GELSTED BLADET
NR. 6

Februar 2022

32. ÅRGANG

Spændende nyt fra
GELSTED FJERNVARME

Gelsted Skole

GGIF ungdomsfodbold

Sponsorarrangement

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

www.gelstedbladet.dk

GELSTED BLADET
Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i
Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby,
m.fl.
Layout og tryk
Deslers Grafisk Hus
Tlf. 64 71 48 09
Artikler til bladet
Alle artikler, meddelelser,
m.m. bedes sendt til
post@gelstedbladet.dk
Bestyrelsen
Charlotte Føns Rasmussen
Formand����������������������������������������������� Tlf. 30 22 03 15
Birte Bramsen
Næstformand�������������������������������������� Tlf. 61 99 63 14
Charlotte Føns Rasmussen
Sekretær������������������������������������������������ Tlf. 30 22 03 15
Gunvor Schmidt
Kasserer������������������������������������������������ Tlf. 26 19 18 51
Mathias Magnussen Thorsson
Bestyrelsesmedlem���������������������������� Tlf. 71 79 63 66
Ole Madsen
Bestyrelsesmedlem���������������������������� Tlf. 40 22 06 88
Ann-Britt Larsen
Suppleant��������������������������������������������� Tlf. 27 15 61 25
Anne Friis
Suppleant��������������������������������������������� Tlf. 21 62 63 96
Deadline næste nummer
Fredag den 11. marts 2022
Gelsted Bladet udkommer 6 gange om året,
primo: Februar, April, Juni, August,
Oktober og December.
Se meget mere: www.gelstedbladet.dk
GELSTED BLADET kan ikke holdes
ansvarlig for indhold, trykt i bladet,
der er indsendt af brugerne af bladet.
Forbehold for trykfejl.

Information om optagelse af artikler
og billeder i GELSTED BLADET
GELSTED BLADET er for borgerne i Gelsted og omegn
Alle kan skrive en historie eller en nyhed
til Gelsted Bladet. Det skal bare være en
beretning, der har relation til Gelsted og
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som e-mail, eller word-dokument, til:
post@gelstedbladet.dk
Billeder
Evt. papir billedmateriale sendes til:
Deslers Grafisk Hus, Drejervænget 8, 5610
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Hvad sker der i fremtiden hos jer ? Hvad
har I af aktiviteter på programmet ? Hvis I
sender jeres planer, og hvad der nu ellers
sker hos jer lidt ud i fremtiden, bringer vi
det gerne her i GELSTED BLADET, og for
at støtte økonomien er det gratis!
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Har du en mening om noget du gerne vil
dele med andre borgere i Gelsted og omegn, eller vil du dele en god eller dårlig
oplevelse med andre.
Vil du kommentere på en artikel fra bladet, eller vil du rose nogen fra din by for
en god indsats, så send en mail til os på
Gelsted Bladet, så vil vi prøve at bringe
det i bladet. Gelsted Bladet lever af vore
annoncører, uden dem intet blad, så vi
bringer ikke kritiske indlæg om virksomheder der annoncerer i dette blad !
Vi bringer ikke anonyme henvendelser,
og bringer heller ikke personlige angreb
på andre navngivne personer.
Venlig hilsen
Redaktionen

Til foreninger, klubber, firmaer med mere...

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

Alt i hjemmeslagtning,
pålægsfade og lækkert kød

Har du noget på hjerte ?
En god historie fra Gelsted og omegn,
information om foreningsarbejde, eller
arrangementer, så tøv ikke, skriv og send
det til GELSTED BLADET, som altid ønsker
en god bred orientering for læserne.

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

Malermester
Michael A. Taylor
Tlf. 20 22 80 62
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tlf: 26 19 18 51

Vidste du...

At ekstra numre af GELSTED
BLADET kan hentes i vore kirker,
på biblioteket i Ejby, i SuperBrugsen
Ejby samt i Ejby-Hallerne.

Annoncer i
GELSTED BLADET

Fra kun kr. 600,- kan du have en
annonce med i GELSTED BLADET
for et helt år.

GELSTED BLADET
online

Du kan finde alle de tidligere
udgaver af GELSTED BLADET på
www.gelstedbladet.dk
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Gelsted Fjernvarme
– positiv udvikling sikrer fremtidens opvarmning
Der har igennem året 2021 i pressen
været skrevet og talt stadigt mere om
meget høje gas- og elpriser, som bevirker, at mange husejere står med stærkt
stigende udgifter til opvarmning og
elektricitet, ligesom mange fjernvarmeselskaber varsler store prisstigninger i
2022.
Og når jeg som formand for Gelsted
Fjernvarme sidder og læser om fjernvarmeværker, hvor der kommer prisstigninger på over 100%, får jeg helt ondt i
maven ved tanken om, at det kunne have
været os. Jeg kan tydeligt forestille mig
hvilke udfordringer og problemer, de
står i. Samtidigt glæder jeg mig over, at
vi i Gelsted Fjernvarme ikke længere er
bundet af at skulle fyre med naturgas.
Heldigvis forventes disse prisstigninger
på energi ikke at betyde prisstigninger for
Gelsted Fjernvarmes kunder.
Rettidig omhu holder varmeprisen i ro
Gelsted fjernvarme har udvist rettidig
omhu ved at etablere det nye biobrændselsvarmeværk i Ludvigsgårde i 2019,
som lige nu er baseret på CO2 neutral og
bæredygtig biomasse i form af skovflis.
Det betyder, at Gelsted Fjernvarme ikke i
samme grad er så følsom over for gas- og
elprisernes udvikling. Dette giver kunderne en sikkerhed mod de voldsomme prisstigninger, som vi i løbet af 2021 har set
ramme de boligejere, der opvarmer deres
boliger med naturgas eller elektriske varmepumper.
Både elprisen og gasprisen er steget med
over 400% siden årsskiftet 2020 - 2021, og

markederne forventer ikke et prisfald i den
nærmeste fremtid.
Baggrunden for prisstigningerne er at begge energiformer er både politisk og vejrmæssigt følsomme, og det mærker gas- og
elkunderne lige nu på energiregningen.
Den følsomhed har Gelsted Fjernvarme
ikke på samme måde, da varmeproduktionen langt overvejende er baseret på biomasse, hvor prisen er mere konstant fra år
til år.

Briketpresse til fremstilling af briketter

Dette havde ikke været muligt, hvis vi ikke
havde lavet samarbejdet med Middelfart
kommunes største private arbejdsplads,
Carl Hansen & Søn A/S. Dette samarbejde
gav os muligheden for at komme væk fra
naturgas og over på biomasse og gav os
derved en mulighed for at komme over på
meget billigere og mere stabilt brændsel.
Udvikling af Gelsted Fjernvarmes samarbejde med Carl Hansen & Søn A/S
Gelsted Fjernvarme har sammen med
Carl Hansen & Søn A/S brugt det forgangne år på at videreudvikle processen
omkring træaffaldet således, at der nu hos
Carl Hansen & Søn A/S etableres et procesanlæg, der omdanner alt træaffaldet til
træbriketter. Dette løser dels nogle udfordringer med støv, og dels er træbriketterne
et regulært brændsel, som kan lægges på
lager i sommerperioden, til fyringssæsonen begynder på ny.
Gelsted Fjernvarmes andel i projektet er
etablering af noget transportudstyr og en
ny kold lagerhal til opbevaring af træbriketter til fyringssæsonen. Carl Hansen &

Færdige briketter fra briketpresse
Søn A/S står for udgifter på alt det, som
skal laves og stå på deres matrikel, og Gelsted Fjernvarme har udgiften på det, som
skal laves på vores matrikel. Det transportudstyr, der står der i dag, genbruges
så vidt muligt, som det kan, og det er stort
set det hele.
Projektet sikrer en fuld udnyttelse af alt
det træ, som tilgår Carl Hansen & Søn A/S,

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

Klinisk Fodplejer
Anne Petterson

Tlf. 20 43 20 77

Sundhedshuset
Søndergade 5 - 5560 Aarup
Tlf. 20 43 20 77
www.annemona.dk
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og samtidig spares der hundredvis af lastvognstransporter til og fra Gelsted, hvilket
er et væsentligt bidrag til CO2 reduktion.
Det tætte samarbejde mellem Carl Hansen
& Søn A/S og Gelsted Fjernvarme sikrer
begge parter yderligere mod de stigende
energipriser, og vil derimod muliggøre
faldende fjernvarmepriser i Gelsted i de
kommende år.

Udbygning af varmekapaciteten i Gelsted Fjernvarme.
Gelsted Fjernvarmes varmeproduktion er
i løbet af de seneste år mere end fordoblet. Det har sat sit præg på vores gasmotor,
som siden 1994 har tjent Gelsted Fjernvarme ved både at lave varme og el i de mange år. Vi har fået lavet en undersøgelse på,
om det kan betale sig at få vores gasmotor
op at køre igen, og om det ville kunne betale sig at bruge flere penge på den. Den
er dog så fysisk og teknisk nedslidt, at det
ville blive en for stor investering til at det
kunne betale sig.

Dette betyder, at der er igangsat flere forskellige for-projekter, som skal belyse forskellige muligheder for den øgede varmekapacitet, som vi ser ind i det kommende
år og herunder ny spids/reservelast i Gelsted Fjernvarme.

Adskilt gasmotor

Konvertering af naturgasområder i
Gelsted Fjernvarmes dækningsområde
Gelsted Fjernvarme er blevet kontaktet af
flere beboere i Gelsted området, som ønsker fjernvarme til afløsning af deres nuværende gas eller oliefyrede opvarmning.
Naturgaskonvertering til fjernvarme er en
del af den grønne omstilling, som er en
samfundsomstilling, som Gelsted Fjernvarme er forpligtet til at deltage i, og som
Middelfart Kommune løbende følger med
i, da det bidrager til Middelfart Kommunes CO2 reduktion.
Tidsplan og økonomi for gaskonverteringen er under udarbejdelse, og Gelsted
Fjernvarme vil inden for de første måneder af 2022 komme med mere information
om den forventede fremdriftsplan. Men
tanken er, at det bliver opdelt i nogle etaper, hvor vi tager det en etape ad gangen,
da vi ikke kan starte i hele byen på en gang
samt det forhold, at der skal være en vis
tilslutning, før vi kan gå i gang. Dette håber vi selvfølgelig kan lade sig gøre. Men
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Vestfyns VVS Service A/S
Vi går effektivt til enhver opgave i VVS-installationer
Telefon: 64 46 25 80 - mobil 40 14 25 80
Granlyvej 44 - 5592 Ejby - www.vestfyns-vvs.dk

Blomster og buketter
til hverdag og fest.

EJENDOM

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

www.bramsenblomsterogrens.dk
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det vil kræve noget lokal hjælp fra de områder, som det drejer sig om. Derfor er det
også kun Gelsted syd, som vi er startet op
med, samt området bag Coop365, da dette
er ejet af boligforeningen, som har sagt ja
til fjernvarme.

Styrke som decentral Fjernvarmeværk
Det er indtil videre lykkedes rigtig godt
for Gelsted Fjernvarme at finde styrkerne
ved at være et decentralt lokalt Fjernvarmeværk og indtil videre, ser dette billede
ikke ud til at ændre sig.

Vi forventer at komme med mere senere
vedr. de områder, som ikke er vist på kortet.

I Gelsted Fjernvarme kan vi således se
frem til nogle spændende år, hvor Gelsted
Fjernvarme kan være et væsentligt aktiv

TLF. 4156 2674

KLIPPEHULEN
HERRE & DAMEKLIP

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

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

V/ Jane Lindholm
Gelsted Bygade 2
5591 Gelsted

Find mig også på facebook!

for Gelsted lokalområde med sikker grøn
fjernvarme til attraktive priser.
Gelsted Fjernvarme
Formand Gregers Hovgaard

www.gelstedbladet.dk

Gelsted Skole version 2.0
Teknologi og digitale lærermidler er
blevet opgraderet på Gelsted Skole til
stor glæde og gavn for både elever og
personale.
Igennem efteråret er der blevet installeret computerskabe i alle klasserne med
Cromebooks til eleverne. Alle eleverne på
Gelsted skole har således nu en computer
til rådighed, så det er hurtigt og let for
både elever og lærere at anvende computere i undervisningen.
Omkring vinterferien vil alle klasserne
få udskiftet deres Smartboard med en
86” Clevertouch skærm, der er en stor
interaktiv skærm. Den nye skærm viser
et meget bedre billede, er meget mere
brugervenlig for både elever og lærere, og
den er ikke nær så følsom over for lysind-

Linda ved den nye store folie-cutter

fald fra vinduerne som de gamle Smartboards, så det er en stor opgradering af
klasseværelserne.
Skolens digitale værksted har fået tilføjet
en ny laser-cutter, der kan udskære og
gravere figurer og billeder i træ. Derudover er der indkøbt en stor folie-cutter
og en A1 plakat-printer, der begge kan
fremstille print i store størrelser.
Brug af IT og digitale læringsplatforme
er allerede på nuværende tidspunkt en
helt naturlig del af undervisningen i alle
fagene og i alle klasserne. Det digitale
værksted bruges ofte i forbindelse med
større projekter eller i de lidt mere kreative fag som håndværk og design. SFO’en
har også stor fornøjelse af at kunne bruge
værkstedet om eftermiddagen.

Der er brugt mange ressourcer på at
opgradere og uddanne personalet, og på
nuværende tidspunkt er der uddannet 4
pionerer og 3 ressourcepersoner, hvilket
svarer til næsten halvdelen af personalegruppen.
Med den løbende opgradering af både
IT-udstyr og personale gør Gelsted Skole
en stor indsats for at leve op til de nyeste
læringsformer og bidrage til elevernes
IT-kompetencer.
Janne Bredgaard Madsen

Mark og Lasse ved den nye lasercutter

Alle klasserne har computerskabe

GENBRUGSBUTIKKEN GELSTED
Hanne Hviid

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

Åbningstider
Mandag
Tors - fredag
Lørdag

Telefon
9.00 - 12.00
10.00 - 16.00
10.00 - 14.00

64 49 19 99
Tlf. vedr. afhentning

20 78 21 10

Anders Bærholm

Tlf. 21 72 70 07
kontakt@ejby-hallerne.dk
Halvej 5 · 5592 Ejby
www.ejby-hallerne.dk
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Godt nytår fra Gelsted Seniorklub

Hold dig i gang i de triste vintermåneder. Gå en tur og tag bare naboen med,
nyd alle de gratis glæder, såsom fårene
og det skotske højlandskvæg ved Holmegaarden – nu med en skøn, lille ny
kalv. Farverne, mosset, de begyndende
forårstegn - der er altid noget nyt at
fordybe sig i. Selv fuglene har lidt svært
ved at finde ud af, om det er forår. De
synger lidt, man kan sagtens lokke dem
til med diverse fuglelyde.
Hver mandag er der vandretur på ca. 1,5
time far Holmegaarden – kom og vær
med. Man bliver glad i låget af at bevæge
sig sammen med andre, og man får mere
energi. Nyd lige billederne fra mandag
den 3. januar.
Du kan også vælge at gå i motionscaféen
om mandagen. Der er noget for enhver
smag. Et godt grin er særdeles vigtigt, og
så må der selvfølgelig gerne komme lidt
sved på panden.
Badminton om fredagen kl. 9 til 10 er
også en oplagt mulighed for bevægelse og
masser af hygge.
Gelsted Seniorklub har meget på programmet i det nye år.
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Her vil jeg blot tage fat i enkelte ting.
Foredrag med Marie Finne:
Foredrag med Marie Finne, som arbejdede som telegrafist i 39 år. Foredraget
hedder: ”En telegrafist går i land.”
I 39 år fra 1956 til 1995 sejlede Marie
Finne som telegrafist i J. Lauritzen og de
sidste ti år i DFDS. I alle årene var hun
søsyg, når der var buler på vandet.
Hendes hårdeste tørn var en rejse syd om
Afrika og nord om Nordkap til Kirkenes
i ballast. Den varede 21 dage, og hun var
søsyg hele tiden. Marie fortæller, at hun
havde tabt 15 kg under turen. Hun fortæller videre, at hun var skrumpet så meget,
at hofteholderen gled ned, når hun ville
tage den på.
Gå ikke glip af det interessante foredrag.
Mere om foredraget senere.

Tur til Christiansborg
Bustur til Christiansborg med frokost
i Snapstinget og Karsten Hønge som
rundviser.

Arrangementet løber af stablen en fredag
i maj, så hold øje med hjemmesiden:
www.gelstedseniorklub.dk
Månedlige arrangementer:
Galleritur i Middelfart (Britta)
Clay (Anne Marie Sørensen)
Nyborg Whisky Destilleri
Fester med underholdning
Vinterfest den 23. februar
Påskefest den 20. april
Grillfest den 15. juni
Så der er masser at glæde sig til i det nye
år i Gelsted Seniorklub.

Vi glæder os til at se jer alle i Gelsted
Seniorklub.

Pas godt på jer selv og hinanden.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Gelsted Seniorklub
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ÅBENT ALLE DAGE

8.00 - 21.00
Gl. Odensevej 3 · 5591 Gelsted

Gelstedbladet på nettet:

Find alle tidligere udgivelser på gelstedbladet.dk

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

Nørkle- og hyggeklub i Tanderup
Tanderup menighedsråd prøver at starte nørkle- og hyggeklub op igen tirsdag den 15. februar
kl. 14:00 – 16:00. Derefter er det hver anden tirsdag i ulige uger
Alle er meget velkomne til at deltage, og man behøves ikke lave håndarbejde eller andre ting.
Man må gerne komme bare for at hygge og få en snak.
Menighedsrådet er vært ved kaffe/te. Man tager selv brød med.
Mange gode hilsner Tanderup menighedsråd

Besked fra vikarierende præst, Kim Jacobsen
Først et godt og velsignet nytår til
enhver.
Vi lever stadig i Coronas skygge. Det
påvirker enhver af os i forbindelse med
vort arbejde såvel som i det daglige liv. Det
er som om, der bliver lagt bånd på enhver
form for udfoldelse. Glæden bliver lukket
inde. Mundbind gør, at man kun ser et
halvt ansigt og smilet bliver gemt, når man
mødes, og dette gælder både i supermarkedet og også i kirken.
MEN(!) livet går videre, og det skal leves.
I forbindelse med gudstjenesten Hellig tre
kongers søndag blev der sagt, at ”det kræver mod at være menneske, ikke mindst
mod til at være blandt mennesker og være
et medmenneske”. Det kræver mod at være
til og i øjeblikket tålmod, - men vi skal
også have mod til at se fremad.
H. C. Andersen skrev i 1861 et eventyr
der hedder ”12 med posten” – det indledes
således:
Det var knagende frost, stjerneklart vejr,
blikstille. ”Bums!” der slog de en potte på
døren, ”pjaf!” der skød de nytår ind; det
var nytårsaften; nu slog klokken tolv.
”Trateratra!” dér kom posten. Den store
postkaret holdt uden for byens port, den
bragte tolv personer, ikke flere kunne der
rummes, alle pladser var besat.

”Hurra! Hurra!” blev der sunget inde i
husene, hvor folk holdt nytårsaften og just
nu havde rejst sig med det fyldte glas og
drak det nye års skål:
”Sundhed og helsen i det nye år!” sagde
de, ”en lille kone! mange penge! ende på
vrøvlet!”
Ja, således ønskede man og der blev klinket og – posten holdt for byens port med de
fremmede gæster, de tolv rejsende.
Hvad var det for personer? De havde pas
og rejsegods med, ja, foræringer til dig og
mig og alle mennesker i byen. Hvem var de
fremmede? Hvad ville de og hvad bragte
de?
”Godmorgen!” sagde de til skildvagten
ved porten.

”Godmorgen!” sagde han, for
klokken var jo slået tolv.
”Deres navn? Deres stand?” spurgte
skildvagten den, der først trådte ud af
vognen.
”Se i passet!” sagde manden. ”Jeg er jeg!”
Det var også en hel karl, klædt i bjørneskindspels og med kanestøvler. ”Jeg er
den mand, hvem grumme mange sætter sit
håb til. Kom i morgen, skal du få nytår!
jeg kaster skillinger og dalere i grams,
giver presenter, ja jeg giver baller, hele
enogtredve baller, flere nætter har jeg ikke
at give bort. Mine skibe er indefrosset,
men der er varmt på mit kontor. Jeg er
grosserer og hedder Januar. Jeg har kun
regninger med mig!”
Så kom den næste, han var lystigmager,
han var direktør for komedierne, maskeraderne og al den fornøjelse der kan findes
på. Hans rejsegods var en stor tønde.
”Den skal vi til fastelavn slå meget mere
af end katten!” sagde han. ”Jeg vil fornøje
andre og mig selv med, for jeg har den
korteste levetid af hele familien; jeg bliver
kun otteogtyve! ja, måske skyder man en
dag til; men det gør lige meget. Hurra!”
”De må ikke skrige så højt!” sagde skildvagten.
”Jo vist må jeg så!” sagde manden, ” jeg
er prins Karneval og rejser under navnet
Februarius!
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GELSTED - TANDERUP PASTORAT
www.gelstedkirke.dk - www.tanderupkirke.dk
Således gennemgår han hver måned og
hver måneds kendetegn og indhold. Men
foran os venter nu februar. Februar med
vintergæk, erantis og FASTELAVN.
En gang i en tid før vores var det en fest for
voksne. Det var en udbredt folketro, at en
by kunne slippe for pest, hvis en sort kat
blev slået ihjel, så den skulle i tønden (og
slås ihjel). Det var en skik, der i Danmark
først blev forbudt i 1830`erne. I dag klistres
katten uden på tønden. På Amager rev man
f.eks. halsen af en ophængt gås. På amager
slås ”katten af tønden” nu om dage af på
hesteryg.
Festerne kunne dengang udarte sig til
oprør og uro, så langsomt blev indholdet
af festerne ændret til en børnefest, som vi
kender dagen, hvor der bliver valgt en kattekonge, - eller to. Den, der slog bunden ud

af tønden og den, der slog det sidste bræt
ned. Traditionerne er mangfoldige og forskellige fra sted til sted – fra egn til egn og
fra land til land. I kirkelig sammenhæng
peger fastelavn frem mod kirkens store
højtid, påske: Blandt andet talte man om
askeonsdag, hvor man fik syndsforladelse
med et kors tegnet med aske i panden, før
indgangen i kirken.
Nu om dage er fastelavn en festdag for
børn og voksne. Man glæder sig i en
mørk tid, hvad enten det er vintertid eller
coronatid.
I Gelsted kirke fejrer vi fastelavn med en:
FAMILIE- OG
BØRNEGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 27. FEBRUAR
KLOKKEN 14.00 i GELSTED KIRKE

Sogneindsamling 13. marts 2022
Folkekirkens Nødhjælp har hvert år
en sogneindsamling, som Gelsted og
Tanderup sogne deltager i. De sidste
par år har indsamlingen været begrænset pga. corona, men vi håber, vi
i år får mulighed for at komme rundt
i sognene, så I kan møde indsamlerne
ved jeres dør.
I Tanderup sogn er det spejderne, der
er indsamlere, og i Gelsted sogn er
det de kommende konfirmander. Tag
godt imod de unge mennesker, der har
valgt at bruge deres søndag på at gøre
en forskel for verdens fattigste.
I år skal det indsamlede beløb være
med til at skabe en bedre tilværelse
for de, der er hårdest ramt af klimaforandringerne.
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Vil du vide mere Folkekirkens Nødhjælp/Sogneindsamling, kan du gå
ind på deres hjemmeside:
www.noedhjaelp.dk/indsamling.

Vi starter i kirken med en kort gudstjeneste. Man må gerne komme udklædt og
glad, hvorefter vi sammen går over til
Holmegården og slår katten af tønden.
På dagen vil man også kunne melde sig til
MINIKONFIRMAND UNDERVISNING
– et tilbud til alle på 3 klassetrin.
Der er undervisning hver mandag – fra
14.00 – 16.00 Vi begynder – MANDAG
DEN 7. MARTS i sognehuset ved Gelsted
kirke og slutter med FESTGUDSTJENESTE – Søndag den 10. april.

GELSTED KIRKE
DØBTE

28. november
Cilje Bo Lundby

DØDE

20. november
Inge Marie Johansen
Ejby
27. november
Tove Hansen
Gelsted
1. december
Anne Marie Petersen
Gelsted
14. december
Peer Østergaard
Gelsted
26. december
Poul Therkelsen Hald
Gelsted

www.gelstedbladet.dk

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

FEBRUAR

GELSTED

TANDERUP

6.

Sidste s.e.H3k

-

11.00

13.

Septuagesima

9.00 JCR

-

10.

Seksagesima

-

11.00

27.

Fastelavn

11.00

-

27.

Familiegudstjeneste

14.00

-

6.

1.s.i fasten

-

11.00

13.

2.s.i fasten

11.00

-

20.

3.s.i fasten

-

11.00

27.

Midfaste

9.00 MJ

-

3.

Maria bebud.

-

11.00

10.

Palmesøndag

11.00

-

14.

Skærtorsdag

11.00

-

15.

Langfredag

-

11.00

17.

Påskedag

11.00

9.00

18.

2.påskedag

24.

1.s.e påske

10.00 / 12.00
Konfirmation

-

2.s.e.påske

-

10:00 Konfirmation

MARTS

APRIL

Fælles - se Harndrup

MAJ

1.

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

Vi reparerer også din bil

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

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

Psykolog Hanne Groth
Psykolog Hanne Groth

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

Husby Auto Storegade 23
5592 Ejby - Tlf. 64781446
5592

Dametøj i alle størrelser
www.susannem.dk
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GELSTED - TANDERUP PASTORAT
www.gelstedkirke.dk - www.tanderupkirke.dk

Sognecafe 2022
Vi håber, alle er kommet godt ind i det nye år.
Starten på 2022 blev ikke som vi håbede, og igen måtte vi ”give” os lidt
og håbe, at vi kan mødes d.10 februar.
Desværre må indlægget med Palle Jensens ”Glimt i øret” d.27 januar udsættes, hvilket er rigtig ærgerligt..
Til gengæld glæder vi os til at se jer igen i februar:

10. feb. - Skal bare være en hyggedag med en god snak
24. feb. - Er emnet åbent
10. marts - Kommer vores præst, Kim Jacobsen
24. marts - Håber vi på besøg fra Middelfart kommune... (I hører nærmere)
Vel mødt
Mvh. Per og Hanne

- Cakevision Det søde køkken
Chokolade-, dessert- og kagekurser
info@cakevision.dk www.cakevision.dk
14
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Carl Hansen & Søn Lagersalg - November 2021
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Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening
Gymnastik - Badminton - Håndbold - Foldbold - Banko

Godt nytår fra os alle i GG&IF
Vi er i gang med et nyt år. Det plejer at
medføre et nytårsforsæt. Derfor er der
rabat på nogle af voksenholdene, som
ikke har været så søgte i efteråret.
Kom godt i gang med nye motionsvaner:
prøv spinning, yoga eller floorball. Tjek
hjemmeside for info, dage og pris www.

ggif-fyn.dk. Der er også delt flyers ud i lokalområdet.

februar 2022 mellem kl. 16:00 og 18:00 og få
sved på panden.

I efteråret 2021 havde vi familieidrætsdag den var vel besøgt, men vi savner flere deltagere. Det er idræt for både børn og voksne og
ikke kun familier. Derfor skifter vi navnet
til fyraftensidræt. Kom frisk fredag den 25.

Håber vi ses til mere god motion i 2022.
Mikkel Rasmussen

Tak til vores sponsorer
Gelsted Gymnastik & Idrætsforening
vil gerne sige tak til alle vores sponsorer,
fordi de har valgt at støtte os i 2021. Det
har givet os mulighed for at kunne opgradere redskaber og indkøbe nye, både
i vores gymnastik og fodboldafdeling,
som i sidste ende kommer til gavn for
både børn og voksne i Gelsted.

Stor tak til:
Albani - BDO Boreteknik A/S - Brink
Møbler - De Fries & Mejdahl - Fjordhauge’s Arkitekt & Ingeniør - Fjordhauge’s
Tømrerforretning - Flemming Bager Flemmings Auto - Gelsted Dilettant - Gelsted Forsamlingshus - Gelsted Motorkompagni - Gelsted Slagteren - Gelsted Tømrer
& Snedker - Gelsted Transport - GH Group

Sponsorarrangement
Gelsted Gymnastik & Idrætsforening
afholdte i november måned et sponsorarrangement for alle vores sponsorer, hvor
vi var 35 personer.

Han fortalte om deres oprindelse og lidt forskellige historier. Dertil var der en let tapas
anretning fra Fyns Gourmetkød.

Vi havde inviteret Aksel fra Vinum til at
komme med nogle forskellige rom og vine.

Nicolaj Sørensen
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- GMF - Hagen Strand Camping
- Hansens Frugt & Grønt - Klippehulen Malermester Kent Stimose - Markussen
Sport – Meny Kaffe Fredericia, Fyn & Sønderjylland - MKJ Ventilation - Nørholt Anlæg - Rishøj A/S - Rosenkjær VVS - Skumgaarden - Vaskehallen Gelsted
Nicolaj Sørensen

www.gelstedbladet.dk

Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening
Gymnastik - Badminton - Håndbold - Foldbold - Banko
Fodbold

GGIF ungdomsfodbold
I november havde vi i Gelsted Gymnastik & Idrætsforenings ungdomsfodboldafdeling fornøjelsen af at kunne
stille med 2 x U7 hold, 1 x U9 hold og 1
x U10 hold til Eldorado Cup i Verninge.
Det blev en god dag med en masse fodbold og hygge for børnene. Der var som
altid, også til træning, god opbakning
fra spillernes forældre - tak til dem.
I sidste sæson havde vi en tilgang af spillere, men vi kunne rigtig godt tænke os at
have endnu flere med til fodbold i år. Så har
du en dreng eller pige, der kan tænke sig at
prøve, om det er noget for ham eller hende, så kom forbi til en træning og hils på og
prøv at være med.
Trænerne kan kontaktes, hvis der er spørgsmål. Kontaktinfo findes på www.ggif-fyn.
dk under fodbold afsnittet, hvor der ligeledes kan findes info omkring hold og
træningstider for udendørs samt priser for
medlemskab. Der trænes for tiden indendørs, hvor U3-U7 spillerne træner i Gelsted
Hallen lørdag formiddag imellem kl. 9:00
og kl. 10:00. U8-U11 spillerne træner fredag kl. 17:30 til kl. 19:00.
Nicolaj Sørensen

Opstart af fodboldsæsonen
Forårets fodboldsæson i Gelsted Gymnastik & Idrætsforening ser således ud:
Herre senior starter med en let træning den
5. februar kl. 11, hvor der efterfølgende vil
være spillermøde og snak om den kommende sæson.
Træningsdage: mandag og onsdag
kl. 19:00 – 20:30 (I februar trænes tirsdag
og torsdag kl. 19:30 - 21:00 i Båring)

Dame senior starter op den 7. februar
kl. 18:00 – 19:30.
Træningsdage: mandag og onsdag
kl. 18:00 – 19:30
Som noget nyt i år, vil vi prøve at starte et
oldboys hold op - det bliver enten 7 eller 11
mands. Er du omkring de 30 år eller over og
kunne tænke dig at komme ud og motionere lidt og møde nye mennesker, er dette en
god mulighed for begge dele.

Du er mere end velkommen til at ansøge
vores facebook-grupper – Gelsted G & IF
herre senior, Gelsted G & IF dame senior og
Gelsted G & IF oldboys) om medlemskab,
hvis du kan tænke dig at komme igang.
For mere info henvises til vores hjemmeside ggif-fyn.dk, hvor du kan se priser, trænere etc.
Nicolaj Sørensen
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Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening
Gymnastik - Badminton - Håndbold - Foldbold - Banko
Gymnastik

Fyraftensidræt
Fredag den 19. november 2021 var der
familieidræt i Gelsted Hallen. Der var
badmintonbane, springbane, boules,
curling, floorball og meget mere. Både
børn og voksne var aktive - både sammen og hver for sig. Hallen summede
af liv, og der var smil på læberne ved
alle: både deltagere, gymnastikudvalget
samt Motionscafeen, som hjælp til med
aktiviteter på dagen. Dagen sluttede
med fællesspisning i klubhuset, hvor
menuen var spaghetti med kødsovs.
Gymnastikudvalget smilede, fordi stemningen og dagen næsten var som håbet.

Når vi ikke var helt tilfredse, skyldes det,
der altid er plads til flere deltagere. Derfor ændrer vi navnet til “fyraftensidræt”
næste gang - for man behøver ikke være
en familie for at deltage. Der er også plads
til at komme og dyrke motion og få rørt
kroppen med naboen, ægtefællen eller
vennerne og slutte dagen med en øl eller
sodavand i cafeteriet bagefter. Det var i
hvert fald tilfældet sig.

I har samlet et par stykker, der brænder
for en fælles aktivitet. Det kunne være, vi
kunne støve et volley-net eller lignende op
i hallen.
Håber vi ses.
Gymnastikudvalget

Næste gang er fredag den 25. februar 2022
kl. 16:00 – 18:00. Tag endelig fat i gymnastikudvalget, hvis I har gode ideer, eller

Motionscenter i Gelsted-Hallen
Se mere på: www.eikmotion.dk
18
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Bedemand Brink
ved Peter Brink

Søndergade 33
5591 Gelsted
www.bedemand-brink.dk
Tlf.
eller

64 49 12 98
23 74 92 98

Mad til festen

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

SUPER BRUGSEN EJBY
Møllevænget 1 - 5592 Ejby

ÅBENT ALLE
HVERDAGE
KL. 8.00 - 20.00
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Pizzaria

Valentino

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

20 25 28 02

anne-marie@withshudpleje.dk

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

www.withshudpleje.dk

Tlf. 64 49 22 99

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

Langelandsvej 6, 5500 Middelfart

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

20 25 28 02

anne-marie@withshudpleje.dk

www.withshudpleje.dk

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

20 25 28 02

9 gode grunde til at du
9
gode
grunde
til at du
skal
vælge
en Bosch
kedel
9 gode
grunde
til at du
skal
vælge
en
Bosch
kedel
fra
Hauge
Energi
skal
vælge
entilBosch
9
gode
grunde
at du kedel
fra
Hauge
Energi
– Markedets
laveste
gasforbrug
skal
vælge
en
Bosch
kedel
fra
Hauge
Energi
– Markedets laveste gasforbrug

anne-marie@withshudpleje.dk
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– Markedets laveste elforbrug
fra
Hauge
Installation
– Markedets
Markedets
laveste
gasforbrug
–
laveste
elforbrug
Lavt støjniveau

Markedets
laveste
elforbrug
støjniveau
–– Lavt
Markedets
laveste
gasforbrug
108%
nyttevirkning
Lavt
støjniveau
nyttevirkning
–– 108%
Markedets
laveste elforbrug
Altid
god
rådgivning
– Altid
108%
nyttevirkning
rådgivning priser
Konkurrencedygtige
––
Lavt god
støjniveau
– Konkurrencedygtige
Altid
rådgivning priser
5
års god
fabriksgaranti
––
108%
nyttevirkning
–5
Konkurrencedygtige
priser
års
15
årsfabriksgaranti
garanti
v. tegning
af abonnement
––
Altid
god
rådgivning
– 15
5
års
fabriksgaranti
–
års
garanti
v.
tegning
af abonnement
Døgnvagt
24/7/365
– Konkurrencedygtige priser
– 15 års garanti
v. tegning af abonnement
24/7/365
–– Døgnvagt
5 års fabriksgaranti
– Døgnvagt 24/7/365
– 15 års garanti v. tegning af abonnement
– Døgnvagt 24/7/365
Kontakt Hauge Energi for
Kontakt
Hauge Energi
et uforpligtende
tilbudfor
på
Kontakt
Haugetilbud
Installation
for
Kontakt
for
et
på
tlf.:uforpligtende
6596Hauge
7715 Energi
et
uforpligtende
tilbud
et
uforpligtende
tilbud
på på
tlf.: 6596 7715
tlf.:
7715
Kontakt
tlf.:6596
66 Hauge
18
96Energi
00 for
et uforpligtende tilbud på
tlf.:
7715
Afd.6596
Odense
Afd. Vestfyn

Afd.
Odense9 B
Bladstrupvej
Afd.
Bladstrupvej
5270 Odense
Odense9NB
Bladstrupvej
5270
Odense9NB
Afd.
5270 Odense
Odense N
Bladstrupvej 9 B
5270 Odense N

Afd.
Vestfyn
Hygindvej
15
Afd.
Hygindvej
5592 Vestfyn
Ejby 15
Hygindvej
5592
Ejby 15
Afd.
5592 Vestfyn
Ejby
Hygindvej 15
5592 Ejby

Certiﬁed

Climate
Partner
Certiﬁed
Certiﬁed
Climate
Partner
Climate Partner
Certiﬁed

Climate Partner
www.haugegruppen.dk
www.Haugeenergi.dk
www.Haugeenergi.dk
www.Haugeenergi.dk

Læs mere:

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

www.gelstedbladet.dk

21.

GENERALFORSAMLING

FEB.

Gelsted Borgerforening
Afholdelse af ordinær generalforsamling den 21. februar 2022
kl. 19.30. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Borgerforeningen er vært ved en øl/vand
Husk medlemsbevis for 2021.
Vel mødt!
Bestyrelsen

Gelsted Dilettant forening
Pga. Corona restriktioner har vi valgt at rykke årets dilettant
forestilling til den 25. og 26. marts.
Stykket vi har valgt at spille i år, hvis restriktionerne tillader
det, hedder Restaurant Norma.
Bliv medlem af

I kan godt glæde jer
- det er skide godt.

Gelsted Borgerforening
- ved fælles hjælp styrker vi lokalsamfundet
Pris: 50 kr. for enlige
100 kr. pr husstand

Håber vi ses til marts.
Karsten Fischer

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

www.gelsted-bf.dk

Læs mere:

gelstedbladet.dk

Geoteknik og Miljøopgaver, så er det Boreteknik A/S
I Gelsted udføres der klargøring af jordprøveanalyser,
efter prøver hentet op rundt omkring i Danmark.
- Se Boretekniks hjemmeside, www.boreteknik.dk
Kontakt Boreteknik A/S, Koldinghave 18, 5591 Gelsted

Benjamin mobil nr.: 29 40 75 87 - Arne mobil nr.: 22 10 72 84

GELSTED BLADET
samler på
gode historier
Har du en god historie
om vores dejlige lokalområde?
Så skriv endelig en mail til
post@gelstedbladet.dk.
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BOLIG
BOLIG

Boligudlejning på
Boligudlejning
påVestfyn
Vestfyn

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

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

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

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

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

TS Bolig ApS
Byllerup 14 · 5580 Nørre Aaby
Byllerup
14
Tlf. 40 25
24Bolig
05 · www.tsbolig.dk
TS
ApS

5580 Nørre Aaby

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

www.tsbolig.dk

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
Falck:
Vagtlægen:
Politiet:
Alarm:

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

Aktiviteter i Gelsted
Bankospil
Hver torsdag kl. 19.00 i
Gelsted forsamlingshus. G.G.&.I.F
Ejby Kommunes Lokalhistoriske arkiv
Stationsvej 25, 5464 Brenderup.
Modtager alle arkivalier
(papirer, dokumenter, billeder mv.)
Tlf. 88 88 52 49 / tirsdage 19.30 - 21.30
E-mail: lokalarkiv2000@yahoo.dk

Gelsted Seniorklub
Mødes på Holmegården hver onsdag
kl. 9.00 til kaffe og diverse aktiviteter. Vi
holder hinanden i gang, bl.a. med EDB,
Petanque og Badminton, m.m.
Vil du være med så kom og kig eller ring
på tlf. 40 35 41 22, hvis du har spørgsmål.
www.gelstedseniorklub

Ejby Skakklub
Plejecenter Egebo, Anlægsvej 9,
5592 Ejby. Tirsdage fra kl. 19:00.
Formand Jørgen Jørgensen
Tlf. 20 46 31 29 ”Kig ind, alle er velkomne, begynderhold etableres og undervises fra kl. 18.30”

Gelsted Skytteforening
Riffel og pistol skydning i kaliber 22
og luft på Gelsted skole.
Tirsdag aften fra 18:30 i kælderen. Fra
april til september skydes der tirsdag
18:30 udendørs på 50 og 200m banen,
beliggende på Skyttevej,
Lunge, i Gelsted. Eventuelt spørgsmål
besvares på tlf. 64 49 14 06

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

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

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

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

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

Minigolf Clubben Gelsted
Spil minigolf fra 1. april til 1. okt. hver
torsdag kl. 19.00 ved Banevolden. I er
velkomne til at besøge os alle dage fra
kl. 12.00 til 21.00 Se om der er optaget
på: www.gelstedminigolf.dk

GELSTED BLADET
søger
”free-lance”
reportere
Vi i bestyrelsen for
GELSTED BLADET synes,
det vil være rigtig godt,
hvis der er nogle, der
kunne tænke sig at tage
med til forskellige
aktiviteter/begivenheder
og skrive lidt om det.
– Vi har allerede en
”fotograf”, men vi savner
en eller flere skribenter.
Vi håber, der er nogle i
blandt jer, der kunne have
mod og lyst til at skrive til
vores blad – vi glæder os til
at høre fra jer.
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Vestfyns folkemusiklaug
Spiller og synger hver torsdag
kl. 19.30 i aulaen på Gelsted skole.
Sæson start 3. Torsdag i September.
De kreative
Vil du gerne lære at hækle, strikke eller sy?
Formand: Conny Kærhave-Andersen
Tlf. 23 88 04 13.
E-mail: connyka@ejbynet.dk
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MotionsCaféen
Motionér med hygge i pauserne hver
mandag kl. 10.00-12.00
i Gelsted og Ejby fra september til april.
Formand: Janne Bay, Tlf. 22 66 64 46
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Her kan du finde
GELSTED BLADET
Bladet ligger bl.a. til afhentning i Ejby,
Balslev, Husby, Fjelsted, Ørslev og Kerte
kirker. Ejby Bibliotek, Super Brugsen Ejby
og Fakta Gelsted. Selvfølgelig ligger de
også i Gelsted og Tanderup kirker. - Dvs.
Alle Gelsted -interesserede kan få ny
viden om Gelsted og omegn hveranden
måned, ved afhentning i våbenhusene
m.fl.

23

www.gelstedbladet.dk

27.

GENERALFORSAMLING

APRIL

GELSTED BLADET
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i foreningen
GELSTED BLADET onsdag, den 27. april 2022 kl. 19:00
Information om sted kommer i næste nummer af Gelsted Bladet.
Dagsorden ifølge vedtægter, som fremgår af vores hjemmeside.

Vi gør opmærksom på, at forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen

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

1

2

3

4

5

Kontakt os eller tjek
gelstedbladet.dk for priser
www.fhbyg-gelsted.dk

Vi er
medlem af

poul@fhbyg-gelsted.dk

Ejby Apotek

Algade 11, Ejby · Tlf. 63 46 51 00

Tlf: +45 6449 1530
Kingstrupvej 140
5591 Gelsted

Aarup Apotek

Poul Jensen

40781100

Bredgade 60, Aarup · Tlf. 63 46 51 05

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

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

GELSTED BLADET
samler på
gode historier
Har du en god historie
om vores dejlige lokalområde?
Så skriv endelig en mail til
post@gelstedbladet.dk.

Tårup Udlod 3, Tårup Udlod
5591 Gelsted

