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pålægsfade og lækkert kød
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Tlf. 64 49 12 23 - hojlund.dk

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

Egen import og 
design af pokaler. 

Gravering i
• medaljer

 
• navneskilte
• hundetegn m.m.

Åbningstider:
Man. - fre.   15.00 -17.30
Eller efter aftale.
www.hempokaler.dk
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Hvordan skal fremtidens Gelsted se ud?
Det spørgsmål stillede de to initivtagere 
Anne Thygesen Led og Thomas Thing-
gaard os borgere i Gelsted og omegn på 
et møde i Gelsted Forsamlingshus. Rigtig 
mange havde heldigvis valgt at lægge 
vejen forbi og tæt ved 100 mennesker var 
til stede. 

Til at skubbe processen igang, var Sara 
Lygum inviteret til at være mødestyrer. Det 
gjorde hun helt fantastisk med en sublim hu-
moristisk finesse.

Vi fik en kort fortælling omkring tv udsen-
delsen 3*Beliggenhed, som hun nu i mange 
år har været vært på. Hvad det er, der driver 
Sara til at hjælpe de mennesker, der vælger at 
deltage i programmet. Hvad er det folk efter-
spørger, når de ser efter en bolig.
 
Hun havde lavet sit forarbejde godt og under-
søgt, hvordan boligmarkedet ser ud for post-
nummer 5591. Hvor mange boliger er til salg, 
årgang på disse, hvor mange byggegrunde er 
ledige og sammensætningen af lejeboliger 
kontra privatboliger. Meget informativt. 

Derefter var det muligt at komme med kom-
mentarer og spørgsmål. At en del politikere 

havde valgt at møde op, kom vel næppe som 
en overraskelse og helt naturligt gik en del..... 
eller faktisk al tiden med at stille spørgsmål til 
netop politikerne. 

Erhvervsgrunde – byggegrunde blev vold-
somt diskuteret/kommenteret. Tydelig fru-
stration fra nogle i salen omkring netop dette 
punkt. Men som en deltager også sagde og 
som blev bekræftet af de lokale ejendoms-
mæglere Arne Blomstrøm og Therese Vester-
gaard Aarhus, er udfordringen ved at bygge 
nyt i vores postnummer ikke kun de mang-
lede byggegrunde, men især den manglede 
mulighed for bedre financering. At bygge nyt 
i 5591 Gelsted er ikke som at bygge nyt i 5500 
Middelfart.... til trods for at en mursten koster 
det samme i begge postnumre.  Realkreditin-
stitutter er endnu ikke helt åbne for at satse på 
os. Forhåbentlig bliver det bedre, når nu vi i 
nabokommunen – tæt på bygrænsen - får en 
ny arbejdsplads med forventet 250 nye jobs. 
Måske det netop er her, vi skal bede kommu-
nen om hjælp for at få banker mm til at forstå, 
hvor fantastisk vores lokalområde er. 

Om mødet helt kom til at dreje sig om det, 
som inititivtagerne havde tænkt, vides ikke, 
men som Anne Thygensen Led bla. sagde 
som afslutning. ”Det er dejligt at kunne mø-
des i et semi politisk forum, hvor det er os 
borgere, der bestemmer, hvad konteksten skal 
være” ... hun sagde også noget andet, men det 
er blevet censureret i denne omgang  

Tak for et rigtig godt initiativ 

Ann-Britt Larsen

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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På spejderlejr i Sydkorea

Hos KFUM-spejderne Husby-Tande-
rup-Gelsted er vi 9 spejdere i alderen 12 
til 16 år, der planlægger at tage til den 
store spejderlejr, World Scout Jamboree, 
som finder sted i sommerferien 2023 og 
foregår i Sydkorea.

Vi skal foruden at deltage i lejren også ud 
og opleve landet og kulturen. Dette vil blive 
en oplevelse for livet. 
For tiden er vi i gang med at samle penge 
ind til vores store rejse. En tur som er esti-
meret til at koste 33.000 kr. pr. deltager. Vi 
gør blandt andet rent på toiletterne til Gel-
sted markedet, deler kirkeblade ud, og i det 
hele taget alt forefaldende arbejde, vi kan 

få fat på. Vi har faktisk været i gang med 
indsamlingen siden sommeren 2019. Men 
har været udfordret på mængden af opgaver 
pga. Covid19 og er derfor langt fra at være 
i mål, så vi alle 9 kan komme med på turen.

Men vi har brug for din hjælp. Så kender 
du nogen, der har nogle arbejdsopgaver, 
hvor vi kan tjene nogle penge, eller har du 
kontakt til en fond, legat eller lignende, der 
kunne støtte vores tur, eller kan hjælpe os 
med at søge fonde/legater, vil vi være me-
get taknemmelige. Vi kunne evt. bagefter 
komme ud og holde foredrag om vores tur.

Vi glæder os til den store oplevelse i Syd-
korea og håber, at I vil hjælpe os med at få 
samlet penge ind, så vi kan komme af sted.
Hvis du bare har lyst til at lave en donation, 
kan du lave overføre til vores konto i Total-
banken reg.nr. 6880 konto.nr. 0001102192

Vi kan kontaktes via Karsten tlf. 21923253 
eller mail: 
grupperaadsformand@htg-kfum.dk.
 

Lone Christensen 

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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”Regnfrakken” – Dilletant i Husby
Sådan hedder stykket, som Husby 
Dilettanterne opfører den 4. og 5. 
februar 2022 i Husby Forsamlingshus. 
Regnfrakken er et 2 timers lystspil af 
Gregor Schmidt med 3 herrer og 4 da-
mer. En kone skal ikke gå i sin mands 
lommer - højst efter penge. Det er fru 
Lises ræsonnement, og da hun alligevel 
- provokeret til det - gør det, så går det 
galt – helt galt. En farce i den store stil. 

Dilettant er ifølge ordbogen ”teater som 
ikke-professionelle udøvere spiller for 
fornøjelsens skyld og som underholdning 
for publikum.” Det må man sige årets 
stykke er. Tant og fjas for alle.

Dilettanterne er glade for at være tilba-
ge. Sidste år blev som bekendt aflyst pga. 
Corona. Flere af de medvirkende måtte 
sige fra pga. andre udfordringer og nye 
kom til. Det nyrenoverede Husby For-
samlingshus står med den ny hal som 
knopskydning skarpt og er helt klar til 
nye udfordringer, ligesom dilettanterne. 

Kim Hansen, der har været med mange 
gange, og som samtidig er kendt som en 
habil og sjov musiker siger: ”Stykket er 
rigtigt sjovt, og vi hygger os med mange 
gode timer, mange gode stunder sammen 
– vi lever i nuet. Stykket er uden musik 
denne gang, og for mig er det dejligt for 
en gang skyld ikke at skulle stå for mu-
sikken. Det kan blive et forrygende styk-
ke, hvis folk lever sig ind i deres roller, og 
det føler jeg, at de gør. Sidste år mangle-
de vi samværet, så det er dejligt at være 
tilbage. Det er mit første stykke med ny 
instruktør. Nye rutiner og anden måde at 
gribe det an på. Jeg får lov til at vise en 

anden side af mig selv.”
Det kan Rene tilslutte sig og siger: ”Glæd 
jer til et formidabelt stykke. Folk kan bli-
ve hængt helt ud i krogene. Store intriger 
og indviklede kærlighedsforhold. Et brev 
i en regnfrakke starter misæren. Ny in-
struktør gør, at vi lærer noget nyt og har 
lidt friere forhold.”

Britt Bjørnekær spiller Mary. Det er 18. 
gang i streg hun er med til dilettant. ”Jeg 
kan godt lide at stå på en scene og skabe 
mig tosset og klæde mig ud”, siger hun. 
”Og så kommer man tæt på alle mulige 
forskellige mennesker, samt oplever et 
storgrinende publikum.”

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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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

Henriette har kun været med 2 gange før, 
derfor er det stadig meget nyt. ”Men vi er 
ligesom en lille familie”, siger hun, ”og at 
stykket er uden sang og musik gør, at man 
så har tid til at leve sig mere ind i rollen.”

Cecilie – spiller Lise Vallentin, landsrets-
sagførerens kone, der finder det afsløren-
de brev i regnfrakken, som starter hele 
misæren. ”Stykket er anderledes end før. 
Bedre skrevet og virkeligt sjovt. Der er 
karakterer, man kan arbejde med, og som 
udvikler sig gennem stykket,” siger hun.

Henrik Balle Koefoed spiller Ernst Fibi-
ger, en fabrikant der har været på gyn-
gende grund med nogle damer. Det opda-
ger hans kone, og det giver ballade. Det 
er optakten til alle de genvordigheder, der 
er i stykket. ”Rimeligt klassisk stykke i 
modsætning til de andre, der var mere dy-
namiske og skrevet omkring musikken. 
Meget morsomt med mange forviklinger. 
Vi ender ofte selv med at skraldgrine over 
indholdet i stykket”, siger Henrik.

Kirsten Olsen, der som instruktør tog 
over efter Kjeld Juul Pedersen, har også 
en lille rolle som stuepigen Anna, der 
melder folks ankomst. ”Det pinlige er, at 
første gang jeg skulle på scenen, glemte 
jeg det og blev siddende som instruktør 
– ups! Og mig der går og indprenter de 
medvirkende at være på pletten til tiden. 
I min verden er ”Regnfrakken” et godt 
gammelt dilettantstykke, en forviklings-
kommedie, som forhåbentlig får folk til 
at smågrine i forventning til, at de ved, 
hvad der skal ske. 6 dygtige skuespille-
re har allerede nu fanget rollerne. Jeg 
har store forventninger til dem. Så kom 
og få en sjov aften sammen med os.” 
 

Tekst og foto: Ole Vagn Larsen  
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Jul på Gelsted Skole
Traditionen tro er der på Gelsted Skole 
igen i år arrangeret mange forskellige 
juleaktiviteter for eleverne i løbet af 
december måned.

Det hele starter sidste fredag i november 
med juleklippedag i alle klasser - her sky-
des julen i gang. Der er tradition for, at bed-
steforældre inviteres, og hvis forholdene 
tillader det, ser vi frem til hyggeligt besøg 
denne dag. Der laves julepynt til klassevæ-
relser og fællesarealer, og der er altid en 
dejlig stemning med julemusik og godter 
til alle.

Hver fredag samles alle skolens elever til 
fælles morgensamling, og der synges mor-
gensang i skolens festsal. I december måned 
synges der julesange, og der bliver tændt 
lys i adventskransen. Skolen har også sit 
eget luciaoptog, hvor skolens ældste elever 
bærer julen ind med sang og levende lys, 
og det plejer at være meget stemningsfuldt.

I faget håndværk og design laver eleverne 
forskellige juleting i både bløde og hårde 
materialer. Vi har et samarbejde med Carl 
Hansen & Søn, hvor vi modtager rester fra 
deres produktion og omdanner det til fine 
træfigurer og læderkogler.

En af de sidste dage inden juleferien er der 
for de mindste klasser i år planlagt et julete-

aterstykke. Nogen har stjålet nissekraften, 
men mon ikke det alligevel nok skal lykkes 
at rede juleglæden? Forestillingen er en dej-
lig fortælling om jul, venskab og kærlighed 
i børnehøjde, og arrangementet afsluttes 
med sang, leg og julesjov.

Sidste skoledag inden jul er der juleafslut-
ning. Vi starter med fælles julebanko. Ban-
kotallene trækkes på kontoret, og alle klas-
ser følger med på storskærm. Efterfølgende 
er der juleafslutning i Gelsted Kirke. Vi går 

derned i samlet flok, og byens nye præst 
står for julegudstjenesten.

Gelsted Skole ønsker alle en rigtig glædelig 
jul og et godt nytår. 

 
Janne Bredgaard Madsen  

Julebanko i julepyntet klasselokale

Juleforestilling for de mindste                  

Træfigur og læderkogle lavet i rester fra Carl Hansen & Søn
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Jubilæumsfesten den 8. oktober blev et brag af en fest
En dejlig morgen – klokken er 9, og 
alle friske hjælpere + bestyrelse varmer 
stille og roligt op med en kop kaffe og 
et rundstykke. Derefter knokles der alle 
steder.

I salen dækkes og pyntes borde, sættes 
blomster i vaser, og de smukt foldede ser-
vietter sættes på. Til sidst placeres sang-
hæfterne. Alt er nøje afstemt farvemæssigt 
– virkelig et smukt bor, de fik lavet.

Drikkevarerne bæres op og fordeles i di-
verse køleskabe. Der skal jo noget til, når 
det er 25 års jubilæum på programmet. Ge-
vinsterne til lotteriet gøres klar.

Gæsterne begynder at komme – de finder 
hurtigt en plads, men optager lige et par 
pladser til de nærmeste.

Endelig kommer maden. Klokken er nu 
11.07, så der bliver travlt både i køkkenet 
ovenpå og i Borgerforeningens køkken. 
Flutes bliver fundet frem og lunet. Op i 
kurvene med dem. Forretten er flot anret-
tet, så den kommer på køl.

Formanden byder velkommen til en dej-
lig dag, og de forskellige borde bliver sat i 
gang med at forsyne sig med forretten, som 
er en lækker tunmousse med tilbehør. 
Drikkevarerne sørger Peter og Leif for – alt 
går strygende.

Efter forretten holder Bent Nielsen jubilæ-
umstalen. Han fortæller om starten på Gel-
sted Seniorklub, om alt det gode samarbej-
de for at få det hele i gang. Bent fortæller 
videre: ”Det bedste er nu, at vi fik lavet det 
gamle halmloft (over hestestalden) om til 
dette fine samlingslokale, og at vi fik sam-
let penge sammen til trappeliften.”
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Hovedretten med ølbraiseret oksesteg, 
honningglaseret skinke og kylling med ti-
mian og hvidløg – hertil lækkert tilbehør.
Desserten var en lækker jordbærdrøm. 
Al maden var veltilberedt, og der var rige-
ligt af den.

Så kom han – ja musikeren, Svend Erik 
Larsen. Det kan nok være, at der kom gang 
i festen. Der blev vugget og sunget ved alle 
bordene. Sanghæftet fyldte pludselig rigtig 
meget. Svend Erik sang masser af sange, 
vi kunne synge med på – både danske og 
engelske. Det hele blev krydret med diver-
se vittigheder. Det var en sand fornøjelse. 

Efter Svend Eriks første afdeling kom Ro-
nalds lotteri med 40 flotte gevinster. De 
blev fordelt, eller rettere mange gevinster 
landede hos nogle enkelte personer.

Kaffen og Meretes lækre småkager kom på 
bordet, og Svend Erik Larsen kom på med 
2. afdeling af sit show.
Vi sluttede af med at synge ”En dejlig dag”. 
Tak til Svend Erik Larsen for en fantastisk 
god underholdning. Du var super god til at 
få kontakt til publikum.

Tak til alle, der hjalp til med servietfold-
ning, indkøb, borddækning, oprydning, 
opvask mm.
Tak til alle for at have taget det gode fest-
humør med. 
Busturen til Viborg onsdag den 24. novem-
ber er Seniorklubbens næste arrangement. 
Julefesten den 15. december bliver afslut-
ning på årets aktiviteter.

Bestyrelsen vil gerne ønske jer alle en god 
jul og et godt nytår. Vi glæder os til at se 
jer i det nye år onsdag den 5. januar, og 
badmintonspillerne starter fredag den 7. 
januar.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Gelsted Seniorklub
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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
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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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Gelsted og Tanderups voksen kor
Har du lyst til at synge i kor og få god undervisning, så mød op en torsdag fra  
kl. 19.15 til 20.15 i Tanderup sognegård, Tanderupvej 73. 
Vi slutter af med kaffe og kage. 
Undervisningen er gratis, og korlederen er Anna Klosiak. tlf. 21122950

GELSTED KIRKE 
DØBTE 
Julian Herluf Knudsen, 
Gelsted.

Elina Schmidt Olesen 
Gelsted

Simon Bak Viskum 
Gelsted.

VIET 
Jesper Bossel Holst Thorsson og 
Mathias Axel Bossel Magnussen 
Thorsson.

BISATTE 
Peter Emil Hansen 
Aarup

Leif Enøe Madsen 
Gelsted

Tina Stage 
Gelsted

Helge Gunhard Rasmussen 
Gelsted

Velkommen til vores nye graver
Velkommen til Esben Knudsen der den 1.11-2021 er ansat som graver 
ved Tanderup Kirke.
Han vil stadig være at finde på kirkegården i Gelsted, hvor han startede som  
gravermedhjælper den 1/4. 2021.

Tanderup menighedsråd fortsætter med nørkle- og hyggeklub i det nye år. Første gange blive tirsdag 
den 11. januar klokken 14:00 - 16:00
Derefter er det hver anden tirsdag i lige uger. Det afholdes i Tanderup sognegård. 

Alle er meget velkomne til at deltage, og man behøves ikke strikke eller sy. Enhver kan komme for at snakke, 
spille eller bare være der for hyggens skyld.

Menighedsrådet er vært med en kop kaffe. Man tager selv brød med.
Mange gode hilsner Tanderup menighedsråd.
 

Nørkle- og hyggeklub i Tanderup
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Lørdag den 11. december 16.30 
afholdes julekoncert i  Tanderup Kirke 

I Julekoncerten deltager: 

- Kirkernes Ungdomskor, Voksenkoret.
- Klaver: Tove Jacobsen
- Fløjte: Elisabeth Koch og Anna A. Klosiak
- Desuden dirigent, klassisk sang, 
 cello og orgel: Anna A. Klosiak 
 
Programmet bliver lystigt og varieret,  
og det vil hylde julen med glæde og varme. 

Bedste julehilsner Anna A. Klosiak 
Organist i Gelsted og Tanderup kirker

Julekoncert i Tanderup kirke 
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Vores regnskabsfører Lise Hansen har den 
1. januar 2022 været ansat ved Tanderup 
kirke i 25 år.

Derfor vil Tanderup menighedsråd  
afholde en reception søndag den 9. januar.

Vi starter med gudstjeneste kl. 11:00, og derefter 
vil Tanderup menighedsråd afholde reception i 
Tanderup sognegård.

Alle som har lyst til at hilse på Lise er meget 
velkomne.

Tanderup Menighedsråd.

REGNSKABSFØRER

DECEMBER GELSTED TANDERUP

12. 3. s. i advent 17.00 KJ 11.00 KJ

19. 4. s. i advent 9.00 LH -

24. Juleaften 13:00 & 
14:30 KJ 16.00 KJ

25. Juledag 11.00 KJ 9.00 KJ

31. 16.15 KJ 15.00 KJ

JANUAR

2. Helligtrekonger 11.00 KJ -

9. 1. s. e. h. 3 k. - 11.00 KJ

16. 2. s. e. h. 3. k 9.00 JCR -

23. 3. s. e. h. 3 k. - 11.00 KJ

30. 4. s. e. h. 3 k. 11.00 KJ -

For yderligere information om gudstjenester og kirkelige handlinger, tjek da vores hjemmeside: www.gelstedkirke.dk.

Fastelavn
Gelsted menighedsråd 
håber, det i 2022 atter 
bliver muligt at afholde fastelavnsgudstje-
neste med efterfølgende tøndeslagning på 
Holmegården.

Sæt allerede nu kryds ved i kalenderen den 
27/2. 2022 og hold øje med nærmere infor-
mationer om fastelavn på vores hjemmesi-
de og på facebook, som datoen nærmer sig.

 
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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Sognecafé 2022

”Glimt i øret” er stemningsbilleder fra en barndom i 1950erne og 1960erne holdt 
op på en måde, så de måske virker genkendelige for erindringen.

Det bliver fortalt af Palle Jensen; Provst i Faaborg 2000-2013, pensioneret 2015 
og nu med mere tid til at pleje interessen for livsfortælling, lokalhistorie og 
litteratur.

Vi, Hanne og Per, vil gerne ønske 
jer alle en rigtig glædelig jul, samt 
et godt nytår. 
 
Mange tak for den flotte opbakning 
i 2021.

Foreløbig program og datoer for 2022:

Torsdag 13. januar
Håber vi får en god snak 
med start på det nye år.

Torsdag 27. januar 
Palle Jensen kommer og fortæller: 
”Glimt i øret”

Torsdag 10. februar 
Emnet er åbent

Torsdag 24. februar 
Emnet er åbent

Torsdag 10. marts 
Emnet er åbent

Torsdag 24. marts
Afslutning på caféen i foråret 2022 
 
Vi har mere på tapetet.

Hold øje med hjemmesiden og
informationsskabet ved COOP 354. 

Sognecaféen afholdes som altid i 
Gelsted sognehus.

Husk: 
Ved mangel på kørelejlighed  
ring til Per 29 84 86 59

 

- Cakevision -
Det søde køkken

 

Chokolade-, dessert- og kagekurser 
info@cakevision.dk   www.cakevision.dk  
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Gaven der glæder og overrasker 
Vends årbog 2021 

 

84 sider for kun 135 kr. 

Giv den til dig selv eller til en, du holder af  

Nyt Kan købes hos Jesper Thorsson, Kirkebakken 4 
Gelsted, mail jespermed2012@gmail.com  

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

Badminton

FGH – Badminton
Så er sæsonen rigtig kommet i gang. 
Ungdomsspillerne har været til deres 
første stævner, og holdturneringen er 
også startet op.

FGH har flere hold med i den Fynske turne-
ring, og alle er kommet godt fra start.

Vores U15 hold vandt deres første 2 kam-
pe, U13 mangler stadig deres første. Vores 
samarbejde med de øvrige vestfynske klub-
ber har resulteret i hele 3 U17/19 hold med 
spillere fra Aarup, Vissenbjerg, Nørre Aaby, 
Strib og FGH, hvor de 2 har været i kamp, og 
begge disse hold vandt deres 2 første kampe. 
Rigtig flot start på sæsonen.

På Vestfyn er der også et samarbejde, hvor 
de bedste spillere fra klubberne tilbydes 
ekstra træning, hvor de får mulighed for at 
træne med spillere fra andre klubber og der-
ved holde motivationen oppe. Sidste år blev 
vi jo nødt til at stoppe kort inde i sæsonen, 
men i år er vi nu i fuld gang igen og med 
stor opbakning fra spillerne. Der er både en 
træning for U15/17 og for U11/13.

Der kommer stadig nye spillere til vores 
ungdomstræning og for at få flere til, har 
FGH aftalt med DGI at afvikle et par sko-
lebadminton arrangementer på Gelsted og 
Ejby skole, hvor DGI kommer med en træ-
ner. Vi håber, at det kan være med til at gøre 
flere børn interesseret i vores sport.

Vores veteran hold har også fået en god start. 
Vi har fire +40 hold og et +60 hold, som alle 
er startet med flere sejre. 

Skulle man være interesseret i at spille  
badminton, enten som ungdomsspiller,  

motionist eller være med på vores forskelli-
ge træninger for voksne, så gå ind på vores 
hjemmeside FGHFYN.DK 

og få mere information om spilletider og pri-
ser. 

Lars Jensen, ungdomsleder FGH

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
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Fodbold

Fodbold - senior 
Efterårssæsonen er ved at gå på hæld for 
senior fodbolden i Gelsted.

Herre serie 3 med den nye træner Jens Erik 
Jensen fra Ejby i spidsen har klaret sig rig-
tig flot. 11 kampe – gav 8 sejre, 1 uafgjort 
og 2 nederlag og en målscore på 25-4. I 
alle de vundne kampe blev der ikke scoret 
mod os. Det resulterede i en flot 2. plads i 
rækken, som giver adgang til at spille om 
oprykning til serie 2 i foråret. Virkeligt 
flot, samtidig med at en masse unge spil-
lere er kommet ind på holdet.

Herre serie 4 mangler stadig en udsat 
kamp. De bliver enten nummer 6 eller 7 
i rækken. De første 8 kampe gav 3 sejre, 

1 uafgjort og 4 nederlag. Flot kæmpet af 
holdet, og de er klar til fortsat at spille se-
rie 4 i foråret.

På damesiden er vi ligeledes repræsenteret 
med 2 hold. Dame 7-mands tabte desværre 
de sidste 2 kampe, ellers havde de vundet 
rækken. I alt 8 kampe blev spillet med 4 
sejre, 2 uafgjorte og 2 nederlag. Det gav 
en 4. plads i rækken. Mangel på spillere 
har gjort, at en del har spillet på 9-mands 
holdet også. De mangler stadig en udsat 
kamp, men vinder rækken uanset udfaldet 
af denne. De første 6 kampe har givet 5 
sejre og 1 nederlag. Utroligt flot af pigerne 
på begge hold. 

Der har været god opbakning på stadion, 
når de 4 hold har spillet. Vi glæder os til 
at se endnu flere til foråret. Hold øje med 
kampprogrammerne på vores hjemmeside 
- GGIF-FYN.DK

På hjemmesiden kan du også se alle vores 
sponsorer, som vi gerne vil takke for den 
store opbakning til klubben.

Frivillige hjælpere 
Vi mangler frivillige hjælpere til at kridte 
baner, ordne udearealer mm. Har du lyst 
til at give en hånd med, så kontakt en i ud-
valget.

God jul og godt nytår
Fodbold senior – Kenneth Risum

YOGA
Yoga på Gelsted Skole torsdag aften  
– stærk og smidig i krop og sjæl

Torsdag aften kl. 19 – 20 laver vi Hatha Yoga på
Gelsted Skole i gymnastiksalen.  

Kom og vær med - det et godt for krop og sjæl. 

Vi bruger yogaen til at lave stræk, styrke musklerne og få ro 
på sjælen. Man skal ikke være øvet for at være med, og det er 
for både unge, gamle, tykke, tynde, mænd og kvinder. 

Du er velkommen til at møde op en hvilken som helst torsdag 
for at se om det er noget for dig. Alt udstyr kan lånes af GGIF. 

Efterfølgende skal du tilmelde dig via hjemmeside.

Sanne Pedersen

Få sved på panden og sæt 
gang i forbrændingen
Hver tirsdag og torsdag kl. 19 - 20 er der spinning/ 
indoor-cyckling i klubhuset i GGIF.  Vores dygtige og  
engagerede instruktør, Carsten, er klar til at tage imod dig. 

Du behøver ikke have noget særligt udstyr, sko/bukser el. 
lign. Bare kom i tøj du kan bevæge dig i samt et par kondisko. 

Du er velkommen til en prøvetræning og efterfølgende skal 
tilmelding ske på foreningens hjemmeside www.ggif-fyn.dk 
Du betaler et lille årligt kontingent og derefter betaling pr. 
gang, du deltager. 

Vel mødt til fed og energifyldt træning
Mange hilsner 

Gymnstikudvalget i GGIF 
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Gelsted Seniorklub:  
Referat fra generalforsamling den 22. september 2021
Formanden bød velkommen til den årlige 
generalforsamling og foreslog 
2 stemmetællere, som blev valgt,
nemlig Lillian Mignon og Ingelise Zacha-
riasen. 

Valg af dirigent: 
Bent Clement blev valgt. Han konstaterede, 
at generalforsamlingen var lovlig indvars-
let, nemlig ved opslag på hjemmesiden, i 
klubben, i Gelsted Bladet samt ved mail til 
de medlemmer, der har en mailadresse, og 
dermed beslutningsdygtig.
Bent Clement foreslog, at vi delte generalfor-
samlingen op i 2 dele, som følger herunder:

1. Generalforsamling fra 1. august 2019 til 
31. juli 2020 med beretning, regnskab og 
valg 
2. Generalforsamling fra 1. august 2020 til 
31. juli 2021 med beretning, regnskab, ind-
komne forslag, alle valg og punktet eventu-
elt.

Formandens beretning fra 1. august 2019 
til 31. juli 2020  
ved Bente Davidsen (Anne Friis fremlagde 
beretningen). Denne blev godkendt uden 
kommentar. Beretningen er bragt i Gelsted 
Bladet i februar 2021.

Regnskab
(1. august 2019 til 31. juli 2020) 
ved Peter Svensson. Dette viste et 
overskud på 5.511,37 kr. 
Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag: Ingen forslag

Valg af bestyrelse:
Agnethe Lysholt blev genvalgt (for et år)
Anne Friis blev genvalgt (for et år)
De resterende valg foretages under den or-
dinære generalforsamling (1. august 2020 til 
31. juli 2021)

Ordinær generalforsamling  
(1. august 2020 til 31. juli 2021)

Formandens beretning (1. august 2020 til 
31. juli 2021) ved Ronald Matthiasen. Denne 
blev godkendt uden kommentarer.

Regnskab (1. august 2020 til 31. juli 2021) 
ved Peter Svensson. Dette viste et underskud 
på 3.916,68 kr. Regnskabet blev godkendt.

Forslag til vedtægtsændring fra Steen Ole 
Sørensen: 
Punkt 8A 
Force majeure klausul:
Den til enhver tid værende bestyrelse be-
myndiges til at træffe beslutninger uden om 
generalforsamlingen i force majeure mæssi-
ge situationer. Denne bemyndigelse gælder 
dog kun indtil, det vil være muligt at afholde 
en generalforsamling, ordinær som ekstraor-
dinær. Herefter skal eventuelle beslutninger 
fremlægges for en sådan generalforsamling 
til endelig godkendelse eller tilbagetræk-
ning.
Forslaget blev vedtaget og bliver punkt 8A i 

vedtægterne.

Valg af bestyrelse. 
Ronald Matthiasen blev genvalgt (for to år)  
Peter Svensson blev genvalgt (for to år) 
Inge Jensen blev nyvalgt (for to år)

Valg af suppleanter:
Steen Ole Sørensen blev valgt til 1. suppleant 
(for et år)
Kim Lund blev valgt til 2. suppleant (for et 
år) 

Valg af revisor: 
Poul Christensen blev genvalgt (for et år)
Valg af revisorsuppleant: 
Tage Blond blev genvalgt (for et år)

Evt.: 
Under eventuelt kom der følgende bemærk-
ninger:
Steen Ole Sørensen: ”Jeg vil gerne opfordre 
bestyrelsen til at modtage hjælp fra medlem-
merne.
Niels Erik Bentholm: ”Køb endelig ikke en 
kaffemaskine for Gelsted Borgerforening 
har én på lager.”

Herefter afsluttede dirigenten generalfor-
samlingen og takkede for god ro og orden 
og med at takke Bente Davidsen og Inger 
Steiner for deres mangeårige arbejde i besty-
relsen.

Gelsted den 22. september 2021 
Formand: Ronald Matthiasen

Dirigent: Bent Clement 

Gelsted Stations-
forening lukker
Med den glædelige nyhed, at RealDania 
har opkøbt Gelsteds gamle stationsbyg-
ning af DSB, har bestyrelsen i Gelsted 
Stationsforening valgt af nedlægge 
foreningen.

Vi ser frem til, at stationsbygningen re-
staureres og får nyt liv, og vi er overbeviste 
om, at vores fokus på stationen har været 
med til at skabe opmærksomhed på den. 

Dbh Gelsted Stationsforenings bestyrelse

EFTERLYSNING:  
Historisk materiale om Gelsted 
Måske ved eller har du noget, jeg kan bruge? 
Jeg er i gang med at samle materiale til at skrive et samlet historisk værk om  
Gelsted by (og omegn), og jeg efterlyser derfor materiale af forskellig art. 
Det kan være:
• Mundtlige fortællinger 
• Kort   
• Blade   
• Med mere
• Breve
• Bøger 
• Billeder

Er du i besiddelse af sådant materiale eller viden 
om byen, så kontakt mig på 
jespermed2012@gmail.com

På forhånd tak!
Jesper Bossel Holst Thorsson, Kirkebakken 4, 
5591 Gelsted
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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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Formandens beretning fra 1/8-2020 til 31/7-2021
Som formand vil jeg fortælle lidt om 
årets gang i seniorklubben.

Jeg vil gerne starte med at mindes de 4 
personer, som er afgået ved døden i det 
forgangne år. 

Lis Steffensen november 2020
Jytte Andersen maj 2021 
Grethe Jørgensen 2021
Rigmor Jensen 2021

Vil I rejse jer, så vi kan mindes dem
Tak - Æret være deres minde 

Dette er min anden beretning som kon-
stitueret formand for Gelsted Seniorklub. 
Ved årsskiftet valgte Bente Davidsen og 
Britta Hansen at gå ud af bestyrelsen, 
hvilket medførte, at jeg blev konstitueret 
formand. 

Det er seniorklubbens 25. beretning, så 
vi har 25 års jubilæum i år, nemlig den 3. 
september. Det skal selvfølgelig fejres, og 
det gør vi fredag den 8. oktober.

Det har på mange måder været et meget 
anderledes år i coronaens skygge, og det 
har betydet mange aflysninger i årets løb.

I dag er der 211 medlemmer, heraf 12 
æresmedlemmer. Man bliver automatisk 
æresmedlem, når man er 90+, og man 
bliver kontingentfri.

Gelsted Marked i dagene  
19. – 22. august 2020  
blev der desværre ikke mulighed for at 
afholde, da corona kom i vejen. 

Generalforsamlingen  
den 23. september 2020 
kunne vi desværre heller ikke gennemføre. 
Formandens beretning og årets resultat 
blev sendt ud til alle medlemmer i nyheds-
brevet den 6. januar. Desuden blev begge 
dele bragt i Gelsted Bladet februar 2021. 

I årets løb har vi holdt 7 onsdagsmøder 
(23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 16/6 og 23/6.) 
De resterende onsdage måtte vi desværre 
lukke ned på grund af covid 19.

Men den mentale sundhed er vigtig; derfor 
mødtes en del af medlemmerne privat 
til kortspil i kort-grupperne i hele den 
mellemliggende periode (28/10, 4/11, 11/11, 

18/11, 25/11, 2/12, 9/12, 16/12 med julefro-
kost, 6/1, 13/1, 20/1, 27/1, 3/2, 10/2, 17/2, 
24/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 31/3, 7/4, 14/4, 
21/4, 28/4, 5/5, 12/5, 19/5, 26/5 og 2/6).

I seniorklubben gør vi meget for, at folk 
skal føle sig godt tilpas; derfor har vi 
afholdt følgende fester:

Løvfaldsfesten den 14. oktober 2020
For første gang i klubbens 24-årige histo-
rie afholdt vi Løvfaldsfesten på Gelsted 
Kro hos Thomas Truelsen. 
44 deltagere blev det til, og det passede 
fint. Vi måtte være 50 personer. 
Menuen var: Stegt flæsk, persillesovs, kar-
tofler og rødbeder og fromage til dessert. 
Alt var lækkert tilberedt og nydeligt 
anrettet, og maden blev serveret af kroens 
dygtige personale. Alle deltagere roste ar-
rangementet i høje toner. Vi sad ved runde 
borde med pæn og enkel pynt – med gode 
muligheder for en hyggelig snak.
Festen sluttede med ”tak for i dag” og på 
gensyn til onsdagshygge på Holmegaarden 
den 21. oktober. 
Tak til alle gæster for at have taget det 
gode festhumør med.
Tak til Gelsted Kro for en dejlig fest. Med 
så dygtig en stab kan resultatet kun blive 
godt.
Det var en rigtig hyggelig eftermiddag. 

Julefesten den 9. december 2020
Julefesten skulle vi have afviklet på 
Gelsted Kro, men forsamlingsforbuddet 
gjorde, at vi måtte aflyse festen. 

Vinterfesten den 24. februar 2021  
kunne ikke afvikles 
 
Påskefesten den 21. april 2021 
kunne ikke afvikles

Grillfesten den 25. juni 2021
Her var livlig aktivitet lige fra morgen-
stunden. 
I det lille køkken knoklede Nete med de 
dejligste rabarberkager, i mødelokalet blev 
der pyntet med duge, blomster og smukt 
foldede servietter. Alt i spraglede sommer 
farver – lige til at blive glad i låget af. 

I køkkenet nedenunder snittedes der salat 
til den helt store guldmedalje. 
I gården grillede Jørn Erik kalv og gris i 
timevis; men det fik lige tilpas. Alt var så 

lækkert. Imponerende hvad Jørn Erik kan 
have i den hestetrailer.

Klokken nærmer sig 11:30, så kommer de 
første feststemte gæster. Dejligt med højt 
humør lige fra starten. Man finder på plads 
og slår hurtigt et slag op i baren, hvor Peter 
er klar med kølige drikkevarer.
Formanden bød velkommen, dernæst sang 
vi fødselsdagssangen, for Peter Føns havde 
fødselsdag.

Menuen var rigtig lækker grillmad, som 
Jørn Erik havde lavet. Hertil en frisk 
grøn salat lavet af alle de flittige og Netes 
rabarberkage til dessert. Til kaffen havde 
Merete bagt 2 slags gode småkager. 
Der kom mange positive tilbagemeldinger 
i en lind strøm – megadejligt at arbejdet 
påskønnes.

Jørn Erik stod alene for underholdningen i 
år; men med den fantastiske stemme er det 
heller ingen sag. 

Jørn Erik sang 3 numre sammen med os 
fra vores sanghæfter – der var en rigtig 
god stemning lige fra begyndelsen af.  
Folk havde virkelig trængt til at komme 
ud og være sammen med hinanden – til at 
grine, snakke og synge uden mundbind.
Ronald sørgede for lotteri, og de mange 
fine gevinster blev fordelt.

Vi fik nogle hyggelige timer, ikke mindst 
på grund af alle jer, som havde medbragt 
det gode festhumør – tak for det.
En dejlig afslutning på denne noget ander-
ledes sæson.

Busture: Det var ikke muligt at gennem-
føre de 2 årlige busture. Vi håber, det 
lysner i det nye år. Foreløbig ser det fint 
ud. Bustur til Christiansborg i maj 2022 
forventes fuldført.

Månedlige arrangementer: 
Første arrangement: ”En amatørgeolog 
fortæller” torsdag den 20. maj fik vi en 
fantastisk fortælling om sten. Ole Allan 
Jensen er en meget engageret og vidende 
formidler. 

Andet arrangement: ”Sommerfuglefrem-
visning” torsdag den 3. juni fortalte Leif 
Jensen om sommerfugle – også her fik de 
6 deltagere en god oplevelse. 
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Tredje arrangement: ” Kongsdal Åben 
Have” onsdag den 28. juli fik 10 deltagere 
en stor oplevelse i Kongsdal Åben Have. 
Her kunne opleves mange forskellige 
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 
undervejs. 

Badmintonsæsonen begyndte den 21. 
august og sluttede den 10. december med 
et deltagerantal på 16 til 24 personer. 
Antal tilmeldte var 24 personer. Også her 
blev det en meget kort sæson på grund af 
nedlukninger.
NU er spillerne i fuld gang i Gelsted Hal-
len kl. 9 til 10 hver fredag.

Først skal der lyde en tak til jer alle, fordi 
I bakker så talstærkt op omkring Gelsted 

Seniorklub – uden jer var der ingen klub.
Tak til Gelsted Borgerforening og Gen-
brugsbutikken for det gode samarbejde.
Tak til mandagsholdet. Det er en fornøjelse 
at se, at alle de gamle drenge sørger for, at 
ukrudt er fjernet, at stierne er slået, at der 
er malet, at der er ryddet op. Ja, i det hele 
taget sørger I for, at Holmegården er et 
pænt samlingspunkt for os alle. 

I udfører et stort stykke arbejde for Bor-
gerforeningen og betaler dermed huslejen.
 
Tak til tirsdagsholdet, som gør en stor 
indsats for genbrugsbutikken. 
Arbejdet omfatter fx:
- at male borde, døre, udhæng, rækværker 
og vinduer 
- at plante og vande blomster, at feje og 
rydde op, at fjerne ukrudt

- løbende vedligehold

Alt dette fantastiske arbejde veksles til 
kontanter

Tak til Anne Grethe for musikken om 
onsdagen. Stemningen løftes markant med 
musikken.

Tak til dem, der yder en indsats i Gen-
brugsbutikken.

Tak til dem, der har hjulpet til med rengø-
ring.

Hvis nogen skulle være glemt, så tak til 
alle jer, der hjælper til med fx oprydning, 
småkagebagning mm.

Sidst men ikke mindst tak til min bestyrel-
se for samarbejdet 

Ronald Matthiasen.
Konstitueret formand for

Gelsted Seniorklub

Inge Jensen formand

Ronald Matthiasen konstitueret formand 
og nu næstformand efter konstitueringen

Peter Svensson kasserer

Anne Friis sekretær

Agnethe Lysholt bestyrelsesmedlem

Steen Ole Sørensen 1. suppleant

Kim Lund: 2. suppleant

Bent Clement dirigent ved  
generalforsamlingen

Anne Grethe Clement vores fantastiske 
pianist
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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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5270 Odense N
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5592 Ejby

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

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

www.haugegruppen.dk

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

Gelsted Motorkompagni

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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FEB.

8.
GENERALFORSAMLING

Gelsted Pensionistforening Danske Seniorer 

Afholder generalforsamling tirsdag den 8. februar 2022 
kl 12:00 på Gelsted Plejecenter 

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger regnskabet 
4. Valg til bestyrelsen 
 Marianne på valg - modtager ikke genvalg 
 Marie på valg - modtager ikke genvalg 
5. Valg af revisor 
 Paul Christensen modtager ikke genvalg 
6. Eventuelt

Vi starter med gule ærter 
Husk selv at medbringe service

Tilmeldning til spisning senest den 25. januar 2022  
hos Rigmor på tlf. 50975945 eller Marianne tlf. 23422811

Bestyrelsen Bliv medlem af
Gelsted Borgerforening
- ved fælles hjælp styrker vi lokalsamfundet

www.gelsted-bf.dk 

Pris: 50 kr. for enlige
 100 kr. pr husstand 

Indbetal på 
kontonr. 
6880 – 2825353 
eller mobilepay 
625553 
Husk at opgive 
navn og adresse

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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Sangaften på  
Ejby skole
Sted: 
Samlingssalen

Tidspunkt: 
Kl. 18:30 – 19:15

Det foregår 2. mandag i hver måned.

Næste gang er den 13. december 2021.

Det er gratis.

I anledningen af julen giver jeg småkager 
næste gang, så I er velkomne til at med-
bringe egen kaffe/te og kop.

Ulla Larsen

Kom og syng med 

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 


