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Deadline næste nummer
Tirsdag den 2. november 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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Ny motorikbane ved  
Gelsted Skoles SFO 
Gelsted Skoles SFO har fået en ny mo-
torikbane, der appellerer til aktiv leg og 
bevægelse. 

I Gelsted Børneunivers er der igennem de 
seneste år brugt mange ressourcer på at for-
bedre det udendørs læringsmiljø. Senest er 
der opført en ny motorikbane ved skolens 
SFO, hvor børnene bliver udfordret med 
forskellige former for bevægelse.

Med profilen ”Et liv i bevægelse” er der i 
hele Børneuniverset fokus på bevægelse 
som en meget vigtig del af børns læring, 
udvikling og trivsel. Derfor er der siden 
november 2018 investeret i udendørs lege-
redskaber med masser af udfordrende mu-
ligheder for fysisk aktivitet. 

Med den nye motorikbane er der nu endnu 
større mulighed for aktiv leg og bevægelse 
på skolens område. Der er i forvejen blandt 
andet klatretårn, gynger, karrusel, moti-
onsredskaber, multibane og andre boldba-
ner. Alle udendørsarealer benyttes flittigt af 
børnene i både skole- og SFO-tid, men alle 
er velkommen til at besøge området efter 
skolens lukketid. 

Janne Bredgaaard Madsen



www.gelstedbladet.dk

5

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

VENDS 20 årbog 
Glæd dig til næste VENDS-årbog, som 
udkommer fredag den 6. november 2020 
kl. 14:00

Den indeholder lokalhistorier fra hele 
Middelfart Kommune. 

Læs om:
1. Genforeningen 1920 set  
 med vestfynske øjne
2.  Genforeningen fejres på Vestfyn
3. Familien Deckerts Strib-krønike  
 - en musikalsk families spændende liv
4. Hvor ska’ je’ mon sitte? Om klasseopde- 
 ling i kirkerne i gamle dage
5. Glimt af Ingvar Jensens mange  
 erindringer som tysk soldat i  
 Rusland 1914-18
6.  Modstandsmanden på Klintholm  
 1944-45 - Stikkere, værnemagere,  
 Gestapo m.m.
7. Sabroe og sindssygeanstalterne - med  
 focus på utålelige forhold i Middelfart
8. MH Stålmøbler A/S - en succesfuld  
 virksomhed i Middelfart

Bogen er på ca. 86 sider og koster igen i 
år 135 kr. Kan købes på lokalarkiverne, i 
boghandelen og i udvalgte supermarkeder. 

N.B. vi mangler et salgssted i Gelsted efter 
at SuperBrugsen er blevet til Fakta. 
Kan du evt. hjælpe? Kontakt mailadresse: 
haje49@live.dk

Hans Jensen
Vends Herreds Udgiverselskab
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Dato: 14. august 2020 
Sagsnr.: 2020-009650-23 

Plan- og Bygningsafdelingen 
Middelfart Kommune 

Nytorv 9 
5500 Middelfart 

www.middelfart.dk 
 
 

Telefon +45 8888 5500 
Direkte +45 8888 4822  

CVR.: 29189684 
 

KirstenBruun.Plougmand@middelfart.dk 
 

 

Notat 
 
 
Notat fra borgermødet i Gelsted 13. august 2020 
 
Der var ca. 35 fremmødte borgere til mødet. 
 
Efter velkomst og oplæg var der kommentarer og synspunkter fra salen. De fremkomne syns-
punkter blev i store træk noteret i dette notat og vil blive forelagt Byrådet sammen med de 
høringssvar, der indsendes senest d. 25. august.  
 
Notatets indhold afspejler enkeltudsagn på mødet og er ikke udtryk for, at der nødvendigvis 
var enighed om emnerne. 
 
Boligområder 
Naturen - Dem der bor i udkanten af byen vil gerne bo tæt ved en by og dens faciliteter, men 
samtidigt tæt på naturen. Der var drefor synspunkter om, at der ikke bør bygges boliger på 
arealet ved Hylkedamvej/Hønnerupvej/Møllevej, da det blot vil medføre at de nuværende be-
boere i området vil flytte, da nærheden til natur dermed fjernes. 
 
Der blev spurgt ind til planerne for Tåruplundvej og om der arbejdes med flere lejeboliger. Der 
bør udlægges nogle billige parcelhusgrunde. Man skal gøre det attraktivt at bosætte sig i Gel-
sted. Pt er det vanskeligt at låne penge til boligkøb i Gelsted. 
 
Ønsker om større naturgrunde (Gelsted Mose), flere lejeboliger i bymidten (nye tilflyttere vil 
gerne begynde med at leje et hus i området inden de investerer i byggegrund/hus), nye par-
celhusgrunde, arealer til seniorbofælleskaber, billige byggegrunde ønskes. 
 
Der kan evt. gives mulighed for nye boformer, der ikke findes andre steder i Middelfart. Der-
udover er det vigtigt ved nye bebyggelser, at skabe samlingssteder, der kan være med til at 
øge områdets attraktivitet og dermed tiltrække nye beboere. 
 
Det kan overvejes at tage fat i et typehusfirma, der bygger en håndfuld huse. Så kan folk købe 
et nyt færdigt hus i stedet for at skulle renover et ældre hus. 
 
Arealerne overfor skolen bør udlægges til nye boliger, og så skulle en del af købsprisen anven-
des til etablering af fælleshus. En deltager var klar til at købe 2 grunde. 
 
Erhverv 
Ved udlæg af nye erhvervsarealer, bør der indføjes krav om, at arealerne skal udnyttes inden 
for 3 år ellers skal handlen gå retur. Det vil også skulle gælde for arealer ved siden af Carl 
Hansen. 
 
Flere synspunkter om, at erhvervsjorden ved Tømmervej bør udgå af kommuneplanen eller 
eksproprieres, da ejeren ikke vil sælge. Der mangler erhvervsjord til mindre virksomheder og 
firmaer, der ikke kan finde erhvervsarealer i Gelsted, mister tålmodigheden og flytter ud af 
kommunen. 
 
Vedr. placering af erhvervsarealer kan man skrive til alle områdets virksomheder og høre dem 
om, hvor de kunne tænke sig at erhvervsarealerne skal placeres, eller få viden fra Middelfart 
Erhverv om ønsker. Underleverandører til Carl Hansen, kan også have et ønske om at ligge tæt 

www.middelfart.dk 

til borgermøde d. 13. august 2020 

om udviklingsmuligheder for ny bebyggelse i 

Gelsted 

VELKOMMEN! 

www.middelfart.dk 

Velkommen og rammerne for mødet 
Kommuneplan 2021 – hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo? 

 
”I høringsperioden vil der i lokalområderne Gamborg, Gelsted og 

Strib være mulighed for at høre nærmere om kommunens idéer 

og overvejelser og komme med input til planen. Du kan kigge 

forbi, møde planmedarbejderne og komme med dine forslag” 

 
Mød Jacob og Kirsten!  
Coronaforholdsregler…  

www.middelfart.dk 

1. Velkommen! 

2. Kommuneplan 2021 

3. Gelsted i fokus 

4. Spørgsmål og 
kommentarer 

5. Afslutning og tak 
for i aften! 
– senest kl. 20.30 

www.middelfart.dk 

Kommuneplan 2021 

Planstrategi vedtaget 30. september 2019 

Offentlighedsfase i perioden d. 16. juni til d. 25. august 

Borgermøder Gamborg, Gelsted og Strib – august 2020 

Send idéer og forslag ind senest d. 25. august 

– info på siden https://www.middelfart.dk/kommuneplan 

Byrådets behandling af høringssvar – efteråret 2020 

Byrådets vedtagelse af ”Forslag til Kommuneplan 2021” - marts 2021 

Offentlig høring d. 4. maj – 30. juni 2021 

Byrådets behandling af høringssvar og godkendelse af ”Kommuneplan 2021” 

– efterår 2021 

Vi tager notater 

fra mødet… 

– men ikke 

egentligt referat! 
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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
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Dato: 14. august 2020 
Sagsnr.: 2020-009650-23 

Plan- og Bygningsafdelingen 
Middelfart Kommune 

Nytorv 9 
5500 Middelfart 

www.middelfart.dk 
 
 

Telefon +45 8888 5500 
Direkte +45 8888 4822  

CVR.: 29189684 
 

KirstenBruun.Plougmand@middelfart.dk 
 

 

Notat 
 
 
Notat fra borgermødet i Gelsted 13. august 2020 
 
Der var ca. 35 fremmødte borgere til mødet. 
 
Efter velkomst og oplæg var der kommentarer og synspunkter fra salen. De fremkomne syns-
punkter blev i store træk noteret i dette notat og vil blive forelagt Byrådet sammen med de 
høringssvar, der indsendes senest d. 25. august.  
 
Notatets indhold afspejler enkeltudsagn på mødet og er ikke udtryk for, at der nødvendigvis 
var enighed om emnerne. 
 
Boligområder 
Naturen - Dem der bor i udkanten af byen vil gerne bo tæt ved en by og dens faciliteter, men 
samtidigt tæt på naturen. Der var drefor synspunkter om, at der ikke bør bygges boliger på 
arealet ved Hylkedamvej/Hønnerupvej/Møllevej, da det blot vil medføre at de nuværende be-
boere i området vil flytte, da nærheden til natur dermed fjernes. 
 
Der blev spurgt ind til planerne for Tåruplundvej og om der arbejdes med flere lejeboliger. Der 
bør udlægges nogle billige parcelhusgrunde. Man skal gøre det attraktivt at bosætte sig i Gel-
sted. Pt er det vanskeligt at låne penge til boligkøb i Gelsted. 
 
Ønsker om større naturgrunde (Gelsted Mose), flere lejeboliger i bymidten (nye tilflyttere vil 
gerne begynde med at leje et hus i området inden de investerer i byggegrund/hus), nye par-
celhusgrunde, arealer til seniorbofælleskaber, billige byggegrunde ønskes. 
 
Der kan evt. gives mulighed for nye boformer, der ikke findes andre steder i Middelfart. Der-
udover er det vigtigt ved nye bebyggelser, at skabe samlingssteder, der kan være med til at 
øge områdets attraktivitet og dermed tiltrække nye beboere. 
 
Det kan overvejes at tage fat i et typehusfirma, der bygger en håndfuld huse. Så kan folk købe 
et nyt færdigt hus i stedet for at skulle renover et ældre hus. 
 
Arealerne overfor skolen bør udlægges til nye boliger, og så skulle en del af købsprisen anven-
des til etablering af fælleshus. En deltager var klar til at købe 2 grunde. 
 
Erhverv 
Ved udlæg af nye erhvervsarealer, bør der indføjes krav om, at arealerne skal udnyttes inden 
for 3 år ellers skal handlen gå retur. Det vil også skulle gælde for arealer ved siden af Carl 
Hansen. 
 
Flere synspunkter om, at erhvervsjorden ved Tømmervej bør udgå af kommuneplanen eller 
eksproprieres, da ejeren ikke vil sælge. Der mangler erhvervsjord til mindre virksomheder og 
firmaer, der ikke kan finde erhvervsarealer i Gelsted, mister tålmodigheden og flytter ud af 
kommunen. 
 
Vedr. placering af erhvervsarealer kan man skrive til alle områdets virksomheder og høre dem 
om, hvor de kunne tænke sig at erhvervsarealerne skal placeres, eller få viden fra Middelfart 
Erhverv om ønsker. Underleverandører til Carl Hansen, kan også have et ønske om at ligge tæt 
 

2 af 2 

på Carl Hansen. Udvidelse af arealerne ved Carl Hansen - til Carl Hansen men også til andre 
virksomheder - vil være godt i og med at infrastrukturen er i orden. Erhvervsjorden behøver 
ikke nødvendigvis, at være tæt på motorvejen. Kan der udlægges areal på ydersiden af om-
fartsvejen? 
 
Hvis der kommer flere virksomheder til byen vil det alt andet lige også betyde flere borge-
re/tilflyttere. 
 
Det vil være fint, hvis der var nogle investorer, der vil bygge erhvervsbyggeri til udlejning. 
 
Andre kommentarer 
Ønske om etablering af legeplads/samlingssted ved Hylkedamvej/Værkstedsvej (nuværende 
erhvervsareal). Gelsted skal være et godt sted at bo og skal gerne kunne tiltrække nye børne-
familier. At foreslå at skolens legeplads skal gøre det ud for et samlingssted er ikke en brugbar 
løsning. 
 
Genbrugspladsen ved Holmegården forsvinder/reduceres. Her kunne der laves en fin lege-
plads/samlingssted. 

www.middelfart.dk 

www.middelfart.dk 

Arealer til boliger 

www.middelfart.dk 

Tårupvej 

www.middelfart.dk 

Møllevej 
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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

Mandagsholdet Holmegaarden 
Mandagsholdet har nu eksisteret i 
knap 25 år og er resultatet af en aftale 
og et samarbejde mellem Gelsted Se-
niorklub og Gelsted Borgerforening.

En kreativ mand fra Gelsted fik en god ide 
tilbage i midt 1990’erne. Borgerforenin-
gens bygninger på Holmegaarden kunne 
sagtens rumme flere foreninger – og her-
under en seniorklub. Det blev starten på 
Gelsted Seniorklub. De første mange år 
var seniorklubbens lokaliteter nedenun-
der i stalden, og da økonomien ikke var 
så god, at der kunne betales for forbrug, 
herunder varme, vand og el, blev man-

dagsholdet oprettet. Et hold af seniorer, 
der skulle vedligeholde områderne om-
kring Holmegaarden og til dels deltage i 
vedligehold af gården. Holdet mødes hver 
mandag formiddag fra kl. 9:00 - midtvejs 
er der en kaffe/ostemadspause - for at af-
slutte dagen med en svalende kl. 11:30.
Og selv om det ikke er så mange timer, 
har holdet gennem tiderne nået meget på 
gården.  

Omkring 2006 samarbejdede torsdags-
holdet (Borgerforeningens arbejdshold)  
og mandagsholdet om at få seniorklub-
bens nye lokaler på 1. salen gjort i stand. 

Der var kun et råt loft, så der blev opsat 
nye stålspær, isoleret, monteret gipspla-
der, installationer og lyddæmpning samt 
lagt gulv (et gammelt dansegulv - leveret 
af Gelsted Bygningsindustri). Arbejdet 
tog i alt langt mere end et år og lokalerne 
fremstår i dag stadig som lyse, gode og 
venlige.

Men der er også sket meget andet gennem 
årene. Bord/bænkesæt (omkring 30 sæt) 
er blevet malet mange gange, oprydning 
foretaget utallige gange både inde og ude 
og mange andre gøremål.
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De sidste par år har mandagsholdet været 
involveret i følgende konkrete opgaver:

- Fremstillet og opsat sheltere samt bord/
bænkesæt i Holmeskoven
- Opsat loft og pudset i nyt lokale i for-
bindelse med udvidelse af Holdegårdens 
køkken
- Tilrettet, malet og opsat nyt træværk 
hele vejen rundt udvendig mod gården på 
1. salen samt gjort yderligere et par hund-
rede lærkebrædder klar til maling først-
kommende vinter. Disse skal bruges som 
ovenstående bare mod Søndergade.
- Sat sider på stegehuset i gården, reetab-
leret port mod øst ved at fjerne opmuring 
og lavet ny portkonstruktion. Dør samme 
sted er også renoveret.
- Lavet nyt ”kohus” ved bålpladsen, så et 
par kvæg kan komme i tørvejr til vinter
- Desuden – vask af stalden om man-
dagen efter udlejning, rense tagrender, 
rense brønde, med til at slå græs i Hol-
meskoven, holde ukrudt nede og fjerne 
nedfaldne blade rundt om gården. Og så 
er der nok smuttet et par opgaver.

Når coronaen ikke generer Borgerfor-
eningens økonomi længere, har vi nogle 
lidt større opgaver – herunder nyt tag på 
”rundtagshallen” ved maskinhuset og no-
get i det nytilkøbte stuehus.

Vi er pt. 10 på holdet. De 3 har været me-
get vedholdende og har været med i om-
kring 20 år, mens der er kommet 4 nye til 
de sidste 2 år; herunder en ny koordinator 
mellem Borgerforeningen og mandags-
holdet.

Vi er i alderen fra omkring 65 år til 90 år.

For Mandagsholdet
Jens Krogsgaard
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Holmeskoven
Holmeskoven er et skovrejsningsområde, 
som ligger sydvest for Gelsted på Holme-
gaardens tidligere jorde. Ejendommen blev 
erhvervet i 1996 efter initiativ fra Gelsted 
Borgerforening, der nu ejer jorden mellem 
skoven og gården.

I Holmeskoven prioriteres friluftslivet højt, 
idet skoven er bynær og er flittig benyttet 
af lokale borgere.  Skovdriften er prioriteret 
med fokus på, at driften på disse bynære 
skovrejsningsarealer understøtter et aktivt 
friluftsliv. Naturværdierne i Holmeskoven 
knytter sig bl.a. til en mose og et vandhul.

I den sydlige del af Holmeskoven er jord-
bunden mere våd, end i den nordlige del af 
skoven. Dette er der taget højde for i plan-
lægningen og udlægningen af skovudvik-
lingstyper (den træsammensætning man 
vælger, der skal være på arealet). Derfor er 
der plantet bøg med ask og ær mod nord. 
På det mere vandlidende areal mod syd er 
der plantet eg med ask og avnbøg, da dis-
se arter kan klare forholdene med højere 
vandstand. En del af arealet er udlagt til 
skoveng, som sammen med de to anvendte 
skovudviklingstyper vil give publikum en 
spændende skov at færdes i.

I Holmeskoven er der i afd. 115a (den sydli-
ge del) rester af et voldanlæg fra middelal-
deren. Voldstedet blev første gang registre-
ret i 1761. I forbindelse med skovrejsningen 
i 1997 fandt man bl.a. lerklining, let brænd-
te munkesten, ildskørnet flint og boplad-
skeramik fra ældre romersk jernalder. 

På nedenstående billede kan både voldan-
lægget og jernbanen ses.

Kærlighedsstien i Holmeskoven har forny-
ligt fået en renovering og er nu blevet lette-
re at færdes på. En del af Kærlighedsstien 
går oven på det gamle banespor, som var 
et sidespor, der gik fra Gelsted Station til 
grusgraven ved Lunge Bakker, sydvest for 
Gelsted. DSB etablerede sporet i 1910 for 
at kunne transportere grus væk fra Lun-
ge grusgrav, som dengang også var ejet af 
DSB. DSB brugte gruset fra Lunge grus-
grav til etablering af den dobbeltsporede 
jernbane over Fyn. Sporet blev taget op 
igen i 1940, men brugen af sporet var stop-
pet flere år tidligere.

Ida Friis Mikkelsen
Naturstyrelsen

Billedteksten er fra arkiv.dk: Statsbanernes Grusgrav, Lunge bjerge ved Gelsted

Grus sporet
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Den smukke natur der omgiver os

Shelter og grus spor renoveret

Vejen dertil ...
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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

Konfirmander i Tanderup Kirke lørdag d. 29. august 2020: 

 

På billedet, fra venstre:  Rasmus Jespersen Bjørnekær, Marco Bay Petersen, Rikke Jespersen Bjørnekær, Jonathan 
Windfeld, sognepræst Dorthe Stæhr Nielsen, Celina Mona Kjeldsen og Kasper Eskelund Lerche-Simonsen. 

 

Fra kirkebøgerne: 
 
Døbte i Gelsted Kirke:    30. august: Pelle Agner Marius Jensen, Søndergade 31 A, 5591 Gelsted.  
                                            5. september: Leander Møllegaard, Grønnegade 39, 5591 Gelsted. 
 
Døde i Gelsted Sogn:      13. juli – Vera Sophie Sørensen, Strib Landevej 58 G,7, 5500 Middelfart. 
                                           16. juli – Anna Margrethe Tøt-Jensen, Tårupvej 12 B, 5591 Gelsted. 
                                           26. juli - Poul Bonne Sørensen, Gelsted Byvej 4 A, 5591 Gelsted. 
                                           28. juli – Edith Bay Olsen, Grønnegade 17, 5591 Gelsted. 
                                           31. august – Erna Grethe Rasmussen, Fredensgade 43 B, 5591 Gelsted. 
                                           1.september – Kaj Ahlebæk, Grønnegade 6 B, 5591 Gelsted. 
                                           3. september – Kurt Danefeld Hansen, Fredensgade 29 C, 5591 Gelsted. 
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Konfirmander i Gelsted Kirke søndag d. 30 august 2020, kl. 9:30 

 

Sognepræst Dorthe Stæhr Nielsen og fra venstre: Magnus Frydendal Davidsen, Emil Bøllingtoft, Jalte Skjold 
Jensen, Oliver Ellegård Nielsen, Elias Danefeld Andersen, Viktor Bacher Folbirk, Linus Bern-Rasmussen, Frederik 
Jepsen, Sofie Sandgaard Andreasen og Freja Guldberg Dalgaard. 
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- Cakevision - 
Det søde køkken 

 

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

Konfirmander i Gelsted Kirke søndag d. 30. august 2020 kl. 11:30 

 

Sognepræst Dorthe Stæhr Nielsen og 

Kristian Brokær Larsen, Signe Damsbo Rasmussen, Robin Frede Jensen Hansen, Katinka Hein Christensen, Marius 
Vagtholm, Kathrine Roste’n Overgaard Sørensen, Lukas Fjordhauge, Anders Drøge Hansen, William Elias 
Pedersen.  

 

 

 

TILLYKKE  

 

 

 TILLYKKE  

 

 

 

Tillykke
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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 
OKTOBER    
4. Tidspunkt 

ikke klar pt. 
--- Minikonfir- 

mation 
11. 11:00 9:30 18.s.e.trinitatis 

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

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

NOVEM 
BER 

   

1. 16:00 19:00 Allehelgen 

8. 11:00 --- 22.s.e.trinitatis 

15. --- 11:00 23.s.e.trinitatis 

22. 9:00  MIJU --- Sidste s.i.k.året 

29. 9:30 11:00 1.s.i advent 

DECEM 
BER 

   

6. 11:00 9:30 2.s.i advent 

13. --- 11:00 MIJU 3.s.i advent 

20. 19:00 --- 4.s.i advent 

24. 14:30 
16:00 

13:00 Juleaften 

Forkortelser: LAH = Lars Højland, JCR = Jens Chr. 
Rothmann, MIJU = Michael Juul, ingen = Dorthe Stæhr 
Nielsen. 
Kontaktoplysninger ved kirkerne:  
Sognepræst Dorthe Stæhr Nielsen, Gelstedvej 58, tlf. 
64491096, mail: dsn@km.dk  
Graver Tanderup Kirke: Jørgen Henriksen, tlf 2179 
5325, mail. graver@tanderupkirke.dk  
Graver Gelsted Kirke: Jørgen Henriksen, tlf: 2341 0335, 
mail: gelstedkirke@gamil.com  
Organist: Anna Klosiak, tlf: 2112 2950, 
annatonskoli@gmail.com  
Kirkekontor: G.Hansen, tlf:2146 8103, grha@km.dk  

NØRKLEKLUB/HYGGEKLUB: 
Vi mødes tirsdag i lige uger kl. 14. til 16. 
Alle, der har lyst til at sy, strikke eller bare 
hygge sig, er meget velkomne i Tanderup 
sognegård. 
VH. Tanderup Menighedsråd. 

 

Sognecafe’en i Gelsted Sognehus: 
 
PGA. Corasituationen er det besluttet, at 
sognecafeen er aflyst nu i efteråret. 
Vi håber, at vi kan starte igen til foråret. 
 
VH. Gelsted Menighedsråd. 

 

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

 

- En dejlig og velklingende musikfortælling 
inspireret af Selma Lagerlöfs Kristus legende. 

Alle er velkomne!   Vi ses! 

Tanderup Menighedsråd 
HUSK tilmelding: Gerda på 20270497 

Senest 16/10-20 

 

Det nye hold konfirmander begynder 
undervisning i uge 43. Er der konfirmander, der 
ikke er blevet meldt til ?  
– Så ring eller skriv til kirkekontoret. 
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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

VILDTAFTEN 
2020

På grund af Corona 
situationen bliver  

der ikke afholdt  
vildtaften i 2020. 

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

VI ER I GANG IGEN

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

Er du vores nye forenings-kollega? 
I hovedbestyrelsen i Gelsted Gymnastik 
& Idrætsforening (GG&IF) mangler vi 1 
kasserer eller 2.   Er det måske dig? 

Vores hovedbestyrelse består af en for-
mand, en næstformand, en kasserer samt 
formændene for vores forskellige afdelin-
ger;  fodbold, banko og gymnastik. 

Vores forening er økonomisk sund, og vi 
har et rigtig fint klubhus, hvor vi mødes ca. 
10 gange om året og er med til at sikre, at vi 
kan dyrke idræt i vores lokalområde. Vi har 
det rigtig hyggeligt og stemningen er god. 

Der er en kasserer i hvert udvalg, og du skal 

som kasserer i hovedbestyrelsen samle trå-
dene og bogføre foreningens regnskab. Du 
har overblikket over vores forskellige kon-
ti og skal indberette medlemslister til DIF 
(Danmarks Idrætsforbund) og Middelfart 
kommune. Der laves kvartalsregnskab og 
årsregnskab, og aktiviteten i foreningen 
svinger lidt med sæsonen. 

Er I måske 2, som gerne vil dele opgaven, 
er dette også en rigtig god idé. 

Arbejdet er på frivillig basis som alt andet 
foreningsarbejde. 

Kontakt gerne formand Kim Lund på tlf. 

2425 1682 eller næstformand Sanne Eng-
gaard Pedersen på tlf. 2810 0042, hvis du 
har spørgsmål eller er interesseret i at hjæl-
pe GGIF. 

Vi håber at høre fra dig .

På bestyrelsens vegne
Sanne Enggaard Pedersen

Næstformand 
Gelsted G&IF 
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Fodbold

Kvindefodbolden ruller igen i Gelsted
Efter mange års pause er det igen lykke-
des at starte kvindefodbold op i Gelsted.

De 3 trænere Nicolaj Sørensen, Søren Fis-
cher og Mathias Frederiksen har samlet op 
imod 20 spillere til træning hver mandag og 
onsdag kl. 18:00 – 19:30.

De er også tilmeldt turneringen og spiller 
her i efteråret 7-”mands”.

Velvillige sponsorer har også iført kvinder-
ne nyt tøj, som kan ses på billederne.
 

Holdet siger tak til:
Gelsted Transport v/Peter Hansen 
MENY Kaffe v/Ib Høll Christiansen
Frisør Jane Lindholm

Kenneth Risum
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Sommerfugle- 
ambassadør
Siden 2014-16 er 49 ud 69 sommerfugle-
arter gået tilbage. I dag er over halvdelen 
af Danmarks hjemmehørende arter af 
sommerfugle enten truede, sårbare eller 
helt forsvundet. To af hovedårsagerne til 
sommerfuglenes tilbagegang er mangel 
på levesteder og brugen af gødning og 
sprøjtegift.

I efteråret 2019 tog Danmarks Naturfred-
ningsforening initiativ til at ansætte 40 
sommerfugle-ambassadører i hele landet. 
De arbejder frivilligt i 15-20 timer om må-
neden for at få virksomheder, skoler og in-
stitutioner til at gøre minimum 20% af deres 
grønne arealer mere vilde. En af de som-
merfugleambassadører bor her i Gelsted, 
og jeg hedder Freya. Jeg bor med min lille 
familie på Søndergade i Lunghøj.

På den lange strækning ud af byen på Søn-
dergade kører bilerne stærkt, så der er opsat 
chikaner. Og dem er vi selvfølgelig glade 
for. Særligt når man er mor til 2 små børn. 
Sidste sommer da jeg var på barselsorlov 
med den mindste, gik jeg mange ture op og 
ned ad Søndergade med barnevognen og 
den store af drengene i hånden. Jeg lagde 
meget mærke til forskellen på vedligeholdel-
sen og vegetationen i chikanerne. Der var en 
summen af bier og flagren af sommerfugle 
omkring de chikaner, hvor der groede vilde 
blomster. De som var uplejede og stod hen. 
Omkring de andre, de der var beklædt med 
sten eller skærver, var der stille og øde. 

Derfor blev jeg rigtig ked af det, da kom-
munen sidste efterår valgte at ensarte alle 
chikanerne ved at belægge dem med sorte 
skærver. Jeg var lige ved at ringe til kom-
munen og klage, for jeg syntes simpelthen, 
at det var en katastrofal beslutning! 

Men sket var sket, og jeg besluttede i ste-
det at gøre noget andet. Jeg meldte mig som 
frivillig sommerfugleambassadør hos Dan-
marks Naturfredningsforening. De søgte 
ildsjæle fordelt over hele landet, og jeg ville 
gerne bruge de 15-20 timer om måneden, de 
efterspurgte på at tale insekternes sag.

Jeg er uddannet dekoratør og har et godt job 
hos IKEA i Odense. Men da min barselsor-
lov sluttede, valgte jeg at tage orlov og blive 

hjemmegående og passe den mindste. Det 
har samtidig givet mig mulighed for at bru-
ge lidt tid på sommerfuglenes sag, når den 
lille vil være med. Min primære opgave er 
at kontakte virksomheder, skoler og insti-
tutioner i Middelfart Kommune og hjælpe 
dem i gang med at gøre deres grønne områ-
der mere vilde. Enten ved simpelthen at lade 
græsset gro, så de vilde planter blomstrer og 
tiltrækker insekter, eller ved at anlægge en 
sø, en bakke, et læhegn eller tilføre nogle 
døde træer. 

Det første er det letteste og det billigste. 
Men skulle de vælge at omlægge arealet 
mere aktivt, får de selvfølgelig lidt hjælp af 
mig og min kreativitet og kunnen fra mit er-
hverv som dekoratør. Man kan for eksempel 
lave en smuk blomsterspiral eller anlægge 
et hyggeligt frokostområde mellem blom-
strende buske til medarbejderne. Kun fanta-
sien sætter grænser, og der skal faktisk ikke 
så meget til! 

Jeg har allerede kig på en del virksomheder 
i Gelsted og omegn, der alle har veltrimme-
de, grønne græsplæner omkring sig. På de 

slåede græsplæner, hvor robotplæneklippe-
ren kører, kommer der aldrig blomster, som 
både bier og sommerfugle er afhængige af! 
Faktum er, at der bliver længere og længere 
mellem insekternes levesteder, og de leve-
steder, der er, bliver dårligere og dårligere. 

Egentlig skulle jeg have været i fuld gang 
med at besøge virksomheder og tegne skitser 
her i foråret 2020, men det har Coronakrisen 
desværre forsinket. Men jeg giver ikke op. 
Jeg har ringet rundt til en del virksomheder, 
som har afslået, og haft et enkelt besøg hos 
en meget interesseret virksomhed, som jeg 
snart skal arbejde videre med. Derudover er 
jeg gået i gang hjemme på vores egen grund, 
der grænser op til et stort naturområde. Det 
er jo så let som ingenting at lade ukrudtet 
stå - naturen er så flittig og taknemlig for 
den plads den får! Jeg prøver også at over-
tale min mand til at være mindre aktiv med 
havetraktoren.

Vi er jo fuldstændig afhængige af, at insek-
terne bestøver blomster og afgrøder, så der 
bliver ved med at være en levende verden 
til de næste generationer. Vi behøver måske 
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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.

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

ikke at slå HELE græsplænen, som vi er 
vant til. Prøv at lade et lille hjørne stå og se 
hvilket liv og hvor mange forskellige blom-
ster og planter, der pibler frem på bare et par 
måneder. Jeg vil meget gerne udbrede bud-
skabet om, at alle kan gøre noget. Tit hand-
ler det om, at man ikke ved, hvad der gav-
ner; man gør bare som man altid har gjort. 
Slår græsset, sprøjter ukrudtet, kører have-
affaldet på genbrug. Det skal jo se pænt ud! 
Og selvfølgelig skal der være græsplæner til 
børnene, hvor de kan løbe og lege, selvføl-
gelig skal beplantningen i grøftekanten ikke 
stå så højt, at man ikke kan orientere sig, når 
man kører bil. Men hvor ville det være fan-
tastisk, at det blev lidt mere ”tilladt” at have 
en uplejet have eller et hjørne, hvor det fik 
lov at stå hele sommeren. 

Derfor arbejder jeg ulønnet for sommerfug-
lenes sag - lidt er meget bedre end ingenting.

5 råd til at få flere sommerfugle
og insekter i haven.

1. Drop giften og kunstgødning

2. Prøv at få øje på det smukke i det vilde og 
utæmmede - også i din have

3. Lad et område stå urørt og du vil blive 
overrasket over hvor mange forskellige vilde 
blomster og insekter, du vil få. Se det som et 
levested frem for en rodebutik og fortæl din 
familie og venner, når de besøger dig, at det 
er dit bidrag til biodiversiteten og sommer-
fuglebestanden. 

4. Lav en kvasbunke til pindsvin og insek-
terne så de har et sted at overvintre. Vores 
haver er tit for ”pæne”, og dyrelivet kan ikke 
finde ly og gode gemmesteder og kan ikke 
overleve vinteren. 

5. Følg mig @sommerfugleimiddelfart og/
eller Danmarks Naturfredningsforening på 
Facebook eller Instagram, hvis du vil have 
mere inspiration.

Hvis du er en virksomhed, institution, ejer-
forening eller kirke - så kan du blive DN 
sommerfuglepartner.

Det kræver, at I udvælger mindst 20% af je-
res frie arealer samt sprøjtefri zone på alle 
arealer. I skal selv finansiere naturprojektet 
og dokumentere at projektet er udført. Jeg 
hjælper jer med at finde den rigtig løsning til 
Jer og tegner en skitse.

Det koster 5.000 kr. plus moms at indgå 
partnerskab med DN og gælder et år frem 
fra aftalens indgåelse. Efterfølgende år som 
sommerfuglepartner koster 1.250 kr. plus 
moms.

Til gengæld modtager du et støtteikon til 
brug i interne medier samt virksomhedens 
navn på Danmarkskortet på sommerfugle-
partner.dk., diplom og udendørs sommer-
fuglepartnerskilt (skal tilkøbes) samt mere 
natur med et væld af sommerfugle og andre 
insekter som medarbejdere kan nyde godt 
af.

Send mig en mail på: 
freyachristina@hotmail.com 
så kan vi aftale nærmere.

Freya Christina Maj Frederiksen
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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

Ejlinge Ø - den nordfynske perle
Søndag den 19. juli var vi - 6 friske damer 
-  på en guidet tur til Ejlinge Ø, som er en 
af de nordfynske vadehavsøer. 

Vejret var flot – 25 grader og let overskyet.
Vi mødtes kl. 12:00 ved parkeringspladsen 
på Lindøhoved og var retur kl. 16:30. Herfra 
gik vi til vadestedet, som er markeret med en 
redningskrans. Turen var på ca. 9 km., 2 km 
fra P-pladsen (Æbelø) til vadestedet til Ejlin-
ge, 800 meter hver vej i vand, og resten af km 
øen rundt.
Det er uproblematisk at vade til Ejlinge bare 
man husker at holde sig fra højvande OG und-
lader at gå over ved det smalleste sted. Her er 
der temmelig dybt. 

Vandstanden var ca. 30 cm, da vi vadede fra 
land – det var lidt koldt; men det vænnede vi 
os hurtigt til. Det var en pragtfuld tur med 
dejlig varmt vejr - heldigvis lidt overskyet for 
ellers var vi blevet brændt af. Det var en stor 
oplevelse at vade gennem det lave vand og se 
krusningerne og de mange smukke grønne og 
blå farver.

Der var lavest vandstand kl. 13:35, så det blev 
lavere på turen over til øen, som lå flot foran 
os i de grågrønne, brune, blå og grønne far-
ver. 
Lyset og farverne var fantastiske, smukke og 
vilde planter, samt fortællinger om det liv og 

det samfund, der engang var på den nu frede-
de ø, krydrede hele oplevelsen.

Undervejs får vi øje på Valdemar Posts hus. 
Det er hvidt med rødt tag, og vi fik lov at kom-
me helt op på gårdspladsen, fordi der ikke rig-
tig var nogen strandbred den dag. Normalt må 
man kun gå i strandkanten. Sikke en oplevel-
se at gå der på Valdemars gårdsplads – man 
kunne næsten mærke det historiske vingesus.
 
Valdemar levede på øen i 89 år – fra 1972 til 
1999 som eneboer. Valdemar vadede også til 
og fra øen; men han kørte også traktor eller 
stagede sig af sted mellem øerne. Han ar-
bejdede som ø-post og landmand. Han blev 
født på øen som nr. 6 ud af 10 børn i 1909 i 
husmandstedet længst mod vest. Faren hav-
de købt stedet i 1898. I 1951 købte Valdemar 
barndomshjemmet og fik vandpost-ruten ef-
ter faren. Valdemar havde ruten til 1972; sam-
me år som han mistede sin kone Astrid. De fik 
desværre ingen børn. 

Før Valdemar på grund af alderdom flyttede 
til Bogense i 1999 - 89 år gammel - havde han 

kun været væk fra Ejlinge ø som soldat i 5 
mdr. og som daglejer kort tid som ung. Hele 
livet ernærede han sig ved gårdens udkomme: 
4-8 køer, et par grise og en veldrevet køkken-
have. Dertil postruten i de 20 år, han passede 
den. Valdemar døde i 2001 efter at have boet 
kort tid i Bogense. Historien om Valdemar er 
lang og spændende. Dette er kun en appetit-
vækker.

Så var det tid til madpakken og fossiljagten. 
Der kommer ikke så mange turister til Ejlin-
ge; derfor er der gode chancer for spændende 
fund. Denne dag var bestemt ingen undtagel-
se. Det blev til: Søpindsvin, vættelys mm.

Turen tilbage fra Ejlinge gennem vandet gik 
nemt, da der nu kun var ca. 10-20 cm vand. Vi 
gik retur til parkeringspladsen ad markvejen 
mellem smukke, mørkegule bølgende korn-
marker med lærkerne i luften ovenover. 

Virkelig en pragtfuld tur som varmt kan an-
befales.

Med venlig hilsen
Anne Friis
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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!

Årsmøde i FAKTA Gelsted
Med et par måneders forsinkelse lyk-
kedes det den 18. august at få afholdt 
årsmøde i Fakta Gelsted. Der var et 
fint fremmøde, og det er vi i butiksrå-
det glade for. Årsmødet er stedet, hvor 
man kan komme med ris/ros og få svar 
på eventuelle spørgsmål. 

Som det fremgår af nedenstående uddrag 
af formandens beretning, går det rigtig 
rigtig godt for vores butik i Gelsted. Vi har 
tabt lidt kunder på skiftet fra SuperBrug-
sen til Fakta, men der er også kommet 
mange nye til. 

Vores ugentlige antal ekspeditioner er ste-
get med næsten 20 procent, så vi i Fakta 
Gelsted har lidt over 5.100 ugentlige eks-
pedititioner. Mange har også taget koncep-
tet Scan&Betal til sig. Cirka 5% af vores 
ekspeditioner sker med denne funktiona-
litet, hvilket ligger over landsgennemsnit-
tet. Butiksrådet vil senere på året være til 
stede i butikken, hvis nogen skulle have 
brug for hjælp til at komme igang med at 
bruge appen.

Butiksrådet for Fakta Gelsted efter afholdt 
årsmøde: 
Johnny Larsen, Annie Bentholm, Lars 
Sjøgaard, Mette Laugesen og Ann-Britt 
Larsen. Medarbejderrepræsentanter: Ni-
kolaj Jørgensen og Anne Juul Larsen

Uddrag af formandens beretning: 
”På et velbesøgt borgermøde i februar 
2019 orienterede vi om investeringspla-
nerne og konvertering fra en SuperBrugs 
til en Fakta-butik, og samtidigt præsente-
rede vi Nikolaj som ny butikschef.
På årsmødet i april kunne vi fortælle mere 
om planerne for ombygning, hvor der var 
blevet lyttet til medlemmernes ønske om 
at holde butikken åben så meget som mu-
ligt i hele ombygnings-perioden.
Efter en hektisk periode i mange etaper 
hvor vores dygtige, og så vidt muligt, loka-
le håndværkere knoklede med ombygning 
og indretning af butikken, kunne vi tors-
dag den 13. juni 2019 åbne butikken som 
en Fakta med et brag af en åbningsfest. 
Vi kan nu se tilbage på en succes-historie, 
hvor vi har fået vendt underskud til over-

skud. Der skal stadigvæk knokles hver dag 
for at opnå resultater – det kommer ikke 
af sig selv. 

Til Nikolaj, alle medarbejdere, butiksud-
valget, direktion og bestyrelse i Middel-
fart, vil jeg sige tusind tak for den store 
indsats og det gode samarbejde. 
Efter fire år som formand takker jeg nu af. 
Det skyldes primært, at jeg har fået nyt 
job. Butikken er gået ind i en ny fase, hvor 
både daglig ledelse, udvalgsarbejde og 
ejerskab er i trygge og kompetente hæn-
der.”

Vær med til at fremtidssikre at Gelsted har 
en dagligvarebutik med et stort og bredt 
vareudvalg – Gør dine indkøb lokalt. 

Pva. Fakta Gelsted
Ann-Britt Larsen



www.gelstedbladet.dk

24

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
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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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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
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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

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

Gin og  
Rom smagning 
Aldrig har vi dog prøvet at skifte opslag 
2 gange om samme arrangement inden 
Gelsted Bladet udkommer. MEN hold 
nu op; vi er stolte af jer borgere her i 
Gelsted og omegn. Fra vi slog opslaget 
op med Gin og Rom smagning, gik der 
max 2 døgn, så blev alt meldt udsolgt. 
Det er virkelig vildt men samtidig dej-
ligt, at I synes, det, vi laver, er spænden-
de. Tak skal I have.

Hotel Årup Kro og Aksel fra Vinum er 
SÅ klar til at lave en kanon aften for jer. 

Vi ses.

Gelsted Forsamlingshus 
Bestyrelsen
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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.



www.gelstedbladet.dk

28

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

Samarbejde på tværs i Gelsted Børneunivers
Installationskunst i børnehøjde med Lar-
ven Palle Pind

Først på skoleåret blev det besluttet at gen-
nemføre flere samarbejdsprojekter mellem 
Børnehuset og skolen, der begge er en del af 
Gelsted Børneunivers. Formålet med samar-
bejdet er at styrke sammenholdet på tværs af 
institutionerne og skabe masser af gode ople-
velser for børnene.

Det blev besluttet at 2. klasser sammen med 
deres billedkunstlærer skulle lave et kreativt 
projekt sammen med børnegruppen Åkan-
derne og deres pædagoger. Der blev planlagt 
et forløb fordelt på 3 x 2 lektioner, der skulle 
afvikles her i starten af skoleåret. Planen var at 
lave en installationsfigur ved hjælp af grene og 
høballer. Materialer som var nemme at skaffe 
og lette for børnegruppe at arbejde med. 

Den første gang børnene mødtes, var de på 
jagt efter pinde i området omkring Børneu-
niverset. De store børn var rigtig gode til at 
hjælpe de mindre børn, og der blev fundet 
mange flotte, lange, tykke og lækre pinde. 

Gangen efter blev der malet med mange flot-
te farver. Der blev snakket på kryds og tværs, 
og alle børnene var glade for at gense hinan-
den, og de var også virkelig gode til at hjælpe 
hinanden. 

Den sidste gang skulle der fremstilles et 
kunstværk. Installations-larve blev place-
ret på området lige imellem børnehaven og 
skolegården. Derved kunne alle se larven. 
Børnene var både stolte og glade over samar-
bejdet, og alle er helt enige om, at det bestemt 
ikke er sidste gang, børnene lave noget sam-
men på tværs af Børneuniverset.

De bedste hilsner fra 
Børnegruppen Åkanderne og 2. klasse samt 

personale Gelsted Børneunivers  


