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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!

MASSØRERNE
I GELSTED
Toftevangen 19 - 5591 Gelsted
Tlf. 2421 0888
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Har du en mening om noget du gerne vil
dele med andre borgere i Gelsted og omegn, eller vil du dele en god eller dårlig
oplevelse med andre.
Vil du kommentere på en artikel fra bladet, eller vil du rose nogen fra din by for
en god indsats, så send en mail til os på
Gelsted Bladet, så vil vi prøve at bringe
det i bladet. Gelsted Bladet lever af vore
annoncører, uden dem intet blad, så vi
bringer ikke kritiske indlæg om virksomheder der annoncerer i dette blad !
Vi bringer ikke anonyme henvendelser,
og bringer heller ikke personlige angreb
på andre navngivne personer.
Venlig hilsen
Redaktionen

Til foreninger, klubber, firmaer med mere...

Så fat tastaturet og få sendt jeres aktivitetsprogram til: post@gelstedbladet.dk
Så bringer vi det i bladet – (hvis pladsen
tillader).

Alt i hjemmeslagtning,
pålægsfade og lækkert kød

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.

Vi vil selvfølgelig også gerne skrive om
nylige arrangementer I har afholdt, og I
må meget gerne medsende billeder fra
arrangementet.
Har du startet et nyt firma, lavet noget
nyt i det gamle? Send din historie til os
– det er gratis reklame.
Skriv og send inden det er for sent.
Du kan se deadline på:
www.gelstedbladet.dk.

Malermester
Michael A. Taylor
Tlf. 20 22 80 62
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Hvis du ikke har modtaget
GELSTED BLADET, kan du sende en
mail til: post@gelstedbladet.dk
eller ringe til Gunvor Schmidt på
tlf: 26 19 18 51

Vidste du...

At ekstra numre af GELSTED
BLADET kan hentes 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
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Østergade er blevet mere trafiksikker

Før ensretningen, set fra Søndergade

Teknisk udvalg har på baggrund af en
borgerhenvendelse besluttet at efterkomme
ønsket om at ensrette kørslen med lastbiler
og busser på vejen.
Ensretningen gælder i retningen fra Søndergade og mod Banevolden, altså i den retning
som Gelsted ringrute allerede følger. Østergade er en meget smal gade uden hverken
cykelsti eller fortov og specielt i perioder,
hvor der kører togbusser, har der været
stor utryghed for beboerne på strækningen. Forældre har ikke været trygge ved at
lade deres børn cykle på Østergade, og det
er vores håb at dette kan bidrage til at gøre
skolevejen mere tryg og sikker. Ikke bare
togbusser, men også lastbiler, som har langtidsparkering langs Banevolden, har indtil
ensretningen frit kunne vælge hvilken vej,
de ville køre ud. Nu er der sikkerhed for at
store busser eller lastbiler ikke mødes midt
på Østergade, og dermed er trafiksikkerheden blevet væsentligt forbedret på strækningen, hvor der er flere sideveje og et skarpt
sving uden oversigtsforhold.

Forbudstavle ved Banevolden

Med venlig hilsen Per Vismark

BRAMSENS
HAVESERVICE
Lungeskovve j 27
5591 Gelsted
Eik-ts@hotmail.com
CVR nr 33898924
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• Græsslåning
• Klipning af hæk
• Træfældning
• Snerydning
... og meget mere
Ring og lad os snakke om hvad du
har brug for hjælp til tlf. 21 95 54 83
Havehilsner Martin

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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Nyt fra Genbrugsbutikken
Så gik året 2020, og hvilket år. Corona’en
satte sit præg alt og alle, og det har været
svært for mange både kunder men også
butikker og erhverv. Genbrugsbutikken
har også haft nedlukninger i flere perioder og med alle de ting, der skulle foretages for, at vi kunne passe på vores kunder
samt hele personalet, har til tider været
lidt besværligt.
Taget alle disse tiltag i betragtning er det alligevel lykkedes at holde gang i butikken og
med et resultat, der var bedre end forventet.
Kunderne har været rigtige gode til at overholde de regler, der har været for, at vi har
kunne holde åben og en meget stor tak for
det. Det er også rart at se, alle vores faste
kunder samt en masse nye har holdt fast i
vores butik. Vi har dermed opnået en omsætning, der gør, at vi igen i år har været i
stand til at hjælpe 13 foreninger her i nærområdet. I alt har vi uddelt lidt over 140.000
kr. til fordeling foreningerne imellem.
Men det er ikke kun kunderne, der har taget
det flot. Personalet har virkelig taget kampen op og med godt humør prøvet at få alt til
at fungere, selvom det flere gange har set lidt
kaotisk ud. Folk har jo har haft tid til oprydning, så der er kommet meget ind og nogen
gange mere end, der var plads til, men alle
har arbejdet sammen på at løse dette samtidig med at holde butikken opdateret med
nye varer hele tiden. Alt dette har kun kunne
lade sig gøre med personalets store indsats
og deres gode samarbejdsevner - tak for det.
2021 startede med nedlukning i januar og
februar, så vi måtte indse, at nu skulle der
ske noget og begyndte at sætte et lokale på
65 m2 i stand. Det var et lokale Borgerfor-

Igen var vi ved at have meget på lager, så en
ny opgave dukkede op - nemlig vores lager.
Her blev det gamle fyr taget ned, og vores
reoler blev vendt, så vi havde mere plads. Ja,
det er utroligt, hvad Corana’en har gjort.

eningen ikke skulle bruge mere, og da det lå
i forbindelse med vores ene møbelrum, var
det perfekt som vores nye møbelrum. Der
skulle sættes nye vægge op, isoleres, ordnes
gulv og males, det ville blive en stor omgang. Men så trådte vores tirsdagshold med
flere sammen og gik i gang, og jeg skal love
for, at der skete noget, og omkring 1 marts
var det klar. Flot arbejde ”drenge” - det klarede I rigtig flot, og lokalet er super flot.

Der blev også tid til at lave en ting, som
skulle have været lavet for over 10 år siden,
nemlig et hejseværk til loftet, så der ikke
skal løbes op og ned af trapper med tøj og
juleting.
Så kom ikke og sig at det grå guld ikke kan
bruges. Der skal lyde en stor tak til alle, der
har været med til at løse alle de mange opgaver og bidraget til, at vi er kommet godt
igennem hende ”Corona”, men hun må gerne snart rejse hjem igen.
På bestyrelsens vegne
Erik Larsen
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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

Blomster og buketter
til hverdag og fest.

EJENDOM

Smukt begravelsesbinderi.
Vask og rens af tekstiler.
Nørregade 15, 5592 Ejby
Tlf. 64 46 12 56

www.bramsenblomsterogrens.dk
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Gelsted Skole deltager i projekt TÆT PÅ TRÆER
5. og 6. klasse er udvalgt blandt mange ansøgere til at deltage i et kunstprojekt, der sætter fokus på klimaet
og den stigende interesse for at komme
tæt på naturen. Sammen med tekstilkunstner Tina Ratzer skal de og tusind
andre danskere skabe det store fælles
kunstværk TÆT PÅ TRÆER, der skal
udstilles i det offentlige rum i Trekantområdets Festuge 2021 og derefter på
design- og kunstmuseet TRAPHOLT i
Kolding.
TÆT PÅ TRÆER bliver en kæmpe kunstinstallation i form af en kunstig skov, som
man kan gå ind i og opholde sig i. Skovens
mange blade syes i patchwork af projektets deltagere. På Gelsted Skole bidrager
5. og 6. klasse med 12 patchworkblokke
med hvert sit bladmotiv. Eleverne arbejder
sammen i grupper om en patchworkblok,
og de bestemmer selv, hvilket blad de vil
arbejde med og bringe til skoven.

med TRAPHOLT”
• ”Det bliver spændende at se, hvordan
noget enkelt og småt ender med at blive
noget stort og kompliceret”
• ”Projektet kræver, at vi arbejder 		
godt sammen i grupperne, og at alle
bidrager”
• ”Fedt med noget nyt og spændende - og
jeg glæder mig til at lede efter vores
blade i skoven”
Planen er, at eleverne med deres perleplader vil kreere deres helt egen kunstinstallation, der kan hænge på skolen til minde
om projekt TÆT PÅ TRÆER.
Janne Bredgaard Madsen

Eleverne starter med at arbejde med hvert
sit blad, hvor de omsætter deres bladform
til et pixelleret udtryk med 7 x 7 felter.
Herefter fremstilles bladmønsteret i rørperler på en perleplade. Grupperne vælger
selv, hvilket bladmønster de vil gå videre
med. Alle blade syes herefter i fællesskab
af ensfarvede stofbrikker i høstfarver.
Herefter indgår de 12 patchworkblade i en
stor fælles 4,5 meter bred og 6 meter høj
kunstinstallation, der skal symbolisere en
skov i efterårsfarver.
Eleverne i 5.og 6. klasse er begejstrede for
projektet:
• ”Sejt, at vi er de to eneste klasser fra
Middelfart, der skal arbejde sammen

TLF. 4156 2674

KLIPPEHULEN
HERRE & DAMEKLIP

Jane Lindholm
6

Åbningstider
Man & ons:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:

9:00 - 20:00
9:00 - 19:00
9:00 - 20:00
9:00 - 17:00
9:00 - 16:00
Efter aftale

V/ Jane Lindholm
Gelsted Bygade 2
5591 Gelsted

Find mig også på facebook!

www.gelstedbladet.dk

Bestil mad ud af huset til din næste fest hos os

NEM OG LÆKKER AFTENSMAD
- til en go’ pris

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,-

Søndergade 1
5591 Gelsted
Tlf. 64 49 10 68
www.gelstedkro.dk
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Beretning for foreningen GELSTED BLADET
31. årgang 2020/2021
Fra den samlede bestyrelse byder jeg
hermed velkommen til Foreningen
GELSTED BLADETs årlige generalforsamling. Som vanligt vil der blive fremført beretningen. Og som det er foregået
de seneste år er bladets bestyrelse enige
om en kollektiv tilgang til alle opgaver, hvorfor det ikke nødvendigvis er
formanden som fremfører beretningen
men i dette tilfælde mig, som menigt
bestyrelsesmedlem. Beretningen er forfattet og enstemmigt godkendt af den
samlede bestyrelse.
Det forgangne år har om noget været et
foranderligt år pga. Corona, nedlukning i
vores samfund mm. Men det til trods er
GELSTED BLADET udkommet alle 6
gange som vanligt!
Ja okay vi er udkommet, men med reduceret indhold af artikler og historier, og
også med reduceret oplag fordi vi ikke har
kunnet udkomme så mange steder pga.
nedlukninger.
Det skal ikke være nogen hemmelighed
at vi flere gange op til vores redaktionsmøder har været noget skeptiske om vi i
det hele taget ville få nogen indlæg overhovedet, nu vores by og det meste af vores
samfund har været lukket ned i længere
perioder. Og ja der har været udgaver af
bladet hvor der ikke har været mange indlæg – men der har været indlæg! Det skylder vi alle vores trofaste indlægsgivere en
stor tak for.

Vi kan også fortælle at vi, som alle andre
i Danmark, har været nødsaget til at finde
nye måder at afholde vores redaktionsmøder på her under nedlukningen. Det har
betydet at vi har fundet ud af at vi faktisk
godt kan afholde et møde ”virtuelt”. Dvs.
vi helt lavpraktisk har aftalt at ”ringe”
sammen via Messenger med video. Vi har
hver især haft vores dagsorden i hånden og
har formået på rimelig vis at kommunikere uden at tale alt for meget i munden på
hinanden

vores generalforsamling. Vi vil her gerne
benytte lejligheden til at takke Peder for
vores samarbejde igennem flere år.

Vi er sikre på at Corona og meget varieret indholdsmængde også har givet vores
trykkeri sine udfordringer i at få et blads
indhold til at gå op med et sideantal der
matcher et blad-format med for og bagside.
Men vi synes bestemt de er lykkedes rigtig
flot med det, og vores samarbejde omkring
at få det til er lykkes er meget værdsat.

Og med fremtiden i øje, vil vi gerne slå et
slag for, at vi fra vores side fortsat ønsker
bladets eksistens med mange indlæg og
historier fra vores lille lokalsamfund, til
gavn og glæde for alle.

Vi er som forening afhængig af vores
annonceindtægter for at finansiere vores
blads omkostninger til trykning og omdeling. Og vi er meget taknemmelige for
at have så mange trofaste annoncører der
muliggør bladet eksistensgrundlag. Vi
håber fortsat at vi kan bevare vores gode
forhold til alle og de forsat har lyst til at
annoncere i vores blad.

Med et nu afgået bestyrelsesmedlem og
øvrige ønsker om afgang fra vores forening er vi i dag på udkig efter nye medlemmer til foreningen. Vi håber derfor
i dag at vi når vi kommer til dette punkt
på dagsordenen kan finde en ”opfyldning”
af bestyrelsen for at sikre bladets forsatte
drift.

Husk det du ikke får skrevet til GELSTED
BLADET kan vi ikke trykke. Så fat i din
PC og skriv på livet løs. Vi er der for dig
til at trykke det!
Med disse ord afsluttes dette års beretning.

De af jer som måske har fulgt med i bestyrelsessammensætningen opgivet i vores blad fra gang til gang på side 2, vil
kunne opdage, at vores blad-kollega Peder
Wendelboe Jensen har ønsket at stoppe før

GENBRUGSBUTIKKEN GELSTED
Hanne Hviid

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

Anders Bærholm

Tlf. 21 72 70 07
kontakt@ejby-hallerne.dk
Halvej 5 · 5592 Ejby
www.ejby-hallerne.dk
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Åbningstider
Mandag
Tors - fredag
Lørdag

Telefon
9.00 - 12.00
10.00 - 16.00
10.00 - 14.00

64 49 19 99
Tlf. vedr. afhentning

20 78 21 10

www.gelstedbladet.dk
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GELSTED

ÅBENT ALLE DAGE

8.00 - 21.00
Gl. Odensevej 3 · 5591 Gelsted

Gelstedbladet på nettet:

Find alle tidligere udgivelser på gelstedbladet.dk

GELSTED BLADET
samler på
gode historier
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GELSTED - TANDERUP PASTORAT
www.gelstedkirke.dk - www.tanderupkirke.dk

Et afskeds-skriv fra Kim Jacobsen
- Af Kim Jacobsen, konstitueret præst i
Gelsted og Tanderup sogne

Et afskeds-skriv. En tak. Vemod og glæde. Det
er mange følelser og tanker, der er på spil, når
jeg denne gang skriver.
Lad mig begynde et helt andet sted: Kim
Larsen skriver i en af sine sange disse ganske
enkle og dog så tankevækkende ord:
Som et strejf af en dråbe
fik vi lov til at håbe
på de ting som skal komme
før end livet er omme
Hver gang jeg hører eller læser disse ord, så får
de mig til at stoppe op og tænke over – hvad
er tid? Tiden er til at bruge, synes vi - og dog
bliver vi ganske ofte mindet om, at tiden ikke
er uendelig. Når vi ser bagud, forstår vi ikke
hvor tiden er blevet af, når vi ser fremad, så
synes fremtid som – ja – som fremtid. Vi ved
ikke, hvad der venter os i den tid, der er
forude, men vi ved dog, at vi en dag kommer
til at tage afsked. Vi tager afsked med
hinanden, vi tager afsked med en ven, en
ægtefælle, og til sidst tager vi afsked med
livet. Som oftest tager vi afsked med en
forventning om gensyn, eller vi tager afsked
med et fremtidsønske for dem, vi tager afsked
med.

”Der er så dejligt ude på landet”, skriver H. C.
Andersen. Nu skulle jeg se, om ordene
passede – og dejlig var turen fra Odense ned
ad den gamle middelfartvej, igennem
rundkørslen og knapt til venstre ud mod
Gelsted, igennem byen med det mærkelige
navn Lunge og ud til Tanderup – midt i hjertet
af Vestfyn. Marker så langt øjet rakte, en
kæmpegrusgrav, gårde, småhuse og småbyer.
Og i gårdene og i småhusene og i byerne
boede der mennesker. Ikke eventyrets
mennesker, men levende mennesker, som
blev en del af ”mit livs eventyr”.
I skulle vænne jer til mig og omvendt og det
endog i en restriktionstid. Alt var begrænset.
Gudstjenester. Nadver. Dåb. Det var
begrænset, hvor mange vi måtte være endog
også, når der skulle tages afsked og – vi måtte
IKKE synge. Ingen konfirmander og ingen
sociale begivenheder – det hele var så nøgent,
og jeg var en fremmed. Men tiden er hastet
afsted, hvordan forstår jeg næppe, men jeg
har i de to sogne mødt og oplevet en velkomst
og en varme, som har været meget
overvældende.
Hjælpsomhed
og
tålmodighed.
Overbærenhed
og
rummelighed.

Sådan er det nu.
I begyndelsen af januar kom jeg til de to sogne
Tanderup og Gelsted. Dorthe var rejst, hun
havde fået nyt embede i Rudkøbing, og inden
den nye præst kunne vælges, blev det mit
privilegium at komme hertil og være præst for
de to menigheder. Det var bestemt med
ærefrygt og ydmyghed, jeg kom. Jeg kendte
ikke meget til Vestfyn. Jeg har en morbror og
en tante i Strib, et par kolleger kendte jeg,
men ellers var alt nyt.

Der er så meget at sige TAK for og så mange at
sige TAK til. Hvis jeg begynder at remse op, så
vil jeg med garanti glemme nogle, og det vil jeg
helst ikke. I mit hjerte vil jeg tage Tanderup og
Gelsted sogne med, jeg vil tage alle de
mennesker, jeg har mødt, med. Om det var på
en sorgens dag, en glædens dag eller til en
almindelig gudstjeneste, jeg vil tage mine
konfirmander med og alle i og omkring kirken,
pigerne i koret, der gjorde gudstjenesten til
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noget særligt, der var så mange -, det kan
være, det giver trængsel i hjertet, men – hvor
der er hjerterum, ER DER trængsel.
Det var noget særligt at være præst hos jer. Nu
fortsætter I og jeg ud i den fremtid, vi ikke
kender. Der kommer en ny præst. Tag lige så
godt imod ham eller hende, som I tog mod
mig. Tid er, som jeg indledte med at skrive,
noget mærkeligt noget. Det var januar og
vinter, der kom sne og frost og sammen
oplevede vi foråret – det synes som både kort
og lang tid – men for mig var det en god tid, en eventyrlig tid.
Som et strejf af en dråbe...
Tak til Tanderup og Gelsted. Tak til jer alle.

Tak til Kim Jacobsen for hans gode
indsats i Gelsted og Tanderup
- Af Kim Lund, formand for Gelsted
menighedsråd

Da vi nu har fået ansat en ny præst i Gelsted
og Tanderup, vil jeg på begge menighedsråds
vegne sige tak for et godt og konstruktivt
samarbejde til vores præsteafløser, Kim
Jacobsen. Du har virkelig sat dig ind i arbejdet
i denne svære tid med corona, så det har ikke
været nemt. En juleaften, der 24 timer før blev
aflyst, konfirmander som fik deres
konfirmation udskudt og meget andet. Så der
skal lyde en stor tak fra begge menighedsråd.
God rejse fremover ønskes du af begge
menighedsråd
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I Gelsted kirke har en særlig
kvindefigur gjort indtryk, og hendes
navn
er
Sheela
Na
Gig
- Af Mathias Thorsson, medlem af Gelsted
menighedsråd, udd. Antikhistoriker

De fleste indbyggere i Gelsted sogn har nok på
et eller andet tidspunkt stiftet bekendtskab
med kirkens døbefont. Hvad enten det har
været i forbindelse med dåben af et barn, et
familiemedlem eller blot et besøg i kirken.
Til gengæld er det nok de færreste af os, der
har afsat megen tid til at gruble over, hvad
afbildningerne på døbefonten egentlig
forestiller. Ikke desto mindre har særligt en af
figurerne fået en del opmærksomhed på det
seneste.

Den 9. april udkom en artikel om Sheela Na
Gig og hendes danske søsterskulpturer i
Information, og i den forbindelse besøgte de
Gelsted kirke, da kirkens døbefont har
ovenstående ornament er indhugget i
kummens ene side. Siden da har der været
stigende interesse fra alle dele af landet i
Gelsted kirkes døbefont.
Sheela-figurerne, som kvindefiguren på
døbefonten er beslægtet med, er særlig kendt
fra Irland og England, og de fleste af figurerne
kan dateres til højmiddelalderen (mellem

1000-1200), hvor
døbefont er fra.

også

Gelsted

kirkes

I de keltiske kirker er hun typisk portrætteret
med særligt fremtonende kønsorganer. I
Gelsted kirke er afbildningen dog mere
diskret, og man får kun antydningen af
kvindefiguren. Ligeledes portrætteres hun
ofte med en slange, der dier af kvindens bryst.
På vores døbefont omkranses hun imidlertid
blot af slangen.
Der har været megen diskussion omkring,
hvad figuren egentlig symboliserer. Alt fra at
hun er resterne af en hedensk kult eller
religion til, at hun er en advarsel mod samleje
udenfor ægteskabet. Og selvom afbildninger
af nøgne frugtbarhedsgudinder er nogle af de
ældste i verdenshistorien, er figuren næppe
mejslet ind i døbefonten som en skjult
tilbedelse af en gammel hedensk gudinde, og
selvom fantasien hurtigt henleder os til
fortællingen om Eva, der bliver forledt af
slangen ved kundskabens træ, skal vi nok
snarere forstå figuren som et symbol på
frugtbarhed. Vi kan imidlertid ikke være sikre
på det rigtige svar, og figurens fortolkning må
derfor være op til den enkelte, der besøger
den.
Men hvordan er et keltisk symbol fra Irland
havnet i vores lokale kirke? Desværre har vi
ingen optegnelser af døbefontens tidlige
historie eller af billedhuggeren bag. Men man
kan være tilbøjelig til at tro, at billedhuggeren
eller velgøreren, der har finansieret arbejdet,
har haft en forbindelse til eller interesse i det
keltiske Irland.
Figuren af Sheela Na Gig I Gelsted kirke er
muligvis placeret på døbefonten som et
symbol på frugtbarhed og fødsel, hvilket kun
er passende, givet dåbens oprindelige rolle
som en genfødsel ind i den kristne tro.

Vi reparerer også din bil

Psykolog Hanne Groth
Professionel psykologhjælp
Behandling af børn og voksne
Ingen
Psykolog
Hanneventetid
Groth

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

Psykolog Hanne Groth
Psykolog Hanne Groth

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

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

Dametøj i alle størrelser
www.susannem.dk

15

2
9

2 13.
www.gelstedbladet.dk

3
0
3
1
3
2
3
3

8.s.e.trinita
tis

2.s.e.trinita
tis

AUGUST
3

---

9.00

lykkedes os at få et tømrerfirma her i Gelsted
til at lave to sæt nye låger for pengene, så vi er
ovenud glade for donationen.
GELST TANDER
Velgøreren ønsker at være anonym, men vi vil
ED
UP
--9.00
hermed udtrykke vores store taknemlighed
LAH
--11.00
for donationen.
9.00
--www.gelstedkirke.dk - www.tanderupkirke.dk
ED
11.00

UP
---

GELSTED - TANDERUP PASTORAT

2 20.
4
1.
2 27.
5
8.
JULI

3.s.e.trinita

tis
9.s.e.trinita
tis 4.s.e.trinita
tis

10.s.e.trinit
atis

11.00

---

5.s.e.trinita 11.00
----11.s.e.trinit
--11.00
6
atistis
6.s.e.trinita ---2 11.
11.00
12.s.e.trinit
22.
11.00
--tis
7
atis
7.s.e.trinita 9.00
2 18
--Lørdag
tis
28.
8
8.s.e.trinita Konf.
2 25
--9.00
13.s.e.trinit
3 29.
--tis
atis
9
4
10.00
AUGUST
GELST TANDER
og
ED
UP
9.s.e.trinita 12.00
3 1.
--11.00
tis
SEPTEMB
GELST TANDER
0
ER
UP
10.s.e.trinit ED
3 8.
11.00
--atis
1
3 5.
Konf.
Konf.
11.s.e.trinit 12.00
--11.00
5 3 15
10.00
atis
2
12.s.e.trinit 11.00
3 22.
--atis
3
Lørdag
28.
13.s.e.trinit Konf.
3 29.
- Af Kim
Lund, formand
for Gelsted--atis
4
10.00
JUNI
GELST TANDER
menighedsråd
og
ED12.00 UP
I2Gelsted
menighedsråd
vi længe---ønsket os
2.s.e.trinitahar11.00
13. SEPTEMB
GELST TANDER
tis
nye
og
3 lågerERved indgangene tilEDkirkegården,
UP
3.s.e.trinita
med
hjælp
privatperson
3 5. fra en
Konf. der
2 20.
---Konf.i Gelsted,
9.00
tis
5
12.00
10.00 fået
har
4 doneret 10.000,00 kr., har vi endelig
LAH

2 4.
15

Nye låger ved Gelsted kirke

4.s.e.trinita
2 27.ønske opfyldt,
9.00 vedkommende
--vores
da også

5
2
6
2
7
2
8
2
9

NDER

3
0
3
1
3
2
3
3

0
H

-

00

0

25

16

3
4

tis

synes, at de var i en dårlig stand. Det er nu
lykkedes os at få et tømrerfirma her i Gelsted
til at lave to sæt nye låger for pengene, så vi er
ovenud glade for donationen.
Velgøreren ønsker at være anonym, men vi vil
hermed udtrykke vores store taknemlighed
for donationen.

Nye låger ved Gelsted kirke
JULI

- Af Kim Lund, formand for Gelsted
5.s.e.trinita 11.00
----menighedsråd
tis

4.

6.s.e.trinita har
I Gelsted menighedsråd
ønsket os
11.
----vi længe11.00
tis
nye låger ved indgangene til kirkegården, og
med
en privatperson
der
7.s.e.trinita
18 hjælp fra
9.00 i Gelsted,
--tis
har doneret 10.000,00 kr., har vi endelig fået
vores ønske 8.s.e.trinita
opfyldt, da også
25
--- vedkommende
9.00
synes, at de tisvar i en dårlig stand. Det er nu
lykkedes os at få et tømrerfirma her i Gelsted
AUGUST
GELST TANDER
til at lave to sæt nye låger for pengene, så vi er
ED
UP
ovenud glade for donationen.
9.s.e.trinita
1.
Velgøreren ønsker at være---anonym,11.00
men vi vil
tis
hermed udtrykke vores store taknemlighed
10.s.e.trinit 11.00
8.
--for donationen.
atis

15

11.s.e.trinit
atis

---

11.00

22.

12.s.e.trinit
atis

11.00

---

28.
29.

Lørdag
13.s.e.trinit
atis

- Cakevision Det søde køkken

Chokolade-, dessert- og kagekurser
Konf.
10.00
og

info@cakevision.dk
www.cakevision.dk
---

www.gelstedbladet.dk

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

En hilsen fra vores nye præst
- Af Charlotte Juul Thomsen, nyindsat
sognepræst i Gelsted og Tanderup sogne

I centrummet af større byer ligger Gelsted. Fra
Assens, Bogense, Middelfart eller Odense
tager det kun 20-25 minutter i bil at køre til
Gelsted. Med Carl Hansens møblers
flagskibsbutik har Gelsted en butik, som ellers
kun findes i 22 af verdens hovedstæder. Vi har
egen slagter. Vi har egen surdejsbageri. Vi har
egen kro. Du kan få fikset bilen hos
mekanikeren. Du kan gå til læge. Du kan
handle ind. Du kan årligt komme til stort
marked i Gelsted. Du kan gå de smukkeste
ture i Tanderup og omegn. Du kan gå til sport.
Børnene har gode rammer i Børnehuset og på
skolen. De kan gå til spejder i Tanderup. Og vi
kan allesammen gå i kirke!
Smukke
middelalderkirker
byder
dig
velkommen søndag morgen ved klangen af
glade lokale børne- og ungestemmer, der
synger i koret. De møder dig sammen med et
smilende og veloplagt personale til hver
eneste gudstjeneste. For kirken bringer
generationer sammen. Her er vi alle
sognebørn uanset hvad årstallet på
dåbsattesten. Når dåbsattesten begynder at
mørne, hus og have bliver uoverskueligt, og du
ikke længere kan finde vej til kirkerne, kan du
flytte ind på det kommunale seniorhotel midt
i Gelsted by, hvor du får maden serveret
sammen med rigtig god kærlig pleje og
omsorg. Og så kommer kirken til dig på
plejehjemmet.
I Gelsted og Tanderup sogne har vi alt.
Ovenstående er kun et udpluk af alle de ting,
du kan og finder i vores sogne. Vi er unikke på

flere fronter. Det er derfor godt, at
infrastrukturen er god. For det gør det nemt at
komme til os i Gelsted og Tanderup. Alt det
her ved I selvfølgelig godt. Jeg skulle selv
opdage det. Men da det gik op for mig, hvor
unikt området er, tog det mig et splitsekund at
beslutte at søge det ledige embede som
sognepræst tilbage i foråret.
Nu er jeg her med min lille familie. Husstanden
i præstegården tæller også Alex Thomsen, der
sammen med sine brødre driver Hjortebjerg
A/S lidt syd for Bogense. Vi har sønnen August
på snart 10 år. Med August er
præstegårdshaven nu blevet lavet om til
Gelsteds 2. fodboldstadion.
Min erfaring som præst er enormt bred. Det
er 15 år siden, jeg blev ordineret som præst i
Aalborg Domkirke. Mit virke har bredt sig over
store by-sogne som Middelfart og Nyborg og i
hjertet af Odense. Jeg har smagt på livet som
landsognepræst på Juelsmindehalvøen, Læsø
og Nordfyn. Alle disse neddyk i forskellige
lokalsamfund har åbnet mine øjne for, hvad
der udmærker et godt lokalsamfund. Foruden
de pastorale kerneopgaver ser jeg det som
min ypperste opgave at hjælpe jer med at
råbe højere om, hvor unik Gelsted og
Tanderup er.
Og mens jeg som præst også tænker og
arbejder for lokalsamfundets liv og vækst, må
I gerne tænke præst og kirke ind i jeres daglige
liv. Ikke blot det private. I må også gerne
tænke præst og kirke med i forretningslivet,
foreningslivet og det institutionelle liv.
For vi har alle en længsel efter at være en del
af noget, der rækker ud over os selv. Vi er de
mennesker, vi hænger sammen med.
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Nyt fra GGIF
I sidste nummer af Gelsted Bladet viste
vi den flotte sponsorvæg i Gelsted Hallen. Nu er alle sponsorerne også at finde
på væggen på klubhuset. Igen skal lyde
en stor tak til alle GGIF´s sponsorer.
Der er kommet en ekstra flagstang op, og
nu vajer klubbens flag over anlægget.
Stien fra P-pladsen og op til klubhusets
indgang er lagt om. Flot arbejde af Anders
Rughave.
Senior fodbolden er halvt igennem foråret.
Herre Serie 3 - 1 har endnu ikke tabt og er
stadig med i kampen om oprykning til Serie 2.
Herre Serie 4 - 1 har fået en svær start i en
stærk række. Men humøret og sammenholdet er godt.
Vi har også 2 kvindehold i år. Det ene spiller for første gang 11-mands og skal lige
vænne sig til den større bane. Det andet

hold spiller 7-mands og er kommet godt fra
start med 2 sejre og 1 nederlag.
Sidst men ikke mindst har vi et Super Veteran hold, som ligger midt i rækken efter
5 kampe.
Dejligt med så mange hold. Pt. har vi ca. 75
spillere i seniorafdelingen.
Nu er der heldigvis lempet lidt på restriktionerne, så der må komme lidt flere tilskuere på stadion. Til vores sidste hjemmekamp
fik Mathias tændt op i grillen til stor fornøjelse for de fremmødte.

Sti til klubhuset

Husk at gå ind på foreningens hjemmeside
GGIF-FYN.DK
Her kan du se, hvornår de forskellige hold
træner og spiller kamp. Alle gymnastikafdelingens aktiviteter kan også følges der.
Kenneth R. Hansen

Sponsorvæg klubhus

Så er der grill

Flag klubhus

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

Nyt fra FGH badminton
FGH badminton har spillet en kvalifikationskamp mod Ringe den 16. maj om
deltagelse til DM, som afholdes den 22.
maj i Århus området. Runderne kunne
ikke nå at blive spillet færdige på grund
af corona og nedlukning, så dem med flest
point kvalificerede sig til DM. Men Ringe
og FGH stod lige, så der måtte en kamp til
at afgøre, hvem der skulle have pladsen.
FGH’s U15 hold (Johannes Bay, Anne Schøt
Seiten, Sofie Schøt Seiten og Marco Bay
Petersen) vandt 5 ud af 6 kampe, hvor nogle
kampe var tætte, mens andre var sikre.
Det DM, der bliver afholdt, bliver et uofficielt DM, da runderne ikke kunne spilles
færdig, men det slår ikke skår i glæden hos
de unge. De glæder sig alle til turen, der nok
bliver uden forældre på grund af corona.
Britta Bay Petersen

Gymnastik

Påskeharen var løs i gymnastikafdelingen
med en lækker Vision
Cakevision havde lavet de smukkeste
og lækreste påskeæg, og gymnastikafdelingen blev sammen med Cakevision, de glade givere af de søde sager til
gymnasterne.
Vi havde sat foreningens gymnaster
stævne ved vores dejlige klubhus, og rigtig mange kiggede forbi i løbet af ugen og
hentede deres æg og fik en lille snak.
Enkelte af ungerne kiggede noget mistroisk på Peter Brink, som uddelte info om
kogetider og passende temperaturer for
tilberedning af æggene – ”husk kun 2-3
minutter i spil-kogende vand”

Det var så dejligt at se jer alle, små og store, unge og ældre, da vi på dette tidspunkt
følte os meget langt fra igen at kunne mødes til gymnastik.
Det blev en herlig uge med mange glade
børn og voksne.
Tusind tak til Cakevision for jeres bidrag
– det blev bemærket, at vi støtter hinanden lokalt.
Vi sættet stor pris på dette samarbejdet.
På gymnastikudvalgets vegne
Sanne Pedersen
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Gymnastik

JUHUUUUUU, vi er i gang igen
Torsdag den 22. april 2021 kunne vi for
1. gang siden december 2020 igen åbne
op for indendørs idræt for aldersgruppen
0-17 år.

2 hold. Det giver lidt mindre træningstid pr.
hold, men vi er glade for, at gymnaster og
forældre alligevel bakker os op og kommer
til træning.

Det var så skønt, at vi igen kunne slå dørene op og mødes og lave Glad Gymnastik og
IdrætsFællesskab - for i hvert fald nogen af
vores mange skønne gymnastik-medlemmer.

I gymnastikafdelingen har vi valgt at fortsætte sæsonen frem til sommerferien, så
de mange tilmeldte på vinterens 2020-2021
hold kan få noget kredit for deres kontingent. I skrivende stund er det nu også blevet
muligt, at træne indendørs for de sidste hold
med deltagere på 18 – 69 + år.

Alle Haletudserne (forældre /barn) var i
gymnastiksalen med træner Liselotte, og i
hallen var både Turbokrudt (0. - 5. klasse) og
ROS (4. – 10. klasse) i aktion.
Tirsdag den 27. april kunne vi også byde velkommen til foreningens mange Minifræsere
(3 - 6 år), som giver den gas i gymnastiksalen.
Endnu må vi kun være 25 personer samlet
indendørs. Det giver selvfølgelig lidt udfordringer, og vi er meget opmærksomme på,
at vi overholder de givne restriktioner. Vi
har opdelt hallen i 3 sektioner, så vi kan dele
børnene på de årgange, de allerede er delt op
i på skolen, og Minifræserne i gymnastiksalen er også så mange, at vi må dele dem i
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Yoga startede kortvarigt udendørs men måtte erkende, at det blev lidt for koldt. Derfor
et det med stor glæde, at vi i GGIF igen kan
tilbyde yoga i foreningen om torsdagen kl.
19:00 -20:00. Se mere på vores hjemmeside
www.ggif-fyn.dk. Maria er klar til at tage
imod jer, der vil være med.
Også vores friske MK-motionister med instruktør Peter Brink i spidsen er igen i gang
i gymnastiksalen om mandagen kl. 19:00 20:00.
Igen i år har vi måttet erkende i GGIF gymnastik, at vores årlige gymnastikopvisning
ikke blev til noget. Det er virkelig ærgerligt,

da det er sæsonens højdepunkt for gymnasterne. Også de årlige overnatninger i klubhuset sammen med Turbokrudt og ROS er
igen i år aflyst.
Men – i gymnastikudvalget knokler vi løs.
Sæsonen 2021-2022 er allerede planlagt, og
vi håber og krydser fingre for, at næste sæson bliver af mere normal karakter.
Stor tak til alle vores forældre og gymnaster,
som bakker op og kommer til træning.
Især stor tak til alle vores dygtige og engagerede instruktører og hjælpetrænere. Uden jer
ingen gymnastik.
Vi ses i gymnastiksalen, hallen og klubhuset
På gymnastikudvalgets vegne
Sanne Pedersen
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Bedemand Brink
ved Peter Brink
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LUNGE, GELSTED OG LUNGHØJ
ANTENNEFORENING

www.energifyn.dk

Mad til festen

Kom forbi og oplev de mange muligheder
Eller ring til delikatessen på tlf. 64 46 14 29

SUPER BRUGSEN EJBY
Møllevænget 1 - 5592 Ejby

ÅBENT ALLE
HVERDAGE
KL. 8.00 - 20.00
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Forår og forsommer i Gelsted Seniorklub
Det lysner over agres felt,
hvor sløve plovspand kravle,
det sortner over Store Bælt
med sol på kirkegavle.
Det lysner i Danmark. Folk bliver vaccineret, og landet bliver åbnet mere og
mere.
Med coronapas åbnes fra den 6. maj:
Biografer, teatre, restauranter, cafeer,
spillesteder og øvrige lokaler, hvor der
udøves kulturaktiviteter.
Forår ved Holmegården
Der er grøde i luften, så der er allerede
kommet 9 lam, og det skotske højlandskvæg har fået nok en lille kalv. Rådyr, gæs
med gæslinger, harer, fasaner og egern ses
i området. I luften ser du den hvide musvåge, den røde glente og havørnen, hvis du
er heldig.

Mandagsholdet arbejder hver mandag ved
Holmegården med vedligehold og reparationer. Det fungerer rigtig godt under Jens
Krogsgårds ledelse. Lige nu skal der laves
forbedringer på det første cowhouse. Derudover har arbejdsholdet lavet et flot lokale til møbler.
I haverne er der travlhed, der fjernes mos,
plantes stauder og sommerblomster og
drivhusene klargøres. Fuglene synger –
det er meget idyllisk. Tænk at så små fugle
kan frembringe så smukke toner. Der arbejdes på højtryk i diverse plantecentre, så
alle kan få lige de smukke blomster/planter/buske, som glæder familien Danmark.
Der er megameget aktivitet i vores område: Folk løber, går og cykler. Til alle tider
møder man nogen. Det er bare så godt, for
man bliver høj af at bevæge sig og får klart
mere energi af det.
Hver mandag kl. 10 til ca. 11.15
er der vandretur, så kom frisk!
Nyt: lørdag kl. 10
er der cykeltur fra Holmegården.

MÅNEDLIGE ARRANGEMENTER:
Første arrangement bliver ”En amatørgeolog fortæller”
Tid: torsdag den 20. maj hos Ole Allan
Jensen kl. 9:30 til 11:30
Sted: Hylkedamvej 41, 5591 Gelsted
Tilmelding: til Ole på tlf. 2073 1885
Antal: max 8 personer pr. gang, så er der
god plads i vores opvarmede udestue. Ole
giver en tår at drikke (øl/vand). Vi ses!
Ole Allan Jensen har lovet at fortælle om
geologiens vidunderlige verden og fremvise eksempler på, hvad man kan finde ved
vores strande. Ole vil vise os sin store private samling.
Strandsten = (krystalline bjergarter)
Fossiler = (forstenede dyr og planter),
mineraler mv.
Vi vil få en indsigt i jordens geologi.
• hvad består en sten af
• hvad er mineraler
• hvor kommer stenene fra
• hvad kan jeg finde i Danmark
• istider osv.
Medtag gerne sten og mineraler til bestemmelse. I kan se frem til et meget interessant arrangement.
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Besøg Stenmuseet i Tarup Davinde
Adressen er: Udlodgyden 52, Tarup
Davinde, 5220 Odense SØ.
På et senere tidspunkt vil Ole Allan, som
er formand for Den fynske Stenklub, invitere interesserede på tur til Stenmuseet i
Tarup Davinde, hvor han vil give en guidet
rundvisning i det flotte stenmuseum.

Andet arrangement bliver:
”Sommerfuglefremvisning”
Tid: torsdag den 27. maj hos Leif Jensen
kl. 9:30 til 11:30
Sted: Hørkærvej 14, 5591 Gelsted
Tilmelding: til Leif på tlf. 2552 5483
Antal: max 6 personer pr. gang, så er der
god plads. Leif er vært ved en kop kaffe.
Leif Jensen har lovet at gøre os lidt klogere på: De forskellige arter af sommerfugle,
deres levevis og levesteder. OG det vigtigste: ”Hvad kan vi selv gøre for at få flere
insekter i haverne.”
Leif Jensen er formand for Den fynske
Insektforening. Han tilbyder at fremvise
og fortælle om sommerfugle fra sin egen
studiesamling. Glæd jer til et meget spændende arrangement.

Grillfesten den 16. juni
Vi håber meget, at vi kan afholde vores
grillfest den 16. juni. I skrivende stund
må vi være forsamlet 75 personer uden
for. Bare på med det varme tøj, så klarer
vi også det.
God sommer til jer alle og på gensyn den
25. august, hvor vi forhåbentlig starter op
igen.
Pas på jer selv og hinanden.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for
Gelsted Seniorklub

Udstillingen indeholder:
• masser af strandsten (de kan findes ved
vores kyster)
• store og mindre bjergarter/sten fra
grusgravene i Tarup Davinde (de inde
holder fossiler/forstenede dyr)
• tavler, der viser istidernes frem- og til
bagetrækning i det danske landskab
• Udstilling af smykker lavet af Den
fynske Stenklubs kreative slibehold
• Udstilling af forstenet træ, sandprøver
og mineraler
• En stor udstilling om grusgravenes
historie
Mere herom senere, men allerede nu kan I
klikke ind på hjemmesiden: davindestenmuseum.dk

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

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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Pizzaria

Valentino

v.Anne-Marie With Martinsen
BESØG VORES STORE
BADUDSTILLING
Statsanerkendt
kosmetiker
Stjernevænget
16,
5592 Ejby
PÅ HINDSGAVL ALLÉ 2 I MIDDELFART
Søndergade 3
Gelsted
Tlf.: 64491333
Dagligt åbent 15-21

20 25 28 02

anne-marie@withshudpleje.dk

Gelsted Mose 2, 5591 Gelsted
www.rosenkjaer-vvs.dk

www.withshudpleje.dk

Tlf. 64 49 22 99

v.Anne-Marie With Martinsen
Statsanerkendt kosmetiker
Stjernevænget 16, 5592 Ejby

Langelandsvej 6, 5500 Middelfart

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

20 25 28 02

anne-marie@withshudpleje.dk
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v.Anne-Marie With Martinsen
Statsanerkendt kosmetiker
Stjernevænget 16, 5592 Ejby

20 25 28 02
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Certiﬁed

Climate Partner
www.haugegruppen.dk
www.Haugeenergi.dk
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Læs mere:

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

www.gelstedbladet.dk

Fakta i Gelsted bliver til Coop365
Ved indlevering af dette skriv ligger
planerne til en 365 graders opgradering på bordet... Og så alligevel ikke.
Der vil ikke ske de store ændringer i selve butikken. Vi skifter farve fra rød til
grøn, og der kommer nyt inventar til visse områder. Flere varegrupper finder nye
pladser i butikken, og ”Scan og betal”
funktionen får egen udgang. Vores personale forbliver det samme, og pr. 1. september får vi igen en souschef tilknyttet.
At vi her knap 2 år efter omdannelse fra
SuperBrugsen til Fakta igen skal lave et
skifte, er måske ikke optimalt men i og
med, vi ser flere positive tiltag i dette
nye koncept, frem for negative, er medvirkende til, at vi tør kaste os ud i denne
omdannelse. Vi går gerne forrest, når vi
ser muligheder.
Butikken holder åben i hele ombygningsperioden. Faktisk vil de mest omfattende
ændringer ske hen over nogle nætter, så
der vil være mindst mulig indgriben i
åbningstiden. Naturligvis kan der være
varer, som ikke lige er til at finde, hvor
de plejer, men vi vil jo gerne have, at I
bliver lidt længere (SMIL).
Vi bestræber os på at informere så meget
som muligt omkring ombygningen via
plancher i butikken, samt på vores Facebook side. Kom endelig og spørg såfremt
du måtte have nogle spørgsmål.
Som de fleste formentlig har læst, vil
ændringen til Coop365 give os mulighed
for flere varer i vort sortiment. Der er allerede nu varer, som vi glæder os til at

kunne præsentere jer for, og skulle I derudover have nogle ønsker, vil vi opsætte
en ”ønskebrønd” – højst sandsynligvis i
form af en postkasse – hvor I kan kontakte os og fremkomme med forslag til
varer, vi skal have i vores lokale butik.
Det er ikke sikkert, vi kan opfylde alles
ønsker, men vi vil i videst muligt omfang bestræbe os derpå.

Vi i butiksrådet samt personalet glæder
os meget til at se det færdige resultat,
som forhåbentlig står klar omkring sommerferie tid.
Stor TAK til alle jer der vælger at handle
lokalt.
På vegne af butiksrådet
Nikolaj Jørgensen og Ann-Britt Larsen

Bliv medlem af

Gelsted Borgerforening
Indbetal blot kr. 25,- for enlige
eller kr. 50,- pr. hustand på:
homebanking konto nr. 6880 - 2825353
eller til et af bestyrelsesmedlemmerne.
Husk at opgive navn og adresse.
Ved fælles hjælp
kan vi styrke lokalsamfundet.
Formand Torben Pløger
Tlf. 24 59 75 79
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BOLIG
BOLIG

Boligudlejning på
Boligudlejning
påVestfyn
Vestfyn

Gelstedbladet på nettet:
Find alle tidligere udgivelser på
gelstedbladet.dk

Serviceside
Lægehuset:
Søndergade 31
Tlf. 64 49 10 27
www.gelstedlaegerne.dk
Lægernes tlf. tid:
Tidsbestilling:
Receptfornyelser:

8:00 - 09:00
9:00 - 12:30
9:00 - 12:30

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

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

5580 Nørre Aaby

Byllerup 14 · 5580 Nørre Aaby
Tlf.2440
24 05
Tlf. 40 25
0525
· www.tsbolig.dk

www.tsbolig.dk

Gelsted Fjernvarmecentral
Tlf. 64 49 18 60
Varmemester: Bent Mouritzen
Formand: Erik Hein
Tlf. 64 49 14 14

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 Plejecenter
Tlf. 88 32 45 24

Gelsted Børnehus
Koldinghave 3
Tlf. 88 88 54 55

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

Vestfyns Dyrlæger
Odensevej 139 - Middelfart
Tlf. 64 41 50 41
Gelsted Skole
Gelstedvej 29

Tlf. 88 88 55 40

Ældreområdet øst:
Tlf. 88 32 45 45

TAXA Fyn
Falck:
Vagtlægen:
Politiet:
Alarm:

Tlf. 64 41 40 55
Tlf. 70 10 20 30
Tlf. 70 11 07 07
Tlf. 114
Tlf. 112

GELSTED
BLADET
samler på
gode historier
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TS Bolig ApS
Byllerup 14 · 5580 Nørre Aaby
Byllerup
14
Tlf. 40 25
24Bolig
05 · www.tsbolig.dk
TS
ApS

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

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

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 velkomne, begynderhold etableres og undervises fra kl. 18.30”

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

Frimærkeklubben i Gelsted
2 månedlige aftenmøder i vinterhalvåret
i håndgerningslokalet på Gelsted skole.
Frimærkets venner, Tlf. 64 49 18 34

Hobbyklubben
Kreative aktiviteter for både børn og
voksne. Kontakt: Ann-Britt Larsen
tlf. 27 15 61 25

Gelsted Borgerforening
Husk hver Torsdag kl. 19.00 arbejdes der
på Holmegården. Alle er velkomne.

Husby-Tanderup-Gelsted spejderne
Præstegaardsvej 17
5591 Gelsted. Tlf. 60 65 12 33
Møde hver tirsdag kl. 17.30 - 19.00

Gelsted Dartklub
Mandag og onsdag fra kl. 19.00
Søndergade 141.
Gelsted Efterløn og
Pensionistforening
Fra september til maj har vi klubdag på
plejehjemmet tirsdag - i lige uger - fra
kl. 14.00 til kl. 16.30. Vel mødt.
www.wix.com/gelsted/pensionist
Gelsted Folkedansere
Vi danser på Gelsted Skole, fra sept. til
april, onsdage kl. 19.15 til 21.45.
Kom og prøv om det er noget for dig.
Husk kaffekurven!
www.gelstedfolkedans.dk
Gelsted Jagtforening
Formand: Lars Mørk Hansen
Mobil. 21 63 84 12
Gelsted Krolf Klub
Sten Blaakilde
Vi spiller hver mandag kl. 14.00 ved
Holmegården fra midt i April
Tlf. 28 94 96 36.

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

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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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
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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
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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.
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9.
GENERALFORSAMLING

JUNI

Vær med til at gøre Gelsted til et endnu bedre sted at bo
Gelsted Lokaludvalg indkalder til ordinær generalforsamling
onsdag den 9. juni kl. 19:00 på Gelsted skole.
Du har nu muligheden for at være med til at udvikle og gøre Gelsted til et endnu bedre sted at bo. I den kommende tid
starter kommunen projektet ”Bæredygtig byudvikling” op i Gelsted.
I arbejdet med ”Bæredygtig byudvikling” skal vi bl.a. skabe samlingssteder. Det kan f.eks. være etablering af en legeplads i naturen, hvor forældre og børn på tværs kan mødes eller mødesteder til unge. Mulighederneer mange.
Så har du lyst til at være med til at udvikle og gøre Gelsted til et endnu bedre sted at bo, så mød op til generalforsamlingen i Gelsted Lokaludvalg, onsdag d. 9. juni kl. 19:00 på Gelsted skole. Du kan også tage fat i et af medlemmerne i
lokaludvalget, hvis du vil vide mere.
På vegne af Gelsted Lokaludvalg
Morten K. Thomsen
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www.fhbyg-gelsted.dk

4
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Vi er
medlem af

poul@fhbyg-gelsted.dk

Ejby Apotek

Algade 11, Ejby · Tlf. 63 46 51 00

Tlf: +45 6449 1530
Kingstrupvej 140
5591 Gelsted

Aarup Apotek

Poul Jensen

40781100

Bredgade 60, Aarup · Tlf. 63 46 51 05

Nørre Åby Apoteksudsalg
Østergade 34, Nørre Åby · Tlf. 63 46 51 08

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

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
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