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

Til foreninger, klubber, firmaer med mere...

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

Alt i hjemmeslagtning,
pålægsfade og lækkert kød

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

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

Malermester
Michael A. Taylor
Tlf. 20 22 80 62
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Nyt fra Gelsted Borgerforening
Endelig er vi igen i fuld gang med alle
forberedelser til Gelsted Marked 2022.
Efter 2 år, hvor vi har måtte aflyse pga.
Corona, ser det nu omsider ud til at det
lykkes af afholde markedet. To år uden
marked er ikke uden udfordringer, men
vi tager en dag af gangen og glæder os
over, at Coronaen er ovre, så vi igen
kan samarbejde om markedet med alle
de foreninger, der hjælper os før, under
og efter markedet.
Vi har nu afholdt vores første hovedansvarligmøde, og det er super dejligt
at se alle igen. Vi starter altid med det
første hovedansvarligmøde i marts. Det
kan virke tidligt, men der er mange ting,
der skal på plads, og mødet giver god
mulighed for tidligt at give sig til kende,
hvis man allerede nu ved, at der er udfordringer med opgaver eller med frivillige
til vagtplaner, således vi alle kan hjælpe
hinanden.
Tak til de hovedansvarlige for et rigtig
godt møde og virkelig dejligt at se så
mange fremmødte.
Nu skal vi have gang i hjulene igen, og vi
har som altid brug for en masse hænder
til det kæmpe arbejde, det er at afholde et
marked. Der er desværre allerede nogle

hovedansvarlige, som har meldt fra, og vi
er helt bevidste om, at det kan være svært
at skaffe frivillige til alle vagter efter 2
års ufrivillig pause.
Vi har brug for jeres hjælp, så derfor vil
vi gerne opfordre alle, som ikke allerede
har en eller flere vagter eller opgaver i
forbindelse med Gelsted Markedet, om at

melde sig, hvis det kunne have interesse.
Der vil komme en tilmelding på vores
hjemmeside snarest, og ellers kan man
skrive til os på: kontakt@gelsted-marked.
dk. Dem, som har haft vagter i 2019, vil
blive kontaktet af den hovedansvarlige.
HUSK at ved at støtte op om Gelsted Borgerforening/Gelsted Marked støtter man
også op om byens foreninger og dermed
også liv og aktiviteter i byen. Gelsted
Marked er et kæmpe aktiv for byen,
men markedet ville ikke være muligt at
afholde uden alle de fantastiske frivillige
og foreninger, så derfor håber og tror vi
på, at vi med fælles hjælp igen kan få
markedet stablet på benene.
Vi er så heldige at være blevet ”bedsteforældre” til ikke mindre en 2 små
søde kalve. Både mødre og kalve har det
godt. Læg endelig vejen forbi markerne
ved Holmegaarden og se de 2 små kalve
hoppe rundt.

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

www.gelstedbladet.dk

Kære læsere
I håb om at vores mail angående deadlines til vores blad bliver sendt til de rigtige personer, og vi dermed får en masse spændende
indlæg til de fremtidige blade, har vi opdateret vores liste med mailadresser. Hvis du/I ikke længere modtager mailen eller ikke
tidligere har modtaget den men gerne vil modtage den, er du/I meget velkommen til at kontakte os på mail post@gelstedbladet.dk
eller pr. telefon.
Vi vil også gerne opfordre til, at medlemmer af de forskellige foreninger, der er nævnt på sidste side i bladet under
”Aktiviteter i Gelsted” tjekker om, det er korrekte kontaktoplysninger, der er nævnt.
På forhånd tak for hjælpen.
Bestyrelsen i GELSTED BLADET

Vi er rigtig glade for vores dyrehold og
har det både for vores men lige så meget
for byens skyld. Det skaber hygge, og
der er mange, der går tur i området og
giver udtryk for, at dyrene er hyggelige
og flotte at kigge på. Vi vil gerne en gang
for alle forsikre alle om, at vores dyr har
det godt og bliver passet efter alle regler.
Vi har, efter behov, dyrlæge forbi, og han
forsikrer os også om, at vores køer har det
”som blommen i et æg”, og vores forhold
og måden, vi passer dem på, overstiger
de krav, der er for at have dyrehold af den
race, som vi har. Det er rigtig dejligt, at
folk er opmærksomme og bekymrer sig
om dyrene, og hvis I ser noget, som er
foruroligende, vil vi gerne opfordre til,

at man kontakter os på tlf. 6449 1313.
Derved får vi besked med det samme
frem for, at der bliver lavet et opslag på
Facebook, som det ikke er sikkert, at
nogle fra bestyrelsen ser, men som måske
i stedet giver en unødig debat.

i Gelsted. Den gamle dør havde efterhånden udtjent sin værnepligt og var også
temmelig utæt, så det trak ind i vores
udlejningslokale. Stor tak til Middelfart
Kommune og XL-byg for hjælp og sponsorat til dør og div. materialer.

På Holmegaarden begynder der også at
ske lidt mere igen. Vi er i gang med at
lave et nyt lokale, som både vi og mandagsholdet kan bruge, når vi arbejder på
Holmegaarden mandag og torsdag. Det
bliver super fint, og vi glæder os til, det
står færdigt.
Vi har også været så heldige at få en ny
dør til ”stalden” via småprojektspuljen i
Middelfart samt med hjælp fra XL- Byg

Husk vi er på Holmegaarden hver torsdag
aften fra kl. 19, hvor man er velkommen
til at kigge forbi til en hyggesnak, eller
man kan hjælpe med en af vores mange
projekter.
Genstart fællesskabet i Gelsted ved at
støtte op om os i byen.
Tomas Jakobsen
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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.

EJENDOMS

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

www.bramsenblomsterogrens.dk
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Generalforsamling i Gelsted Borgerforening
Vi afholdt generalforsamling i Gelsted
Borgerforening mandag den 21. februar.
Mødet gik rigtigt godt og tak til alle der
deltog.
Efter generalforsamlingen afholdt vi et
konstituerende møde og bestyrelsen ser
således ud:
Formand: Tomas Jakobsen
Næstformand: Kim T. Hansen
Kassereren: Niels E. Bentholm
Referent: Katrine Thomsen
Bestyrelsesmedlem: Torben Pløger
Bestyrelsesmedlem: Bruno Schjødtz
Bestyrelsesmedlem: Lone Nørskov
Bestyrelsesmedlem: Rasmus Alexandersen
Bestyrelsesmedlem: Martin Laugesen
Suppleant: Brian Schouborg Jørgensen
Suppleant: Svend Thorup
Suppleant: Torben Andersen
Beretning Gelsted Borgerforening for
året 2021
2021 var igen et år, der blev udfordret af
Coronapandemien. Det betyder, at vi ikke
har haft muligheder for at afholde en del af
de planlagte arrangementer og alt har stået
lidt i stampe, men et par arrangementer er
det dog blevet til.
Gelsted Marked 2021 blev desværre aflyst.
Grundet det aflyste marked var vi så heldige, at vi igen sidste år fik lavet aftaler med
vores samarbejdspartnere om udskydelse
af de indgåede kontrakter således, at de
videreføres til 2022. Dette er vi meget
taknemmelige for, da det samtidig betyder,
at vi forhåbentlig ikke vil mærke en stor
stigning i prisen på disse ting i 2022.
Trods Corona og periodevis nedlukning
har vi har alligevel været så heldige at kunne afholde et super hyggeligt Sankt Hans
arrangement, en Open Air-koncert og en

fællesspisning afholdt som vildtaften. Det
var dejligt igen at kunne skabe noget for
byen og dejligt at se den opbakning, der
har været til alle arrangementerne. Vi vil
gerne sige stor tak til alle de involverede,
der som altid yder en kæmpe indsats for, at
den slags arrangementer kan afholdes.
Vi har i 2021 igen haft stor fokus på at
holde vores udgifter nede på et minimum,
da vi jo har haft ganske lidt indtjening
grundet det aflyste marked og kun få
udlejninger af lokaler. Vi har selvfølgelig
haft alle vores faste udgifter, som vi ikke
kommer ud over at skulle betale, men det
er stadigt lykkedes os at begrænse dem
til et minimum ved bl.a. at mindske vores
forbrug af el, gas og vand i perioder med
nedlukning.
Bestyrelsen med påhæng har afholdt 2
arbejdsweekender, hvor der bl.a. er blevet
gjort rent, ryddet op, malet og lavet fornødne ting på bygninger og maskiner. Vi
har fuld fokus på opgaver, som vi ikke når
om torsdagen samt et fokus i bestyrelsen
på at styrke sammenholdet, huske hyggen
og grunden til, vi er her og samtidig nyde
det.
I efteråret valgte vi at omkonstituere
bestyrelsen. Torben Pløger havde over længere tid ønsket at træde af som formand for
at få nye kræfter til, så efter vores Open
Air-koncert i august valgte jeg at melde
mig på banen. Dels for at imødekomme
Torbens ønske, men også fordi jeg mente,
at jeg var klar til opgaven, hvilket bestyrelsen heldigvis bakkede op om. Jeg er
rigtig glad for, at Torben stadig er en del af
bestyrelsen, da det giver mig muliglighed
for at sparre med ham om formandsposten,
hvilket er et nyt område for mig. Fra hele
bestyrelsen skal der lyde en kæmpe tak
til Torben for den kæmpe indsats, han har

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!

gjort som formand. Det har bestemt ikke
har været uden udfordringer, men disse har
vi med Torben i spidsen klaret til ug. Jeg
synes, vi skal give Torben en hånd som tak
for hans indsats og hans måde at være på.
Mandagsholdet har været effektive og har
bl.a. fået lavet nye porte til bygningerne,
lavet videre på vores nye lokale samt ryddet op i krogene. Stor tak for den indsats
og det arbejde I får lavet.
En stor tak skal der også lyde til Genbrugsbutikken, Genbrugspladsen, Seniorklubben, foreninger i Gelsted samt alle vores
samarbejdspartnere og sponsorer for den
store hjælp, støtte og opbakning, vi har fra
jer i Gelsted Borgerforening.
Fremtiden ser lysere ud nu, hvor Coronapandemien ser ud til at være ved at gå på
held. Vi ser forhåbentlig ind i et år med
udlejninger, diverse arrangementer samt,
at vi langt om længe igen kan få lov til
at afholde Gelsted Marked – det har vi
virkelig savnet. Vi er i fuld gang med
planlægningen og glæder os virkelig, men
vi er også klar over at 2 år uden marked
er længe. Vi håber og krydser fingre for,
at alle de fantastiske hovedansvarlige og
frivillige, der altid har støttet op om den
kæmpe opgave, det er at afholde et marked, ikke har glemt os og igen i år vil være
klar til årets marked i august.
Til sidst en stor tak til alle i bestyrelsen
samt deres familier for den kæmpe indsats, de gør på trods af, at det er frivilligt
arbejde. Tak for jeres måde at være på, tak
for arbejdet og ikke mindst for hyggen og
samværet, der gør det store arbejde værd at
bruge sin fritid på.
Tomas Jakobsen
Formand Gelsted Borgerforening

www.gelstedbladet.dk

Skolefest på Gelsted Skole
Torsdag den 7. april er der igen skolefest
for alle elever og forældre på Gelsted
Skole. 6. klasse opfører en musical, de
selv har lavet om emnet Venskab.

stykket. Eleverne spiller selv i bandet, synger, danser og spiller skuespil. Musicalen
hedder Venskab, og handler om dem selv
og deres måde at være sammen på.

at komme og se generalprøven torsdag den
7. april kl. 13:00 i fællesrummet i fagblokken mellem skolen og SFO’en, også kaldet
Bølgen.

I uge 14 er der anderledes skoledage på
Gelsted Skole. Eleverne er inddelt i mindre
hold på tværs af klasser, så både store og
små er sammen. Børnene vil i forskellige
værksteder arbejde med emnet Venskab.
Torsdag aften er ugens højdepunkt, hvor
der holdes fest for alle skolens elever og
forældre.

Eleverne har selv lavet indbydelse og dekorationer til musicalen. Det er elevernes
kommunikation på de sociale medier, der
har været den store inspiration, og derfor
er indbydelsen udformet som en begivenhed på Facebook. Indgangspartiet bliver
pyntet med et stort klassebillede i fuld
størrelse og plakater med eksempler på
elevernes kommunikation på Snapchat.
På grund af pladsmangel er skolefesten
og musicalen forbeholdt skolens elever
og forældre. Bedsteforældre, søskende og
andre interesserede er meget velkomne til

Janne Bredgaard Madsen

Skolefesten starter med en musical, som 6.
klasse selv har produceret. Klassens lærer
har skrevet stykket, og eleverne har været
med i planlægningen og opsætningen af

Indbydelsen og dekorationen er inspireret
af elevernes kommunikation på de sociale
medier.

Bandet øver på musikken til musicalen

Der øves fællesdans til afslutningsnummeret

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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Vinterfest i Gelsted Seniorklub
Hør, en solsorts sang i hækken,
se, en kat på listigt spring.
Møde venner – holde sammen,
glædes over verdens ting.
Skønt at leve – lave noget,
måske gøre en anden glad.
kæmpe for at ingen men’sker
møder sult og vold og had.
Det blå hav, den store by,
træer med grønne grene
hvisker til dig i regn og sol:
Du er ikke alene!
Vinterfesten blev afholdt den 23. februar.
Festen startede som sædvanligt kl. 12.00.
Der var mødt 68 op til fest.
Menuen stod Anja fra Fjelsted Forsamlingshus for. Det var en god menu.
Vi startede med klar suppe og boller,
herefter oksekød, kartofler og peberrodssovs og sidst men ikke mindst kaffe med
citronfromage og småkager. Det var rigtig
god mad.
To friske hjælpere sørgede for at anrette
maden, og det gjorde de rigtig godt og serveringen fungerede fint til glæde for alle.

8

Underholdningen klarede Oldmixers fra
Tvillingegården. Det blev en stor succes.
Folk sang med og klappede rigtig meget. Der var blevet opsparet rigtig meget
festenergi.
Alle trængte virkelig til fest og farver, og
med Oldmixers’s meget fine repertoire
kunne det sagtens indfries.
- Dejlig musik, man får helt lyst til at
danse.
- Det er musik fra dengang, vi var unge.
- Nej, hvor de spiller godt.
Her kan alle kun være meget tilfredse.
I pausen var der udtrækning af lotteri
med dejlige gevinster.
Anden afdeling af underholdningen
fortsatte i samme spor. Nu også med swing
og jazz.
Fra vores sanghæfter blev der valgt 5
sange ud, og vi sluttede af med at synge
”En dejlig dag”.
Tak til Oldmixers for en fantastisk god
underholdning.
Tak til alle, der hjalp til med oprydning,
opvask mm.

Tak til alle for at have taget det gode festhumør med.
Seniorklubbens næste arrangement er
påskefesten onsdag den 20. april.
IT-undervisningen slutter onsdag
den 30. marts, og badminton slutter fredag
den 27. marts. Der har været god tilslutning til begge dele, og IT starter igen
onsdag den 19. oktober. Badminton starter
fredag den 27. august.
Uden for seniorklubbens regi arrangeres
der en revy-tur til Sønderborg Revyen den
1. juli. Turen er fuldt booket; men da der
kan komme afbud, er man velkommen
til at kontakte arrangøren for at komme
på venteliste. Kontakt vedr. Sønderborg
Revyen: Steen Ole Sørensen
Afslutningsvist vil vi sige tak til alle for
den store opbakning.
God påske
Bestyrelsen for Gelsted Seniorklub

www.gelstedbladet.dk

HANDEL LOKALT I MANUFACTURER'S CORNER
Her finder du produkter, som er brugt til foto eller udstillinger og derfor
ikke kan sælges som helt nye, da der kan forekomme mindre brugsspor.
Besøg butikken og bliv inspireret af vores brede udvalg af designmøbler
og accessories til stærkt nedsatte priser.
Manufacturer´s Corner
Hylkedamvej 77
5591 Gelsted

CARLHANSEN.COM
+45 29 47 75 80
gelsted@carlhansen.dk

Man - Fre
10-18
Lør
10-16
1. Søn i mdr. 10-16
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Gelsted Folkedansere
Yabba Dabba Doo! Nøj, hvor har vi
set frem til at danse igen efter Corona
pausen.
Den første danseaften var det dog kun de
raske og de modigste, der mødte op. Men
i uge 8, hvor vi også holdt vores længe
ventede generalforsamling, var næsten
alle med.
Vi startede med hyggelig fællesspisning,
og snakken gik lystigt. Det høje humør
fortsatte under generalforsamlingen og
blev ikke mindre af, at der var kampvalg
om at komme ind i bestyrelsen.
Den afgående formand, Bernhard Jensen
og bestyrelsesmedlem Jens Peter Olesen
blev takket med tale, blomster og store
anerkendende bifald.
Ebbe Jensen er nu formand.

Normalt stopper forårssæsonen 31/3,
men i år var der stor tilslutning til, at vi
fortsætter indtil den 30/4.

I er med til, at vores forening lever i bedste velgående, og at vores danseaftener er
noget helt særligt.

Derudover er der 2 sommertræf og
1 udflugt på programmet.

De bedste dansehilsner
Irene Jensen
Gelsted Folkedansere

Bestyrelsen sender en stor og hjertelig tak
til medlemmerne, instruktøren, musikerne og især Genbrugsbutikken for den
store støtte til ”Gelsted Folkedansere”.

Foredrag i Gelsted Seniorklub
Foredrag i Gelsted Seniorklub
onsdag den 13. april kl. 14
med Lene Glesner:
JEG VAR ET OFFER
Entré: 25 kr. inkl. kaffe og kage
Sted: Seniorklubbens lokale på
Holmegaarden.
Tidligere skoleinspektør ved Fjelsted
Harndrup Skole Lene Glesner holder
foredrag i Seniorklubben i Gelsted over
emnet ”Jeg synes også, - jeg var et offer”.
Lene Glesner fortæller om et tilfældigt
møde med en tysker på en af hende og
hendes mands mange sejlture til Hjortø.
Lene kom i snak med en tysker, der fortalte, hvordan han sammen med sin mor
og tre brødre flygtede fra Østpreussen og
havde været på flugt af flere omgange.
Lene Glesner opfordrede ham til at skrive
sine erindringer, og dem har hun oversat
til dansk.
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”Jeg synes også, - jeg var et offer”
Lene holder foredrag, om det at føle sig
som et offer - at være flygtning og ikke
mindst at være en brik i kampen om at
føle sig tysk eller dansk.
Kampen fortsætter i Danmark og Lene
kommer ind på, hvordan vores
menneskesyn er i dag.
Lene Glesner fortæller om en østtysk
dreng, der overlevede flugten fra det
daværende Østpreussen til Tyskland i
slutningen af 2. verdenskrig. Det er
beskrevet i bogen: Den store flugt.
I Hitlers udholdenhedsvanvid måtte de
vente til sidste minut. Hundredtusinder
af mennesker flygtede hovedkulds, især
kvinder, børn og gamle til fods eller på
hestevogne med de mest nødvendige
ejendele.
Mere end tolv millioner mennesker bliver
forsvarsløst, i bidende kulde udleveret til
sovjetiske angreb og massakrer. Over to
millioner overlevede ikke.

Gå ikke glip af denne grufulde, spændende og tankevækkende beretning om, hvad
mennesker skal udholde og begå sig i, når
verden er i krig. Hvordan menneskelighed
og hjælpsomhed kommer under pres. Der
opstår fordomme om dem og os, fattigdom, sult, kulde og mangel på alt.
Tankevækkende også i forhold til nutidens flygtningesituation, hvor der også
er fordomme, fattigdom og mangel på
hjælpsomhed og menneskelighed.
På vegne af bestyrelsen for
Gelsted Seniorklub
Anne Friis

www.gelstedbladet.dk

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

Der er ansat ny kordegn på kirkekontoret
Af Mathias Thorsson, kordegn i Gl. Ejby kommune og medlem af Gelsted menighedsråd
Jeg hedder Mathias, og jeg er pr. 1. jan.
startet som ny kordegn i blandt andet
Gelsted og Tanderup kirker.

bejdet er jeg også sekretær for de 4 præster
i præstesamarbejdet mellem ovennævnte
kirker.

På Kildevej 14 i Harndrup ligger det fælles
kirkekontor, hvorfra mit daglige arbejde
som ny fælles kordegn for de 8 kirker i
Ejby, Balslev, Gelsted, Tanderup, Fjelsted,
Harndrup, Brenderup og Indslev finder
sted.

Da jeg begyndte i stillingen, var der flere
som spurgte mig, om jeg som kordegn
”også skal synge i kirken?”. Og selvom
man sagtens kan forstå den forvirring, min
titel kan bringe, kan jeg til stor glæde for
alle kirkegængerne svare, at jeg ikke skal
synge i kirken.

Men hvad er en kordegn egentlig, og hvad
laver sådan en?
Jeg kan godt forstå, hvis du sidder som læser og undrer dig over, hvad en kordegn er
for en størrelse, og hvad jeg egentlig render
og foretager mig? En stor del af mit arbejde består i at sagsbehandle personsager.
Det indebærer for eksempel, at jeg arbejder
med kirkelige registreringer som dåb og
konfirmationer. Men det er også mig, der
godkender navneændringer, registrerer
faderskab ved fødsler og sagsbehandler
dødsfald. Udover personregistreringsar-

Slutteligt skal I vide, at jeg glæder mig helt
utroligt til at møde jer!
I er naturligvis altid velkomne til at
kontakte mig på enten:
Mail: MATHO@km.dk
Tlf: (+45) 2146 8103
Mange hilsner
Mathias Axel Bossel Magnussen Thorsson

Snart kommer der ny præst til Gelsted og Tanderup
Af Jesper Thorsson, suppleant i Gelsted Menighedsråd
Det er blå himmel, vi har flere soltimer,
og blomsterløg, buske og træer begynder at spire. Kalenderen siger marts/
april. Ja, der er forår på vej.
I skrivende stund er vi i Gelsted og Tanderup menighedsråd ved at vælge ny præst.
Det er nok ikke gået ubemærket hen, at vi
siden Dorthe Stæhrs afslutning på 18 gode
år som sognepræst i vores sogne har været
uden en fastansat præst. Vi har heldigvis
haft dygtige præstevikarer ansat, og dem
har vi som kirkegængere til højmesserne, minikonfirmander og konfirmander
– ja, unge som ældre sognebørn - stiftet
bekendtskab med. Det vil være forkert

at sige, at vi har været helt uden præst.
Vi nåede endda at ansætte en præst, som
desværre efter kort tid måtte trække sig på
grund af sygdom. Fremtiden kan man ikke
spå om, men vi kan tro og håbe på, at efter
vinter kommer forår og sidenhen en dejlig
sommer.
Vi er nu i en proces henimod at fastansætte en ny præst, og i de to menighedsråd
glæder vi os over, at vi snart kan byde en
ny sognepræst for Gelsted og Tanderup
Pastorat velkommen.
Spændingen om, hvem det bliver, må vi
vente på lidt endnu.
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Fastelavnsfejring i Gelsted kirke og på Holmegården
Af Laura Nielsen, kasserer i Gelsted menighedsråd
Søndag d. 27. februar var kirken fyldt af
vilde dyr, prinsesser og mange andre.
Igen i år afholdt vi familiegudstjeneste
med efterfølgende tøndeslagning og fastelavnsboller på Holmegården. Vi begyndte
i Gelsted kirke, hvor vores præst Kim i
børnehøjde fortalte om fastetiden før og
nu. Om fastelavnens betydning både i og
udenfor kirken. Herunder også om muligheden for at klæde sig ud som præcis den
man har lyst til, og for en stund tage en
anden rolle på sig.
Farfar blev inddraget i gudstjenesten, og
klædt på som præst, mens Kim påtog sig
nar-rollen. Gudstjenesten tog udgangspunkt i fastelavnstidens glade salmer, og
både børne/ungdomskor og menigheden
sang lystigt med.
Gudstjenesten i kirken sluttede af med et
fortællende indblik i, hvorfor der velsignes
inden vi forlader kirken.
Herefter gik turen til Holmegården, hvor
der var lagt op til tøndeslagning for både
store og små. Da tønderne var slået ned,
var der fastelavnsboller og noget at drikke
til alle, mens der blev hyggesnakket rundt
om bordene. Både børn, unge, forældre og
bedsteforældre var mødt frem, og snakken
gik på kryds og tværs også med menighedsrødder og præsten.
Inden dagen sluttede, var der slikposer til
børn og barnlige sjæle.
På vegne af menighedsrådet vil jeg gerne
sige tak for en god og hyggelig eftermiddag, til alle som bakkede op om arrangementet, vi glæder os til vi ses igen.
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APRIL

GELSTED

TANDERUP

3

Maria bebud.

-

11.00

10

Palmesøndag

11.00

-

14.

Skærtorsdag

11.00

19.00

15

Langfredag

17.

Påskedag

18.

2. Påskedag

24.

1.s.e påske

10.00 / 12.00 Konfirmation

-

1.

2.s.e.påske

-

10:00 Konfirmation

8.

3.s.e.påske

-

11.00

13.

St.bededag

19.00

-

15.

4..s.e.påske

11.00

-

22.

5.s.e.påske

-

11.00

26.

Kr.Himmelfart

-

-

29.

6.s.e.påske

9.00 MIJU

-

11.00
11.00

9.00
Fælles - Se Harndrup

MAJ

JUNI

--

5.

Pinsedag

-

11.00

6.

2.pinsedag

-

-

12.

Trinitatis

11.00

-

19.

1.s.e.trinitatis

26.

2.s.e.trinitatis

11.00

-

3.

3. s. e. trinitatis

-

11.00

10.

4. s. e. trinitatis

11.00

-

17.

5. s. e. trinitatis

-

11.00

24.

6. s. e. trinitatis

9.00 JCR

-

31.

7. s. e. trinitatis

-

9.00 JCR

Menighedsudflugt (mere info på hjemmesiden)

JULI

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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TANDERUP KIRKE
DØBTE

9. januar: Ellen Rojek Jensen

GELSTED KIRKE
DØBTE

Sogneindsamling 13. marts 2022
Søndag den 13/3. blev der afholdt
sogneindsamling i hele landet til
fordel for krisehjælp i Ukraine og
klimahjælp til verdens færreste
familier.
Også i Gelsted og Tanderup kirker
blev der samlet ind.

I Gelsted blev der indsamlet
ca. 3.000 kr på dagen, og i Tanderup,
ca. 700 kr.
En tak skal lyde til de, der mødte op
og hjalp med at samle ind til de gode
formål.

29. januar: Frederik Dunsmose
Trudsø Nielsen.
27. februar: Hera Møller Mouritsen

GELSTED SOGN
DØDE
21 december:
Hans Ingvard Hansen.
8. januar: Eva Juul Schmidt.
24. januar: Poul Nielsen.
12. februar: Tove Johanne Hansen.
16. februar: Kaj Stefan Wosniak.
Camille og Ludvig

Konfirmationstidspunkter 2022
Gelsted 24/4. 10:00

Camille Vismark Larsen
Emma Mørk Hansen
Lasse Hesselager Damtoft
Lucas Fuglsang Lundehave
Ludvig Bacher Folbirk
Mads Lund Rolsted
Signe Svane Thomsen

Gelsted 24/4. 12:00

Malik Thor Bernhardt
Lynge Mortensen
Rasmus Vagtholm
Simon Skibdal Christensen
Christian Bang Eriksen
Gustav Magnus Østergaard Clausen

- Cakevision Det søde køkken
Chokolade-, dessert- og kagekurser
info@cakevision.dk www.cakevision.dk
14

Tanderup 1/5. 10:00

Natasja Blomstrøm Pedersen

www.gelstedbladet.dk

gelstedbladet.dk

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

Fodboldafdelingen er ved at gøre klar til den nye sæson
Lørdag den 26. februar var der arrangeret arbejdsdag. En masse frivillige mødte op for at give en hånd med. Vi havde
heldigvis vejret med os, da en del opgaver var udendørs.

Tak til Kent Stimose og Gelsted Tømrer &
Snedker for hjælp og materialer.

Indenfor blev der gjort hovedrent i køkkenet , en mur blev brækket ned og maling af
underetagen blev igangsat.

Forberedelser til turneringen er også i gang.
Træning og træningskampe er i skrivende
stund i fuld gang. Gå ind på vores hjemmeside GGIF-FYN.DK og tjek kampprogrammet ud. Vi har stadig samarbejde med Ejby
og Brenderup på ungdomssiden. Derfor
spiller nogle af disse deres hjemmekampe
i henholdsvis Ejby og Brenderup.

Udenfor blev der ryddet buske på skrænten,
afdækning af skraldespande, fliseareal blev
rengjort, nye net i målene, et gammelt skur
blev brækket ned og der blev gjort klar til
ny støvlevask.
Der var også tid til pauser og hygge med
grillpølser og øl/vand. En dejlig dag, hvor
der blev lavet en masse.
Tak for deltagelse til alle. Det er vigtigt for
klubben, at I støtter op.
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Tak til Gelsted Slagteren for sponsering af
pølser.

Pt arbejdes der på at afholde gade-/firmafodbold fredag d. 20. maj.
Lørdag den 21. maj forventer vi, at alle
vores seniorhold spiller hjemme. Så sæt
X i kalenderen og kig forbi. Grillen bliver
tændt.

PS. Vi mangler stadig frivillige til at hjælpe med udenoms arealer samt kridtning af
baner.
Er det noget for dig, så tag meget gerne fat i
en fra fodboldudvalget.
Kenneth Risum

www.gelstedbladet.dk

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

Kampprogram 2022
Dag

Dato

Tid

Række/Pulje

Hjemme

Ude

Spillested

lørdag

09-04-2022

15:00

Herre S2-kval

Gelsted

OKS (1)

Rishøj Stadion
Gelsted

søndag

10-04-2022

10:00

U13 drenge Liga 6
(2009) 8M

EGB

Sanderum/
BBB

Ejby Stadion

søndag

10-04-2022

11:30

U12 drenge C (født
2010)

EGB

MG & BK

Ejby Stadion

tirsdag

19.04.2022

19:00

Super Veteran

Gelsted

TPI Odense

Rishøj Stadion
Gelsted

torsdag

21-04-2022

18:00

U15 drenge Liga 5
(2007) 11M/9M

EGB

Nr. Aaby
IK

Brenderup Stadion

fredag

22-04-2022

18:00

Kvinde 7M C

Gelsted G
& IF

Verninge IF
(2)

Rishøj Stadion
Gelsted

fredag

22-04-2022

18:45

Herre S2-kval

Gelsted

Hospitalets
FK

Rishøj Stadion
Gelsted

lørdag

23-04-2022

13:00

Herre S4.2

Gelsted G
& IF

Højby S &
G

Rishøj Stadion
Gelsted

lørdag

23-04-2022

13:00

U15 Drenge Liga 2B
(2007) 11M

EGB

OKS

Brenderup Stadion

søndag

24-04-2022

U13 drenge Liga 6
(2009) 8M

EGB

Søhus Stige

Ejby Stadion

søndag

24-04-2022

U14 Pige 8M (2008)

EGB

Kerteminde
Brenderup Stadion
BK

11:00

Motionscenter i Gelsted-Hallen
Se mere på: www.eikmotion.dk
18

EIK Motion
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Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening
Gymnastik - Badminton - Håndbold - Foldbold - Banko
Gymnastik

Sommergymnastik i Gelsted
Er du mellem 5-15 år og synes ,der er
rigtig lang tid til den nye gymnastiksæson starter til september?
Så har vi løsningen i Gelsted G&IF.
Hver onsdag kl. 17:00-18:00 i perioden den
20. april - 8. juni 2022 træner vi sommergymnastik i gymnastiksalen på Gelsted
skole.

Vi glæder os til at se dig.
Mange hilsner
Gymnastikudvalget

Alle er velkomne - nye som “gamle” gymnaster og uanset niveau.
Til melding på foreningen hjemmeside
www.ggif-fyn.dk

GGIF sponsorat
fra OK
Sammen med Nicolaj Jørgensen fra
Coop365 og Finn Sørensen fra OK fik vi i
G.G.I.F. overrakt en check på ikke mindre
end 54.000 kr. I det beløb har OK lagt
hele 30% oven i , så det er vi i G.G.I.F.
meget glade for.
Derfor skal der også lyde en kæmpe Tak
til alle jer, der tanker på OK s anlæg. For
uden jeres opbakning var det ikke muligt.
Kim Lund, Formand G.G.I.F.
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Pizzaria

Valentino

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

20 25 28 02

anne-marie@withshudpleje.dk

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

www.withshudpleje.dk

Tlf. 64 49 22 99

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

Langelandsvej 6, 5500 Middelfart

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

20 25 28 02

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

20 25 28 02

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
en
Bosch
9
gode
grunde
til at du kedel
fra
Hauge
Energi
–
Markedets
laveste
gasforbrug
skal
vælge
en
Bosch
fra Hauge Energi kedel
– 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
– 108%
Lavt
støjniveau
–
nyttevirkning
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
fabriksgaranti
15
års
garanti
v. tegning
af abonnement
– Altid god rådgivning
–5
års
årsfabriksgaranti
garanti
v. tegning
af abonnement
Døgnvagt
24/7/365
–– 15
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
uforpligtende
tilbud
et
på på
tlf.:
6596 7715 tilbud
tlf.:
7715
Kontakt
tlf.:6596
66 Hauge
18
96Energi
00 for
et uforpligtende tilbud på
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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

ÅBENT ALLE DAGE

8.00 - 21.00
Gl. Odensevej 3 · 5591 Gelsted

Læs mere:

gelstedbladet.dk
Bliv medlem af

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

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

www.gelsted-bf.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

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

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

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
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
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”
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
Gelsted Seniorklub mødes på Holmegaarden hver onsdag kl. 9.00 til kaffe,
rundstykker, morgensang, kortspil og
aktiviteter. Vi holder hinanden i gang
med: Kortspil, IT, badminton, gåture,
fællesspisninger og udflugter.
Vil du være med, så kom og kig eller ring
på tlf. 2653 9806, hvis du har spørgsmål.
Følg med her: gelstedseniorklub.dk
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

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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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
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Her kan du finde
GELSTED BLADET
Bladet ligger bl.a. til afhentning i Ejby,
Balslev, Husby, Fjelsted, Ørslev og Kerte
kirker. Ejby Bibliotek, Super Brugsen Ejby
og Fakta Gelsted. Selvfølgelig ligger de
også i Gelsted og Tanderup kirker. - Dvs.
Alle Gelsted -interesserede kan få ny
viden om Gelsted og omegn hveranden
måned, ved afhentning i våbenhusene
m.fl.
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27.

GENERALFORSAMLING

APRIL

GELSTED BLADET

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i foreningen GELSTED BLADET
onsdag, den 27. april 2022 kl. 19:00 på Holmegården
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

