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Eller efter aftale.
www.hempokaler.dk



www.gelstedbladet.dk

4

Gelsted er inde i en positiv udvikling
Til efteråret vil Gelsted Lokaludvalg 
sammen med Middelfart kommune 
igangsætte bæredygtig byudvikling i 
Gelsted. Vi er begge, som medlemmer 
af byrådet, udpeget til at deltage i 
denne proces, og vi ser frem til arbejdet 
med at få udarbejdet en ny udviklings-
plan for Gelsted. Det er vigtigt, at der er 
stor opbakning til det, så de rigtig gode 
ideer kan komme med; så kom endelig 
til opstartsmødet.

Gelsted har en meget frodige natur med store 
skove, og afstanden til stranden er heller ikke 
stor. At naturen er vigtig viste den rundring-
ning, som kommunen foretog i forbindelse 
med igangsættelsen af bæredygtig byudvik-
ling. Naturen er det, der er allervigtigst, sagde 
borgerne over hele kommunen.  Det er der 
grund til at glæde sig over, mener vi.

Infrastrukturen er god. Med en placering i 
den østlige del af kommune og med både 
togstation og nærhed til motorvejen, er der 
mange, der ønsker at bosætte sig i området. 
Byrådet har i løbet af de sidste 4 år besluttet 
at etablere 32 nye lejeboliger i Gelsted, heraf 
er de 20 allerede opført. Nye borgere giver 
nye medlemmer i foreningslivet og kunder 
i butikker og hos virksomheder. Et stabilt 
børnetal skaber ligeledes gode rammer for 
de kommunale institutioner fremadrettet. 
 
Gelsted har et fantastisk børneunivers og 
dagplejere i området. Området er et godt og 
trygt sted at bo for børnefamilier. Vi har i 
denne byrådsperiode fået gennemført den 
manglende cykelsti gennem Kingstrup. 
Sagen blev taget op i teknisk udvalg og 
sammen med repræsentanter for skolebe-
styrelser, lokaludvalg, børn der cyklede, 
forvaltning, borgere i Kingstrup og poli-

tikere lykkedes det også at finde en mulig 
løsning, som alle kunne bakke op omkring.

Gelsted Bladet kan læses både online og i 
trykt udgave og til stor glæde for alle byens 
borgere. Bladet har en vigtig funktion i for-
hold til at informere og skabe byens identi-
tet. Der er vel ingen, ung som gammel, som 
ikke lige checker op på de lokale nyheder 
her? Gelsted har også en hjemmeside, som 
drives af Gelsted Handel og Erhverv. Det 
er flot, at handelslivet er med til at skabe en 
platform, hvor arrangementer kan slås op, 
og det understøtter fællesskabet i byen. 

På Holmegården holder Borgerforeningen 
til, som driver mange lokale initiativer. Des-
værre er Gelsted Marked blevet aflyst af et 
par omgange, men vi ser frem til 2022 og 
håber på stor opbakning fra foreningerne, 
som bidrager med et stort frivilligt arbejde. 
Borgerforeningen har, for at skabe indtæg-
ter, sat nye initiativer i gang.  Senest blev der 
holdt en fantastisk koncert med ”Smukke 
Møller”. Tak til de lokale ildsjæle for jeres 
store engagement. Vi håber på flere uden-
dørs koncerter, når vejret tillader det. 

Seniorklubben har også til huse på Hol-
megården. De mødes med regelmæssige 
mellemrum og arrangerer også ture rundt 
i landet. Det sociale fællesskab har en vig-
tig rolle i forhold til at forebygge ensomhed 
og skaber tryghed og glæde. Mange spiller 
kort, lærer at betjene en PC eller spiller krolf 
hos Krolfklubben på græsplænen ved huset, 
som Borgerforeningen lige har erhvervet. 

Den gamle hovedbygning til Holmegården, 
som går under navnet Holmehuset, trænger 
til mere end en kærlig hånd, men perspek-

tiverne er store for at skabe endnu bedre 
rammer for foreningslivet. Vi håber, at by-
ens borgere og erhvervslivet vil bakke op 
omkring istandsættelsen, og så vil vi arbej-
de for, at kommunen og fonde kan bidrage 
med resten.

Vi har et stort fokus på, at byen løbende skal 
udvikle sig, og at det skal være et attraktivt 
valg at bosætte sig samt etablere og drive 
egen virksomhed. Vi har begge fokus på, 
at kommunen skal have de rigtige varer på 
hylderne, for Gelsted skal holdes i gang og 
udvikles også fremadrettet. Og apropos de 
rigtige varer på hylderne, så har COOP 365 
lige udvidet den tidligere Fakta butik i byen 
til det nye og større koncept.  

Ligeledes har vi i denne periode forhandlet 
om et større tilskud til idrætsforeningerne i 
Middelfart kommune, 25 års reglen kunne 
vi desværre ikke få afskaffet, men alligevel 
er tilskuddet blevet hævet til G.G.I.F.

Trods partiskel har vi et godt samarbejde i 
byrådet. Vi har kendt hinanden i mange år, 
og vi er også begge tidligere formænd for 
Gelsted lokaludvalg. Vi mener begge, at det 
har en afgørende betydning for byen, at vi, 
når der kommer sager som f.eks. ændring af 
genbrugspladsstrukturen, kan samarbejde 
om at finde fælles løsninger.  Det er vort øn-
ske at skabe de bedste rammer for lokalom-
rådet. Vi stiller os også gerne til rådighed, 
hvis du, din forening eller din virksomhed 
har lyst til at få en snak om, hvad du tænker 
at der fremover skal være fokus på.

Kim Lund & Per Vismark

Klinisk Fodplejer
Anne Petterson Tlf. 20 43 20 77

Sundhedshuset 
Søndergade 5 - 5560 Aarup 

Tlf. 20 43 20 77
www.annemona.dk

Lungeskovve j 27 
5591 Gelsted  

Eik-ts@hotmail.com
CVR nr 33898924

BRAMSENS  
HAVESERVICE
• 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
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Vildskab i Gelsted Børneunivers
Det gik vildt for sig første torsdag i 
september, da Kathrine Turner fra kon-
sulentfirmaet Vildskab var med til at 
sætte fokus på udendørs læringsmiljøer 
og biodiversitet i børnehøjde.

Alle børn og voksne i Gelsted Børneun-
ivers var inviteret til en inspirerende te-
maaften med fællesspisning og hyggelige 
familieaktiviteter for både store og små. 
Arrangementet var tilrettelagt i samarbej-
de med Katrine Turner, der er biolog og 
kendt fra ”Giv os naturen tilbage” og ”Vil-
de haver – gør det selv” på DRTV. Hun har 
med konsulentfirmaet Vildskab været med 
til at sætte biodiversitet på dagsordenen og 
arbejder for mere mangfoldighed i både 
private haver og kommunale anlæg. 
 
 

Siden foråret har hun været tilknyttet et 
projekt på Gelsted Skole, der har til formål 
at forbedre de udendørs læringsmiljøer og 
sætte fokus på biodiversitet. Der er alle-
rede på nuværende tidspunkt sket en del 
forandringer med vildere natur, og det er 
planen, at der skal ske flere tiltag over de 
kommende år.

Solen skinnede fra en skyfri himmel, da 
aftenens program startede i skolegården 
med en kort velkomst ved skoleleder An-
ders Fæster Nielsen. Herefter var der tre 
forskellige aktiviteter placeret rundt om-
kring på skolens område. I festsalen for-
talte Katrine Turner i korte oplæg om, 
hvad der allerede er sat i gang på skolen og 
hvilke tiltag, der er planlagt over de kom-
mende år. Ved skoven bag SFO-bygningen 
var der NaturBingo med en naturvejleder, 

og ved den gamle inspektørbolig var der 
mulighed for at afprøve app’en Seek, der 
ved hjælp af billedgenkendelse kan identi-
ficere planter og dyr i naturen. 

Aftenen sluttede af med fællesspisning i 
skolegården, hvor der var pyntet festligt 
op med vilde blomster og bordkort, som de 
mindste elever havde fremstillet med flotte 
tegninger af planter og insekter.

Janne Bredgaard Madsen

www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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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 www.bramsenblomsterogrens.dk

Nørregade 15, 5592 Ejby 
Tlf. 64 46 12 56

Blomster og buketter  
 til hverdag og fest.

Smukt begravelsesbinderi.
Vask og rens af tekstiler.
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Open Air-koncert
Da regeringen i starten af sommeren 
meldte restriktioner ud gældende for 
august måned, måtte vi i Gelsted Bor-
gerforening indse, at det desværre igen 
ikke var muligt af afholde Gelsted Mar-
ked. Markedet blev aflyst, men vi havde 
samtidig en stor lyst til at skabe noget, 
der kunne afvikles inden for de rammer 
og restriktioner, der var udmeldt. 

Vi købte Holmehuset med tilhørende have 
i 2019 og har flere gange, også inden købet, 
talt om, hvor spændende det kunne være at 
afholde en koncert i haven. Vi havde booket 
”Smukke Møller” - et Kim Larsen/Gaso-
lin kopiband - som skulle have spillet til 
Gelsted Marked 2021. Vi blev i bestyrelsen 
enige om at holde fast i denne booking og 
realisere tankerne om en Open Air-koncert 
i haven på Holmegaarden. Vi har afholdt 
Gelsted Marked i mange år, hvilket betyder, 
at vi har opnået en masse erfaring omkring 
at afvikle et marked, men dette var noget 
nyt.

Der er mange ting der skal være på plads 
for at afholde en koncert. Beredskabspla-
ner, skilteplaner, ansøgninger, bevillinger, 
billetsalg, hjælpere og ikke mindst en kon-
certplads, der skal gøres klar og præsentabel 
for at skabe de ideelle forhold og den rigtige 
stemning for vores gæster. Men vi fik styr 
på det hele. 

Vi offentliggjorde koncerten via Facebook 
og opslag i butikker i omegnen, men syste-
met til billetsalget skabte en del udfordrin-
ger, så salget kom desværre lidt sent i gang. 
På trods af udfordringer kom dagen, og det 
var en fornøjelse at se, hvordan hyggen og 
stemningen bredte sig i haven efterhånden, 
som gæsterne kom. 

Vi havde efter anbefalinger fra ”Smukke 
Møller” hyret et opvarmningsband, der hed-
der ”Rockfour”. De spiller 80-90’er musik 
og gjorde det virkeligt godt, så stemningen 
var høj, da ”Smukke Møller” gik på scenen, 
og folk skrålede med på bl.a. ”Kvinde min” 
og ”Rabalderstræde”.

 
Vi havde ikke fået solgt så mange billetter, 
som vi kunne have ønsket, men de gæster, 
der var tilstede, gav os mange rosende ord og 
havde en fed og hyggelig aften. Flere gæster 
udtrykte, at de håber, vi laver et lignende ar-
rangement en anden gang.

Gelsted Borgerforening vil gerne sige tusind 
tak til alle, der kom og deltog i koncerten og 
skabte den fantastiske stemning, samt en 
kæmpe tak til alle vores sponsorer og for-
eninger, som gjorde det muligt at afholde 
den. 

Tomas Jakobsen
Formand Gelsted Borgerforening

  

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!
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Omrokering i Gelsted  
Borgerforening’s bestyrelse
Vi har i Gelsted Borgerforening kon-
stitueret bestyrelsen på ny, da Torben 
Pløger gerne ville træde tilbage som 
formand. 

Ved vores generalforsamling i maj valgte 
Torben at fortsætte frem til, vi fandt en 
god løsning, hvilket er lykkedes nu.

Vi i bestyrelsen vil gerne sige stor tak for 
den kæmpe indsats, Torben har ydet i hans 
tid som formand og er glade for han fort-
sætter i bestyrelsen.

Jeg har været medhjælper til Gelsted Mar-
ked i ca. 22 år samt været en del af besty-
relsen de sidste 6 år og har efter mange 
overvejelser valgt at stille op som ny for-
mand – selvfølgelig kun hvis der var op-
bakning fra resten af bestyrelsen.
Vi afholdt et konstituerende møde den 
27. august 2021 og bestyrelsen ser herefter  
således ud:

Formand – Tomas Jakobsen
Næstformand – Kim Hansen
Kasserer – Niles Erik Bentholm
Sekretær – Katrine Svane Thomsen

Bestyrelsesmedlemmer:
Torben Pløger
Brono Schjødtz
Rasmus Alexandersen
Lone Nørreskov
Martin Schjødtz Laugesen

Suppleanter:
Torben Andersen
Svend Thorup
Brian Schouborg Jørgensen

Tomas Jakobsen
Formand Gelsted Borgerforening

VENDS 21
Lokalhistorisk årbog med 7 artikler om livet på Vestfyn i gamle dage.

Fra landboliv til fritidsliv på Baaring Kystvej af Grete Havndrup, Baaring
Malermester Petersen i Strib af Ole Fevejle Leegaard, Strib.
Lærer Hasseriis i Gamborg af Eskild Hasseriis Gormsen, Brenderup
Indslev-hvad arkæologien fortalte af Bente Bech og Maria Lauritsen, Odense.
Koppedød og vaccination i Vejlby af Poul Christensen, Strib.
Generalløjtnant v. Sundt, Middelfart af Bent Behrendt Jørgensen, Viborg
Barn og ung i Middelfart af Karen-Lisbeth Vognsen, Middelfart.

Bogen udkommer fredag den 5. november og vil være i handelen i boghandelen, 
arkiverne og udvalgte supermarkeder i hele Middelfart kommune til 135 kr.

Venlig hilsen Vends Herreds Udgiverselskab 
formand Hans Jensen

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

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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6. klasse på lejrskole i Esbjerg
På Gelsted Skole er der tradition for, at 
eleverne kommer på lejrskole i 6. klasse. 
Turen var i starten af september og gik i 
år til Esbjerg. Der var planlagt lærerige 
undervisningsforløb med fokus på vores 
fælles danske historie og kultur. 

Efter ankomst og indkvartering på Esbjerg 
Danhostel midt på dagen mandag blev re-
sten af dagen brugt på at lære byen bedre 
at kende. På den fælles gåtur rundt i byen 
fik eleverne set vandtårnet og flere forskel-
lige kirker. Sidst på dagen var der lidt tid på 
egen hånd, hvor de i små grupper fik lov til 
selv at gå rundt, kigge på butikker og shop-
pe lidt.

Tirsdag var der arrangeret et undervis-
ningsforløb på Fiskeri og Søfartsmuseet, 
der hed ”Bag om kulissen”. Her fik elever-
ne mulighed for at se og røre ved mange 
forskellige ting bl.a. kranier, karantænefisk 
og søstjerner, og til de flestes store fornøjel-
se fik de også lov til at dissekere tiarmede 
blæksprutter. Dagen sluttede af med en tur 
rundt på havnen og op til ”Mennesket ved 
Havet”, de fire store hvide mænd, der ser ud 
over havet.

Onsdag gik turen til Ribe og vikingecente-
ret, hvor der var booket både guidet rund-
visning og forskellige aktiviteter. Eleverne 
så falkonershow, prøvede at skyde med bue 
og pil og fik lov til slå deres egne mønter. 
Om eftermiddagen var der rundtur i den 
gamle bydel, hvor de så Ribe Domkirke, 

slusen og Danmarks første hovedgade.
Torsdag skulle der pakkes sammen og 
ryddes op på værelserne. Turens sidste 
planlagte aktivitet var et besøg på Esbjerg 
Museum og udstillingen ”Danmark under 
besættelsen”. Eleverne var godt forberedte, 
da de inden lejrskolen havde arbejdet med 
emnet på skolen. 

Det var en rigtig god tur for både elever og 
lærere. Et lejrskoleophold styrker trivslen 
og sammenholdet blandt eleverne i klassen, 
og der er rigtig meget god læring i at opleve 
den danske historie og kultur sammen med 
sine klassekammerater.
 

Janne Bredgaard Madsen  
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Nyt fra Gelsted Krolf Forening
I midten af april, hvor coronaskyen let-
tede, og foråret piblede frem, begyndte 
Gelsted Krolferne at røre på sig.

Krolfbanen blev gjort klar og på ingen tid 
var krolfspillet i gang. Banen er den store 
græsplæne ved Holmegården, og den har 
18 huller.

Vidste du i øvrigt, at krolfspillet i den vari-
ation, vi spiller her i Danmark, er opfundet 
i det nærliggende Nr. Åby af Frits Oswald 
Henriksen, der på en ferie 1973 ved Hjör-
nared Söen i Sverige spillede det for første 
gang på en 1-hulsbane uden navn.

Første gang det blev spillet i Danmark var 
i Nr. Åby i 1981, hvor der blev anlagt en 12 
hullers bane.
Tilbage i Gelsted: Her mødes medlemmer-

ne hver mandag og spiller banen igennem 
et par gange og bagefter samles vi til en 
hyggelig eftermiddag med kaffe og kolde 
drikke.

Den 2. juli havde Lokaludvalget i Gelsted 
arrangeret bagagerumsmarked på Bytor-
vet, og her stod Krolfforeningen for gril-
lpølserne og drikkevarerne.

Den 12. juli havde vi vores årlige sommer-
fest, hvor der blev disket op med grillmad 
og en stor salatbar, og vi hyggede os ge-
valdigt med fællessang og hjemmelavet 
dessert og kage til kaffen.

Gelsted Krolf Forening - Sten
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Ernst, Minna og Bent fortæller om  
starten på Gelsted Seniorklub
Forår 1996
Ernst Lund fortæller:
Arne Rasmussen kommer på besøg. 
Han vil gerne oprette en efterløns- og 
pensionistklub i et ledigt lokale på 
Holmegaarden.

Ernst lund kontakter Jørgen Jørgensen og 
Jørgen Danny, som også er gået på efter-
løn. De vil godt være med. 

Stiftende generalforsamling med delta-
gelse af 23 personer.

Den første bestyrelse blev: 
Jørgen Jørgensen (formand)
Minna Hansen (næstformand)
Kirstine Koch (kasserer)
Jørgen Danny (sekretær)
Ernst Lund (bestyrelsesmedlem)
Bent Mejlsing (revisor)
Frede Saabye (suppleant)
Svend Ø. Hansen (suppleant)
 

Der var dannet en sådan klub i Aarup, 
hvor Ellen Nielsen havde indmeldt sig. 
Hun sørgede for, at vi fik starthjælp der-
fra, idet et par bestyrelsesmedlemmer 
kom og forklarede om deres arbejde.

Vi fik et eller andet beløb fra kommunen 
til starthjælp, og der blev blandt andet køb 
et klaver, hvorpå der blev spillet til vores 
morgensang. Ellen var den første pianist.

Arne Rasmussen har været en særde-
les vigtig person i forbindelse med op-
starten af Gelsted Seniorklub, fortæller 
Ernst Lund videre. Bent Nielsen er helt 
enig heri og tilføjer, at Arne skal have en 
stemme i jubilæumshæftet.

Minna Hansen udtaler: 
Vi lavede så mange ting fra starten af. Vi 
havde gymnastik og dans i en kæde, Tage 
Hansen arrangerede fisketure til Børges 
put & take sø, og bowlingture til Assens, 
og så fik vi jo petanque. Vi hjalp jo hin-

anden alle sammen – både mand og kone 
hjalp til i bestyrelsen. 

Jeg gik ud af bestyrelsen, da jeg fik bør-
nebørn. Så synes jeg ikke, der var tid til 
bestyrelsesarbejde mere.

Bent Nielsen fortæller:
Petanquebanen blev indviet den 25. sep-
tember 1996. Arne Rasmussen og Ka-
ren Jensen deltog fra Ejby Kommune, 
da borgmesteren var forhindret. Minna 
klippede snoren. Gelsted håndværkere og 
handlende sponsorerede materialerne, og 
klubben udførte den.

I starten havde man ikke et køleskab, så 
Gerda ”Post” tog tingene med hjem i eget 
køleskab.

Lokalet på førstesalen er dels blevet til 
af genbrugsmaterialer og nye ting. Der 
blev startet helt fra scratch, da lokalet 
skulle renoveres. Det var et halmloft 
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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

med træbjælker og cementgulv. Bjælker-
ne blev savet ned, og nye jernbjælker fra 
Hygindsmeden blev lagt op. Udenpå kom 
der genbrugstræ fra brandtomten over 
for slagteren. Masser af genbrug, således 
blev sømmene trukket ud af gulvbræd-
derne, for derefter at blive rettet ud og 
genbrugt. Arne Rasmussen var fantastisk 
til at finde stumper, som kunne bruges i 
renoveringen. Alle døre er genbrug, og 
døren ind til depotet har siddet hjemme 
hos Jørgen Kock. 

Arnfred Jensen lagde fliser + lavede den 
lige trappe. Leo hjalp med at lave den 
”skæve trappe”, og Leos kone, der var 
ansat ved Ejby Kommune, hjalp med teg-
ninger og byggetilladelser. Jørgen Mat-
thiesen har fået lamperne fra TV2 og 
har installeret dem. Alt det elektriske har 
Jørgen klaret. Desuden er det Jan Niel-
sen og Jens Krogsgård, vi kan takke for 
varmeinstallationen. Radiatorerne er alle 
genbrug.

Gulvet kommer fra Velux. Det er sim-
pelthen præcis det gulv, der blev brugt til 
dansegulv, når GB holdt de store fester 
nede i Gelsted Hallen. 

”Vi var endda så heldige, at der fulgte 
gulvlæggere med fra GB, så det kunne 
ikke være nemmere”. 

Vinduerne er fra Velux, og oprindeligt 
skulle der ikke være vinduer i skunken; 
men 20.000 kr. fra Velux Fond gjorde det 
muligt at få de helt rigtige vinduer, som 
kan åbnes helt, og dermed opfylder de 
brandmyndighedernes krav. Det betyder 
også, at det er et dejlig lyst lokale. 

Inge Nielsens gamle køkken blev brugt i 
salen, og nu fungerer det som det fineste 
køkken.

Erik Pedersen kæmpede for at skaffe 
penge til liften. Det lykkedes for Erik at 
samle 80.000 kr. ind; dels fra lokale er-
hvervsdrivende, foreninger og medlem-
mer af seniorklubben.

Det har været et STORT arbejde at få sat 
det flotte mødelokale i stand. Der blev ar-
bejdet på sagen hele ugen, og om torsda-
gen hjalp Gelsted Borgerforening til.

Hilsen bestyrelsen 
for Gelsted Seniorklub



www.gelstedbladet.dk www.gelstedbladet.dkwww.gelstedbladet.dk

12

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

ÅBENT ALLE DAGE 

8.00 - 21.00
Gl. Odensevej 3 · 5591 Gelsted

 

GELSTED BLADET 
samler på 

gode historier
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Charlotte Karlsen Juul Thomsen har 
ønsket afsked fra sit embede
Menighedsrådene er af Fyens Stift d. 11. august blevet orienteret om, at Charlotte Juul 
Thomsen har ansøgt om og er blevet bevilget afsked fra sit embede som sognepræst i 
Gelsted og Tanderup.

P.g.a. sygdom mener Charlotte ikke, at hun har de kræfter der skal til for at varetage et 
fast embede nu.

Menighedsrådene har naturligvis fuld forståelse for Charlottes beslutning og ønsker alt 
godt for hende og hendes familie.

TANDERUP KIRKE 
DØBTE 
3. juli Elliot Robert Stubkjær  
Nielsen, Gelsted.

10. juli Storm Winther Nielsen, 
Gelsted.

VIET 
3. juli  Celia Stubkjær Nielsen og 
Mikkel Nielsen, Gelsted.

DØDE 
21. juli Kim Hofman 
Funder-Schmidt, Håre.

12. august Arne Øbro Hansen, Håre.

GELSTED KIRKE 
DØBTE 
4. juli  Alfrida Hougaard Madsen, 
Gelsted.

4. juli  Iben Blomstrøm Lohmann,  
Middelfart.

10. juli Nohr Bundgaard, Gelsted

8. august Esther Vestergaard  
Nielsen, Gelsted.

VIET 
10. juli  Camilla Bundgaard og 
Bjarke Bundgaard, Kingstrup.

21. august Line Thinggaard og  
Sebastian Gydesen Thinggaard, 
Kingstrup.

DØDE 
23. juli Karsten Max Gudberg, 
Gelsted.

3. august Gerda Anna Hansen, 
Gelsted.

Efterårsprogram for  
Gelsteds sognecafé
14. oktober 
Krigsårene ”1940 til 1945” - ved Erik Jacob Petersen.

28. oktober Emnet et åbent.

11. november Emnet er åbent.

25. november Juleafslutning.

Vi mødes 10:00 og får lidt at drikke. Der vil være et lille indlæg,  
og klokken 11:30 får vi en lille lun ret, og så slutter vi omkring 12:00.  
Følg med her på hjemmesiden og i glasskabet ved ”Fakta”.

Hvis I mangler kørelejlighed, kan I ringe til Per på 2984 8659,  
så bliver I hentet.

På gensyn! 
Hanne og Per
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Billeder fra konfirm
ationerne 

Billeder af fotograf Tom
m

y Andersen – Photo by Fritte
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Billeder fra konfirm
ationerne 

Billeder af fotograf Tom
m

y Andersen – Photo by Fritte

 
Vi reparerer også din bil 

 
Husby Auto Storegade 23 
5592 Ejby - Tlf. 64781446 

Vi reparerer også din bil

Husby Auto Storegade 23 
5592 Ejby - Tlf. 64781446

Dametøj i alle størrelser
www.susannem.dk

Nørregade 5 - Ejby - Tlf. 64 46 15 49

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
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Konfirmationsundervisningen 
frem mod jul
Så er det ved at være tid til konfirmations-
forberedelsen, og vi i Gelsted og Tanderup 
menighedsråd har fundet frem til følgende 
konstellation:

Underviserne vil frem til jul være Mathias 
Thorsson, der er uddannet antikhistoriker 
og medlem af Gelsted menighedsråd og 
Kim Jacobsen, der er vikarierende præst i 
Gelsted og Tanderup kirker.

Der er fysisk konfirmandinskrivning i sog-
nehuset i Gelsted 28. oktober 2021 16:00-
18:00. Man kan også melde sig til kon-
firmandundervisning på folkekirken.dk. 
Læs mere herom på vores hjemmeside.
 

Undervisningen bliver frem mod jul til-
rettelagt som tre lørdagsgange, og efter jul 
vil undervisningen forløbe hhv. tirsdag og 
torsdag morgen frem mod konfirmationer-
ne i foråret.

Lørdagsundervisningen frem mod jul fore-
går i Gelsted sognehus og ligger som følger:

• Opstart - 6. november 10:00-13:00
• Undervisning - 27. november 10:00-13:00
• Juleafslutning - 11. december 10:00-13:00

Desuden kan vi allerede nu informere om, 
at der efter jul vil være undervisningsstart 
hhv. tirsdag den 1. februar og torsdag den 
3. februar klokken 7:50 i Gelsted sognehus.

Første advent  
synges ind med 
fælles gudstjeneste 
søndag den  
28. november
Vi holder fælles julegudstjeneste i anled-
ning af 1. advent.  
 
Gudstjenesten afholdes 16:00 i Tanderup 
kirke v. Kim Jacobsen.

Vil du konfirmeres i Tanderup eller Gelsted Kirke 2022?

 

- Cakevision -
Det søde køkken

 

Chokolade-, dessert- og kagekurser 
info@cakevision.dk   www.cakevision.dk  
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Hobby og salgsudstilling
i Ørslev Forsamlingshus 

Søndag den 24. oktober kl. 10 til 16 

Mange udstillere viser fine ting frem, 

og der er mulighed for en god handel 

Lokalhistorisk arkiv – Maskinstrik - Filt 

Gaveartikler - Orkis - Biosol rengøringsartikler 

Aloe Vera - 3D kort - Garn - Shangri la 

Keramik – Silke - Kurve - Billeder 

Karklude – Grydelapper 

Blomster - Frugt og meget mere 

Aksel holder på parkeringspladsen med sin vogn 

Tag dine sløve knive og sakse med 

Aksel sliber dem, så de bliver som nye 

Kig ind til en spændende 
udstilling! 

Fri entré 

Kaffe, kage, smørrebrød, øl og vand kan købes 

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

Badminton

FGH badminton  
– Ny spændende sæson
Så har vi endelig fået gang i en ny bad-
minton sæson; forhåbentlig uden de ud-
fordringer der har været i sidste sæson.

Vores ungdomsafdeling er kommet godt 
i gang, og der er kommet flere nye spillere 
samtidig med, at vores gamle spillere hel-
digvis også er i gang igen. Der er dog stadig 
plads til flere, både i Gelsted mandag fra kl. 
17:00 til 18:00 og fredag i Ejby kl. 16:00 til 
17:00 og kl. 17:00 til 18:00 - så mød bare op 
og se om det er noget. Vi har ketchere man 
kan låne indtil man selv får købt en. Prisen 
for en hel sæson er 675,- kr.

Til trods for den lange nedlukning i sidste 
sæson, så lykkedes det at afvikle DM for 
ungdomshold, og her havde FGH to hold 
med. De skulle lige igennem en kvalifikati-
onskamp hver mod et andet fynsk hold, som 
begge blev vundet, og så var det afsted til 
DM. Her fik begge hold nogle gode kampe, 
som dog ikke rakte til medaljer. Men godt 
gået, når man tænker på, at det var med min-
dre end en måneds træning.

Den 27. september afholdt Middelfart kom-
mune et arrangement, hvor alle idrætsfolk 
i kommunen, der har vundet titler til VM, 
EM, NM, DM og Fynsmesterskabet skulle 
hædres. Dette ikke har været afholdt de sid-
ste to år pga. Corona, så man havde samlet 
alle, der har vundet siden 2018. Her var vi 
godt repræsenteret med i alt 8 ungdomsspil-
lere, der har vundet FM i en eller flere ræk-
ker.

Vi har fået godt gang i vores Miniton hold, 
som er badminton/leg for 4 – 7-årige sam-

men med en forælder. Vi kan sagtens være 
flere, så mød bare op i Ejby Hallen fredag kl. 
17:00 til 18:00. Prisen er kun 400,- kr. for en 
sæson, og så får man både ketcher, drikke-
dunk og bluse (gælder dog kun barnet).

I voksenafdelingen er der også godt gang i 
den med enkelte ledige motionsbaner og 
pladser på vores fællestræninger, bl.a. vores 
damehold der spiller torsdag i Gelsted. Hvis 
man har lyst til at høre mere om, hvornår 
man som voksen kan spille, så gå ind på vo-
res hjemmeside FGHFYN.DK.

Til sidst lidt reklame for foreningsdagen i 
Ejby lørdag den 20. november. Her kan man 
møde FGH og de øvrige klubber, der holder 
til i Ejby og for nogens vedkommende også 
i Gelsted. Der vil være en masse aktiviteter 
for børn og voksne. Der vil senere komme et 
program i lokalavisen og ved opslag.

Lars Jensen, ungdomsleder FGH

Gymnastik
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Gymnastik

Glad Gymnastik & Idræts Fællesskab 
Torsdag den 24. juni 2021 var en dejlig 
dag i gymnastikafdelingen. De 3 børne- 
og ungdomshold, som vi havde trænet 
corona-forlænget sommergymnastik sam-
men med, fik lov til at lave en mini-opvis-
ning. 

Først Minifræserne (3-6 årige), der-
næst Turbo-krudt (6-12 årige) og til sidst 
ROS-holdet, (11-16 årige). Hvert hold hav-
de lavet et super fint program, som de på 
denne dejlige juni-torsdag kunne fremvise 
for forældre og bedsteforældre. 

Det var SKØNT og lugtede lidt af rigtig 
opvisning. 

NY sæson i gang = op af sofaen 

I uge 36 er den nye sæson skudt i gang. Og 
nu krydser vi fingre og beder til, at hver-
dagen er tilbage, også på idræts- og fælles-
skabsfronten.

Vi har dygtige og engagerede instruktører, 
som er klar til at tage imod store som små. 
Vi synes vi har et alsidigt program og til-
byder gymnastik til alle fra 0 – 110 år. 

Der er 4 børne- og ungdomshold og 2 
voksenhold, MK-Motion og Micks Herre-
hold. 

Derudover har vi også stadig både floor-
ball, yoga og spinning. 

Tjek programmet på www.ggif-fyn.dk  - vi 
glæder os til at se dig. 

Har I spørgsmål er I meget velkomne til at 
kontakte os i udvalget – du finder info på 
hjemmesiden. 

På vegne af gymnastikudvalget, Sanne 

Vi har brug for alle – og alle har brug for nogen
For bare 1,5 år siden var der ikke mange, 
som i deres vildeste fantasi kunne fore-
stille sig, at vi i Danmark og hele verden 
kunne blive sat i stå så brat, som det 
skete i foråret 2020. Corona og Covid-19 
lagde en dyne over os alle, og måske har 
det været sundt for mange mennesker, 
helt ufrivilligt, at trække stikket ud nogle 
måneder og kun koncentrere sig om det 
helt nære. 

Ret hurtigt kom snakken dog i gang om-
kring de manglende fællesskaber og vores 
mangel på sociale oplevelser og samvær med 
hinanden. 

Tiden er gået og vores hverdag begynder at 
ligne det, vi husker fra før marts 2020. 
Mange foreninger led dog allerede inden 
Covid-19 under manglende frivillige og fal-

dende medlemstal. Vi vil derfor bare gerne 
sige at; 

I GGIF er vi klar til at modtage jer 
alle sammen

Vi er en forening, som tilbyder flere mulig-
heder for motion, fællesskab og socialt sam-
vær. 

Den 1. juli er banko startet op igen – de er at 
finde i Gelsted Forsamlingshus hver torsdag. 
Find dem også og følg med på Facebook. 

Fodboldafdelingen har en blomstrende se-
niorafdeling og har også hold at tilbyde til 
børn og unge i alle aldre. 
Det samme har gymnastikafdelingen, som 
også tilbyder floorball, yoga og spinning. 

E-sporten er også under udvikling – hvis det 
er noget for dig. 

Vi mangler sådan set bare, at alle kommer 
ud af deres hjemlige rede og søger samværet 
og foreningslivet igen. Det er sundt for både 
krop og sjæl. 

Du finder masser af oplysninger om vores 
hold samt personer at kontakte på forenin-
gens hjemmeside www.ggif-fyn.dk. Du kan 
også følge os på Facebook: Gelsted Gymna-
stik og Idrætsforening 

Vi glæder os til at tage imod dig. 
På bestyrelsens vegne, Sanne  
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Energien er tilbage!
OK giver 30% ekstra   
i sponsorstøtte

Ekstra støttekroner det næste år
Vi tror på, at foreningsliv og fællesskaber giver energi til Danmarks lokal-
samfund. Og vi ved, at mange foreninger og klubber har været udfordrede 
af nedlukninger. Men vi går heldigvis mod lysere tider – og sammen med 
vores forhandlere giver vi 30 % ekstra i sponsorstøtte det kommende år, så 
din forening lidt hurtigere kan komme tilbage for fuld styrke.

Du kan støtte din lokale forening eller klub ved at få et gratis OK Benzinkort 
eller tanke med OK’s app. For jo mere du tanker, jo mere støtter du.

Se mere på ok.dk/30ekstra

21
07

9

OK Sponsorat til 
GG&IF - nu med 
30 % ekstra
Her får vi i Gelsted G&IF overrakt den 
imponerende check for OK-sponsoratet 
på hele kr. 31.256,26 af Nicolaj, bestyrer i 
vores nye flotte COOP 365 butik. 

Tusind tak til alle jer i vores lokalområde, 
som tanker brændstof mm. hos OK. 

Det er af stor betydning og er en uvurderlig 
hjælp til vores idrætsforening. 

TUSIND tak for jeres opbakning.

Kim Lund,
Formand GG&IF 

I GG&IF mangler vi en fitness-instruktør
Vi kunne rigtig godt tænke os at tilbyde 
Fitness / crossfit træning / cirkeltræning 
– men vi mangler en instruktør, som kan 
varetage træningen. 
 
I foreningen har vi søgt om og fået bevil-
get penge til anlæggelse af et super fedt 
udendørs træningsområde, som bliver pla-
ceret på arealet mellem p-pladsen og vores 
fede klubhus. 

Vi har også plads i hallen til at kunne 
træne op til 2 gange om ugen, mandag og 
torsdag. 

Så har du tid, lyst og mod på det, eller ken-
der du én, du kan skubbe til, så lad os en-
delig høre fra dig. 

Mange hilsner
Gymnastikudvalget, Sanne 
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Bedemand Brink
ved Peter Brink

Søndergade 33
5591 Gelsted
www.bedemand-brink.dk

Tlf. 64 49 12 98
eller 23 74 92 98

gelstedbladet.dk

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
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Gelsted Seniorklub er kommet godt i gang
Septembers himmel er så blå,
dens skyer lyser hvide,
og lydt vi hører lærken slå
som for ved forårstide.
Den unge rug af mulden gror
med grønne lyse klinger,
men storken længst af lande for
med sol på sine vinger.

Der er en søndagsstille ro
imellem træ’r og tage,
en munter glæde ved at gro,
som var det sommerdage.
Og koen rusker i sit græs
med saften om sin mule,
mens bonden kører hjem med læs
der lyser solskinsgule.

Endelig kom vi i gang i seniorklubben 
den 1. september. Fantastisk at se alle de 
glade mennesker – det er næsten som at 
se dyrene komme på græs om foråret. 
Lige fra begyndelsen var stemningen i top, 
Anne Grethe spillede, og folk sang af fuld 
hals. De små glas fik vi også gang i, for 
Britta Gudiksen har rundet et skarpt hjør-
ne. Folk fordelte sig hurtigt i grupper til 
kortspil mm. De aktive hyggede sig også 
vældigt i det tilstødende lokale, og de fik 
planlagt en tur til Bågø den 6. oktober. 
 
Vejret er flot sensommervejr med den 
smukke blå septemberhimmel. Brombær, 
hindbær, blåbær, æbler, pærer og hyben. 
Haverne bugner af frugt, og hegnene er 
smukke med alle farverne. Det er i sandhed 
en dejlig tid. Solnedgangene er en eksplo-
sion af farver.
Men inden vi kunne åbne seniorklubben, 
skulle der selvfølgelig gøres rent, og det 
klarede pigerne i stor stil. De flittige piger 
sørgede for den helt STORE rengøring fra 
gulv til loft i alle rum. Alle stole har fået 
den helt store tur, og gardinerne har Inge 
vasket. Tak til alle vores dygtige og effek-
tive piger!!! 

Alt står skarpt, lyst og ren - så glæd jer.
 
Badminton
Fredag den 27. august sprang 14 friske 
badmintonspillere rundt i Gelsted Hallen. 
Der blev dystet på kryds og tværs, selvom 
nogle mente, at det var meget længe siden, 
at ketsjeren var blevet luftet. Da vi havde 
fået den dovne sved ud, var der dejlig kaf-
fe, som Anders havde lavet. Også en rigtig 
dejlig start på sæsonen.

Månedlige arrangementer:
Kongsdal Åben Have den 28. juli:
10 deltagere fik en stor oplevelse i Kongs-
dal Åben Have. Her kunne ses mange for-
skellige smukke blomster, eksotiske planter 
og flotte træer. Havens midtpunkt er en stor 
sø med springvand og vandfald – meget 
idyllisk. Desuden var der bænke og borde 
rundt i den smukke og velholdte have, så 
der var rig mulighed for et lille hvil under-
vejs og for at nyde kaffen og Ingelises læk-
re muffins til lyden af de rislende vandfald. 

Ja, selv Kærlighedsstien er der blevet plads 
til. Haven kan besøges fra maj til septem-
ber. Lige meget hvor man vender sig hen, 
er der hele tiden noget nyt at se på. Træer-
ne er klippet i meget kunstneriske former, 
blomsterne er sat sammen i grupper, så de 
fremhæver hinandens skønhed. 

Virkelig en stor oplevelse og helt fanta-
stisk, for Vagn Wazar Jørgensen passer den 
20.000 m2 store have helt alene.

Davinde Sten Museum den 14. sept:
Ole Allan Jensen vil guide os gennem Sten-
museet, hvor vi kan se forskellige strand-
sten, som findes ved vores kyster samt store 
og mindre bjergarter fra grusgravene i Ta-
rup Davinde. Nogle indeholder fossiler/for-
stenede dyr. Der er også en udstilling med 
smykker lavet af Den Fynske Stenklubs 
kreative slibehold, udstilling af forstenet 
træ, sandprøver, mineraler mv og en udstil-
ling om grusgravenes historie. Så gå ikke 
glip af en meget spændende tur. 
 
Seniortur til Bågø den 6. oktober:
De aktive arrangerer en tur til Bågø onsdag 
den 6. oktober. På havnen på Bågø venter 

Poul med den lokale turistbus – Grisevog-
nen. Han fortæller om øen og kører os først 
rundt på den sydlige halvdel af øen. 

Derefter bliver vi sat af ved museet Heste-
stalden, et museum, som Poul har etableret, 
og hvor vi spiser vores medbragte frokost. 

Efter frokost tager vi på sightseeing på den 
nordlige halvdel af øen, besøger kirken og 
returnerer igen til Hestestalden, hvor Pouls 
kone, Ellen-Marie, sørger for kaffe med 
hjemmebag. 

På vej tilbage til Havnen gør vi et lille stop 
ved Den Russisk-Ortodokse Kirke.
Bågø er en hyggelig lille ø, hvor alt ånder 
fred og idyl. Alt er velholdt.

Generalforsamling
Onsdag den 22. september afholdes der ge-
neralforsamling kl. 9:30. 
Gelsted Seniorklub er vært ved en kop kaf-
fe + et rundstykke. Desuden er der en øl/
vand til alle friske deltagere i generalfor-
samlingen.

Mød talstærkt op og bak op om din besty-
relse. 
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Jubilæumsfesten
25-års jubilæet i Gelsted Seniorklub  
fejres fredag den 8. oktober kl. 12:00. 

Underholdningen klarer Svend Erik Larsen 
og om ham fortælles følgende:
En mand, en guitar, populære sange og vi-
ser tilsat historier og anekdoter. Således ly-
der opskriften på underholdning med Svend 
Erik Larsen. Den populære vestjyde er et 
varmt, engageret, humoristisk og musikalsk 
bekendtskab. I en stil, der minder om Niels 
Hausgaard, optræder populære Svend Erik 
Larsen med sange og anekdoter fra det vir-
kelige liv. Repertoiret er alsidigt og spæn-
der fra De Gyldne Løver til John Mogen-
sen. Her er sange om Hjemmebrænderiet, 
På valsen, Mellem Esbjerg og Fanø, Ensom 
dame 40 år, Veras Vinterven, Så længe jeg 
lever, etc.
 
Svend Erik Larsen er absolut ikke en no-
vice, når det gælder om at servere musik og 
stemning i topklasse. Svend Erik har spillet 
glad og medlevende folkemusik 
gennem de sidste 35-40 år både alene og i 
forskellige bands blandt andet i det populæ-
re Shamrock. Derudover har han blandt an-
det lavet et par populære sange til Tørfisk.

En optræden med Svend Erik Larsen byder 
på en tæt kontakt med publikum. Med stor 
situationsfornemmelse binder Svend Erik 
sangene sammen med små anekdoter. De 
fleste anekdoter er sandfærdige, blandt an-
det når Svend Erik fortæller om sin barn-
dom, hvor Svend Eriks familie boede under 
så fattige kår, at fuglene kom flyvende og 
smed brød ned til dem! 

Maden til jubilæumsfesten bliver en rigtig 
lækker 3-retters menu med alt, hvad der 
hører til. Forretten er tunmousse, hoved-
retten er buffet bestående af skinke, kylling 
og oksesteg og endelig desserten: en dejlig 
jordbærdrøm med chokoladekage. Drikke-
varerne klarer Peter. 
Ronald sørger for lotteri, så alt er i gode 
hænder. 

Bordene bliver smukt pyntet med blomster 
og servietter af de dygtige og kreative med-
lemmer.
Så rammen for et brag af en fest er i orden, 
nu mangler vi kun alle de glade og fest-
stemte gæster.

IT undervisning:
Undervisningen starter den 20. oktober 
2021 og slutter den 16. marts 2022. Vi er så 
heldige, at 2 undervisere allerede har meldt 
sig klar. Det er Erik Ginnerskov og Jørgen 
Hollænder Jensen – det er noget af et sco-
op. Lige nu underviser Jørgen Hollænder 
Jensen 3 gange om ugen i datastuen i Mid-
delfart.

Bestyrelsen for Gelsted Seniorklub
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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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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

Langelandsvej 6, 5500 Middelfart
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Gelsted Mose 2, 5591 Gelsted
www.rosenkjaer-vvs.dk

BESØG VORES STORE BADUDSTILLING 
PÅ HINDSGAVL ALLÉ 2 I MIDDELFART

Tlf. 64 49 22 99

Pizzaria 
Valentino

Søndergade 3 
Gelsted

Tlf.: 64491333
Dagligt åbent 15-21
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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

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.

Læs mere:  gelstedbladet.dk
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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 Fjernvarme
Tlf. 64 49 18 60
Driftsleder: Torben Hjorth
Tlf. 23 10 70 88
Formand: Gregers Hovgaard
Tlf. 26 79 87 70

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

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

Gelstedbladet 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
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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  
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.

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 Seniorklub sommerhilsen

Carl Hansen

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

i fuldt flor

Shelter
Kvindefodbold
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Sommerfugleambassadør

Ny motorikbane ved Gelsted Skoles SFO

FGH

Sognekonge

Syng sammen
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Borgmesteren 
klipper snoren

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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Kongsdal Åben Have

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

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

HER ER LIGE PLADS ... 
til netop din annonce!

Kontakt os eller tjek 
gelstedbladet.dk for priser 


