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Deadline næste nummer
Tirsdag den 8. september 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 
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 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.

D D Sansk æk ervice
- D Æ K��T I L A L L E��F O R M Å L -
Odensevej�35�·�Gelsted�·�Tlf.�64�49�10�63

Malermester
Michael A. Taylor
Tlf. 20 22 80 62

MASSØRERNE 
I GELSTED

Toftevangen 19 - 5591 Gelsted
Tlf. 2421 0888

Alt i hjemmeslagtning, 
pålægsfade og lækkert kød
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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
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Carl Hansen & Søn, Gelsted 
Carl Hansen & Søn blev stiftet i 1908, 
da møbelsnedker Carl Hansen åbnede 
et lille møbelværksted i Odense. I 1915 
udvidede Carl Hansen og åbnede en fa-
brik, hvor han og medarbejderne kunne 
producere små serier af møbler. 

Carl Hansens søn Holger Hansen overtog 
virksomheden i 1934. Det var Holger Han-
sen, der i 1949 mødte den unge arkitekt 
Hans J. Wegner og startede et samarbejde 
med ham. Carl Hansen & Søn har stadig i 
dag et tæt samarbejde med Hans J. Wegners 
Tegnestue og er verdens største producent 
af møbler tegnet af Wegner og produceret 
i Danmark. 

I 1962 døde Holger Hansen pludseligt. 
Hans enke Ella Hansen tog over og led-
te virksomheden indtil 1988, hvor parrets 
ældste søn Jørgen Gerner Hansen overtog. 

I 2002 overtog Holger og Ella Hansens 
yngste søn Knud Erik Hansen ledelsen. 
Carl Hansen & Søn øgede sit globale salg 
betydeligt, så Knud Erik Hansen flyttede 
produktionen til større og moderne faci-
liteter – først i Aarup og siden i Gelsted. 
Carl Hansen & Søn er i dag en af verdens 
førerende producenter af dansk design. 
Virksomheden ejes af Knud Erik Hansen 
og hans to sønner Mark Nam Hansen og 
Morten Hai Hansen.

Hvorfor blev det lige Gelsted?
Carl Hansen & Søn fik muligheden for at 
overtage Velux’ gamle lokaler i Gelsted. 
Her var der plads til en stor produktion, 
som i dag fylder 37.000 kvm. Med fabrik-
ken i Gelsted ligger Carl Hansen & Søn 
centralt i Danmark, hvor forbindelser og 
infrastruktur er i top. Fabrikken er tæt på 
containerforbindelser til Hamburg og Rot-

terdam samt lufthavn i Billund og Køben-
havn. Derudover er kommunerne i Trekant-
området meget erhvervsvenlige kommuner. 

Fakta om virksomheden i dag
Hvor mange ansatte?
• 1460 ansatte på verdensplan

Hvilke produkter fremstilles?
• Carl Hansen & Søn er verdens største 
producent af dansk producerede møbler 
tegnet af Hans J. Wegner. På fabrikken i 
Gelsted produceres bl.a. arkitektens globalt 
kendte Y-stol, Wing Chair og Skalstolen. 
Carl Hansen & Søn producerer også bl.a. 
Børge Mogensens Jægerstol, Arne Jacob-
sens Society Table, Ole Wanschers Colo-
nial Chair samt internationale designs som 
EOOS’ Embrace Series og Brad Ascalons 
Preludia Series.   
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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

Søndergade 1
5591 Gelsted 
Tlf. 64 49 10 68
www.gelstedkro.dk

Wienersnitzel 
med brasede kartofler, ærter,  
brun sovs & wienerdreng  ...... 130,-
Kroens hakkebøf  
med pommes frites, mixed 
salat & rød rød dressing ..........110,-
Herregårdsbøf  
med pommes frites, ærter 
& sauce bearnaise....................110,- 

Spareribs 
med mixed salat & pommes frites
...........................................................120,-
Steak af oksehøjreb  
med ristet grønt, pommes frites  
& whiskysauce ........................ 155,-
Kylling  
med pommes frites, remoulade  
& hjemmelavet agurkesalat ...... 85,-

NEM OG LÆKKER AFTENSMAD 
- til en go’ pris

Bestil mad ud af huset til din næste fest hos os

Hvor mange lande sælges der til og via 
butikker eller nettet?
• De møbler, Carl Hansen & Søn produce-
rer i dag, sælges i flagshipstores og af for-
handlere over hele verden. Carl Hansen & 
Søn’s flagshipstores og showrooms ligger 
i New York, San Francisco, Tokyo, Osaka, 
London, Milano, Stockholm, Oslo, Køben-
havn og Gelsted. Ydermere har Carl Han-
sen & Søn en webshop og salgsselskaber i 
USA, Japan og Hongkong.

Hvilke håndværksmæssige egenskaber 
kræves for at kunne fremstille de fine 
møbler?
• Til trods for de store forandringer har 
Carl Hansen & Søn i over 100 år fastholdt 
et konstant fokus på at skabe design i ver-
densklasse. På hovedkvarteret og produk-
tionen i Gelsted fremstiller medarbejderne 
møbler efter de højeste standarder for kva-
litet. Gennem en kombination af traditio-
nelle teknikker og nye teknologier skaber 
de tidløse og moderne møbler, som holder 
i generationer. Fra produktionsstart til det 
færdige produkt, er de styret af ærlige og 
bæredygtige principper, som værner om 
grundlægger Carl Hansen og designernes 
stolte arv. Faglig stolthed er en del af hver-
dagen på fabrikken. Medarbejderne er kri

tiske og går på ingen måde på kompromis 
med kvaliteten. Efter mere end 110 år er der 
stadig ingen tvivl om, at medarbejderne hos 
Carl Hansen & Søn kan deres håndværk. 

Butikken i Gelsted har følgende åbningsti-
der:
Mandag - Fredag:  10:00 – 18:00
Lørdag:    10:00 – 16:00
Søndag:    Lukket

Katrine Sejer Hendriksen
PR Coordinator
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Pressemeddelelse  

alles Lægehus indgår samarbejde med lægerne, Maria Pedersen og Linda Møller, Gelsted 

Lægehus  

Pr. 01.06.2020 har alles Lægehus indgået et samarbejde med lægerne, Maria Pedersen og Linda Møller. 

Samarbejdet betyder, at alles Lægehus vil hjælpe og supportere driften af Gelsted Lægehus, det vil dog 

fortsat være Maria og Linda, der er ejere af klinikken.  

Gelsted Lægehus har i dag 6500 patienter tilknyttet og der er åbent for tilgang af nye patienter.  

Nyt navn, men kendte ansigter  

I forbindelse med samarbejdet vil Gelsted Lægehus skifte navn til alles Lægehus Gelsted. 

Patienterne vil fortsat kunne forvente at møde kendte ansigter, når de skal i kontakt med lægehuset.  

De faste læger fortsætter deres arbejde i klinikken og alt nuværende klinikpersonale vil ligeledes fortsætte 

deres ansættelse i klinikken.   

Om samarbejdet siger partnerlæge, Linda Møller: 

”Vi har valgt at indgå et samarbejde med alles Lægehus, så vi har frihed til at lægge vores fokus dér, hvor 

det betyder noget for os – nemlig hos patienterne. 

Alles Lægehus skal bl.a. understøtte vores drift, så vi ikke længere selv skal håndtere administrative opgaver 

som HR, IT og regnskab. Det var naturligt for os at vælge et samarbejde med alles Lægehus, da vi ved, at de 

har mange års erfaring med denne type samarbejdsmodel og samdrift af PLO-klinikker. ” 

Om samarbejdet siger Linda Matzen, administrerende direktør i alles Lægehus:  

”Vi ser frem til samarbejdet - og er glade for at kunne bidrage til en samarbejdsmodel, der kan være med til 

at fremtidssikre klinikken gennem understøttelse af en effektiv drift med fokus på høj kvalitet ” 

 Om alles Lægehus   

Alles Lægehus driver pt. 13 udbudsklinikker, derudover hjælper og supporterer alles Lægehus 
driften i 7 samarbejdsklinikker, herunder varetages behandlingen af godt 70.000 patienter. 
Virksomheden har godt 150 medarbejdere og beskæftiger læger, sygeplejersker, jordemødre, 
social- og sundhedsassistenter, bioanalytikere, farmakonomer, fysioterapeuter og sekretærer. 

www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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Klinisk Fodplejer
Anne Petterson Tlf. 20 43 20 77

Sundhedshuset 
Søndergade 5 - 5560 Aarup 

Tlf. 20 43 20 77
www.annemona.dk

PRESSEMEDDELELSE
alles Lægehus indgår samarbejde med lægerne, 
Maria Pedersen og Linda Møller, Gelsted Lægehus

Pr. 01.06.2020 har alles Lægehus indgået et samarbejde med lægerne, Maria Pedersen og Linda 
Møller. Samarbejdet betyder, at alles Lægehus vil hjælpe og supportere driften af Gelsted Læge-
hus, det vil dog fortsat være Maria og Linda, der er ejere af klinikken.
Gelsted Lægehus har i dag 6500 patienter tilknyttet og der er åbent for tilgang af nye patienter.

Nyt navn, men kendte ansigter
I forbindelse med samarbejdet vil Gelsted Lægehus skifte navn til alles Lægehus Gelsted.
Patienterne vil fortsat kunne forvente at møde kendte ansigter, når de skal i kontakt med lægehuset.
De faste læger fortsætter deres arbejde i klinikken og alt nuværende klinikpersonale vil  
ligeledes fortsætte deres ansættelse i klinikken.

Om samarbejdet siger partnerlæge, Linda Møller:

”Vi har valgt at indgå et samarbejde med alles Lægehus, så vi har frihed til at lægge vores fokus 
dér, hvor det betyder noget for os – nemlig hos patienterne.

Alles Lægehus skal bl.a. understøtte vores drift, så vi ikke længere selv skal håndtere administrative 
opgaver som HR, IT og regnskab. Det var naturligt for os at vælge et samarbejde med alles Læ-
gehus, da vi ved, at de har mange års erfaring med denne type samarbejdsmodel og samdrift af 
PLO-klinikker. ”

Om samarbejdet siger Linda Matzen, administrerende direktør i alles Lægehus:

”Vi ser frem til samarbejdet - og er glade for at kunne bidrage til en samarbejdsmodel, der kan 
være med til at fremtidssikre klinikken gennem understøttelse af en effektiv drift med fokus på høj 
kvalitet ”

Om alles Lægehus
Alles Lægehus driver pt. 13 udbudsklinikker, derudover hjælper og supporterer alles Lægehus driften i 7 samarbejdskli-
nikker, herunder varetages behandlingen af godt 70.000 patienter. Virksomheden har godt 150 medarbejdere og beskæf-
tiger læger, sygeplejersker, jordemødre, social- og sundhedsassistenter, bioanalytikere, farmakonomer, fysioterapeuter og 
sekretærer.
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 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

Gelstedbladet  
på nettet:

Find alle tidligere 
udgivelser på 

gelstedbladet.dk

Beretning for GELSTED BLADET 30. årgang 2019/2020 
Den samlede bestyrelse vil hermed 
gerne byde velkommen til dette års ge-
neralforsamling for Foreningen GEL-
STED BLADET. Mit navn er Rune 
Schmidt, og jeg er suppleant i bestyrel-
sen.

Fremførelsen af beretningen sker efter 
bestyrelsens fælles ønske på kollektiv 
vis. Dvs. det ikke nødvendigvis er for-
manden, som fremlægger, men denne be-
retning er enstemmigt vedtaget og god-
kendt af den samlede bestyrelse.

Vores oprindeligt annoncerede og plan-
lagte generalforsamling blev, som nær-
mest alle andre for den tid, aflyst på 
grund af den verdensomspændende pan-
demi Covid-19 med dertil hørende for-
samlingsforbud for mere end 10 personer. 
Idet vores blad kun udkommer 6 gange 
om året, hvori vi normalt annoncerer vo-
res generalforsamling har vi ikke haft 
mulighed for at benytte denne kanal til, 
på rettidig vis, at gen-annoncere vores 
generalforsamling, hvorfor vi ekstraordi-
nært har benyttet os af vores hjemmeside 
www.gelstedbladet.dk, og den lokale Fa-
cebook gruppe for Gelsted. Ekstraordi-
nære situationer kræver ekstraordinære 
handlinger.

30. årgang af GELSTED BLADET har 
igen været et stabilt år med trofaste støt-
ter med indlæg. Her kan nævnes Gelsted 
Skole, Gelsted Børnehus, Gelsted - Tan-
derup Pastorat, Gelsted Gymnastik- og 
Idrætsforening, Gelsted Seniorklub, Gel-
sted Borgerforening og fra tid til anden 
mange andre. Det er vigtigt for vores 
blad, at der kommer indlæg, idet bladets 
bestyrelse ikke er journalister og dermed 

opsøgende og forfattende. Vi er derfor 
selvsagt meget glade for alle indlæg, der 
understøtter foreningen GELSTED BLA-
DET’s formål om at være til gavn for vo-
res lokalsamfund. Så hermed mange tak 
for alle indlæg.

Vores blad udkommer som før nævnt 6 
gange årligt – trykt i A4 format og på om-
kring 28 sider hver gang. Bladet omdeles 
af vores faste samarbejdspartner for om-
deling FK Distribution efter, det er opsat, 
trykt elektronisk og sendt til bestyrelsens 
godkendelse for derefter at blive frigivet 
til aftalt omdeling. Opsætning, trykning 
og koordinering foretages af Deslers Gra-
fiske Hus. Begge aktører vi nu har haft et 
samarbejde med i flere år, og vi fra be-
styrelsen er meget glade og tilfredse med 
samarbejdet og takker hermed for dette.

Som vores navn antyder, er vi en forening. 
Dvs. vi genererer ikke selv indtægter. Vi 
er derfor finansieret af vores trofaste an-
noncører, som på deres vis får reklame 
omdelt pr. husstand 6 gange årligt, og vi 
som forening har mulighed for at eksiste-
re og bringe alle vores indlæg. Man kan 
sige, det er en win-win situation. Vores 
regnskab viser, at vi har det til at køre 
rundt hen over året, og vi har en egenka-
pital, der ligger stabilt. Som sådan et fun-
dament for fremtidig eksistens. Men kun 
så længe vi kan have annoncører i vores 
blad. Så en særlig tak til alle annoncører 
for jeres bidrag til bladets eksistens.

Igen i år vil vi gerne gøre opmærksom på 
vores hjemmeside www.gelstedbladet.dk, 
hvor vi har mange nyttige informationer 
om annoncepriser, deadlines hen over 
året, og hvornår bladet udkommer. Dertil 

kommer at hvert blad ligger elektronisk 
tilgængeligt for alle, så skulle man kende 
nogen, som ikke er omfattet af vores di-
stributionsområde, vil det være oplagt at 
henvise til vores hjemmeside.

Med disse ord afsluttes dette års beret-
ning, og vi ser frem til det kommende år 
med indlæg, annoncer og godt samarbej-
de. Tak for det. 
 
Årsregnskab for 1. april 2019 - 31. marts 
2020 kan ses på vores hjemmeside 
www.gelstedbladet.dk”.

Afgående bestyrelsesmedlem
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Sådan så butikken ud inden den store oprydning i februar måned Min første begravelsesbestilling

Blomster i Ålsbo: Forårsfornemmelser
Jeg hedder Maria Andersen er 26 år, gift og 
har 2 børn.

Drømmen om at være selvstændig har al-
tid været der. Størstedelen af min familie 
er eller har været selvstændige, og jeg har 
altid beundret, hvordan man i stor grad selv 
kan skabe sin succes og frihed, hvis man 
er villig til at arbejde hårdt for det. Min 

morfar har altid handlet med blomster fra 
sit gartneri i Ålsbo, men har de senere år ef-
terspurgt om nogen i familien kunne tænke 
sig at overtage forårssalget af blomster. Jeg 
er nu 4. generation på min mors side, som 
handler med blomster eller grønt. 

Da jeg i år stoppede min barsel, gik jeg med 
overvejelser om at starte butikken i Ålsbo 
op. Det krævede naturligvis, at jeg fik op-
bakning hjemmefra og turde satse økono-
misk på, at det enten kunne blive en succes 
eller måske ikke kunne køre rundt. Jeg be-
sluttede mig for at tage chancen og brugte 
en måneds tid på at rydde ud og rydde op i 
butikken, gå rundt på min morfars grund 
for at finde butiksinventar og få af hjælp fra 
min familie til at få alt på plads.
 
Få dage inden butikken skulle åbne lukke-
de Danmark ned pga. Corona. Det gav lidt 
ekstra ondt i maven og tanker om, hvorvidt 
jeg burde åbne op, og hvordan vi skulle få 
vores to børn passet. Min mand startede 
sidste år som selvstændig med Bergholdts 
Malerfirma, så han havde ikke mulighed 
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for at tage fri med børnene. Heldigvis har 
vi en familie, som igennem nedlukningen 
hjalp os med at passe vores børn, så vi beg-
ge kunne arbejde. Jeg åbnede butikken midt 
i marts, og den blev hurtigt meget besøgt. 

Hver eneste dag har jeg lagt opslag op på 
min Facebook side Forårsfornemmelser 
med inspirationsbilleder af dagens udvalg. 
Jeg forestillede mig i første omgang, at jeg 
skulle sælge potteplanter og måske lave lidt 
buketter på bestilling. Men det viser sig, at 
mine buketter er blevet så populære, at jeg 
laver rigtig mange om ugen, og det er blevet 
en stor del af indholdet i butikken. Desuden 
er jeg også begyndt at lave flere begravel-
sesbestillinger. Det skal siges, at jeg ikke 
er udlært blomsterbinder; jeg er selvlært og 
har selvfølgelig fået gode tip fra min mor, 
som er torvehandler. Hun har givet mig me-
get inspiration og er gået hen og blevet den 
bedste kollega.

Planen var i første omgang, at butikken 
skulle lukkes ned igen i juni eller juli. Men 
nu er jeg blevet så bidt af mit nye arbejde, 
at jeg lukker butikken i Ålsbo fredag i uge 
28, holder 3 ugers sommerferie og åbner op 
hjemme hos mig selv igen i uge 32 på Tofte-
vej 15, 5591 Gelsted. 
Der vil være nogle faste dage om ugen, 
hvor jeg holder åbent. Der vil alle ugens 
dage være mulighed for at bestille buketter, 
begravelsesdekorationer, sammenplantnin-
ger med mere. Jeg vil også sælge årstidens 
potteplanter, buketter, sammenplantninger, 
kranse til jul, kurve og krukker med mere i 
butikken i Gelsted. 

Jeg vil i perioden fra ca. august til marts 
som udgangspunkt holde åbent hos mig 
selv, da det er mere lavsæson for blomster-
salget. Næste forår er det min plan, at jeg 
igen rykker forårssalget af blomster op til 
Ålsbo endnu engang.

Jeg elsker mit nye arbejde og vil gerne 
takke alle kunder, som lægger vejen forbi, 
anbefaler mig til folk de kender og sender 
søde ord med på vejen. Hvis du er nysgerrig 
på åbningstider eller har andre spørgsmål er 
du altid velkommen til at kontakte mig på 
nummer 30 35 14 34 eller følge min Face-
book side Forårsfornemmelser.
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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

www.energifyn.dk
LUNGE, GELSTED OG LUNGHØJ 

ANTENNEFORENING

DANMARKS 
BEDSTE 
INTERNET

* Kilde: Loyalty Group BrancheIndexTM 2018

FIBERFORDELE TIL ALLE MEDLEMMER

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

gelstedbladet.dk
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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

Dette hellige evangelium skriver evangelisten 

Lukas:  

Store skarer fulgtes med Jesus, og han vendte sig om og 

sagde til dem: »Hvis nogen kommer til mig og ikke hader 

sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit 

eget liv, kan han ikke være min discipel. Den, der ikke 

bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min 

discipel. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så 

ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han 

har råd til at gøre det færdigt? – for at man ikke skal se 

ham lægge en sokkel uden at kunne fuldføre det, så alle 

giver sig til at håne ham og siger: Den mand begyndte at 

bygge, men kunne ikke fuldføre det! Eller hvilken konge 

vil drage i krig mod en anden konge uden først at have 

sat sig ned for at overveje, om han med ti tusind mand er 

stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 

tyve tusind? Hvis ikke, sender han udsendinge for at 

forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu 

er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min discipel 

uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting; 

men hvis selv saltet mister sin kraft, hvordan skal det da 

blive salt igen? Det duer hverken til jord eller gødning; 

man smider det væk. Den, der har ører at høre med, skal 

høre!« Luk 14,25-35 
------------------------------------------------------------------------ 

 

Det er en Jesus i barsk lune, vi møder i dag. Evangelium 
betyder godt budskab. Man fristes umiddelbart til at 
spørge:  Er det så overhovedet et evangelium, teksten, 
vi lige har hørt. 

Som præst tænker man tanker som:  ”Godt der ikke er 
barnedåb i dag” eller ”Godt, der ikke er 
børnegudstjeneste”. 

Og her er vi så -  i selskab med Jesus, der langer mentale 
øretæver ud. 

Og instinktivt holder vi os måske for ørerne – for ikke at 
blive ramt.  

For nu at vi kan hente mod til at tage hænderne ned og 
sænke skuldrene og ja, slå ørerne ud – så kan det måske 
hjælpe at tænke på, at vi med teksten her befinder os i 
Lukasevangeliets kapitel 14 – og at:  bladrer vi bare et 
par sider frem hos Lukas, så finder vi lignelsen om Den 
fortabte Søn, og møder altså Gud i skikkelse af Faderen, 
der i tilgivelse står med udbredte arme og tager imod 
den søn, som har forkludret og svinet med sit liv og så 
ovenikøbet på Faderens regning. 

Hvordan med de folkeskarer, der følger Jesus rundt, 
hvor han går og står. Hvordan har de reageret på, at 
han pludselig har vendt sig og så ellers fyret denne her 
svada af i hovedet på dem: 

Hvis ikke I hader jeres familie. 

Hvis ikke I er parate til at bære jeres kors. 

Hvis ikke I er parate til at give afkald på alt.  

Så kan I lige så godt vende om og gå jeres vej. 

Det er ikke en søndagsudflugt det her. 

Hvis I ikke forstår alvoren i at følge mig, så ender det 
med, at I bliver til grin – ligesom ham, der kun får 
bygget sit tårn halvt, eller ham, der går i krig uden først 
at lave en realistisk vurdering af, om han har nogen 
chance for at sejre. 

Kan I ikke tåle mosten, så gå hjem. 

De, der har øren at høre med skal høre, lyder det i 
teksten.  

Mon de overhovedet hørte noget som helst, tilhørerne? 

Hvis man skulle koge kristendommen ind til en 
maggiterning og præsentere den for et menneske, der 
aldrig havde hørt om kristendommen før, så ville det 
ikke blive denne fortælling, der stod tilbage. 
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At for at blive kristen -  det nåleøje, du skal igennem, for 
at kunne kalde dig kristen, det er, at du skal hade din 
familie. 

Som forkynder leder man med lys og lygte – er der ikke 
en lille kattelem ud af dette her – og jo, minsandten: 
der er netop kommet en ny oversættelse af vores bibel.  

Der bruges ordet hade ikke længere: der lyder det: Hvis 
I vil slutte jer til mig, skal I bryde med jeres far og mor, 
brødre og søstre osv og opgive jeres eget liv. 

Sådan  - Så blev teksten blødt lidt op. 

Eller gjorde den. Den blev måske rarere at høre på, men 
ikke mindre radikal. 

Uanset hvordan vi vender og drejer det: Jesus giver os 
ingen kattelem, ingen mulighed for at finde os en mere 
magelig og mindre omkostningstung udgave af 
kristendommen. 

Hans ord er i dag nærmest som en negl, der kradser i 
overfladen, så det hviner i sjælen. 

Det er ikke første og for den sags skyld ikke sidste gang, 
at Jesus sender på denne frekvens. 

Sidste søndag blev vi på samme vis konfronteret: hvad 
er det, du sætter øverst i dit liv –  i søndags var det 
rigdom, det materielle. Et fokus på, at vi mennesker kan 
komme til at sætte noget andet ind på den indre 
tronstol, hvor Gud rettelig skulle sidde. 

Når vi taler om Gud, kan vi kun tale i billeder – måske 
bryder man sig ikke om billedet af Gud, som en, der 
sidder på en usynlig tronstol i dit og mit liv – for vi er vel 
selv herre i eget hus i dette liv. 

Og det er netop det, der igen og igen peges på i 
kristendommen: at nej, i grunden og når alt kommer til 
alt, så er der så skræmmende meget, vi mennesker ikke 
har magt over. Så meget i livet er vilkår, som vi må 
indrette os efter. Langt mere end vi bryder os om. Det 
er en af  de indsigter, der kommer til at stå tydeligere 
for os, jo ældre vi bliver. Hvor afmægtige og udsatte vi 
er. Det er i bedste fald modenhedens milde frugt, at 
turde erkende det og så leve fuldt og helt med de 
grundvilkår for øje. 

Det er noget af det sværeste ved at være menneske 
overhovedet – at holde ud, at turde se sin egen afmagt i 
øjnene. For hvis jeg ikke har styr på ret meget, hvis jeg 
ikke har magt over det – hvad stiller jeg så op. ER jeg så 
blot et ubetydeligt fnug i et tomt og goldt univers eller 
er der en magt, en kraft, vilje til liv under over og i alt, 
hvad der er til. 

Den gamle kirkefader Augustin har et sted sagt, at vi 
mennesker er skabt med et uroligt hjerte, som først 
finder hvile, når det retter sig mod Gud. 

Problemet er så: at vi lever i en dybt urolig tid, hvor 
hjerter flakser rundt og leder efter mening, som aldrig 
før. For det er svært at være menneske i et moderne liv, 
hvor vi skal være vores eget livs designere, hvor kravene 
til os alle sammen, unge som gamle, er massive i den 
præstations- og perfekthedskultur, vi lever i i dag. 

Martin Luther siger sådan her et sted: ”Det, hvortil du 
knytter dit hjerte er din Gud”. 

Det hvortil du knytter dit hjerte, er i virkeligheden din 
Gud. 

I søndags var det en rig mand, der forspildte sit liv ved 
sætte penge og materiel rigdom over alt andet – det 
blev hans Gud. 

I dag er det andre mennesker, en selv. Hvis du sætter 
andre, eller dig selv op på den indre tronstol, som de 
meningsbærende og meningsskabende. Så 
overbebyrder du ikke alene dem, men også dig selv. 

Meningen er ikke noget, vi selv er skabere af i dette liv. 
Det er noget vi får givet, kvit og frit. Meningen er ikke 
noget vi kan pålægge andre mennesker at skulle 
oppebære for os. 

Der findes masser af eksempler på, at vi kommer til at 
gøre det, i livet med hinanden: 

Tag ægteskabet, hvor den ene eller måske begge 
udvikler en symbiotisk afhængighed. Den anden skal 
fylde min indre følelse af tomhed ud.  Den anden skal 
være mit værn mod ensomhed, frygt og angst. Den 
anden skal være selve livsopfyldelsen. 
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- Cakevision - 
Det søde køkken 

 

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

Eller tag forældreparret: for hvem børnene bliver selve 
meningen med deres liv. Barnet er ikke længere et 
elsket barn, som får lov at rumme styrker og svagheder, 
men et livsprojekt, et middel forældrene bruger i deres 
liv for at føle, at de lykkes, som mennesker, at de 
overhovedet har en eksistensberettigelse. 

Det er sådan, vi kan komme til at gøre hinanden og os 
selv til afguder. 

Den, der har ører at høre med skal høre! 

Hvad eller hvem har du siddende på din indre tronstol 
Det er tid til et tronskifte i dit liv! – og nej, det laver man 
ikke bare én gang for alle. 

Det er en fortløbende proces som, så sandt vi er 
mennesker, med urolige søgende hjerter, der kan fare 
vild – så er det en proces, der skal gentages livet 
igennem. 

Hårde ord fra Jesus, hårdt og fast arbejde, tænker du 
måske!? 

Og ja! – fordringen er radikal, men det, der fordres af 
os, er ikke hårdt arbejde, måske tværtimod. Det handler 
om at opgive at skulle sidde på den tronstol selv, eller 
forlange at andre dødelige skal – det handler på en 
måde om at give op – og lade Gud komme til at virke i 
os og være den dybdedimension, det tydningsrum vi 
står i og som vi kan leve vore liv ud fra. 

Og aldrig så snart har han indtaget tronstolen, så sker 
det, at vi får mod til at løfte hovedet op og væk fra os 
selv, og gå ud herfra – ud i det dejlige liv, du og jeg har 
fået givet, med fornyet mod og kræfter til at leve og 
elske og igen at lade os vildlede af markedskræfternes 
frie spil, reklamernes lokken, eller den romantiske 
kærligheds forførende sirenesang. Så er det godt at 
tænke på, at der kommer endnu en søndag, hvor vi kan 
gå i kirke og om vi nu kan se det eller ej, så står Han der 
troligt og hver gang, i døren og tager imod os, så kærligt 
og generøst, som faderen tager i mod sønnen i lignelsen 
om den fortabte søn. 

Dorthe Stæhr Nielsen. 

 

Fra kirkebøgerne:  
 
Døbt i Tanderup Kirke: 
31. maj: Kristian Munk Overgaard, Hårevej 71,  
5591 Gelsted. 
Døde i Gelsted sogn:  
3. juni – Erna Margrethe Jensen, Tårupvej 14 E,  
5591 Gelsted. 
Døbte i Gelsted Kirke: 
4. juli: Melina Lilli Morre, Østergade 15, 5591 
Gelsted. 
5. juli: Mogens Vestergaard Nielsen, Dyregårdsvej 25, 
5591 Gelsted. 
 

 

Info til konfirmandholdene: 
For det igangværende konfirmandhold: Der er 
informationsmøde for både konfirmander og forældre 
d. 11. august kl. 18:30 til 20:00 i Gelsted Kirke.  

Næste datoer er: Undervisning: 19/8 og 26/8, kl. 18.30 
til 20. Pigegruppe d. 18/8 og drengegruppe d. 25/8 – 
begge gange: 18 til 20.30 

Øvning i kirkerne inden konfirmationerne 29. og 30. 
august, aftaler vi, når vi mødes. 

På grund af Coronasituationen, og som det ser ud for 
nuværende, er der desværre begrænset antal gæster 
ved konfirmationerne.  
Menighedsrådene har besluttet at: 
I Gelsted er der plads til 5 personer, incl. konfirmanden 
– og I Tanderup er der plads til 10 personer incl. 
konfirmanden. 

Info til næste hold konfirmander: Der er 
indskrivningsmøde i Gelsted Sognehus d. 10. 
september, kl. 19.00. 

Minikonfirmanderne får tilbudt undervisningsgange i 
september og der bliver minikonfirmation d. 4. oktober, 
kl. 14:00. Dorthe aftaler nærmere med skolen efter 
sommerferien. 
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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 49Læs mere: 
gelstedbladet.dk

GUDSTJENESTETIDER: 

 GELSTED TANDERUP  Bemærkning 

AUGUST    
2. 11:00 MIJU --- 8.s.e.trinitatis 
9. --- 9:00 LAH 9.s.e.trinitatis 
16. 19:00 --- 10.s.e.tinitatis 
23. 9:30 11:00 11.s.e.trinitati 
29. --- 10:00 Konfirmation 
30. 9:30 og 

11:30 
--- Konfirmation 

SEPTEMB
ER 

   

6. 9:30 11:00 13.s.e.trinitatis 

13. 11:00 --- 14.s.e.trinitatis 

20. 9:30 11:00 Høst 
gudstjeneste 

27. --- 9:00  MIJU 16.s.e.trinitatis 

OKTOBER    
 
4. 

 
14:00 

 
--- 

Minikonfir- 
mation 

11. --- 9:30 18.s.e.trinitatis 

18. 9:00  MIJU --- 19.s.e.trinitatis 

25. 11:00 9:30 20.s.e.trnitatis 

 

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

Kontaktoplysninger ved kirkerne: se kirkernes 
hjemmeside: www.gelstedkirke.dk  

 

NØRKLEKLUB/HYGGEKLUB 
 
Nørkle/hygge klub begynder i Tanderup sognegård 
tirsdag den 15. september kl. 14:00 til 16:00. 
Fremover hver anden tirsdag. 
 
Alle, der har lyst til at sy, strikke eller bare hygge sig, 
er meget velkomne. 
 
Tanderup Menighedsråd 
 

KALENDER: 
11. august: Informations/forberedelsesmøde for det 
aktuelle hold konfirmander + konfirmandforældre i 
Gelsted Kirke, 18.30 til 20.00. 
12. august: Valgorienteringsmøde for Tanderup sogn, 
kl. 19.00 i Tanderup Sognegård. 
13. august: Valgorienteringsmøde for Gelsted sogn, kl. 
19.00 i Gelsted Sognehus. 
29. august: Konfirmation i Tanderup Kirke kl. 10:00 
30. august: Konfirmation i Gelsted Kirke, kl. 9:30 og 
11:30. 
11. september: Konfirmandindskrivning for næste hold 
konfirmander, kl. 19.00 i Gelsted Sognehus. 
20. september: Høstgudstjeneste i begge kirker. 
24. september: Sognecafe i Gelsted Sognehus, kl. 10. 
4. oktober: Minikonfirmation i Gelsted kirke, kl. 14:00.  

Efter Høstgudstjenesten i Tanderup Kirke, kl. 11:00 
er der spisning i Tanderup Sognegård. Tilmelding til 
formand Gerda Christensen, tlf. 2027 0497 senest d. 
6. september. 

 

Sognecafe i Gelsted Sognehus  
Vi håber meget på, at efterårssæsonen kan 
starte d. 24. september, kl. 10  til 12. 

 

Spaghettigudstjenested med Familieteater i 
Tanderup Kirke, fredag d. 23. oktober, kl. 17.00: 

 

- En musikfortælling inspireret af Selma Lagerlöfs 
Kristus legende. 
Alle er velkomne! Gratis adgang. 
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ÅBENT ALLE DAGE 

8.00 - 21.00

GELSTED

Gl. Odensevej 3 · 5591 Gelsted

 

Gelstedbladet  
på nettet:

Find alle tidligere 
udgivelser på 

gelstedbladet.dk

GELSTED BLADET samler på gode historier

Har du en god historie om vores dejlige lokalområde?
Så skriv endelig en mail til post@gelstedbladet.dk
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Motionscenter i Gelsted-Hallen 
Se mere på: www.eikmotion.dk EIK Motion

Nyt fra Gymnastikudvalget
Efter et anderledes forår, hvor vi grundet 
Corona-situationen måtte undvære både 
sommergymnastik og opvisninger, er 
vi klar med et nyt program for sæsonen 
2020/2021. 

Vi glæder os til at både Gelsted Hallen og 
skolens gymnastiksal atter skal summe af 
liv, god gymnastik og anden god motion. 
Vi satser på mere normale tilstande til sep-
tember, hvor sæsonen begynder; men vi kan 
selvfølgelig ikke stille garanti herfor i disse 
tider. Vi holder øje med regler og retnings-
linjer og følger naturligvis disse for alles 
sikkerhed.

Lørdag den 5. september har foreningen 
booket Gelsted Hallen fra kl. 10-13 og laver 
en inspirationsformiddag for gymnastikken. 
Trænerne er klar, og redskaberne er frem-
me, så kom forbi hallen og prøv kræfter med 
gymnastikken. For at mor og far ikke skal 
kede sig, imens børnene træner, så har vi ar-
rangeret et trailerloppemarked på P-pladsen 
foran hallen. En standplads koster 50 kr., 
som går til GG&IF. Så der er mulighed for 
at få ryddet op i gemmerne eller bare kom-
me forbi og gøre et kup. Cafeteriaet i hallen 
er åbent, så der er mulighed for at købe både 
lidt at drikke og spise. Vi overholder natur-
ligvis regler og retningslinjer for Corona og 

forbeholder os retten til at aflyse arrange-
mentet, hvis retningslinjer ikke tillader.

Foreningen har i øjeblikket en ny træner på 
kursus i yoga, således vi i GG&IF fra efter-
året forhåbentlig er klar til at tilbyde yoga. 
Det er rigtig dejligt med nye kræfter og til-
tag. Yoga har været et ønske fra foreningens 
side længe, så det er fedt, når det lykkedes. 
Der kommer flere oplysninger og informati-
oner herom, når vi er klar til opstart.
. 

På vegne af gymnastikudvalget
Mikkel Rasmussen

Gymnastik

 TID MANDAG TIRSDAG TORSDAG

16.00-17.30 Turbokrudt

16.45-17.45 Minifræsere Haletudserne

17.30-19.00 Udvidet spring

18.00-19.30
Junior ROS 

Floorball

19.00-20.00
Micks Herremotion

20.00-21.00 M/K Motion
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Gymnastik

MANDAG:

Junior ROS kl. 18:00-19:30 (5.-10. kl.)
Sted: Gelsted Hallen. 
Instr. Peter, Rasmus & Jasper
Fed gymnastik for de større børn og unge. 
Vi øger kompleksiteten på serierne. Vi la-
ver sværere spring, og vi styrketræner. Er 
du ny gymnast, så tilpasser vi niveauet til 
dig. Alle skal have chancen for at være 
med. Vi ses.

Floorball M/K kl. 18:00-19:30 (+15 år). 
Sted: Gelsted Hallen. 
Instr. Line
Floorball er i familie med hockey og er 
en rigtig god motionsform for alle aldre. 
Vi sveder og har det sjovt sammen, når vi 
spiller floorball. Alle kan være med – både 
mænd og kvinder. Udover den ugentlige 
træning er der mulighed for at deltage i 
stævner for de som har lyst og tid. 
Kom og prøv det. 

M/K Motion kl. 20:00-21:00 
Sted: Gymnastiksalen. 
Instr. Peter & Ingelise
Holdet for alle: Kvinder som mænd - ung 
som gammel. Vi styrketræner, leger, dyr-
ker yoga, træner smidighed og bevægelig-
hed for hele kroppen - især mave, ryg samt 
skuldre. Til sidst slutter vi af med mind-
fuldness. Kom og vær med - du vil føle dig 
brugt hver gang på den gode måde. 

TIRSDAG:

Minifræserne kl. 16:45 til 17:45 
(drenge & piger, 3 til 6 år) 
Sted: Gymnastiksalen. 
Instr. Stine F, Marianne & Maja
Dette er holdet for dem, som vil have det 
sjovt med gymnastik. Der skal laves op-
varmning, så vi er klar til små og store 
redskaber. Vi skal synge, lege og give den 
max gas i salen til rigtig god musik, som I 
kan synge med på. Timen vil være bygget 
ens op, så alle kan føle sig trygge. Efter 3 
gange skal man kunne være i salen uden 

forældre. Kom frisk og tag gerne nogle 
venner med. Vi står klar i salen og glæder 
os til at være sammen med Jer. Vel mødt!

Micks Herre Motion kl. 19:00-20:00. 
Sted: Gymnastiksalen. 
Instr. Mick
Holdet er også kendt som Micks ”elite-
hold” eller herremotion for rigtige mænd. 
Vi varmer op og laver efterfølgende 
grundgymnastik med fokus på at arbejde 
hele kroppen igennem. Til slut strækker vi 
grundigt ud.

TORSDAG:

Turbokrudt kl. 16:00-17:30. 
Sted: Gelsted Hallen. 
Instr. Stine W, Peter, Henrik, Sanne, 
Klara, Nathalie, Karoline & Signe
For gymnaster i alderen ca. 5-12 år; men 
vi har vippeordning i begge ender til vores 
andre hold, ud fra gymnastens behov. Vi 
har endvidere samarbejde med SFO Pyt-
ten om, at de sender gymnastikbørnene 
i samlet flok fra Pytten til hallen. Turbo-
krudt er et spring- og rytme hold med gla-
de og engagerede gymnaster og trænere. 
Kom og vær med. Der er smil på læben, 
sved på panden, og masser af sjov. Vi er 
et opvisningshold i DGI, hvorfor vi arbej-
der målrettet med gymnastikken. Vi har 
en grundig opvarmning for at styrke krop-
pens bevægelighed. Vi træner alle spring i 
delelementer for, at hver gymnast trænes 
på individuelt niveau. Vi lægger vægt på, 
at alle bliver bedre. Vi forventer, at gym-
nasterne ønsker at lave og lære gymnastik. 
Med i prisen er der en flot opvisningsdragt. 
Vi afslutter hver sæson med ca. 4 opvisnin-
ger samt en træningsovernatning. Begge 
arrangementer får vi stor opbakning til i 
forældregruppen. På glad gensyn på Tur-
bokrudt 

Haletudserne kl. 16:45 til 17:30 
(børn 0-4 år sammen med voksne)
Sted: Gymnastiksalen 
Instr. Stine F
Jeg glæder mig til min 3. sæson som træner 
for holdet.  Jeg håber, at se lidt flere i salen 
til gymnastik for de mindste - jo flere jo 
sjovere. Det kræver ikke andet end prak-
tisk tøj, og at man tager 45 min. ud af en 
travl hverdag for at få en super oplevelse 
med sit barn. Der bliver sunget, leget med 
og bygget kæmpe baner med de helt store 
redskaber. Glæder mig til at se nogle friske 
og glade unger med deres forældre. 

Udvidet spring kl. 17:30-19:00. 
Sted Gelsted Hallen. 
Instr. Peter m.fl.
Er du gymnast på springholdene og vil du 
gerne have mere spring, så er dette hold 
din mulighed. Vi står klar til at hjælpe dig 
til at blive endnu dygtigere. 

PRISER:
Børnehold (incl. forældre/barnhold) 450 kr.

ROS & Turbokrudt 650 kr. (incl. opvis-
ningsdragt, som gymnast må beholde)

Udvidet spring 300 kr.  
(kræver tilmelding på springhold)

Voksenhold 550 kr.

Tilmelding og betaling sker på forenin-
gens hjemmeside www.ggif-fyn.dk
Der kan betales med både kort og mobil-
pay. Tilmelding er åben fra august 2020
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Fodbold

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.

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

Herre senior fodbold – 2020
Forårssæsonen 2020 bliver en vi ikke så-
dan lige glemmer. Al forberedelse til den 
nye sæson sluttede brat, da Danmark 
blev lukket ned den 11. marts

Al aktivitet blev indstillet, og spillerne måt-
te selvtræne i form af løbeture mm.

I starten af maj blev der åbnet lidt op, så 
der måtte trænes i mindre grupper med en 
del restriktioner. Stadion blev kridtet op i 
mindre baner for at overholde afstandskrav, 
og sprit blev indkøbt. Spillerne skulle møde 

op omklædt og forlade området igen straks 
efter træning. 

Senere er der blevet åbnet mere op, men 
turneringen er dog aflyst her i foråret.
Vi har til gengæld spillet en masse træ-
ningskampe og en enkelt pokalkamp.

Lørdag den 20. juni blev der afholdt en 
4-holdsturnering med Gelsted, Skjoldspar-
ken, ØB og Vejle. Vejret var fantastisk, og 
grillen var klar. Der blev spillet en masse 
god fodbold på de 2 baner. Efterfølgende 

udendørs spisning og hygge holdene imel-
lem.

Holdene holder formen vedlige hen over 
sommeren med træning og træningskam-
pe, så vi er klar til turneringsstart midt i 
august.

God sommer.
Kenneth Risum

Nyt fra Gelsted G&IF Fodboldafdeling   
Fodboldkampe på Gelsted Stadion 

Tirsdag den 4. august 2020 
Kl. 19:00 
Super Veteraner mod Søndersø

Søndag den 16. august 2020
Kl. 11:00 Herre Serie 3 mod KRFK
Kl. 13:00 Herre Serie 4 mod Strib

Tirsdag den 25. august 2020
Kl. 19:00 Super Veteraner mod Skamby

Lørdag den 29. august 2020
Kl. 11:30 U13 drenge EGB mod Strib
Kl. 13:00 Herre Serie 3 mod Hospitalet FK
Kl. 15:00 Herre Serie 4 mod Kerte GF

Kom og hep på holdene

Husk afstand til banen og spillerne. 
Tilskuerne henvises til ”løbebanen”.

Vi har lidt stole og et par bænke til tilsku-
erne.

Egne stole og tæpper må gerne medbringes. 

Klubhus Cafeteriet ”rykker udendørs” og 
sælger kaffe og pølser. 

Britta Jensen
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AUG.

26.
GENERALFORSAMLING

Gelsted Vand a.m.b.a

Gelsted Vand a.m.b.a afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 26. august 2020 kl. 19:00 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 suppleanter til bestyrelsen
7.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
8.  Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne John Trædholm, formand

www.gelstedbladet.dk
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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

20.15

20.30

20.45

21.00
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

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

GELSTED BLADET 
samler på gode historier

Har du en god historie om  
vores dejlige lokalområde?

Så skriv endelig en mail til  
post@gelstedbladet.dk

AUG.

17.
GENERALFORSAMLING

Gelsted Forsamlingshus afholder ordinær 
generalforsamling mandag den 17. august 
kl. 19:30 i Gelsted Forsamlingshus.
Dagsorden iflg. vedtægter.

Hilsen Bestyrelsen Karina Hjelholdt

AUG.

18.
ÅRSMØDE 

FAKTA GELSTED
Årsmøde tirsdag den 18. august 2020 kl. 19:00 
i Gelsted Forsamlingshus

Dagsorden
1) Valg af ordstyrer og stemmetællere
2) Beretning om butikken v/formanden
3) Butikschefens beretning om butikkens drift
4) Indkomne forslag
5) Valg af butiksbestyrelsesmedlemmer
 På valg er:  Finn Harmsen
   Lars Sjøgaard
6) Valg af suppleant. På valg er: Ann-Britt Larsen
7) Eventuelt
 Vedr. punkt. 4: Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet,  
 skal indsendes til butiksudvalgets formand senest 14 dage  
 før årsmødet.

Finn Harmsen
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Borgerforeningens arbejdsweekend 
Trods aflysning af Gelsted Marked i 
år har bestyrelsen med familier været 
samlet en weekend i juni for at holde ar-
bejdsweekend på Holmegården. Der er 
stadig meget, som skal vedligeholdes og 
repareres selvom, der ikke bliver afholdt 
marked. 

Vi var ca. 20 personer samlet, men arbejds-
opgaverne denne gang var også omfatten-
de. 

Der blev malet vinduer i stalden, hvilket har 
pyntet meget, og lokalet er blevet pænere at 
holde fest i. Der blev også sat pæle op ved 
alle indkørsler til skoven med anvisninger 
fra Skov- og Naturstyrelsen, samt pæle med 
piktogrammer til shelterne, så man kan fin-
de vej til dem. 

Alle træerne på pladserne samt de store 
kastanietræer ved gården blevet stammet 
op, så man kan se kronerne igen. Volden 

mellem gården og stuehuset blev fjernet, så 
der nu kan parkeres på hele gårdspladsen, 
og køerne har fået en større fold at bevæge 
sig rundt på.

Den største opgave var at få vores 38 meter 
høje flagstang lagt ned. Den nederste del er 
ved at rådne op og skal udskiftes med et nyt 
stykke. 

Alle disse opgaver kunne vi lave på et par 
dage, fordi nogle firmaer har været så venli-
ge at låne os de store maskiner, det kræver. 
Mange tak til XL-Byg Gelsted, Horsens 
Liftudlejning og Anders Bech. 

Vi glæder os til, vi må samles til arrange-
menter i Borgerforeningens regi igen; lige 
nu holder markedsudvalget sommerferie til 
uge 33. 

På foreningens vegne
Lone Nørreskov
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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!

Sommerhilsen fra Gelsted Seniorklub
Se det summer af sol over engen…….
Ja, vejret er rigtig fint sommervejr. Heldig-
vis for det – ellers havde det været meget 
sværere i denne corona-tid.

Fuglene synger fra tidlig morgen; de har 
megatravlt med yngelpleje. Skovspurvene 
og musvitterne har fået unger. Hyggeligt 
at se på deres flyvetræning mm.

Haverne er flottere end nogensinde – folk 
har haft travlt. Havecentrene kan i hvert 
fald ikke klage over indtjeningen. Der har 
været kø mange steder, og der er blevet 
sprittet af, holdt afstand, ventet og man har 
givet sig tid til at hjælpe hinanden.

Grillfest, Christiansborgtur mm. blev det 
ikke lige til; men vi vender stærkt tilbage 
den 2. september med ny energi. 

Jørn Erik må vi have gang i igen. Vi skal 
synge sammen med Anne-Grethe, og kor-
tene skal på bordet. Hyggesnakken mang-
ler vi da også – kort sagt, vi trænger til at 
komme i gang med vores hyggelige ons-
dagsmøder.

Tiden går videre også her i Gelsted Senior-
klub. Selv om vi har lukket ned på Hol-
megården, så har der været mange mær-
kedage, som alle bliver markeret med 2 
flasker vin fra Gelsted Seniorklub. Det er 
en STOR fornøjelse at komme ud og ly-
kønske jer.

Mandagsholdet har arbejdet med vedli-
geholdelse, hækklipning, slåning af græs 
på alle skov- og markveje. I Holmeskoven 
er der 2 shelters, og de er blevet bygget af 

mandagsholdet. De har også lige lavet et 
meget flot bord med egeplanker. Desuden 
er der et hyggeligt bålsted. Mange har al-
lerede overnattet her. Man roser stedet. 
Dejligt med Præstens Sø, det skotske høj-
landskvæg, fårene og hestene – ja, og alle 
de smukke træer. OG der er kommet en ny, 
lille sort kalv.
Shelterne kan bookes via Naturstyrelsens 
hjemmeside. 

Der er vandreture fra Holmegården hver 
mandag kl. 10 til ca. 11:15. Kom frisk - alle 
kan være med.

Onsdag den 2. juni var vi på vandretur i 
Dyrehaven. Den 19. juli er der en guidet 
tur til Ejlinge Ø, som ligger ved siden af 
Æbelø. Det grønne Fredericia arrangerer 
også mange spændende vandringer med 
meget forskelligt indhold.

Søndagsunderholdning på Tvillingegår-
den den 16. august med ”Memphis Hillbil-
ly Cat” (Elvis musik) kl. 14 til 16. Nikolaj 
Jessen har været Elvisfan siden han var 
6 år, og han optræder sammen med Erik 
Bjerrehave, som er uddannet musiklærer. 
Nikolaj synger hovedsageligt sangene fra 
50’erne og 60’erne, for hans stemme ligger 
bedst til dem. Der lægges vægt på sangen, 
så det lyder mest muligt som the King. Ni-
kolaj ligner Elvis både med hår og tøj. De 
kommer begge fra Viborg, og de besøgte 
Memphis i 2018, hvor de købte tøj, bælte, 
ur, ringe, sko – ja, sågar guitar og mikro-
fon er magen til det, Elvis havde i 50’erne. 
Gå ikke glip af denne eftermiddag.

Badminton starter allerede den 21. august, 
så det er bare med at finde ketsjeren frem.

Der er generalforsamling onsdag den 23. 
september kl. 9:30 i salen. Dagsordenen til 
generalforsamlingen er bragt andetsteds 
her i bladet.

Afslutningsvist vil vi sige jer tak for den 
dejlige opbakning til alle arrangementer. 
Vi glæder os rigtig meget til at se jer igen 
på Holmegården onsdag den 2. september 
2020 kl. 9.

God sommer til jer alle. Pas godt på jer 
selv og hinanden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Gelsted Seniorklub

Anne Friis
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Langelandsvej 6, 5500 Middelfart
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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

 

SEP.

23.
GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i 
Gelsted Seniorklub onsdag den 23. september 2020 
kl. 9:30 i Gelsted Seniorklubs lokaler, Holmegården, 
Søndergade 80, 5591 Gelsted.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab for året
4.  Indkomne forslag (forslag skal være indleveret til 
 bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen)
5. Valg af bestyrelse:
     På valg er:  a. Bente Davidsen (modtager ikke genvalg)
      b. Anne Friis (modtager genvalg)
       c. Britta Hansen (Ønsker at træde ud af  
   bestyrelsen grundet flytning. Denne post  
   gælder for 1 år)
6. Valg af suppleanter:
    På valg er:  a. Inger Steiner (modtager genvalg)
       b. Agnethe Lysholt (modtager genvalg)
7. Valg af revisor:
    På valg er:  Otto Egedal

8. Valg af revisorsuppleant:
    På valg er:  Poul Christensen 

9. Eventuelt
Bestyrelsen
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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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Climate Partner
Certified

Kontakt Hauge Energi for
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Afd. Odense
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

EN STOR TAK 
Tiden går og vi glæder os til at vi kan 
mødes igen.

Vanen tro, sådan skulle vi så ikke skrive 
denne gang.

Året har jo budt på en uventet ”gæst”, som 
har formået at lukke for alle vores forvent-
ninger til fest med videre.

Covid-19 betød, at vores indtægter faldt til 
0,- kr. fra den ene til den anden dag. Men vi 
holder skindet på næsen; blandt andet ved 
hårde besparelser på den daglige drift.
Samtidig er det en stor glæde og hjælp at 
få tilskud fra vores tro hjælpere i og fra 
Genbrugsbutikken i Gelsted. I gør et kæm-
pe stykke arbejde for alle vores lokale for-
eninger, og det får især vi stor glæde af. 
Derfor skal der lyde en stor tak for hjælpen 
fra Gelsted Forsamlingshus; TAK! Dette er 

blandt andet med til, at vi kan opretholde et 
forsamlingshus i Gelsted.

For Gelsted Forsamlingshus og alle andre 
foreninger i Gelsted, er Gelsted Marked et 
stort event,  som kræver planlægning, logi-
stik og nødvendig hjælp af en stor del fri-
villige medhjælpere. Dette plejer at hono-
reres med en god medhjælperfest bagefter. 
Denne er jo i sagens natur aflyst i år, men 
Gelsted Forsamlingshus har valgt at afhol-
de en lille fest for vores trofaste hjælpere, 
således at traditionen holdes ved lige, og vi 
kan kalde på jer til næste års Gelsted Mar-
ked i 2021. Invitation rundsendes. Gelsted 
Forsamlingshus drives jo på ulønnet og rent 
frivillig basis.

Vi er nu helt klar igen til at se dig, familier 
og andre glade mennesker i vores dejlige 
forsamlingshus.

Vores næste events er:

Generalforsamling 17.08.20

Oktoberfest 24.10.20

Rom/Gin smagning 06.11.20

God sommerferie

Gelsted Forsamlingshus
Bestyrelsen

Karina Hjelholdt
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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

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

Gelsted Vand a.m.b.a
Tlf. 61 30 61 77
Driftsleder: Mads Christoffersen
Formand: John Trædholm
Tlf. 20 78 77 81
www.gelstedvand.dk

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

Vestfyns Dyrlæger
Odensevej 139 - Middelfart 
Tlf. 64 41 50 41

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

Geltedbladet på 
nettet:

Find alle tidligere 
udgivelser  

på gelstedbladet.dk

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

Gelstedbladet på nettet:

Find alle tidligere udgivelser på 
gelstedbladet.dk

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

Dans dig glad
Hver onsdag i vinterhalvåret danser vi fol-
kedans på Gelsted skole. 

Sæsonen starter 2. september kl. 19:15

Vores instruktør sørger for, at du kan være 
med, uanset om du er begynder eller øvet 
danser.
I pausen nyder vi den medbragte kaffe/te.
Har du lyst til at prøve, så kom og dans! 
Enlige er også velkomne. 
Vi går ikke op i dansedragter og opvisnin-
ger, men vi elsker at danse og være sam-
men i en afslappet atmosfære.
Se hjemmesiden www.gelstedfolkedans.
dk for yderligere information, eller kon-
takt Bernhard 2943417.

Bjarne Jensen
Gelsted Folkedansere


