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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 
omegn. Redaktionen forbeholder sig dog 
ret til ikke at bringe artiklen hvis den ikke 
har direkte interesse for Gelsteds borge-
re, eller beskære artiklen, hvis der ikke er 
plads i bladet.

Bladets  deadline  skal overholdes
Deadline står altid på denne side. Alle 
artikler, meddelelser, m.m. bedes om 
muligt sendt som elektronisk fil, evt. 
som e-mail, eller word-dokument, til:  
post@gelstedbladet.dk

Billeder
Hvis du ønsker at indsende et indlæg 
med tilhørende billeder, er det dit ansvar 
at indhente tilladelse til, at billederne må 
offentliggøres.

Digitale billeder der ønskes bragt i GEL-
STED BLADET, skal have en vis opløsning 
på mindst 1 MB. Hvis billederne er mindre 
vil se meget dårlige ud.

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.

Har du en mening om noget du gerne vil 
dele med andre borgere i Gelsted og om-
egn, eller vil du dele en god eller dårlig 
oplevelse med andre.

Vil du kommentere på en artikel fra bla-
det, 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 virksom-
heder 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...
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!

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

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

MASSØRERNE 
I GELSTED

Toftevangen 19 - 5591 Gelsted
Tlf. 2421 0888

Malermester
Michael A. Taylor
Tlf. 20 22 80 62

D D Sansk æk ervice
- D Æ K��T I L A L L E��F O R M Å L -
Odensevej�35�·�Gelsted�·�Tlf.�64�49�10�63

Alt i hjemmeslagtning, 
pålægsfade og lækkert kød
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Manglende blad?
Hvis du ikke har modtaget 

GELSTED BLADET, kan du sende en 
mail til: post@gelstedbladet.dk 

eller ringe til Gunvor Schmidt på  
tlf: 26 19 18 51

Vidste du...
At ekstra numre af GELSTED 

BLADET kan hentes i vore kirker, 
på biblioteket i Ejby, i SuperBrugsen 

Ejby samt i Ejby-Hallerne.

Annoncer i 
GELSTED BLADET

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

for et helt år. 

GELSTED BLADET 
online

Du kan finde alle de tidligere 
udgaver af GELSTED BLADET på

www.gelstedbladet.dk
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BRÆNDSEL . STRØELSE . DYREFODER . HUS & HAVE

Holmelund 32, Aarup
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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En enspænder er ej mere
Kai Wozniak døde den 16. februar 
2022. Han tabte kampen til kræften.  
Kai var efterkommer af de polske roe-
arbejdere, der kom til Danmark efter 
krigen. Hans forældre Olga og Josef 
bosatte sig i Fjelstedskov . Her blev Kai 
født den 19. december 1943 og blev lille-
bror til Ruth. 

Kai’s forældre drev med indvinding af 
strandskaller og siden blev det import af 
bananer, ”JOWO”.

Med et hjem lige op ad hovedvej A1, så 
så Kai mange biler som lille, ikke mindst 
lastbiler. De kom i en lind strøm bl.a. 
med brunkul til Fynsværket. Det viste sig 
siden hen, at lastbiler skulle blive hans 
arbejde hele livet. 

Kai begyndte sin skolegang i Fjelsted 
skole ved Fru Vammen, siden blev der 
fulgt op med et efterskoleophold, men når 
man var ordblind, så var skolegang ikke 
sagen for ham. 

Der blev fundet en læreplads som meka-
niker i Hårslev sidst i 50’erne. Så star-
tede livet for ham: han blev udlært, var 
soldat, fandt Bitten og de blev gift, købte 
hus i Fjelsted og fik drengene Stefan og 
Henrik. Men når man hed Kai Wozniak, 
så ville man have fod under eget bord. 
Han fik næringsbrev i 1964. Den gamle 
stationsskole i Gelsted blev købt i 1969.

Den gamle stationsskole var blevet 
tilovers, da man havde bygget den nye 
Gelsted Skole. Først havde Velux sine før-
ste aktiviteter på adressen, siden lavede 
Børge Murer skolen om til autoværksted 
med eget tankanlæg.  Kai ” ESSO ” blev 

den fjerde ejer af stedet; de tre første var 
gået fallit. Kai blev hængende i 52 år, før 
han solgte Autogården. 

Jeg mødte Kai første gang, da han var 
nystartet som mekaniker i Gelsted. Jeg 
havde en gammel bil, som var gået i styk-
ker. Jeg kom ind på værkstedet og spurg-
te: ”Kan du lave den”? Ja, var svaret! Jeg 
kom tilbage efter nogle dage, men bilen 
var ikke lavet. Jeg spurgte til den, og Kai 
svarede ”Jeg sagde, jeg kunne lave den 
men ikke, at jeg ville”. Det viste sig, at 
det blev kun et lastbilværksted, og tank-
anlægget blev efterfølgende  fjernet. Kai 
udlærte en del lærlinge og havde svende 
næste alle årene. Men det meget arbejde 
kunne ægteskabet med Bitten ikke holde 
til, og de blev skilt.

Senere kom Gerda ind i hans liv, og de fik 
42 år sammen. Hun har børnene Pia og 
Alex. De blev gift og havde sølvbryllup 
2021. Gerda blev chefens sekretær for alt 
det moderne værk med EDB, nem-ID m.v. 
var ikke lige Kai. 

Firmaet gik fornuftigt, så der blev købt en 
del ejendomme, haller og værksteder og 
på et tidspunkt var han oppe på 10. Kai 
var 100% Gelsted mand. I den periode, 
jeg var aktiv i foreningslivet, hjalp Kai os 
gang på gang, og det kostede aldrig noget. 
Han syntes, det var godt, at man arbej-
dede på at gøre Gelsted mere kendt, og 
at man havde det hyggeligt sammen. Vi 
har haft rigtig mange oplevelser sammen. 
Han var sjov at være sammen med, lidt en 
skør skid, men når vi talte samme sprog, 
så kørte det, og alt kunne lade sig gøre. 
Var han nysgerrig? Ja, lidt måske, han var 
altid god for en lille nyhed. 

Byen har nu mistet en kendt person og er 
blevet en”orginal” fattigere - han var en 
enspænder. Kai efterlader sig Gerda, de 
fire sammenbragte børn, ti børnebørn og 
fem oldebørn. Kai var min ven gennem 
mange år. Han tjente ikke penge på at 
reparere min bil, og der har aldrig været 
penge mellem os, hverken i forenings 
sammenhæng eller privat. Tak til en god 
kammerat! Æret være hans minde.

Inden han gik bort, fik Kai ovenstående 
tekst læst op af Gerda. Han kunne god-
kende den med få rettelser, som er blevet 
rettet.

Arne Rasmussen, Grønnegade 57, Gelsted

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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Nyt fra Lokaludvalget
Igen i år var lokaludvalget med til at 
arrangere affaldsindsamling i forbindelse 
med Danmarks Naturfredningsforenings 
årlige affaldsindsamlingsuge. Sammen 
med GGIF arrangerede Lokaludvalget en 
hyggelig formiddag, hvor ca. 30 børn og 
voksne samlede affald op i Gelsted.

Vi startede oppe ved hallen og efter et par 
timer rundt i Gelsted, blev der samlet en 
del affald ind. Desværre kunne vi også se 
at der var kommet en ny McDonalds tæt 
på Gelsted, dog var det i godt humør og 
med poserne fulde af affald, at dagen blev 
afsluttet med grillpølser ved klubhuset.

Blandt de fremmødte var der stemning for, 
at vi skulle gentage affaldsindsamlingen 
senere på året, og denne opfordring tager 

Lokaludvalget gerne op. Vi kommer med 
en dato efter sommerferien.

Du kan følge med i, hvad Lokaludvalget 
går og laver på Lokaludvalgets Face-
book-side.

På vegne af Gelsted Lokaludvalg
Morten Thomsen 

Genbrugsbutikken er guld værd for mange 
af Gelsteds frivillige foreninger. Her i 
blandt Gelsted Folkedansere, der er så 
heldige, at 2 af butikkens hjælpere donerer 
pengene for deres indsats til os. 

Det betyder, at vi fortsat har råd til en su-
per god instruktør og dygtige spillemænd, 
selv om vi kun er en lille forening. 

Ved uddelingen af overskuddet fra salget 
i 2021 blev vi endnu en gang sponsoreret 
med pænt stort beløb.

Mange tak til Susanne og Judith for det!
Gelsted Folkedansere

Genbrugsbutikkens betydning 

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.



www.gelstedbladet.dk

6

Velkommen Kim
Det har været et turbulent halvandet år 
uden fast præst i Gelsted og Tanderup 
kirker, også for os på kirkegården, som 
har et tæt samarbejde med præsten ved 
kirkelige handlinger.

Spændte var vi, da vi forrige vinter fik 
at vide, at Kim Jacobsen skulle vikariere 
indtil en ny præst blev ansat. Vi kendte 
ham ikke. Vi vidste meget lidt om ham. 

Hvad var hen for en? Var det en, vi kunne 
samarbejde med? En man kunne joke 
lidt med og som var nede på jorden? En 
som havde lyst til at komme forbi i ny og 
næ til en kop kaffe og snakke om løst og 
fast? Og ja, sådan er Kim.

Vi har lært Kim at kende igennem hans 
to vikariater som en god, smilende og hu-

moristisk person. Altid i godt humør, god 
for en kvik bemærkning og ikke mindst 
samarbejdsvillig og hjælpsom.

Velkommen Kim, vi ser frem til det kom-
mende samarbejde.

På graverpersonalets vegne
Henny

gelstedbladet.dk

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

27 nye førskolebørn på Gelsted Skole
Første dag i marts startede der 27 små 
nye førskolebørn på Gelsted Skole. 
I perioden frem til sommerferien 
deltager førskolegruppen i pædagogi-
ske aktiviteter med henblik på en god 
skolestart til august.

Førskolegruppen på Gelsted Skole holder 
til i det store fælleslokale i fagblokken 
mellem skolen og SFO’en. Her møder de 
dagligt ind og arbejder med for eksempel 
sproglig og matematisk opmærksomhed, 
motorik og bevægelse, musik og trivsel. 
Især trivsel har stor prioritet, da førskole-
gruppen kommer fra forskellige børne-
haver. 

Lige for tiden arbejder førskolegruppen 
en del med biodiversitet og læringshaver, 
og på en dejlig dag sidst i april var de 
på tur med en af Middelfart kommunes 
naturvejledere. Turen gik ned til naturom-
rådet bag fodboldbanerne, og her skulle 
de finde og identificere insekter og små-
dyr. Børnene lærte, hvor man kan finde 
småkravl, og hvor deres gemmesteder er. 
De indsamlede dem i bøtter og bakker og 
fik herefter hjælp til at identificere dem 
ud fra de materialer, som naturvejlederen 
havde medbragt, for eksempel ved at tælle 
ben.

Det var en rigtig dejlig dag for alle. Bør-
nene hyggede sig og lærte samtidig med 
en hel del om insekter og smådyr i den 
lokale natur.

Janne Bredgaard Madsen
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Elvis og Co. indtager Gelsted Seniorklub

Påskefesten den 20. april blev noget 
anderledes, for vi havde inviteret Elvis 
og Co til at stå for underholdningen. 
Der blev sunget med, ja, der blev også 
danset. 

På et tidspunkt var der således 3 smede 
med partner på gulvet – en enkelt tømrer 
med partner blev der også plads til.

Gruppen spillede i 2 halvlege, og i pausen 
var der traditionen tro: ”Ronalds lotteri”.

Da gruppen annoncerede, at de spillede 
sidste nummer, klappede vi alle meget 
højt. Ja, de fleste var endda oppe at stå.
Det kunne gruppen selvfølgelig ikke stå 
for, så vi fik et ekstranummer, nemlig: 
”Hound Dog”.

Der var 77 tilmeldte, men der kom 3 
afbud grundet sygdom.

Lokalet var flot pyntet med de helt rigtige 
grønne forårsduge, Birthes kunstfærdigt 
foldede gule servietter, og prikken over 
i’et, Leif’s smukke påskeliljer.

Maden stod Hviid’s Gourmet for, og det 
var en yderst velsmagende og flot anrettet 
frokost. Først sild og laks, efterfulgt af 
tarteletter med høns i asparges, og det 
hele blev afrundet med ostelagkager.
I køkkenet herskede Dorthe og Anders, så 
det fungerede rigtig godt.

”Mine ben kan slet ikke stå stille”
”Man får lyst til at danse”
”De spiller godt”
”Sikke en stemme, han har”
”Hvorfor synger du ikke solo i dag? Du 
gjorde det så godt i Ejby.”
Tak til alle for hjælp med diverse ting, 
og til alle for at have taget påskehumøret 
med.

IT-undervisning
IT-undervisningen sluttede onsdag den 
30. marts med kaffe, kage og hygge. 
Undervisningen blev evalueret, og der 
blev fremsat ønsker til næste sæsons 
program.

IT starter igen onsdag den 19. oktober 
med Jørgen Hollænder Jensen og Aage 
Scheel Hansen som undervisere/vejledere.

Afslutning på badminsæsonen
Ved afslutningen på badmintonsæsonen 
fredag den 8. april fik vi lige svedt og 
hygget i hallen, så et dejligt bad, hvorefter 
der var dejligt smørrebrød fra Hviid’s 
Gourmet.

Vi sluttede af med en god kop kaffe.
Tak til alle for en fin sæson med rigtig 
mange hyggelige timer sammen. 
Tak for alle boller, kager med videre.
Den nye sæson begynder fredag den 26. 
august.
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Manufacturer´s Corner
Hylkedamvej 77
5591 Gelsted

HANDEL LOKALT I MANUFACTURER'S CORNER

Man - Fre  10-18
Lør  10-16
1. Søn i mdr.  10-16

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

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.

Foredrag med Lene Glesner  
den 13. april
Lokalet blev pyntet med smukke påskelil-
jer, og bordene sat op i grupper.
Lene Glesner var klar med USB-stikket; 
men desværre havde vi startvanskelighe-
der med det tekniske.
Anne: ”Jeg ringer til en ven.”
Lene: ”Har du sådan én endnu.”
Heldigvis kom både Peter og Aage og 
hjalp os i gang.
Lene holdt et meget spændende foredrag 
om Jürgen.
Lene Glesner fortæller om et tilfældigt 
møde med en tysker på en af hendes og 
hendes mands mange sejlture til Hjortø. 
Lene kom i snak med en tysker, der for-
talte, hvordan han sammen med sin mor 
og tre brødre flygtede fra Østpreussen og 
havde været på flugt af flere omgange.
Lene fortalte 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 preussisk. 

Lene Glesner fortalte om en østtysk 
dreng, der overlevede flugten fra det 
daværende Østpreussen til Tyskland i 

slutningen af 2. Verdenskrig. Det er be-
skrevet i bogen: Den store flugt. 
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 blev forsvarsløst og 
i bidende kulde udleveret til sovjetiske 
angreb og massakrer. Over to millioner 
overlevede ikke. 

Lene Glesner er en meget engageret 
fortæller, så den grufulde og spænden-
de beretning om, hvad mennesker skal 
udholde og begå sig i, når verden er i krig, 
stod meget klar for os alle
Marie: ”Det var et meget spændende fore-
drag – det fik jeg meget ud af.”

Seniorklubbens næste arrangement er 
grillfesten onsdag den 15. juni. 

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 vel-
kommen til at kontakte arrangøren for at 
komme på venteliste. 

Kontakt vedr. Sønderborg Revyen: Steen 
Ole Sørensen

Nu er det tid til sommerferie, og så 
kommer Gelsted Marked den 18. – 21. 
august. I Gelsted Seniorklub er vi i gang 
med forberedelserne. Seniorklubben er på 
markedet med et telt, hvorfra der sælges 
ostemadder, hjemmelavede kager/lagka-
ger, kaffe, øl og vand. Man er velkommen 
til at besøge vores stand og få en god 
snak.

Også her kan tingene kun lade sig gøre 
med alle vores trofaste hjælpere. Vi håber 
at se jer alle igen til de mange forskellige 
opgaver. Lidt hjælp, er bedre end ingen 
hjælp. Så bare kontakt formanden, Inge 
Jensen for yderligere info.

God sommer til jer alle og på gensyn den 
31. august 2022, hvor vi starter op igen.

God sommer

Bestyrelsen for Gelsted Seniorklub
Anne Friis
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Beretning for Foreningen GELSTED BLADET  
32. årgang 2021/2022
Fra den samlede bestyrelse byder jeg 
hermed velkommen til Foreningen 
GELSTED BLADETs generalforsam-
ling. Som vanligt vil der blive fremført 
en beretning. Beretningen er forfattet 
og enstemmigt godkendt af den samlede 
bestyrelse.

I det forgangne år har Covid-19 igen budt 
på nedlukning i vores samfund og som 
følge deraf, har der ikke været afholdt ak-
tiviteter på vanlig vis, som kunne omtales 
i vores blad. Det til trods er alle 6 udgaver 
udkommet.

Igen i år vil vi gerne takke vores trofaste 
annoncører, der bidrager til bladets drift 
og gør det muligt, at det kan trykkes og 
omdeles 6 gange årligt. Vi håber fortsat, 
at vi kan bevare vores gode forhold til 
alle annoncører, og de stadig har lyst til at 
annoncere i vores blad og måske nye også 
vil komme til.

32. årgang af GELSTED BLADET har på 
trods færre af arrangementer og akti-
viteter modtaget mange fine indlæg fra 
trofaste indlægsgivere som Gelsted Skole, 
Gelsted Tanderup Pastorat, Gelsted Gym-
nastik- og Idrætsforening, Gelsted Senior-
klub, Gelsted Borgerforening samt øvrige 
foreninger i lokalområdet. Derudover er 
vi i bestyrelsen også særdeles glade for, at 
både Gelsted Vand og Gelsted Fjernvar-
me har benyttet vores blad til at informere 
om deres aktiviteter og fremtidsplaner.

Det er som de forrige år Deslers i Assens, 
som har stået for opsætning og trykning 
af vores blad. De har en meget professio-
nel tilgang til opgaven, og der er en god 
dialog os imellem. Vi er i bestyrelsen 
særdeles glade for dette samarbejde. 
Vores blad omdeles via FK Distribution 
til alle husstande i Gelsted Skoledistrikt 
samt Gelsted og Tanderup Kirkesogne. 
Dertil kommer, at vi i bestyrelsen kører 
rundt med blade på udvalgte adresser 
i Gelsted, Ålsbo, Husby og Ejby m.fl. 
Men vi har også hjælp til dette fra et par 
seniorer i henholdsvis Gelsted og Ejby, og 
vi vil gerne benytte lejligheden til at sige 
dem mange tak for hjælpen. 

For at opfordre så mange som muligt 
til at sende indlæg til vores fremtidige 
blade, har vi på sidste bestyrelsesmøde 
gennemgået og opdateret vores liste med 
mailadresser i håbet om at komme ud til 
så mange som muligt, der kunne have lyst 
til at fortælle om aktiviteter i deres for-
ening til glæde for bladets læsere. Denne 
opfordring kommer, fordi vi i bestyrelsen 
ikke er journalister og dermed ikke er 
opsøgende og forfattende.

De bestyrelsesmedlemmer, der er på valg 
i år, har alle tilkendegivet, at de ønsker at 
forsætte, men alle, der kunne have inte-
resse i at være en del af vores forening, er 
altid velkomne. 

Vi vil også gerne gøre lidt reklame for 
vores hjemmeside www.gelstedbladet.dk, 
som har en elektronisk udgave af vores 
blade, en liste over vores annoncepriser 
og kontaktoplysninger til bestyrelsen og 
meget mere.

Med disse ord vil jeg på vegne af den 
samlede bestyrelse for Foreningen GEL-
STED BLADET afslutte denne beretning. 
Vi ser frem til det kommende år med 
indlæg, annoncer og godt samarbejde. 
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Se regnskabet på vores hjemmeside
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Fejring af 2 nye æresmedlemmer
Ved sæsonens afslutningsfest den 27/4 
blev Jonna og Bernhard Jensen optaget 
som æresmedlemmer. Det har de virke-
lig fortjent, som tak for stor og uselvisk 
indsats i 25 år. Vi håber selvfølgelig, at de 
fortsætter med at danse i mange år endnu!

Under fællesspisningen var der fra start 
høj stemning, og det fortsatte det med til 
festen sluttede. Det er faktisk umuligt at 
være nedtrykt eller sur, når man danser!

For nogle lyder folkedans som en kedelig 
ting. Men det må være, fordi de ikke selv 
danser med! 

Faktisk går de glip af god motion, et godt 
grin og en masse gode snakke. I vores 
forening er vi mægtig gode til det sociale. 
Der bliver snakket meget på kryds og 
tværs med hinanden. 

Gelsted Folkedansere

Weekenden den 25. og 26. marts spillede vi årets forestilling
På grund af corona havde vi flyttet 
årets dilettant fra uge 6 til uge 12. Det 
betød heldigvis ikke noget, da der igen 
var stor opbakning til vores arrange-
ment. 

Fredag aften startede vi med mad kl. 
18:00. Den blev leveret af Det Fynske 
Madhus. Vi havde givet Thomas frie hæn-
der, og han diskede op med et overdådigt 
måltid og tillige valgte han at sponsorere 
alt maden, så en stor tak til Det Fynske 
Madhus.

Lørdag eftermiddag havde vi som de 
andre år inviteret Gelsted Seniorklub og 
Gelsted Pensionistforening til kaffe med 
boller og lagkage. Derefter spillede vi lot-
teri som Gelsted Seniorklub havde sørget 
for. Det var som altid hyggeligt. Kl. 13:30 
åbnede vi dørene, så folk kunne komme 
ind og se stykket sammen med pensioni-
sterne, og det valgte 30 personer at gøre.
Kl. 18:00 skulle vi spille for sidste gang i 
år. 135 personer havde bestilt billetter til 
denne aften, hvor der efter forestillingen 
blev serveret håndmadder fra Hotel Årup 
Kro. Efter spisningen blev der spillet op 
til dans af mobildiskotek Hysteria. Festen 
sluttede kl. 1:00. Det var en fantastisk 
weekend, så en stor tak til alle, der kom 

og så stykket. Håber vi ses til næste år. 

Weekenden i uge 6 2023 er datoen for 
næste års dilettant forestilling.

Der skal også lyde en stor tak til vores 
sponsorer: Møllers Fiskehus-Gelsted 
Forsamlingshus-Gelsted Tømrer og 
Snedker-Coop 365-Vaskehallen Gel-
sted-Bedemand Brink-Klippehulen-Gel-
sted Transport-Flemming̀ s Auto-XL 
Byg Gelsted-Mini`s Multiservice-Fjord-
haugè s arkitekt og ingeniørfirma-El-
drup Event-GMF-Hotel Årup Kro-Ris-
høj-Malermester Michael Taylor-Gelsted 
Slagterforretning-Ejby Bageri-Eldrup 
Lim-Vestfyns Undervognscenter-Kenneth 
Maler-Roerslevgaard Entreprenør-Sur-
dejsbrødet-Agerstiens fod og hudkli-
nik-Husby Auto-LC Lakering-Hansen 
frugt og grønt-Engstrøm`s bouquets-Gen-
brugsbutikken Gelsted-Fjordhaugè s 
Tømrerforretning-Ovethi-Gelsted Mo-
torkompagni-Nycoat Fyn-Anders Bech 
Teltudlejning-G&H Group-Båringskov 
Gl. Badehotel-Rosenkjær VVS-Det Fyn-
ske Madhus-Klokholm Automobiler-Ca-
kevision.

På Gelsted Dilettant forenings vegne 
Karsten Fischer



www.gelstedbladet.dk www.gelstedbladet.dk

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

13

Hen over foråret er der sket temmelig 
meget omkring vore kirker, ikke kun i 
hverdagene og til konfirmation, - men 
der er også kommet en ny præst i præ-
stegården.

Han blev budt velkommen i Tanderup og 
Gelsted kirker den 8. maj.
Sådan kunne indledningen være, men 
hvem er jeg så - den nye præst.

I virkeligheden er jeg jo slet ikke så ny 
mere. Men, - lad os begynde ved begyn-
delsen, det er sommetider det letteste. Nej, 
jeg er ikke ny, jeg var forbi i det første 
halvår af 2021, kom for et kort øjeblik 
tilbage i sommeren 2021 og endelig kryd-
sede min vej igen Gelsted og Tanderup fra 
den 1. december 2021 og nu er jeg blevet 
fastansat. Det lyder bestemt lidt rodet, men 
- Herrens veje og især vildveje forstår man 
ikke altid.

På mange måder var det kærlighed ved 
første øjekast, til tider skal man dog lidt 
på afstand for at erkende det. Det var 
ikke noget særligt der ramte mig, det var 
bogstavelig talt - det altsammen. Det var 
området. Det var mennesker, jeg mødte. 
Det var medarbejderne ved kirkerne. Det 
var roen og freden, det var som fik man 
sin sjæl med sig. Og det var ikke mindst 
den måde mennesker tog imod mig. De 
åbnede deres døre i glade tider - når vi 
skulle tale om dåb. Dørene blev åbnet når 
tiden var tung og vi skulle tale om afsked. 
Jeg blev betroet både minikonfirmander og 
konfirmander, - og jeg måtte igen erkende, 
hvad der engang er blevet sagt - på enhver 
konfirmands pande burde der stå: ”under 
ombygning”.

Jeg kommer ikke med de store visioner og 
armbevægelser. Ikke de store programmer 
for ændringer, - men jeg har en drøm om, 
at vi kan mødes både i kirken og udenfor 
kirken som mennesker. Jeg drømmer om et 

positivt samarbejde med de mennesker, der 
sidder i kirkerne råd, et samarbejde med 
skole, plejecenter, børneunivers, spejde-
re - ja i virkeligheden med alle. Jeg har 
igennem mine år lært at alle mennesker 
sidder inde med ressourcer, de skal blot 
lukkes ud.

Der er kommet en ny præst, den letteste 
måde at lære mig at kende på er at tale med 
mig, når I møder mig - eller måske ved at 
komme i kirke, hvor vi kan drikke en kop 
kaffe efter gudstjenesten. 

Jeg hedder i øvrigt Kim, skulle du møde 
mig.

Om jeg glæder mig?  JA, - jeg glæder 
mig helt vildt til at følges med og møde 
jer alle - I som kommer fra Tanderup, I 
som kommer fra Gelsted -måske ses vi til 
speedway, måske i 365, måske i XL og helt 
sikkert til Gelsted markedet, eller fx. til en 
gudstjeneste.

Hilsen fra kirkernes nye sognepræst 
- Af Kim Jacobsen, sognepræst

Sogneudflugt 
- Af Kim Jacobsen, sognepræst

Fejring af 2 nye æresmedlemmer

Denne sommer vil Tanderup og 
Gelsted kirker prøve at lave en fælles 
sogneudflugt. 
 
Den vil blive søndag den  
11. september 2022.

Vi vil besøge Gelsteds og Tanderups 
tidligere sognepræst Dorthe i Rudkø-
bing og se os lidt rundt på Langeland. 

Vi vil spise lidt undervejs og få en kop 
kaffe. 

Der vil tilmeldingsfrist til turen den 
23. august, ring til Kim 
(den nye præst på tlf. 21 60 70 23)
Turen koster 100,00 kr.

Håbet er at mange vil støtte dette nye 
initiativ.

 

- Cakevision -
Det søde køkken

 

Chokolade-, dessert- og kagekurser 
info@cakevision.dk   www.cakevision.dk  
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Vi har ansat en ny præst i Gelsted og 
Tanderup.
Det er et kendt ansigt i menigheden der er 
ansat. Valget er faldet på Kim Jacobsen.
Han har en stor del af den periode, der har 

været efter Dorthes afgang, været vikar 
i kirkerne, og han har siden august 2021 
været Konstitueret præst i Gelsted og 
Tanderup sogne, indtil der kunne ansæt-
tes en ny præst.

Vi ønsker Kim Jacobsen tillykke med an-
sættelsen, og vi glæder os til at fortsætte 
samarbejdet med ham.

Ny præst ansat i Gelsted og Tanderup kirke 
-  Af Annette Zeberg, medlem af menighedsrådet i Gelsted
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JUNI GELSTED TANDERUP

12. Trinitatis 11:00 --

19. 1.s.e.trinitatis 11:00

26. 2.s.e.trinitatis 11:00 --
JULI

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
AUGUST --

7. 8. s. e. trinitatis 9:00 JCR --

14. 9. s. e. trinitatis -- 11:00

21. 10. s. e. trinitatis 11:00 --

28. 11. s. e. trinitatis -- 11:00
SEPTEMBER

4. 12. s. e. trinitatis 9:00 MIJU --

11 13. s. e. trinitatis -- 9:00 JCR

18 14. s. e. trinitatis 16:00 11:00

25 15. s. e. trinitatis 11:00 --

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

Døde eller bisatte i Gelsted sogn:

19. marts: 
Bente Nina Hansen, Assens

20. marts: 
Daniel Martedal Haslev, Aarup

29. marts: 
Bøje Hovgaard, Harndrup

19. april: 
Gerda Storm Sørensen

Døbte i Gelsted Kirke

13. marts: 
Rosa Uglebjerg Müller Ellemand

13. marts: 
Valdemar Mathias Lind Hansen

26. marts: 
Merle Lilli Morre

2. april: 
Sallie Boubjerg Knudsen

17. april: 
Magie Elaine Mosegaard Wozniak

 
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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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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Håndbold GV Ejby og Team Vestfyn

ENDELIG kom Team Vestfyn på af-
slutningstur efter to års pause. U11 og 
U13 piger og drenge drog til påskestæv-
net Grænse Cup i Bov - stemningen var 
høj i bussen og smilene store. Der blev 
spillet ”Bus-Banko”, øvet heppesange 
og spillet spil.

Flere soundbokse og heppekor i gang på 
samme tid - og oven i det trænernes kom-
munikation fra sidelinjen - der var bare 
drøn på til kampene i Grænsehallerne. 
Holdene var klar lige fra morgenstunden 
lørdag - nu skulle der kæmpes for Team 
Vestfyn. Og der blev kæmpet. Blod – 
Sved – Tårer – og en masse smil. Skud, 
finter, tacklinger og parader som gav 
genlyd - og superflotte redninger i målet. 

Der blev danset ”Pelle-dans” og fejret ved 
scoringer – og der blev givet ”klap” og 
råbt ”kom igen”, når en kammerat havde 
brug for det!

Med et stævne så tæt på grænsen til Tysk-
land, skulle alle prøve at gå over grænsen 
– og de kom stolte tilbage med en favn 
fuld af Matadormix, chips, chokolade og 
vingummi ‘er i alle regnbuens farver. Der 
var lagt op til fest med hygge på tværs af 
holdene.

Lørdag aften var der inviteret til ”Disko 
Plasko” i svømmehallen - trætte var de, 
men på imponerende vis fandt de energi-
en og hyggede sig i diskolyset.

Søndag blev der igen spillet kampe - piger 
og drenge i grå trøjer kæmpede med og 
for hinanden. Det blev til semifinaler og 
hele tre hold fra Team Vestfyn videre i 
finalerne.

Spillerne blev hentet trætte hjem af 
forældre, og Team Vestfyn tog to første 
pladser, en til U11 drenge og en til U13 
piger og en flot anden plads til U11 piger 
med sig. Fælles sejrsdans, sangkor – ”Ve-
eeeestfyn” – holdene var supergode til at 
heppe på hinanden med bannere, spande 
og sange – det er sgu glæde, udvikling og 
fællesskab.

Hanne Sørensen
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Årets leder/frivillig i GGIF 2021 
Gives til en frivillig i foreningen, som har 
ydet et særligt stykke arbejde for forenin-
gen og vores lokalområde i det forgangne 
år, enten som træner, udvalgsmedlem 
eller bestyrelsesmedlem. En person som 
kan tage ansvar for de opgaver, der skal 
løses og som yder en særlig indsats for 
fællesskabet i foreningen. 

I år går gives prisen for årets frivillige 
leder i GGIF til: 

Stine Worsøe 

Kære Stine

Du skal have prisen som årets leder 
fordi: 

Du brænder for gymnastikken med 
børnene. 

Du møder ind til træning med smil og 
overskud.

Du er omsorgsfuld og opmærksom og 
favner alle børn. 

Du er mødestabil og tager stort ansvar 
for træningen. 

Du uddanner dig og får inspiration via 
trænerkurser og lægger et stort arbejde i 
at gøre træningen til en god oplevelse for 
børnene. 

De seneste par år har du trænet 2 hold og 
også været en del af gymnastikudvalget 
og taget din del af alle de administrati-
ve opgaver, der også skal varetages i en 
forening. 
Vi er glade for, at vi allerede ved, at du 
fortsætter som både træner og udvalgs-
medlem. Forhåbentlig mange år endnu. 

Tak for din indsats og tillykke med ud-
nævnelsen

Bestyrelsen i GGIF
Sanne Pedersen

Gymnastik
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Årets GG&IF’er 2021
Prisen til årets udøvende GGIF’er gives til 
et medlem i foreningen, som har ydet en 
særlig indsats i det forgangne år som aktivt 
udøvende medlem. En person, som er ihær-
dig til træning og viser vejen til det gode 
fællesskab med humør og gå-på-mod. En 
god kammerat og et godt forbillede. 

I år går prisen til en af klubbens gymnaster: 

Karoline Enggaard Pedersen

Kære Karoline

Du har dyrket gymnastik i GGIF siden du 
har 3 år gammel.  Igennem alle årene har du 
været ihærdig med din træning. Du kom-
mer hver gang, der er træning, og du elsker 
bare at lave gymnastik. Du klør på til træ-
ning med stædighed og vilje og er beviset 
på, at man når langt med gymnastikken, 
når man vil. 

Du er en rigtig god holdkammerat, du er 
meget vellidt blandt både børn, unge og 
voksne, og du viser vejen for de yngre gym-
naster. 

De sidste par år, har vi i GGIF gymnastik 
også nydt godt af din indsats som hjælpe-
træner på 2 af foreningens børnehold, hvor 
du med smil og stor ansvarsfølelse bruger 
din fritid på at give den gas med børnene. 
Vi håber på, at du vil fortsætte i mange år 
endnu. 

TAK fordi du viser vejen og tillykke med 
udnævnelsen. 

Bestyrelsen i GGIF
Sanne Pedersen

Gymnastik
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Gymnastikopvisning
Lørdag den 26. marts 2022 var der atter 
gymnastikopvisning i Gelsted Hallen. 
Opvisningen åbnede med et brag af en 
opvisning af Nr. Broby Sportsefterskole: 
spring, rytme, dans, fest og farver. Det 
satte stemningen for en fantastisk dag.

Alle hold fik lejlighed til at vise de frem-
mødte, hvad de har lært i løbet af sæsonen: 
og det var ikke så lidt. Niveauet var højt 
grundet gode gymnaster og gode trænere. 

Vi fik overrakt en OK-check - 54.000 kr. 
har vi sammen tanket ind til foreningen. 
Det er dejligt. 

Mellem alle de fantastiske hold fik vi kåret 
årets GG&IF’er og årets træner. Årets træ-
ner blev Stine Worsøe. Tusind tak for din 
gode og mangeårige indsats. Årets GG&IF 
blev Karoline Enggård Pedersen. Mange 
tak for de frivillige timer du lægger i for-
eningen. Det er vi glade for - fortsæt du 
bare med det.

Dagen gav anledning til at nye frivillige fik 
øjnene op for og lyst til at indgå i gymna-

stikudvalget. Det er vi glade for. Velkom-
men til Camilla Ørskov og Charlotte Toft. 
Vi glæder os til at samarbejde med jer. 
Husk der er altid plads til flere.

Vi håber også, at opvisningen gav anled-
ning til at flere børn, unge og voksne ønsker 
at dyrke motion lokalt. Hold øje med Face-
book, Gelsted Bladet, vores hjemmeside og 
plakatopslag i byen. Der er en ny sæson og 
nye tiltag på vej. Hvis ikke du kan vente, så 
er yoga og sommergymnastik allerede godt 
i gang.

Vi glæder os til sæsonen 2022-2023

God sommer fra Gymnastikudvalget

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

GymnastikGymnastik
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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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Climate Partner
Certified

Kontakt Hauge Energi for
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Afd. Odense
Bladstrupvej 9 B
5270 Odense N

Afd. Vestfyn
Hygindvej 15
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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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

ÅBENT ALLE DAGE 

8.00 - 21.00
Gl. Odensevej 3 · 5591 Gelsted
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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

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. 112Gelstedbladet:

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
Gelsted Seniorklub mødes på Holme-
gaarden 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 

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

GELSTED BLADET

NR. 3

31. ÅRGANG

August 2020

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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Februar 2020

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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Gør en forskel en for Gelsted
Har du en god idé, der kan skabe nyt liv, 
nye aktiviteter og nye fællesskaber i Gel-
sted? Og brænder du for at skabe udvik-
ling og livskvalitet i dit lokalsamfund? 

Så kom med din idé.

Udviklingsgruppen for Bæredygtige Lokal-
samfund i Gelsted inviterer dig hermed til 
at komme med ideer og forslag til aktiviteter 
og projekter, der kan gøre vores lokalsam-
fund til et endnu bedre sted at bo og leve i. 
Samtidig vil vi også gerne høre, hvad du sy-
nes, der er godt ved at bo i Gelsted og hvilke 
udfordringer, du synes byen har.

Dine forslag vil indgå i det samlede arbejde 
med at udarbejde en ny udviklingsplan for 
Gelsted, som bliver et redskab til det videre 
udviklingsarbejde, der skal gavne vores lo-
kalsamfund.

Hvem er vi
Udviklingsgruppen i Gelsted er nedsat i for-
bindelse med Middelfart Kommunes indsats 
for bæredygtige lokalsamfund. 

Vores opgave er at:
• inddrage vores lokalsamfund i 
 udviklingsplanen
• undersøge hvilke temaer og nye  
 indsatser, der er opbakning til i Gelsted
• igangsætte projekter og samle det hele i  
 en udviklingsplan, der sætter retningen  
 for Gelsteds udvikling de næste 4-5 år

I udviklingsgruppen sidder:
Sarah Jørgensen (Gelsted Lokaludvalg) 
Ann Britt Larsen (Borger)
Therese Aarhus 
(Ejendomsmægler hos Nybolig) 
Thomas Thinggaard (Ovethi)

Anne Thygesen Led (Borger)  
Tine Garett (Borger)
Gregers Hovgaard 
(Formand Gelsted Fjernvarme) 
Kim Lund (Formand GGIF)
Anders Møllgaard (Byrådet)  
Ulla Sørensen (Byrådet)
Christian Lynggaard Petersen (Byrådet)  
Vibeke Skøtt (Middelfart Kommune)
Kim Bech Hansen 
(Styregruppen for Bæredygtige Lokalsam-
fund)

Vi håber du vil være med til at gøre Gel-
sted til et endnu bedre sted at bo og leve og 
glæder os til at høre om din idéer og syns-
punkter.

Venlig hilsen Udviklingsgruppen for 
Bæredygtige Lokalsamfund i 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.

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 


