstra gevinster. Præmier-
ne blev fordelt – nogen var heldigere end 
andre og fik således flere gevinster; men jo 
flere lodder, jo større chance for at vinde.

Alle deltagere fik en kalender samt en ju-
legave – de resterende får det efter jul til 
morgenkaffen. 
I år er julegaven et indkøbsnet, som kan 
foldes helt sammen, så det snildt kan ligge 
i lommen. Nettet er sort med seniorklub-
bens logo i grønt.

Underholdningen klarede vi selv med fæl-
lessang, og vi sluttede af med at synge ”En 
dejlig dag”.

Efter maden var der kaffe med hjemme-
bagte småkager og små chokoladebarer. 
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 jule-
humør med.

Bestyrelsen for Gelsted Seniorklub
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Geltedbladet på 
nettet:

Find alle tidligere 
udgivelser  

på gelstedbladet.dk
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Langelandsvej 6, 5500 Middelfart
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Bustur til digegrevens gård i Ballum, onsdag d. 4. dec. 2019
Klokken er 09:00, og vi er klar til afgang; 
men nej, vi mangler én. Endelig kl. 09:10 
kan vi komme af sted. Det kniber med at 
tælle. 

Formanden byder velkommen, mens Svend 
Amlund kører stille og roligt mod syd. Det 
er lunt i vejret og lidt gråt, men fint køre-
vejr. Snakken går lystigt, alle hygger sig. 
Flot udsigt over Føns sø -det er en gave til 
os.

Alice serverer dejlige, sprøde rundstykker 
fra Ejby Bageri, hertil en god kop kaffe. - 
Vejret skifter, der kommer lidt sol og blå 
himmel. Det er den rigtige del af landet, vi 
har valgt til vores udflugt. Rundkørslerne 
er mange og ens, bortset fra den ved Toft-
lund, her er opstillet et kunstværk midt i det 
hele.

Svend Amlund: ”Vi ankommer planmæs-
sigt, hvis vi da ikke hænger fast i vildsvine-
hegnet. I har en time til at handle.”

Kaos og chokolade
Fleggaard ved Søder Løgum tager pænt 
imod os. Der bliver handlet godt og grun-
digt. Enkelte har forberedt sig, så huske-
listerne med tilbud kommer frem, og der 
krydses af og streges ud. Folk er hjælpsom-
me, så den rigtige vin og den bedste cho-
kolade bliver fundet og fyldt op i vognen. 
Det sværeste til sidst – nemlig at få betalt og 
komme videre ud i bussen. Køerne er lan-
ge, og enkelte prøver at finde en hurtigere 
kasse, så noget kaotisk er det.

Videre går det ud i de meget lave områder. 
Her er vi helt omgivet af de smukke, lave, 
grønne enge med de græssende velnærede 
får. Området har et rigt fugleliv – således 

ses havørnen som en hyppig gæst. Der er 
rigtig meget vand på markerne.

Digegrevens gård i Ballum
Vi fortsætter turen ad Mærskvej til Øste-
rende Ballum. Her ligger den gamle dige-
greves gård fra 1857 på toppen af bakken. 
Gården er restaureret i oprindelig stil med 
støtte fra Realdania og A.P. Møller Fon-
den. I dag bruges den firlængede, stråtækte 
slægtsgård som ”bed and breakfast”. 

Digegreven, Christian Lorenzen tog imod 
os uden for gården og førte os over i den 
store lade, hvor vi fik en kort fortælling om 
stedet. 

Derefter gik vi over i spisesalen og fik en 
dejlig kamsteg med sønderjysk hvidkål, 
rødkål, sovs og kartofler. Desserten bestod 
af frugt med råcreme. 

Efter middagen blev vi vist rundt i stuehu-

set med de 5 hyggelige værelser – hvoraf 
det ene havde en flot himmelseng. Stuerne, 
biblioteket – ja, selv køkkenet var holdt i 
gammel stil. Det gamle komfur havde fået 
en glaskeramisk plade i stedet for alle kom-
fur-ringene, men den gamle ovn var be-
varet, og den gamle messingstang var der 
stadig.

Lokale kunstnere
Digegreven støttede de lokale kunstnere, 
derfor havde Else Pia Martinsen Erz fået 
sine fugle op i køkkenet, og i spisesalen 
pyntede et andet af Else Pia Martinsens far-
vestrålende billeder flot på hæderspladsen 
for enden af bordene. Her ses fårene på di-
get i et flot lys.

Sorgagre
Efter middagen fik vi en lokal guide med 
bussen, og han fortalte meget engageret om 
leveforhold i marsken for dyr og menne-
sker. Vi startede med at høre sagnet ”Sor



www.gelstedbladet.dk

15

gagre” og se mindestenen på kirkegården 
ved Ballum Kirke.

Det gamle sagn, ”Sorgagre” handler om en 
kvinde, der med et primitivt segl høstede 
en stor rugmark som bod for at redde sin 
søn, der var dødsdømt for drab. Da hun 
havde høstet det sidste neg ved solnedgang, 
faldt hun død om af udmattelse.

Ballum Kirke
Så blev vi låst ind i Ballum Kirke, som er 
en romansk kirke i Vesterende Ballum. 
Kirkens kor og apsis er opført omkring 
1150, skibet er opført omkring år 1200, og 
det 31 meter høje tårn af røde teglsten er 
sengotisk, fra omkring år 1500 og med højt 
pyramideformet spir og små gavle mod de 
4 verdenshjørner. Alle kirkens tage er tæk-
ket med bly. Det er en smuk, gammel kirke 
holdt i almuefarver. Kalkmalerierne er også 
restaureret. Døbefonten, alteret og prædi-
kestolen er noget særligt.

Jens Rosendal
Guiden fortalte, at mange kommer for at 
synge sammen i kirken, og man blandt an-
det synger Jens Rosendals sange og salmer.

Jens Rosendal har skrevet den kendte sang 
om at være forelsket: “Du kom med alt det, 
der var dig”, som er en af de mest populære 
sange i Højskolesangbogen. Han har skre-
vet over 1.000 sange og digte, og hans vær-
ker er oversat til 18 forskellige sprog. Jens 
Rosendal er kendt som Vadehavsdigteren. 

Nede i vandkanten står hans bænk med 
indhugget navn, fødested og dato. Jens Ro-
sendal blev født 17. maj 1932 i Tønder.

Ballum-digteren, Jens Rosendal blev ud-
nævnt til æresborger i Tønder Kommune 
på sin 85-års fødselsdag. Omkring 400 
personer fra nær og fjern var samlet i Bal-

lum Multihus for at fejre den landskendte 
digters fødselsdag.

Truslen om ødelæggende stormfloder
Guiden fortalte om stormfloder, og om det 
at leve med havet som nabo på godt og ondt. 
Guiden boede selv i området og havde lavet 
sit eget private dige rundt om matriklen. 
Mærsk betalte for restaureringen af hele 
den lille by; men betingelsen for at få støtte 
var, at alt blev ført tilbage til oprindelig stil 
med stråtag, glasvinduer og træ. 

Med Vadehavet som nabo har Ballums 
borgere levet side om side med truslen om 
ødelæggende stormfloder. Ballumboere 
opleves derfor ofte som stolte og selvbe-
vidste mennesker, som værner om deres 
hjemstavn. Det kan have påvirket skibs-
rederen Mærsk Mc-Kinney Møller. Hans 
oldemor stammede også fra Ballum. Som 
Danmarks største mæcen har Mc-Kinney 
Møller doneret 20 millioner kroner til en 
særlig fond. Fra 2009 uddeler fonden støtte 
til renovering og tilbageføring af omkring 
80 ejendomme i Vesterende- og Østeren-
de-Ballum. Mange gamle huse og gårde 
er bevaret i flere af landsbyerne i Ballum 
Sogn. De er bygget i den typiske vestsles-
vigske byggestil: mure af mursten med gav-
le, der har skråt tag, halvvalm, som oprin-
deligt altid var stråtækt.

Hjemturen
Vi tog afsked med vores guide efter en ti-
mes spændende fortælling, og i meget sik-
ker stil sørgede Svend Amlund for hjem-
transporten og Alice servicerede os på 
bedste vis både med kaffe, brunkager og 
kolde drikkevarer. 

Klokken 17.45 kunne vi sige tak til alle for 
en fantastisk tur.

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

 

- Cakevision - 
Det søde køkken 

 

Chokolade-, dessert- og kagekurser 
info@cakevision.dk   www.cakevision.dk  

KIRKEHØJSKOLEN i Middelfart Provsti: 

Troens veje 

  
 
 
Lektion 4  
lørdag 22. februar 20 kl. 9.00-12.00 
Livet er større end os  
Dorte Jørgensen, teolog og idéhistoriker,  
professor ved Aarhus Universitet. 
Strib Sognegård, Vestergade 93, Strib, 5500 
Middelfart. 
 
Lektion 5  
lørdag 7. marts 2020 kl. 9.00-12.00 
Fadervor - troen i en maggiterning 
Tine Lindhardt, biskop over Fyens Stift, og 
Marianne Christiansen, biskop over Haderslev 
Stift. 
Føns Gl. Skole, Føns Strandvej 2A, 5580 
Nørre Aaby. 
 
(Se også: www.kirkehojskole.dk) 
 

 
 
Søndag den 8. marts kan du gøre en forskel for 
klimaet og verdens fattigste. Denne dag samler 
Folkekirkens Nødhjælp nemlig ind til de mennesker 
verden over, som er hårdest ramt af 
klimaforandringerne.  
 
Efter gudstjenesterne i Gelsted og Tanderup Kirker 
går der indsamlere rundt. I Tanderup er det 
spejderne der samler ind, og i Gelsted er det 
konfirmanderne med indsamlingsbøsserne. Det er 
igen i år muligt at indbetale med MOBILEPAY. 
 

Tag godt imod indsamlerne – når de 
banker på din dør! 

Nu er der saftevand ved altergang  
til børn! 
 

  
 

. Kandes navn er ”DEN BLÅ FASAN”
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GELSTED - TANDERUP PASTORAT
www.gelstedkirke.dk - www.tanderupkirke.dk

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

Tanderup 
Menighedsråd 

Skærtorsdag d. 9. april er der en 
kort gudstjeneste kl.  18:00, 

derefter inviterer menighedsrådet 
på lam og kylling i sognegården. 

 

 
 

Vi glæder os til at se jer! 

Deltagelse er gratis, men af 
hensyn til maden er tilmelding 
nødvendig senest søndag den 29. 
marts til: 

Gerda Christensen 
formand@tanderupkirke.dk 
Mobil: 2027 0497  

- En musikfortælling inspireret af 
Selma Lagerlöfs Kristus legende. 
- En barsk og rørende fortælling næstekærlighed og om at 
vove sig selv i barmhjertighedens øjeblik. 
Rødhalsen - en nyskrevet musikfortælling. 

Handling: 
Rødhalsen kan ikke forstå, hvorfor Gud har skabt den grå, 
når den har fået navnet Rødhals. Gud siger ”Lille fugl, du 
må selv gøre dig fortjent til dine røde fjer.” 
En dag sidder Rødhalsen og fortæller sine unger, hvordan 
den i mange genrationer har forsøgt at vinde sin røde farve, 
da den bliver afbrudt af et optog. 
Rødhalsen får øje på en mand der kommer bærende på sit 
eget kors. Senere da manden hænger på korset får han en 
tornekrans om hovedet. Den lille fugl ser hvordan tornene 
stikker ham i panden, og beslutter sig for at hjælpe manden 
i hans nød. 
Stine Michel: Sang, dans og fortælling 
Lise Dynnesen: Klaver,orgel og kor 
Morten Lundsby: kontrabas. 

Efter forestillingen spiser vi pasta og kødsovs i 
Sognegården.  
Alle er velkomne. Fri entre. 
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GELSTED - TANDERUP PASTORAT
www.gelstedkirke.dk - www.tanderupkirke.dk

–

–

–

–

–

–

 

BØRNEKORET: 
Vi øver onsdag efter skole, kl. 
14.00 i Gelsted Sognehus,  

UNGDOMSKORET:  
Vi øver i Tanderup 
Sognegård, torsdag kl. 18.30 

Nærmere oplysninger hos 
organist og sanglærer Anna 
Klosiak tlf. 2112 29 50 
mail : annatonskoli@gmail.com  

 
Menighedsrådene ved 
kirkerne påtænker at starte 
et voksenkor, se næste 
nummer af bladet! 
 

 

”

”

Sognecafe’en i Gelsted 

–

Cafe’en
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GELSTED - TANDERUP PASTORAT
www.gelstedkirke.dk - www.tanderupkirke.dk

 
Vi reparerer også din bil 

 
Husby Auto Storegade 23 
5592 Ejby - Tlf. 64781446 

 
Vi reparerer også din bil 

 
Husby Auto Storegade 23 
5592 Ejby - Tlf. 64781446 

Dametøj i alle størrelser
www.susannem.dk

Nørregade 5 - Ejby - Tlf. 64 46 15 49

–  
FYRAFTENSMØDE MED BISKOP TINE 
LINDHARDT I TANDERUP SOGNEGÅRD 
 

” ” –
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Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening
Gymnastik - Badminton - Håndbold - Foldbold - Banko

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

FGH’s ungdom fortsætter medaljehøsten
Det går forrygende i FGH’s ungdoms af-
deling. 

Ved næsten alle stævner vi deltager i, har 
vores spillere medaljer med hjem. Ved de 
fynske mesterskaber sidst i november blev 
det til 6 guld- og 3 sølvmedaljer, og FGH 
var dermed en af de mest vindende klubber 
ved mesterskabet. 

Agnes Bay vandt sølv i Damesingle i U11 
C, Simon Vingaard og Lutz Steffensen spil-
lede en ren FGH finale i U11 D, som Simon 
vandt. Og Simon kom med på afbud i Her-
redouble i U13 D, hvor han så fik endnu en 
førsteplads. I U13 B vandt Johannes Bay i 
Mixdouble og sammen med Noah Sejten 

også Herredouble. Anne Sejten vandt Da-
medouble i U13 C og Marco Bay Petersen 
vandt Herredouble i U15 D og blev nr. 2 i 
Herresingle.

Den 1. december afholdt FGH et begyn-
derstævne med 43 deltagere fra flere fyn-
ske klubber. Der blev spillet mange kampe 
og sluttet af med æbleskiver og en præmie 
til alle. Et fint stævne med en masse glade 
børn, hvor det for manges vedkommende 
var deres første stævne.

FGH’s ungdomshold er stadig i gang med 
turneringen, og det bliver til en del sejre for 
alle holdene, dog er ingen af holdene med 
helt i toppen af rækkerne.

Når dette blad udkommer, har FGH været 
vært for et stort ungdomsstævne den 18. ja-
nuar i både Gelsted Hallen og Ejby Hallen. 
Over 150 deltagere, hvoraf 19 kommer fra 
FGH - og næsten 300 kampe. I næste blad 
kan jeg forhåbentlig skrive om flere trium-
fer til FGH ved dette stævne.
Til sidst vil jeg igen gøre lidt reklame for 
vores Miniton, som vi har hver fredag kl. 

17:00 i Ejby Hallen. Dette er for børn fra 4 
til 7 år sammen med en forælder. Vi leger 
badminton og lægger mere vægt på at have 
det sjovt, end at det bliver for teknisk. Vi 
finder et niveau, som passer til de børn, der 
kommer, så alle kan være med. 

Kom og prøv, vi har det rigtig sjovt. 

Lars Jensen
Ungdomsleder FGH

Badminton

Lutz og Simon Fynsmesterskab

Begynderstævne

Marco -  Fynsmesterskab
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Gymnastik

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

Nyt fra Gymnastikudvalget
Ultimo december 2019 kunne vi i Fyens 
Stiftstidende læse en opgørelse over an-
tallet af medlemmer i de forskellige for-
eninger i Middelfart Kommune. GG&IF 
placerer sig på en 12. plads ud af 100 for-
eninger. 412 aktive medlemmer er årsa-
gen til den flotte placering. Dette har vi al 
god grund til at være stolte af. 

Det skyldes i høj grad en stor lokal op-
bakning, når både børn og voksne vælger 
fritidsaktiviteter. Det er vi i GG&IF rigtig 
glade for. Det skyldes dog også, at mange 
vælger at lave frivilligt foreningsarbejde 
som trænere, udvalgsmedlemmer o.l. Det-
te er vi i GG&IF meget taknemmelige for. 
Uden jer havde vi ikke opnået denne flotte 
placering. 

Vi har en ambition for det kommende år om 
at komme i top 10 ved næste opgørelse. For 
at dette skal lykkes, skal vi i foreningen for-
søge at sætte rammerne for, at endnu flere 
borgere ønsker og har mulighed for at dyrke 
deres fritidsinteresser lokalt. Så tag endelig 

fat i udvalget, hvis du har gode ideer, som 
du ønsker, vi skal undersøge i forbindelse 
med planlægningen af den kommende sæ-
son. Du kan finde kontaktoplysninger til 
udvalget via www.ggif-fyn.dk  

Vi arbejder allerede på at nå denne ambition 
ved at gøre opmærksom på os selv og være 
aktive og synlige i hverdagen og i de aktivi-
teter, der sker i Gelsted. Dette gør vi netop 
for at fastholde eksisterende medlemmer, 
men også for at tiltrække nye.   

I løbet af 2019 har gymnastikforeningen 
været aktive i forbindelse med 

• Opvisning til sæsonafslutning i marts. 
• Udendørssommeropvisning til  
 Majfesten.
• Opvisning og prøvetræning i   
 GG&IF-teltet til Gelsted Markedet.
• Gymnastikdage på Gelsted Skole både  
 før og efter sommerferien.
• Opvisning til Gelsted Handel og Er 
 hvervsforenings Julesjov i Gelsted  

 Hallen, hvilket kan ses på billederne.
 
I forbindelse med sidste års opvisning tråd-
te det gamle gymnastikudvalg tilbage, og ét 
nyt blev dannet. Vi har igennem 2019 for-
søgt at danne os overblik over de opgaver, 
der kræves af et gymnastikudvalg. Vi har 
samtidig også forsøgt at komme med nye 
ideer og måder, hvorpå vi kan løse disse 
opgaver og sikre god gymnastik i 2020 og 
fremover.  

Dette års sæson afsluttes med gymnastikop-
visning lørdag d. 28. marts kl. 10:00-13:00 
i Gelsted Hallen. Der er gratis entré. Der er 
mulighed for at købe kaffe, kage mm. i hal-
lens cafeteria. 

Vi håber vi ses og ønsker alle et godt nytår.
 

På gymnastikudvalgets vegne 
Mikkel Rasmussen
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Middelfarts garnforretning Garniture er genåbnet med 
nyt koncept i Gelsted
Garniture Middelfart, som lukkede i 
2018 på Østergade, er startet igen under 
navnet Garniture – Strik & Event. Stif-
ter af Garniture Lisbeth Blomstrøm har 
savnet de strikkeglade kunder og ar-
bejdet med garn og afholder derfor nu 
strikkecaféer kombineret med kulturel-
le oplevelser på sin bopæl ved Gelsted.  

Efter mange gode år i Middelfart og en ti-
tel som Danmarks dejligste garnforretning 
2016 besluttede hun i 2018, at det var tid 
til at lukke Garniture og gå nye strikkeve-
je. Det blev til en spændende uddannelse 
i Strikdesign, -håndværk og formidling 
på Københavns Professionshøjskole. Med 
rygsækken pakket med masser af inspi-
ration og ny viden om strikkehåndværket 
har Lisbeth nu udviklet et nyt koncept un-
der navnet Garniture – Strik & Event, som 
tilbyder et kreativt og lærerigt strikkefæl-
leskab for garnglade i alle aldre.

Garniture – Strik & Event er et miks af 
strikkecafé og forskellige kulturelle op-
levelser eller spændende foredrag. Der 
strikkes omkring bordet i det dertil ind-
rettede lokale på Stenagergaard i Tellerup 
ved Gelsted, mens der fx er højtlæsning, 
historiefortælling eller et interessant fore-
drag fra forskellige personer. Der kan også 
være arrangementer, hvor hun giver delta-
gerne indsigt i nye strikketeknikker, nye 
strikkebøger eller garn.  

I foråret 2020 er der bl.a. foredrag om strik 
ved strikdesigner Annette Danielsen, som 
kommer og fortæller om sin kommende 
bog ”Indian Summer”, og forfatter Trine 
Eger Nielsen holder sit foredrag ”Jorden 
rundt med mine strikkepinde” om uld, 
kærlighed, strik og passion. Karin Wem-
melund, Brenderup, fortæller om et lo-
kalt støtteprojekt for den kenyanske sko-
le Cheptigit Primary School, som støttes 
med strikkede huer og trøjer af restegarn, 
og ved foredraget ”Livglæde med musik”, 
inspirerer Hanne Lise Bjertnes og datter 
Simone Tandberg til en effektiv og positiv 
hverdag. Foredraget indeholder konkrete 
værktøjer og eksempler og det hele under-
støttes af musik og sang. 

Lisbeth Blomstrøm forhandler udeluk-
kende de lækre kvalitetsgarner fra Isager 
Garn, og der kan købes garn ved arrange-
menterne eller efter aftale. 

Alle Garniture – Strik & Event- arran-
gementer foregår på Tellerupvej 15, 5591 
Gelsted.

Alle interesserede kan blive en del af 
strikkefælleskabet på www.facebook.dk/
garniture.strik.event eller på Garniture - 
Strik & Event’s Instagram. Her bliver de 
forskellige arrangementer også annonce-
ret.
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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

KLIPPEHULEN

TLF. 4156 2674

HERRE & DAMEKLIP

Jane Lind ho lm

Åbningstider
Man & ons:     9:00 - 20:00
Tirsdag:          9:00 - 19:00
Onsdag: 9:00 - 20:00
Torsdag: 9:00 - 17:00
Fredag: 9:00 - 16:00
Lørdag: Efter aftale

V/ Jane Lindholm
Gelsted Bygade 2

5591 Gelsted
Find mig også på facebook!

Gelsted Krolf Klub 

Afholdning af ordinær generalforsamling
Mandag den 23. marts 2020 kl. 15:00
i seniorklubbens lokaler på Holmegården.

Dagsorden iflg. vedtægter.

HUSK forslag, der ønskes behandlet, skal være 
formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen. 

Foreningen er vært med en forfriskning.

Mvh Bestyrelsen

MARTS

23.
GENERALFORSAMLING

Hobbyklubben Gelsted
 
Afholdning af ordinær generalforsamling
onsdag den 18. marts kl. 19.00
i foreningens lokaler på Østergade 17.

Dagsorden iflg. vedtægter.

På bestyrelsens vegne
Ann-Britt Larsen

MARTS

18.
GENERALFORSAMLING

Læs mere: 
gelstedbladet.dk
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Syng Sammen i Gelsted Forsamlingshus 
I slutningen af november genopstod 
Syng Sammen, i Gelsted Forsamlings-
hus i samarbejde med Gelsted Herre-
kor. Her var lagt op til en rigtig hygge-
lige aften, og det blev det sandelig også. 

En del var mødt op for at høre Herreko-
ret og samtidig få lov til at synge sammen 
med dem, dirigeret af Preben Duedal. Alle 
skulle have varmet stemmerne op, og hvad 
er bedre end en god gammel kending: 

Husbonden sender Lasse ud. 
Nu var vi alle klar til at synge efterårs- og 
julesange. Her kan nævnes, at Herrekoret 
blandt andet sang: Julies sprog, Kærlig-
hedsvise, Mod jul, Far hold dig ædru og 
Bjørnen vågner. 
Som fælles sang kan nævnes: En rose så 
jeg skyde, Jeg så julemanden kysse mor, 
Dominiq og mange, mange flere. - Ja der 
blev sunget igennem den aften. Halvvejs 
gennem aftenen blev kaffekurvene nydt, 

og snakken gik lystigt over bordene, in-
den det igen var tid til flere sange. Aftenen 
sluttede med, at vi sang: Go’ nu nat.

Vi gentager denne dejlige aften den 11. 
marts kl. 19.00, hvor vi håber at se end-
nu flere til en hyggelig aften med Gelsted 
Herrekor.

Bestyrelsen
Gelsted Forsamlingshus 
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7LDin lokale avis i Assens Kommune

Smykker  I  Ure  I  Briller  I  Kontaktlinser

v/Peter Brogaard
Bredgade 35  I  5560 Aarup  I  Tlf. 6443 1093

fangels@mail.dk  I  fangels.dk

Fangels

OG FÅ 
DEN BILLIGSTE 

GRATIS
Solbrille, læsebrille, EDB brille 

eller en magen til, 
du bestemmer selv.

Billigste GRATIS gælder ved køb af komplet brille. Du får den billigste brille i din styrke uden beregning

GRATIS
SYNSPRØVE
Kom ind og hør nærmere

Tidsbestilling
tlf. 6443 1093

KØB TO PAR 
BRILLER

VI GØR DET IGEN

GuldsmedFangels

RENTEFRI 
FINANSIERING

0,- RENTE  
0,- GEBYRER  

0,- UDBETALING  

BOLIG
Boligudlejning på Vestfyn

TS Bolig ApS
Byllerup 14 · 5580 Nørre Aaby

Tlf. 40 25 24 05 · www.tsbolig.dk

BOLIG
Boligudlejning på Vestfyn

TS Bolig ApS
Byllerup 14 · 5580 Nørre Aaby

Tlf. 40 25 24 05 · www.tsbolig.dk

Byllerup 14
5580 Nørre Aaby
Tlf. 40 25 24 05
www.tsbolig.dk
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Søndergade 1
5591 Gelsted 
Tlf. 64 49 10 68
www.gelstedkro.dk

Wienersnitzel 
med brasede kartofler,  
skysovs, ærter ......................... 130,-
Mørbradgryde 
med ærter og råstegte  
kartofler .................................. 145,-
Kroens hakkebøf 
med pommes frites,  
mixed salat & dressing ............110,- 
FORUD BESTILLES  
GERNE DAGEN FØR

Steak af oksehøjreb  
med grøntsager, pommesfrites 
og whiskysovs ........................ 155,-
Spareribs 
Fra april - september .................120,-
Ekstra sovs  .............................25,- 
Ekstra kartofler ......................25,-
Pommes frites  .......................25,-

NEM OG LÆKKER AFTENSMAD 
- til en go’ pris

Bestil mad ud af huset til din næste fest hos os

GELSTED BLADET 
samler på 

gode historier
Har du en god historie 

om vores dejlige lokalområde?

Så skriv endelig en mail til 
post@gelstedbladet.dk.

GG&IF Banko takker for opbakningen
Traditionen tro blev der mellem jul 
og nytår afholdt nytårsspil i Gelsted 
Hallen. Lørdag den 28. december 2019 
mødte 302 gæster op til spil. Vores fa-
ste spillere mødte talstærkt ind og sam-
men med alle dem, der efterhånden har 
skabt en tradition om at gå til banko 
denne dag, var der rigtig god stemning 
i hallen. 

Der var sponsoreret rigtig flotte præmier 
– mange virksomheder i vores kommune 
har været gode til at bakke op om vores 
spil. Alt i alt modtog vi præmier fra lidt 
over 70 firmaer, hvilket betød, at der var 
præmier for omkring DKK 35.000,-. 
 
Derudover skal der lyde en kæmpe tak til 
alle de frivillige, der i løbet af året hjælper 
til med at få det hele til at fungere. Vi er 

glade for, at vi med vores økonomiske bi-
drag i GG&IF er med til at sikre at børn 
og unge har mulighed for at dyrke idræt 
i Gelsted. 
 Husk, at vi afholder bankospil hver tors-
dag kl. 19:00 i Gelsted Forsamlingshus.

Pva Bankoudvalget
Rikke Bendtsen

 

Gelsted Forsamlingshus
afholder ordinær generalforsamling  

Mandag den 30. marts kl 19.30 i Gelsted Forsamlingshus.

Dagsorden iflg. vedtægter.

Hilsen Bestyrelsen

MARTS

30.
GENERALFORSAMLING
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Alt indenfor bogføring til små og 
mellemstore virksomheder 

Bogføringsassistance 
• Fakturering       • Kirkeregnskaber 
• Løn        • Navision 
• Moms        • Ø90 online 
• Debitor/kreditorstyring  • Dataløn internet 
• Budgetter        • Word og Excel 
• Månedsregnskab/Årsregnskab   • Homebanking 

Ole Sloth Nielsen 
Tellerupvej 15, 5591 Gelsted Telefon 64 49 12 49 

Ole@stenagergaard,net 

Pizzaria 
Valentino

Søndergade 3 
Gelsted

Tlf.: 64491333
Dagligt åbent 15-21

Nyt UniLab på Gelsted Skole
Gelsted Skole har fået sit eget FabLab 
kaldet UniLab. 

Et FabLab er et kreativt værksted med både 
digitalt og analogt værktøj, som eleverne 
kan anvende til digital fabrikation og ska-
bende læringsprocesser. Skolens UniLab 
er udstyret med blandt andet 3D-printere, 
ScanNCut skæremaskiner til folie, Ozobots 
robotter til kodning og en varmepresser til 
overførsel af print på tekstile materialer. Alt 
udstyr er gratis stillet til rådighed, idet Gel-
sted Skole har indgået et partnerskab med 
FabLab Middelfart. Partnerskabet betyder 
også, at tre lærere er under uddannelse til 
pionerer inden for området.

Formålet med eget UniLab på skolen er at 
inspirere eleverne til at bruge nye digitale 
teknologier og give dem kompetencer, mod 
og lyst til at eksperimentere sig frem til løs-
ninger på problemstillinger. Grundtanken 
bag digital fabrikation er, at børn og unge 
ikke alene skal forbruge medier og teknolo-
gi, men de skal også kunne tænke teknologi 
ind som en naturlig del af en problemløs-
ning. Ved at kombinere design- og produk-
tionsmetoder ind i undervisningsforløb, 
bliver eleverne rustet med fremtidens kom-
petencer og får en praktisk og spændende 
indgang til digital dannelse.

Eleverne har allerede gjort sig erfaringer 
med både 3D-print og folieskærer, og de 
er meget begejstrede. Ludvig fra 5. klasse 
elsker at arbejde i det nye UniLab: ”Jeg har 
selv konstrueret et lyssværd i et 3D-pro-
gram, der hedder Tinkercad. Jeg kan rigtig 
godt lide at arbejde med fri fantasi og uden 
for mange grænser.” 

Anders Fæster Nielsen
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Geoteknik og Miljøopgaver, så er det Boreteknik A/S
I Gelsted udføres der klargøring af jordprøveanalyser, 

efter prøver hentet op rundt omkring i Danmark.
- Se Boretekniks hjemmeside, www.boreteknik.dk

Kontakt Boreteknik A/S, Koldinghave 18, 5591 Gelsted

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

Gelstedbladet på nettet:
Find alle tidligere udgivelser  

på gelstedbladet.dk

ÅBENT ALLE DAGE 

8.00 - 21.00

GELSTED

Gl. Odensevej 3 · 5591 Gelsted

Alt i hjemmeslagtning, 
pålægsfade og lækkert kød

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



www.gelstedbladet.dk

30

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

Lægernes tlf. tid: 8:00 - 09:00
Tidsbestilling: 9:00 - 12:30
Receptfornyelser: 9:00 - 12:30

Skoletandplejen:
Ejby Skole Tlf. 88 88 55 17
S.F.O Tlf. 88 88 55 50

Gelstedbladet:
post@gelstedbladet.dk
www.gelstedbladet.dk

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: Tlf. 70 10 20 30
Vagtlægen: Tlf. 70 11 07 07
Politiet: Tlf. 114
Alarm: Tlf. 112

Gelsted 
Borgerforening

den 17. februar 2020 kl.19.30 
ifølge vedtægterne.

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

Vel mødt! Bestyrelsen

NB. – Husk medlemsbevis for 2019

FEB.

17.
GENERALFORSAMLING MAR.

24.
GENERALFORSAMLING

Gelsted Vand a.m.b.a. afholder  
ordinær generalforsamling

tirsdag, den 24. marts 2020 kl. 19:30  
på Gelsted Kro

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab  
 forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år 
 forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og supple- 
 anter til bestyrelsen
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt

Gelsted Vand a.m.b.a. er en fusion mellem  
Lunghøj Vandværk, Gelsted Vandværk og  
Gelsted-Taarup Vand
www.gelstedvand.dk

Bjarne Jensen

Gelsted Vand a.m.b.a.

Kom og syng sammen 
med Gelsted Herrekor 
De vil synge sammen med os og for os i Gelsted  
Forsamlingshus  kl. 19.00:

• Onsdag den 11. marts 2020

Medbring selv kaffe m.v. 
Arrangementet er gratis.
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Aktiviteter i Gelsted

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

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
E-mail: lokalarkiv2000@yahoo.dk

Ejby Skakklub
Plejecenter Egebo, Anlægsvej 9,  
5592 Ejby. Tirsdage fra kl. 19:00. 
Formand Jørgen Jørgensen 
Tlf. 20 46 31 29  ”Kig ind, alle er velkom-
ne, begynderhold etableres og undervi-
ses 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 Pensionistfor-
ening
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

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. 17.30 - 19.00

Minigolf Clubben Gelsted
Spil minigolf fra 1. april til 1. okt. hver 
torsdag kl. 19.00 ved Banevolden. I er 
velkomne til at besøge os alle dage fra 
kl. 12.00 til 21.00 Se om der er optaget 
på: www.gelstedminigolf.dk 

MotionsCaféen
Motionér med hygge i pauserne hver 
mandag kl. 10.00-12.00
i Gelsted og Ejby fra september til april.
Formand: Janne Bay, Tlf. 22 66 64 46

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

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

Her kan du finde 
GELSTED BLADET
 
Bladet ligger bl.a. til afhentning i Ejby, 
Balslev, Husby, Fjelsted, Ørslev og Kerte 
kirker. Ejby Bibliotek, Super Brugsen Ejby 
og Fakta 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.

GELSTED BLADET

En festlig påskefrokost

En dag for sanserne i dagplejen

Krammere i Genbrugsbutikken

MØD OS PÅ www.totalbanken.dk - Tlf. 6345 7000

Majfest 2019
NR. 2

30. ÅRGANG

JUNI 2019

Tak for en god fest

 - og tak til de 3 initiativtagere

OktoberfestHolmehuset
Hverdagshelt

MØD OS PÅ www.totalbanken.dk - Tlf. 6345 7000

GELSTED BLADET
NR. 5

30. ÅRGANG
December 2019

GELSTED BLADET
ønsker glædelig jul 

og godt nytår

GELSTED BLADET

Hyggelig Sankt Hans

Grusgraven

En glad butikschef

MØD OS PÅ www.totalbanken.dk - Tlf. 6345 7000

En populær byvandring

NR. 3

30. ÅRGANG

AUGUST 2019

GELSTED BLADET  
søger 

”free-lance”
reportere

Vi i bestyrelsen for 
GELSTED BLADET synes, 
det vil være rigtig godt, 

hvis der er nogle, der 
kunne tænke sig at tage 

med til forskellige 
aktiviteter/begivenheder 

og skrive lidt om det. 
– Vi har allerede en 

”fotograf”, men vi savner 
en eller flere skribenter.

Vi håber, der er nogle i 
blandt jer, der kunne have 
mod og lyst til at skrive til 

vores blad  – vi glæder os til 
at høre fra jer.
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Nørre Åby Apoteksudsalg
Østergade 34, Nørre Åby · Tlf. 63 46 51 08

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

Ejby Apotek
Algade 11, Ejby · Tlf. 63 46 51 00

Aarup Apotek
Bredgade 60, Aarup · Tlf. 63 46 51 05

 1 2 3 4 5 

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

Poul Jensen
40781100

Vi er
medlem af

GELSTED BLADET 
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

Generalforsamling GELSTED BLADET
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i foreningen 
GELSTED BLADET 

torsdag, den 23. april 2020 kl. 19:00  
på Holmegården.

Dagsorden iflg. vedtægter som fremgår  
af vores hjemmeside.

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

Bestyrelsen

APRIL

23.
GENERALFORSAMLING


