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Til foreninger, klubber, firmaer med mere...
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Se meget mere: www.gelstedbladet.dk
GELSTED BLADET kan ikke holdes
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Forbehold for trykfejl.

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 aktivitetsprogram til: post@gelstedbladet.dk
Så bringer vi det i bladet – (hvis pladsen
tillader).

MASSØRERNE
I GELSTED
Toftevangen 19 - 5591 Gelsted
Tlf. 2421 0888

Alt i hjemmeslagtning,
pålægsfade og lækkert kød
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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.

Venlig hilsen
Redaktionen

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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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

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

21.
SEP.

GENERALFORSAMLING
Gelsted Seniorklub

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i
onsdag den 21. september 2022 kl. 9.30 i Gelsted Seniorklubs lokaler
Holmegaarden, Søndergade 80, 5591 Gelsted
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab for året
4. Indkomne forslag
(forslag skal være indleveret
til bestyrelsen senest 10 dage
før generalforsamlingen)
5. Valg af bestyrelse:
På valg er: Agnethe Lysholt
og Anne Friis

6.
7.
8.
9.

Valg af suppleanter
Der vælges 2 suppleanter
Valg af revisor:
På valg er: Poul Christensen
Valg af revisorsuppleant:
På valg er: Tage Blond
Eventuelt

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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Spejderne gør sig klar til Spejdernes lejr 2022

Lørdag den 18. juni var hele 70 spejdere
fra lokalområdet samlet, for at gøre sig
klar til spejdernes lejr.
DDS 1.Middelfart, DDS Ejby, DDS 1.
Strib, FDF Middelfart, KFUM NR. Åby,
KFUM Husby- Tanderup- Gelsted var
talstærkt mødt op til fælles ryste sammen
dag.
Børnene blev inddelt i hver deres patrulje
og deltog i et fælles løb i Middelfart.
Der blev skabt nye venskaber på tværs
af kommunen, med vandsjov, insektjagt,
stafet, bål og pandekager og meget mere.
Sidst i juli måned drager ca. 120 glade og
forventningsfulde spejdere og spejderledere fra Middelfart Kommune til Spejdernes
lejr, som i år bliver holdt på et nyt kæmpe
naturområde, Hedeland, ved Roskilde.
Dette er en af Danmarks største og mest
internationale event i 2022.
Under hele lejren bliver der tilbudt aktiviteter for deltagerne i alle aldre.

Spejdernes lejr 2022 er nordens største
spejderlejr, hvor vi i år vil samles omkring
35.000-40.000 spejdere fra Danmark, men
også udenlandske spejdere kommer og
deltager. Vi spejdere her i Middelfart skal
have en gruppe fra Frankrig, som vi skal
bo i samme kvarter med.
Hilsen
Lone Schjødtz Christensen
Gruppelederassistent
KFUM Husby-Tanderup- Gelsted

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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Grillfesten den 15. juni 2022
Når igen det er slut på en dejlig dag,
hvor så mange glæder vi fandt,
medens klokken slår sine muntre slag,
som tak for den dag, der svandt.
Mon så helt vi forstår ”hvad en dejlig
dag”er værd for det trætte sind?
Vi har glemt de sorger, der ligger bag,
skjult af solens sidste skin.
Her var livlig aktivitet lige fra morgenstunden.
I det lille køkken knoklede Nete med de
dejligste rabarberkager, i mødelokalet
blev der pyntet med duge, blomster og
smukt foldede servietter. Birthe stod for
foldning af servietter, Lillian, Ingelise
og Inge sørgede for, at duge, blomster og
servietter matchede. Det var så smukt.
I køkkenet nedenunder snittedes der salat
til den helt store guldmedalje.
I gården grillede Jørn Erik kalv og gris
i timevis; men det fik lige tilpas. Alt var
så lækkert. Imponerende, hvad Jørn Erik
kan have i den hestetrailer.
Klokken nærmer sig 11.30, så kommer
de første feststemte gæster. Dejligt med
højt humør lige fra starten. Man finder
på plads og slår hurtigt et slag op i baren,
hvor Peter er klar med kølige drikkevarer.

Især den kolde rosévin blev langet over
disken.
Formanden bød velkommen, og styrede
med sikker hånd slagets gang, for alle var
jo dødsultne, så man måtte skynde sig op
til buffetbordet.
Menuen var rigtig lækker grillmad, som
Jørn Erik havde lavet. Hertil en frisk grøn
salat lavet af alle de flittige og Netes rabarberkage til dessert. Til kaffen var der
et glas baileys skænket af John og Britta,
som lige har haft guldbryllup.
”Ribbenstegen er bare det bedste”.
”Kamstegen er så saftig og mør”.
”Gode kartofler, hvor kommer de fra?”
”Dejlig dessert – lige tilpas, ikke for sød
og ikke for sur. – Nete ka’ bare det der”.
Sådan kom alle de positive meldinger i
en lind strøm – megadejligt at arbejdet
påskønnes.
Jørn Erik stod alene for underholdningen
i år; men med den fantastiske stemme er
det heller ingen sag.
Jørn Erik sang 3 numre sammen med os
fra vores sanghæfter – der var en rigtig
god stemning lige fra begyndelsen af.
Folk havde virkelig trængt til at komme
ud og være sammen med hinanden – til at

grine, snakke og synge.
Ronald sørgede for lotteri, og de mange
fine gevinster blev fordelt.
Vi fik nogle hyggelige timer, ikke mindst
på grund af alle jer, som havde medbragt
det gode festhumør – tak for det.
Sidste fælles sang var ”Når igen det er
slut på en dejlig dag”. Flot sang, hvor
taget næsten lettede. Altid herligt med
dygtige forsangere.
En dejlig afslutning på en spændende
sæson med herlig musik, tur til Christiansborg og sidst men ikke mindst turen til
Trapholt.
God sommer til alle.
På vegne af Gelsted Seniorklub
Anne Friis
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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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Karsten Hønge fortæller spændende og frit fra leveren om
livet på Christiansborg
43 forventningsfulde seniorklubmedlemmer fik en spændende dag på Christiansborg fredag den 6. maj med Karsten
Hønge som rundviser.
Først skal vi lige gennem sikkerhedstjek.
Der er lyde fra et par deltagere; men
så peges der på hofte og på knæ. Alle
slipper gennem nåleøjet.

Landstingssalen
”Hvor er Svensson?” ”Ja, ikke fordi jeg
savner ham”, siger Karsten Hønge.
Karsten er særdeles veloplagt, har så meget
han gerne vil vise, og så meget han gerne
vil fortælle.
Vi kommer i Landstingssalen med de
smukke vægmalerier, hvor Karsten fortæller om mange forskellige ting. Landsting,
Folketing, Grundloven, Valgret, fagforeninger, demokrati mm
”Første gang satte jeg kryds ved socialdemokratiet, for min far ville have, at vi
skulle lære, hvordan man stemmer. Han
løftede mig op, så satte jeg krydset.”
”Jeg er ligeglad med, hvad folk stemmer
– også mine egne børn; de skal være med-

lem af en fagforening, ellers får de ingen
hjælp herfra.”
Karsten Hønge arbejder 70 timer om
ugen, og han har travlt; men bliver aldrig
stresset.
Arbejdsklima i folketinget. Det er vigtigt
for Karsten Hønge at understrege, at man
har det godt sammen på tværs af partierne,
selv om det ikke lyder sådan i TV. Vi hjælper hinanden, smådriller hinanden, hygger
os sammen.
- Ja, I så mig lige hilse på Bertel Haarder,
Alex Vanopslagh og Sofie Løhde.
Folketingssalen
Vi går i tilhørerlogen for at overvære en
debat i Folketingssalen. På talerstolen er
Pernille Vermund fra Nye Borgerlige. Em-

TLF. 4156 2674

KLIPPEHULEN
HERRE & DAMEKLIP

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

9:00 - 20:00
13:00 - 20:00
8:00 - 16:00
12:00 - 18:00
8:00 - 14:00
Efter aftale

V/ Jane Lindholm
Gelsted Bygade 2
5591 Gelsted

Find mig også på facebook!

net i dag er om anbringelse af kriminelle
flygtninge i Rwanda, så den nyudnævnte
justitsminister, Mattias Tesfaye kommer på
talerstolen.
Karsten Hønge siger: ”Det er en dygtig
knægt, han har bare talent. Tænk sig at gå
fra at være murer til at blive landets justitsminister. Det er da fantastisk.”

www.gelstedbladet.dk

Kunst på Christiansborg
Foran Landstingssalen, I Vandrehallen på
Christiansborg hænger portrætter af nogle
af de statsministre, Danmark har haft
gennem tiden og portrætter af tidligere
formænd for Folketinget. Desuden er der
skønne karikaturtegninger udført af Roald
Als for Politiken og enkelte tegnet af Jens
Julius Hansen for Horsens Folkeblad.
Samtaleværelset
I Samtaleværelset (et af de fineste rum på
Christiansborg) ser vi på grundlovsmaleriet, som skildrer dagen, hvor kvinderne i
Danmark fik stemmeret. Grundlovsmaleriet er malet af Herman Vedel.
Nyt maleri på Christiansborg skal hædre
30 betydningsfulde kvinder, og det kommer til at hænge på den modstående væg (i
forhold til grundlovsmaleriet).
Karsten Hønge viste os Grundloven, som
ligger i en montre med glas.

Jørgen fortalte, at han gerne ville have
dette billede til Rasmus.
Karsten Hønge: ”Er Rasmus din bror?”
Jørgen: ”Nej, det er min søn.”
Fra Gelsted Seniorklub sagde vi tak til
Karsten Hønge for en fantastisk rundvisning med mange sjove anekdoter.
Så blev det tid til maden, som var en menu
bestående af 3 retter, nemlig:
1. torskerogn, medisterpølse + diverse
salater + hjemmebagt brød
2. flanksteak med nye kartofler, rodfrugter
og salat
3. diverse oste, syltede nødder + masser af
dejlige vindruer.

Hjemturen
Bussen holdt klar, så det var bare med at
komme ind i den rette bus. Hjemad gik det
stille og glidende, selvom der var meget
trafik og en del køkørsel; men det er jo
sådan, det er fredag eftermiddag. Tobias
serverede kolde drikkevarer på hjemturen
og lidt kaffe til de hurtige. Holmegården
nåede vi retur til kl. 18. Tak til alle for en
dejlig dag på Christiansborg.

På vegne af Gelsted Seniorklub
Anne Friis

Vi hyggede os så meget i Snapstinget, at
tiden blev overskredet med en halv time.

Snapstinget
Efter den interessante rundvisning blev
det tid til at indtage Snapstinget. Her blev
der stillet spørgsmål til Karsten Hønge,
der blev taget billeder, blandt andet et med
Karsten Hønge og Jørgen Henriksen.

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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Læringshaver med biodiversitet i børnehøjde
på Gelsted Skole
Gelsted Skole og SFO har i de sidste tre
år arbejdet med permakultur. Der er
blevet etableret, tilplantet, vedligeholdt
og høstet fra plantekasser på skolens
udeareal, og børnene har været med i
alle faser af projektet. Det har været en
stor succes, og nu ønsker vi at udvide
projektet med læringshaver med mere
fokus på biodiversitet og vild natur. Det
er en ny grøn og bæredygtig retning, der
styrker Gelsted Skoles arbejde ind i den
kommunale vision ”Fra Middelfartbarn
til Verdensborger”.
Læringshaverne etableres ud fra en professionel udarbejdet masterplan udført af
Katrine Turner, der er kendt fra DRTV.
Det er et fælles projekt, der omfatter alle
skolens grønne områder og inddrager alle
børn og medarbejdere. Når man befinder
sig på skolens område, vil man opleve en
naturlig og varieret bevoksning og et rigt
insekt- og fugleliv. Det vil summe af liv
fra både børn og insekter, og biodiversiteten vil øges fra år til år.
Vores drøm er at skabe læringshaver, hvor
vi kan kombinere vores erfaringer med
permakultur og aktiv udeundervisning på
tværs af fag. I Gelsted Skole og SFO drømmer vi blandt andet om:
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• Læringshaver af forskellig art, som børnene selv skal være med til at anlægge, og
som på sigt vil tilføre skolen udeområder
med vild natur og biodiversitet til glæde og
gavn for både børn og lokalsamfund.
• Læringshaver som læringsrum og udeområder med varieret liv, der kan anvendes i natur- og tværfaglige sammenhænge.
Undervisningsforløb, hvor børnene fx kan
gå på opdagelse efter planter og insekter,
kreere fuglehuse og insekthoteller eller
indsamle data på arter og antal.
• Læringshaver med konkrete eksempler
på mangfoldighed, så børnene på egen
hånd kan erfare, hvor vigtigt det er, vi
giver plads til både hinanden og naturen.
Hvor børnene lærer, at selv små handlinger
kan være med til at gøre en forskel, og at
de aktivt kan være med til at løse nogle af
verdens udfordringer.
• Læringshaver som åbne mangfoldige
rekreative områder, der etableres i samarbejde med lokalsamfundet og fremmer de
lokale fællesskaber og aktiviteter.

Den grønne omlægning af Gelsted Skole
og SFO’s udeområder er påbegyndt, og
der er allerede nu etableret vilde haver,
insekthotel, vandhul, stenbunke, kvashegn,
jordbunke til bier og grøftekantsbeplantning i kasser ved hovedindgangen.

www.gelstedbladet.dk

Gelsted Folkedanserne starter ny sæson
onsdag den 7. september på Gelsted Skole
I løbet af en sæson har vi ca. 25 danseaftener (september-marts).
Fra kl. 19.15 - 21.45 inkluderet små hvilepauser og en halv times kaffe/te pause.
Dette giver vi 800 kr. for om året. Hvad
får vi så for det: ca. 45 times instruktion,
musik og dans, (det er ca. 18 kr. pr time)
ved en dygtig instruktør og gode spillemænd m/k.

Skulle dette være interessant, så kom og
vær med. Prøv en 4 - 5 uger uden beregning om det skulle være noget. (Det er
altid i afslappet stil og i helt almindeligt
tøj).

Mere info: www.gelstedfolkedansere.dk
Eller Ebbe Jensen tlf.: 40265535

Derudover synger vi altid mindst 3 sange,
får masser af motion til både krop og
hjerne, lært at lytte til musikken, godt
humør og smil på læben. Vi vægter det
sociale meget højt og sørger for, at alle
føler sig velkommen. Det giver så meget
at være med.

Dejligt med liv i præstegården
Efter en lang procedure med at ansætte en
ny præst i Gelsted – Tanderup pastorat, så
er det med stor glæde at kunne byde Kim
Jacobsen velkommen, og vi ser frem til et
godt og konstruktivt samarbejde. Ligeledes er det dejligt at se, at der er kommet
liv i præstegården igen.
Kim Lund
Formand i Gelsted menighedsråd

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

9

www.gelstedbladet.dk

Forrygende særudstilling på Trapholt i Kolding
En helt fantastisk særudstilling af den
danske designer Verner Panton, kan
opleves frem til 14. august 2022. Verner
Panton skabte sig en imponerende karriere i udlandet, i 60’erne og 70’erne; men
det var især i Schweiz og Tyskland.
I dag den 25. maj fik 12 friske personer en
dejlig tur til Trapholt.
Vores guide var meget engageret og fortalte
mange interessante ting om Verner Panton.
Fx elskede Panton jazzmusik, så derfor
måtte han selvfølgelig lave en trompetstol.
Farver satte VP stor pris på, så vægge, lofter
og møbler skulle selvfølgelig være i smukke
farver.
Guiden startede med at føre os sikkert
gennem de første årtier af Verner Pantons
design.
VP eksperimenterede med former, farver
og materialer, således tænkte han meget
over, om en stol nødvendigvis skal have 4
ben, og om den skal være lavet af træ. Han
arbejdede i stål, plastic og glasfiber.
Fra 1952 til 1955 var han ansat på Arne
Jacobsens tegnestue. I den periode blev
stolen, Myren skabt. Den videreudviklede
VP på, og så kom bachelorstolen, som blev
forfinet. Derefter kom Panton stolen, som
er den mest kendte. Med meget stort besvær
fik han fremstillet verdens første helstøbte
plasticstol. Den fabrikeres også i dag, hvor
den bliver lavet i et materiale, som ikke er
så belastende for miljøet.
De 4 stole står ved siden af hinanden i
udstillingen.
Verner Pantons succes startede med udsmykning af Spiegels kontorer i Hamborg
og de særlige kulørte halvkuglelamper, som
mange danskere har. Medarbejderne trivedes godt i de nye, farverige omgivelser.
I udstillingen havde man genskabt et udpluk
af kantinen med masser af farver og lys.
Restaurant Varna i Århus blev også totalindrettet af Verner Panton. Her fik han
god hjælp af studerende, som omviklede
søjlerne med lilla snor. Både vægge, lofter
og gulve fik farver, lys og tæpper.
Mørkenborg Kro, som Verner Pantons far
ejede, totalindrettede VP med det resultat,
at det igen blev et populært sted at komme.
Servitricerne var i rødt.
Hans væsentligste indsats lå inden for
møbler, belysning og rumdesign, hvor
han eksperimenterede med nye former og
kraftige farver og udnyttende de seneste
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nye materialer og produktionsmetoder.
Stål, plastik, og glasfiber var nogle af hans
yndlingsmaterialer.
Lyset og farven
I installationen Lyset og Farven, som
Verner Panton skabte til en udstilling på
Trapholt i 1998, føres man gennem otte
rum, der med hver deres farvetema tilbyder
en nærværende og sanserig oplevelse, der
gør, at man mærker kropsligt, hvordan hver
enkelt farve fysisk påvirker ens velvære.
Farver lys og lyd
I den sidste del af udstillingen fik man en
totaloplevelse, for alt måtte berøres, og man
måtte sætte sig, lægge sig og røre ved det
hele. Der var flere forskellige rum med hver
sit særkende. VP arbejdede meget med,
hvordan forskellige farver påvirker os.
Verner Pantons farvebegreb: For nogle år
siden skulle indretningsgenstandene have
en kort levetid – i dag skal de atter holde i
årevis – kunne man evt. gøre det således,
at tingene ganske vist holder længe – men
hele tiden kan klædes anderledes på –
ligesom damer?
Verner Panton
I det første af rummene er forskellige gardiner, som hænger over hinanden. Her kan
man vælge flere forskellige til baggrund,
og mærke på egen krop, hvordan farverne
påvirker en. Her står 4 hvide Pantonstole.
I andet rum står der en cirkelbænk udført i
stål, på væggen hænger et smukt vægtæppe
udført i brune nuancer formet som bølger.
Tæppet og gardinerne passer fuldstændig

til. Lydene i dette rum kommer fra hønsegården – spændende.
Hvorfor er de lyde, man gengiver i en
lejlighed altid musik? er lydene fra en
hønsegård – bølgelyde – vinden og mange
andre ting ikke lige så smukke?
Verner Panton
I det tredje rum kommer vi ind i et rum med
blå farver. Lydene er havets brusen, og man
kan lægge sig på en slags hængekøjestol og
blive gynget roligt – dejligt afslappende.
Fantasy Landscape
I 1970 lavede han en udstilling, som hed
Visiona, og en del af dette var et spøjst
landskab, man kunne kravle rundt indeni.
Fantasy Landscape blev det kaldt, og her
var alle normale normer ophævet, og alt andet kunne lade sig gøre. Som at kravle rundt
inde i en hule lavet af polstrede stofvægge.
På Trapholt har man genskabt Fantasy
Landscape. Det er en totaloplevelse. Ingen
sko, så man kan mærke underlaget tydeligt.
Masser af stof, så lyden er helt lukket og
tæt. Man kan slet ikke lade være med at
forsøge at placere sig i de mange vinkler og
finde et sted, hvor kroppen kan slappe af.
En total sanseoplevelse.
I madpakkehuset nød vi madpakkerne og
kaffen, så kunne vi slutte et spændende
besøg af med en tur i designbutikken på
Trapholt.
Denne udstilling kan varmt anbefales.
På vegne af Gelsted Seniorklub
Anne Friis
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Spaghettigudstjeneste i Gelsted sognehus den 28/10
Fredag den 28/10 kl. 17.00 inviterer Gelsted Kirke børn, deres forældre og bedsteforældre
til spaghettigudstjeneste i børnehøjde med spisning i sognehuset efterfølgende.
S.U. den 26/10. til tlf. 2160 7023.

Velkommen til en ny dåbssalme
i Gelsted og Tanderup kirker
Af sognepræst Kim Jacobsen & medlem af
menighedsrådet i Gelsted Laura B. Nielsen
Flere af os kender måske allerede den
”nye” dåbssalme der er introduceret i
Gelsted og Tanderup kirker, for andre
er den ny.
Salmedigteren er Leif Rasmussen og
salmen er skrevet tilbage i 1988. Selvom
salmen efterhånden har nogle år på bagen
er den måske stadig ikke kendt af alle – og
det er synd, for melodien er smuk og iørefaldende og teksten taler sig ind i nutiden.
Leif Rasmussen har tidligere udtalt at
salmen er et direkte billede på trosbekendelsens 3 strofer om Faderen, Sønnen og
Helligånden – sagt på mere nutidsdansk
Gud, Jesus og Helligånden.
Hvert enkelt vers er en direkte reference
til trosbekendelsens inddeling og har fine
referencer til bibelen. Salmen er en lille fin
– og meget smuk bøn i sig selv.
Spænd over os dit himmelsejl
© Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag Mel.: Hans Holm 1988

Spænd over os dit himmelsejl.
Rør jorden med din finger.
Lad himmelbuen være spejl
for lyset, som du bringer.
Sæt fredens bue som et skjold

SOGNEUDFLUGT

for Gelsted og Tanderup sogne
Af sognepræst, Kim Jacobsen
Som der allerede blev løftet sløret for i
det forrige Gelsted blad planlægger vi en
fælles sogneudflugt for de to sogne.

mod mørke, død og krigens vold
- du himmelbuens Herre.

DATOEN FOR UDFLUGTEN
BLIVER DEN 11. SEPTEMBER

Skænk os det klare kildevæld,
som skaber liv i strømmen.
Vi finder ikke kilden selv,
så hold os fast på drømmen:
At du er livets kilde, som
får blinde til at se sig om du underfulde Herre.

Foreløbige informationer – turen går til
Rudkøbing, hvor vi møder Præst Dorthe
som tidligere har været præst i Tandrup
og Gelsted.

Vær sol på vores mælkevej,
og varm os i din sfære.
Lad Hellig-ilden brede sig,
så vi får mod at bære
vor klode som en blomstereng,
et liv i broget sammenhæng du fællesskabets Herre.

Vi deltager i Gudstjenesten.

Melodien er tonesat af Hans Holm, som
i sine melodier altid sørger for at tage os,
som både som lyttere men også sangere,
med på en moderne og meget melodiøs tur
i trosbekendelsen.

Tilmelding hos Kim,
præst i Tanderup/ Gelsted
på tlf. 21 60 70 23 eller på
mail: kimja@km.dk

Vi glæder os til frem over at synge ”Spænd
over os dit himmelsejl” sammen med Jer
i Gelsted og Tanderup kirker i forbindelse
med dåbsritualet.

Afgang klokken 08.00 fra Gelsted kirke
(hjemkomst mellem 16.00 – 18.00)

Derefter spiser vi frokost i det gamle
rådhus – mere om det senere.
Efter frokosten bliver det en tur ud i det
blå – et besøg på Langeland.

SIDSTE TILMELDINGS DATO
ER – 23. AUGUST
Turen koster 100,00 kr. pr. person
Vel mødt

- Cakevision Det søde køkken
Chokolade-, dessert- og kagekurser
info@cakevision.dk www.cakevision.dk
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FÆLLES AFTEN
mellem Tanderup og Gelsted
kirker
Bataljonschef. Chef for Livgarden, Chef for
dronningens adjudantstab, Ceremonimester for dronningen – et liv tjenesten. Og
meget mere.
Vi har til denne fælles foredragsaften inviteret en personlighed, som man måske ikke
hører om til dagligt, men et menneske, der
til dagligtbåde før og nu, har været med til
at gøre en forskel.
Et menneske der har levet i danske soldaters vilkår i fredstid og i krigstid.
Der har udsendt, - men som også har hjemtaget - unge danske soldater, der døde på
fremmed jord med dansk uniform.
Han har stået vagt om vor dronning og
tjener stadig dronningen.
Han er et menneske med mod og mening.
Et menneske der kan fortælle om soldaterliv, om et liv ved hoffet og et menneskeligt
liv – det liv der bringer stjernestunder, men
som også kan gøre ondt.
Et usædvanligt livsforløb fortalt af et usædvanligt menneske.
Vi glæder os over, at vi kan invitere til en
aften med LASSE HARKJÆR.
Arrangementet forløber torsdag den 13. oktober kl. 19.00 i Tanderup kirkes sognehus.

VI TÆNDER LYS DEN 6. NOVEMBER
Døden.

ALLEHELGEN –

Det er bestemt ikke et ord vi bruger til
dagligt og slet ikke et ord vi holder af.
Det er som om, det ord bringer uorden ind
i vort liv.

Er den dag da vi mindes vore døde, nære
eller fjerne, vi mindes de i slægten som
ikke er længere, men som var med til at
skabe erindrings øjeblikke, livsbilleder –
barn, ung eller ældre – der var med til at
gøre os til dem vi er – der gav os grund
under vore fødder.

Det minder os om, at vi ikke her til evig
tid. Vi er sårbare, skrøbelige mennesker.
”Jeg ved den er der, men vi taler ikke med
hinanden” skrev en ung dansk modstandsmand.
Vi skal alle forholde os til døden.
Måske ikke umiddelbart til vor egen
– men de fleste mennesker har oplevet
døden være nær på, som når vi tager
afsked med et menneske, det kan være
i familien, en ven eller en vi har kendt
gennem arbejde eller fra fodboldklubben,
ude fra vort liv.
I kirken ved vi, at livet skal leves mellem
fødsel og død. Vi lever med glæden ved
barnedåb men oplever også afskeden
med livet og vi fornemmer ofte sorgen og
savnet hos det enkelte menneske.
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Vi mødes i vore kirker, vi hører livets ord,
vi er stille sammen og vi tænder lys for
vore døde i kirken og efter kirkegangen,
går vi på kirkegården og tænde lys på
gravene for kære.

TANDERUP KIRKE
SØNDAG DEN 6. NOVEMBER
KLOKKEN 16.00

GELSTED KIRKE
SØNDAG DEN 6. NOVEMBER
KLOKKEN 20.00

www.gelstedbladet.dk
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Høstgudstjeneste den 18. september
Det sker, at vi her i livet tager
det meste for givet. Ikke tænker
over hvor og hvordan. Men alt
kommer ikke bare flyvende eller
bliver serveret på et sølvfad.

store og alt det andet, der med til at give os
dagligt brød.
Vi vil prøve at omskabe præstens have til
en ”slags markedsplads” så både stor og
lille kan være med.

slag- men i hvert fald med hygge i samvær
i et par timer.
Hvor: I PRÆSTENS HAVE
Hvornår: DEN 18. SEPTEMBER
Klokken: 14.00 – 16.00

Derfor vil i år prøve at lave en HØSTGUDSTJENESTE – for at fejre og sige
TAK for kornet der bliver mejet, æbler der
bliver plukket, græskar der bliver kæmpe-

Vi vil synge om marken, der er mejet,
holde friluftsgudstjeneste hvor vi takker
for årets grøde og frugter, vi vil hygge med
spil og lidt mad, måske med hyggelige ind-

Kom med godt humør, tag mand eller
kone eller kæreste og børn med. Hvis det
bliver dårligt vejr rykker vi op i kirken og
omkring kirken.

Konfirmandindskrivning, undervisning, konfirmation
Der har været nogen forvirring omkring disse ting, i den sammenhæng
har vi også lært rigtig meget, men for
at slå fast – engang for alle:
Indskrivningsdatoen er:
Tirsdag den 30. august
kl. 17:00-19:00
I skal med bringe kopi af dåbsatttest
– hvis I ikke har indmeldingsseddelen,
har vi en ekstra.

Indskrivningen foregår i sognehuset ved
Gelsted kirke.
UNDERVISNINGSSTART:
For tirsdagsholdet:
TIRSDAG DEN 25. OKTOBER
kl. 8.00 i sognehuset ved Gelsted kirke
For torsdagsholdet:
TORSDAG DEN 27. OKTOBER
kl. 8.00 i sognehuset ved Gelsted kirke.

Konfirmationsdatoer:
Søndag den 30. april 2023
i Gelsted kirke kl 10.00 og 12.00.
Søndag den 7. maj 2023
i Tanderup kirke kl 10.00.
Der vil efter sommerferien komme info
om forældremøder mm.

Stilletid i kirkerne
En kirke er mange ting og har
mange udtryk. De fleste mennesker vil måske tænke gudstjeneste om søndagen, men der sker
også meget andet, ting der i hverdagen er usynlige for de fleste.

Ind i en tid hvor vort liv styres af en kalender og en mobiltelefon, - hvor vi haster
afsted til det næste møde, eller vi skal
hastigt forlade et møde fordi vi skal til det
næste eller hente børn eller købe ind eller,
eller….

En gang om måneden vil vi lade kirken
være din i alenehed. Ingen vil forstyrre
dig. En halv time. 30 minutter i stilhed. Du
skulle prøve. Det er faktisk svært, - men
det er godt, du får din sjæl elle dit hoved
med dig – igen.

Der er baby salmesang (De små synger),
der er foredrag, der er ældremøder, konfirmand- og minikonfirmandundervisning og
meget mere.

Da vil vi prøve at skabe et åndehul.
Vi vil tilbyde 30 minutters stilhed for det
fortravlede og forjagede menneske. Vi vil
give dig muligheden for at slukke mobiltelefonen. Sidde ned. Tømme hovedet for
tanker. Lukke alt ude. Bare vende øjnene
indad. Være dig selv i ro.

Vi begynder i september: I Tanderup kirke
torsdag den 8. september fra 17.00 – 17.30.
I Gelsted kirke torsdag den 22. september
fra 17.00 – 17.30.

Nu vil vi prøve noget gammelt i nye
klæder.

Du skulle prøve. Prøv at møde dig selv i
stilhed.
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AUGUST

7.
14.
21.
28.

8. s. e. trinitatis
9. s. e. trinitatis
10. s. e. trinitatis
11. s. e. trinitatis

9:00 JCR
-11:00
--

-11:00
-11:00

12. s. e. trinitatis
13. s. e. trinitatis
14. s. e. trinitatis
15. s. e. trinitatis

9:00 MIJU
-16:00
11:00

-9:00 JCR
11:00
--

SEPTEMBER

4.
11
18
25
OKTOBER

--

2.
9.
16.
23.
30.

16. s. e. trinitatis
17. s. e. trinitatis
18. s. e. trinitatis
19. s. e. trinitatis
20. s. e. trinitatis

-11:00
-11:00
--

NOVEMBER

6.
13.
20.
27.

11:00
-11:00
-11:00
--

Allehelgen
22. s. e. trinitatis
Sidste søndag i kirkeåret
1. advent

20:00
11:00
-19:00

DECEMBER

4.
11.
18.
24.
25.
26.

16:00
-11:00
11:00
--

2. advent
3. advent
4. advent
Jul
1. Juledag
2. Juledag

-11:00
19:00
14:00 og 16:00
11:00
--

9:00 MIJU
--15:00 og 00:00
---

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

Døde eller bisatte i Gelsted sogn:
27. april: Karen Solveig Brink
16. maj: Ina Jensen
16. maj: Karl Aage Jørgen Jensen
3. juni: Kjeld Jensen
3. juni: Jenny Margrethe
Kirstine Grill Andersen

Døde eller bisatte
i Tanderup sogn:

11. maj: Maren Katrine Rasmussen

Døbte i Gelsted kirke:

22. maj: Liam Bonde Villefort
12. juni: Noah Klint Andersen

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
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Husby Auto Storegade 23
5592 Ejby - Tlf. 64781446
5592

Dametøj i alle størrelser
www.susannem.dk

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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Gymnastik og Motion i
NYT TIL
TA
2022-2 G
_____0_23

TRÆNI
NGS
HOLDE T

Gymnastik og Motion i GG&IF
Gelsted G&IF Gymnastik

SPILOPPERNE
Torsdag kl. 16:45 til 17:30
(børn 0-4 år sammen med voksne)
Gymnastiksalen Gelsted Skole
Instr. Stine F, Marianne og Liselotte (opstart uge 37)
Velkommen til glad bevægelse og sjov gymnastik for
de mindste. Mød op og være med til at styrke dit barns
motorik og samtidig have det sjovt med andre børn og
forældre i vores lokalområde. Det kræver ikke andet
end praktisk tøj og at man tager 45 min. ud af en travl
hverdag, for at få en super oplevelse med sit barn. Der
bliver sunget, leget med og uden sang, bygget kæmpe
baner med de helt store redskaber. Vi glæder os til at se
nogle friske, glade unger med deres forældre.

MINISPRING
Tirsdag kl. 16:45 til 17:45
(drenge & piger, 4 til 7 år).
Gymnastiksalen Gelsted Skole
Instr. Stine W, Kiri, Trine, Lina, Maja, Karoline,
Signe, Mille, Lærke og Olivia
Dette er holdet for dem, som vil have det sjovt med
gymnastik. Børnene skal være fyldt 4 år. Der skal laves
opvarmning, så vi er klar til små og store redskaber. Vi
skal synge, lege og give den max gas i salen til rigtig
god musik, som I kan synge med på. Vi skal springe på
rigtig air-track og i trampolin og øve os i både kolbøtter,
håndstand, vejrmøller og salto. Timen vil være bygget
ens op, så alle kan føle sig trygge. Gymnastik handler
om glæde og fællesskab, så hvis der er børn, der har
brug for at have en forældre med, er dette helt ok. Kom
frisk og tag gerne nogle venner med. Vi står klar i salen
og glæder os til at være sammen med Jer.
Vel mødt til glad gymnastik på Minispring

SUPERSPRING
Torsdag kl. 16:00-17:30
(drenge og piger fra 0. – 5. klasse)
Gelsted Hallen.
Instr, Peter, Henrik, Sanne, Natascha, Karoline,
Signe, Victoria, Clara og Klara
For gymnaster i alderen ca. 6-12 år, eller 0. – 5. klasse. Superspring er et spring- og rytmehold, med glade og engagerede gymnaster og trænere. Kom og vær med - Der
er smil på læben, sved på panden, og masser af sjov. Vi
er et opvisningshold i DGI, hvorfor vi arbejder målrettet
med gymnastikken. Vi har en grundig opvarmning, for

at styrke kroppens bevægelighed. Vi træner alle spring i
delelementer, for at hver gymnast trænes på det individuelle niveau. Vi lægger vægt på, at alle bliver bedre. Vi
forventer, at gymnasterne ønsker at lave og lære gymnastik. Vi afslutter hver sæson med ca. 3 opvisninger
samt en træningsovernatning. Vi har samarbejde med
SFO Pytten om, at de sender gymnastikbørnene afsted
i samlet flok fra Pytten til hallen.
På glad gensyn på Superspring

JUNIOR ROS
Mandag kl. 16.30-18.00 og torsdag kl. 17.30 - 19.00
(5.-10. kl.).
Sted: Gelsted Hallen.
Instr. Peter, Rasmus, Jasper og Michael
Fed gymnastik for de større børn og unge. Vi øger kompleksiteten på serierne. Vi laver sværere spring og vi
styrketræner. Har du lyst til gymnastik er du velkommen, uanset om du er ny gymnast eller har dyrket gymnastik i flere år. Vi er et opvisningshold i DGI, hvorfor vi
arbejder målrettet med gymnastikken. Vi har en grundig opvarmning, for at styrke kroppens bevægelighed.
Vi træner alle spring i delelementer, for at hver gymnast
trænes på det individuelle niveau. Vi lægger vægt på, at
alle bliver bedre. Vi forventer, at gymnasterne ønsker at
lave og lære gymnastik. Vi afslutter hver sæson med ca.
3 opvisninger samt en træningsovernatning.
Synes du 2 x træning er for meget, er du også velkommen til kun at træne 1 gang

FLOORBALL
Mandag kl. 18.00-19.00.
Gelsted hallen
Instr. Mikkel og Henrik
Sidste sæson, havde Floorball holdet desværre ikke stor
tilslutning. Men såfremt tilslutningen er til det, vil vi gerne genoptage det. Vi træner sammen med Fysisk
Træning, som er i hallen i samme tidsrum. Man
skal derfor tilmelde sig dette hold, hvis man
gerne vil spille floorball.
Floorball er i familie med hockey og er en
rigtig god motionsform for alle aldre. Vi
sveder og har det sjovt sammen, når vi
spiller floorball. Alle kan være med –
både mænd og kvinder. Udover den
ugentlige træning er der mulighed
for at deltage i stævner, for de som
har lyst og tid. Kom og prøv det.

Gymnastik
Gymnastik og
og Motion
Motion ii GG&IF
GG&IF
Gelsted G&IF Gymnastik

FYSISK TRÆNING
Mandag kl. 18.00-19.00 (+16 år).
Sted: Gelstedhallen.
Instr. Laura og Jesper
Som noget nyt i denne sæson, vil vi i GGIF tilbyde et
voksenhold (MK) med fokus på at styrke kroppen, øge
konditionstallet og lave et fælles mål for holdet.
Træningen tager udgangspunkt i helt almindelige styrkeøvelser, så alle kan være med - uanset startniveau.
Det vigtigste er at du har gå-på-mod og vilje til at ville.
Vi lover du har mulighed for at få sved på panden og vi
håber på vi i fællesskab kan sætte os et mål som vi igennem vinteren arbejder hen imod.
Vi kunne arbejde med:
- at forbedre - eller overhovedet - at kunne stå i planken
- at kunne løbe 5 km - uden stop eller at gøre det på
f.eks. 30 min.
- at kunne tage 10 eller 100 armbøjninger
Vi laver et program til hver mandag, men formen vil
hver gang være den samme; vi løber - eller går 30 min.
til opvarmning, så vi er sikre på vi alle får sved på panden og arbejder herefter med styrkelse af hele kroppen.
Træningen starter mandag d. 5. september kl. 18 i Gelsted hallen.
Mød op i løbesko og træningstøj - husk indendørsskoene, hvis du vil have sko på til den efterfølgende træning
i hallen.

M/K MOTION
Mandag kl. 20:00-21:00.
Gymnastiksalen Gelsted Skole
Instr. Peter
Holdet for alle: kvinder som mænd, ung som gammel. Vi
styrketræner, leger, dyrker yoga, træner smidighed og
bevægelighed for hele kroppen - især mave, ryg samt
skuldre. Til sidst slutter vi af med mindfulness. Kom og
vær med, du vil føle dig brugt hver gang på den gode
måde.

MICKS HERRE MOTION
Tirsdag kl. 19.00-20.00.
Sted: Gymnastiksalen Gelsted Skole.
Instr. Mick
Holdet er også kendt som Micks ”elitehold”, eller herremotion for rigtige mænd og drengerøve. Vi varmer op

og laver efterfølgende grundgymnastik med fokus på
at arbejde hele kroppen igennem. Til slut strækker vi
grundigt ud. Her er også hyggen og det sociale i fokus.

YOGA
Tirsdag kl. 17:45 – 19:00
Gymnastiksalen Gelsted skole.
Instr. Maria
Vi skal strække og styrke kroppen, men også have fokus
på åndedrættet og mindfulness.

SPINNING
Tirsdag og torsdag
Klubhuset.
Instr. Carsten
Program er endnu ikke fastlagt,
se mere på www.ggif.fyn.dk og på Facebook

TRÆNINGSHOLDET

NYT TIL
I år vil vi i GGIF gerne tilbyde et samTA
let motionskontingent for alle over
2022-2 G
023
16 år.
Når du tilmelder dig Træningsholdet
får du adgang til samtlige voksenhold,
samt til yoga om tirsdagen og spinning
tirsdag og torsdag. Husk, at der skal bookes tid til spinning, da der kun er 10 cykler.
Ønsker du kun at deltage på et enkelt hold, tilmelder du
dig blot det hold du ønsker.

OPSTAR
T FOR
ALLE H
_____O_LD

UGE 36

www.gelstedbladet.dk

Gymnastik og Motion i GG&IF
Gelsted G&IF Gymnastik

UGEOVERSIGT
TID

MANDAG

TIRSDAG

16.00 - 17.30

Superspring

16.45 - 17.45

Minispring

17.30 - 19.00
Fysisk Træning/
Floorball

18.00 - 19.30

Junior ROS

19.00 - 20.00

Micks herremotion
M/K Motion

PRISER
Spilopperne (Forældre/barn)
Minispring & Superspring
Junior ROS
Voksenhold
Træningsholdet
Spinning / indoor Cycling

Spilopper
Junior ROS

18.00 - 19.00

20.00 - 21.00

TORSDAG

450 kr. (OBS! Opstart uge 37)
695 kr. (inkl. opvisningsdragt, som gymnasten må beholde)
750 kr. (inkl. opvisningsdragt, som gymnasten må beholde)
550 kr.
650 kr. (adgang til alle voksen-hold i ggif)
100 kr. i kontingent og 20 kr. pr. træningsbooking

Tilmelding og betaling sker på foreningens hjemmeside www.ggif-fyn.dk
Der kan betales med både kort og mobilpay.
Tilmelding er åben fra august 2022 på foreningens hjemmeside
www.ggif-fyn.dk

Yoga

www.gelstedbladet.dk

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

440 børn og voksne samlet i Ejby Hallen
omkring håndbold
ENDELIG kunne vi igen holde vores
fælles afslutningsfest i GV EJBY – Nr.
Aaby Båring og Team Vestfyn. Vi var
440 børn og voksne samlet fredag den
22.04 i Ejby-Hallen.
Det hele startede med generalforsamling
i de 2 moderklubber, og børnene legede
imens med Cirkus Flikflak. Efter dette var
der fælles spisning.
Alle holdene i moderklubberne (GV EJBY
Kids (parasport), Trille Trolle – U5-U6U7-U8-U9) fik medaljer og diplomer.
Derefter kom holdene fra Team Vestfyn U11 til og med U17 på scenen. På
hvert hold blev der kåret en årets fighter
og spiller, som hver fik en t-shirt. Til at
overrække medaljer og t-shirts havde vi en
tidligere spiller i klubben Oliver Wosniak
(1.division TMS Ringsted).
Til sidst sluttede vi af med at kåre årets
TEAM VESTFYN’ er, som i år blev
Thomas Rasmussen. Hvis du kunne tænke
dig at prøve at spille håndbold, så starter
vi til august/september. Vi er en klub for
alle. Tjek hjemmesiderne for træningstider/
opstartsdato.
www.gvejby.dk
www.nbhk.dk
www.teamvestfyn.dk
God sommer til jer
Hilsen
GV EJBY / TEAM VESTFYN
Socialudvalget
Hanne

Motionscenter i Gelsted-Hallen
Se mere på: www.eikmotion.dk
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Kom og oplev Danmarks bedste minigolfspillere i aktion
Søndag den 14. august fra kl. 10.00 til
kl. ca. 15.00 afholdes der åbne Fynske
Mesterskaber.
Søndag den 18. september fra kl. 9.00
til kl. ca. 16.00 afholder Clubben sit årlige stævne, som samtidig er en afdeling
at årets stormesterturneringer.

Kom og hils på Clubbens nykårede
Danmarksmester i veteranrækken, John
Nyborg, som tog titlen hjem i Ålborg den
25. og 26. juni, hvor 27 specialforbund
under Dansk Idræts Forbund sammen
holdt Danmarksmesterskaber.
Clubben råder også over den mest vindende stormester gennem tiden John Hansen også en spiller med mange titler på CV’et.
I denne weekend måtte han nøjes med
sølvmedalje.
Holdet med 5 personer tog bronzen med
hjem fra det jyske.
Dette sker på clubbens baner beliggende
overfor stationen på Banevolden.
Der er gratis entre, og alle er velkomne til
at kigge forbi.

Gelsted Børnehus’ cykeldag
Endelig kom dagen, som børnene
spændt havde ventet på. Dagen hvor
børnehuset i fælleskab kunne runde
deres tema: Krop, sanser og bevægelse
af med en cykelbane med forskellige
øvelser.
Personalet i børnehuset oplever i dagligdagen, at børnene gerne vil bevæge sig, og
på cykel får de frihed, fart og følelsen af at
mestre noget.
Cykeldagen bød på forskellige cykellege
for børnene, som selv havde medbragt
cykel og hjelm hjemmefra. Børnene øvede
deres cykel kompetencer- uden at de opdagede det, fordi de bare legede og havde
det sjovt.
Cykellege lærer børnene rum- og retningssans, afstands- og fartbedømmelse, og alle
former for manøvrer på deres cykel.
Dagen blev sluttet af med, at alle børn fik
udleveret et cykeldiplom til klappende
bifald fra personale og børn.
Mogens Nielsen og Diana Barselajsen
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Nyt fra Gelsted Borgerforening
I maj måned afholdt vi arbejdsweekend
på Holmegaarden. Det gør vi 2 gange om
året, hvor vi tager hånd om nogle af de
mere tidskrævende opgaver, som ikke kan
nås på de timer, vi er der om torsdagen.
Der bliver vendt tanker, nye ideer og hygget. Det er ikke kun bestyrelsens medlemmer, der arbejder, men også bestyrelsesmedlemmernes familie hjælper til – enten
til fysiske opgaver eller til at sørge for, at
der er forplejning. Alle andre, der kunne
tænke sig at give en hånd med, er hjertelig
velkommen til at deltage.
I maj fik vi bl.a. lavet ny indhegning til
køerne ved søen, repareret taget på kohuset samt lavet andre reparationer rundt
omkring. Ud over arbejde, er hyggen og
fællesskabet lige så vigtigt at dyrke i disse
weekender, så vi får styrket sammenholdet
i bestyrelsen. Stor tak til alle, der deltog,
gav en hånd med og var med til at skabe
hyggen.
Vi har igen i år været heldige at få en
donation fra Gelsted Genbrugsbutik. Donationen kommer fra afregning af de timer
og den store arbejdsindsats, som Svend og
Gerda Torup samt Niels Erik Benholm har
lagt i løbet af året ved at være medhjælper
i Butikken. Stor tak fra Gelsted Borgerforening for den flotte donation.
Den 23. juni 2022 afholdt vi Sankt Hans
med mulighed for at mødes til fællesspisning. Vi havde tændt op i grillen, så der
var mulighed for at komme og grille sin
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medbragte mad og hygge sammen ved
Sankt Hans pladen bag Holmegaarden.
Det var overvældende og dejligt at se så
mange, der i år valgte at deltage til spisningen, og vejret var jo virkelig fantastisk
til det. Der var pres på grillen, men med
hygge og tålmodighed fik vi alle grillet
vores bøffer og pølser. Klokken 20.00 var
der båltale ved vores nye sognepræst Kim
Jakobsen – det var en rigtig god midsommer tale. Midsommervisen blev sunget
med hjælp fra korlederen fra Gelsted kirke,
Anna Klosiak, hvorefter bålet blev tændt.
Traditionen tro havde vi igen i år fået hjælp
fra SFO’en i Gelsted Børneunivers, til at
lave en super flot heks, der pyntede på
bålet. Der blev hygget og snakket ved alle
bordene, og børn og barnlige sjæle lavede
snobrød. Der var virkelig dejligt at se så
mange mennesker – omkring 180-200 bakke op om Borgerforeningens arrangement. Tak til alle, der valgte at lægge vejen
forbi og være med til at skabe stemningen
og hyggen til vores Sankt Hans arrangement.
Forberedelserne til et længe ventet Gelsted
Marked kører på højtryk, og vi glæder
os max til, igen at kunne byde gæster og
kræmmere velkommen. Som alle nok
har hørt fra medierne, er det med at finde
frivillig arbejdskraft dog ikke uden udfordringer. Vi mangler stadig et par hovedansvarlige og nogle frivillige hjælpere, men
vi håber og tror på, vi nok skal nå i mål, inden vi åbner torsdag den 18. august 2022.
Man kan tilmelde sig som frivillig hjælper

via vores hjemmeside www.gelsted-bf.dk.
Vi har ind til videre afholdt 2 hovedansvarligmøder med godt fremmøde. Vi
har omkring 50 hovedansvarlige, som har
ansvaret for et salgssted/arbejdsstation. På
hovedansvarligmøderne taler vi om nye tiltag, udfordringer på de enkelte salgssteder/
arbejdsstationer og deler tanker og viden,
så vi alle kan få informationer og høre hvis
nogen har udfordringer, så vi kan hjælpe
hinanden og få det hele til at køre.
Der er godt gang i salget af stadepladser,
så hvis du ikke har fået booket endnu, så
gå ind på www.gelsted-marked.dk og lav
en tilmelding.

Din lokale avis i Assens Kommune

www.gelstedbladet.dk9
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Torsdag den 18. - fredag den 19. - lørdag den 20. og søndag den 21. august

GELSTED MARKED

2022

Gelsted Marked er kendt for at afvikles i ro og fordragelighed. Vi byder dig velkommen, og håber du vil deltage på samme vilkår.

PROGRAM 2022

TORSDAG DEN 18. AUGUST
Kl. 17.00-21.00
Kl. 17.00-21.00
Kl. 18.00-20.00
Kl. 18.00-20.00
Kl. 19.00-22.30
Kl. 19.00-23.00
Kl. 19.00-24.00
Kl. ca. 22.15
Kl. ca. 22.30

LØRDAG DEN 20. AUGUST

Det Muntre Køkken har åbent
GR ATIS ADGANG
Smugkroen har åbent
til pladsen
og
Torsdagsspisning - Rockteltet
EX Posed duo - Rockteltet
GR ATIS ADGANG
e
Stort Markedsbanko - Laden
til musik i telten
Den Skallede Trommeslager - Musikcaféen
Herning Tivolipark har åbent
Markedsåbning v. Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen
KÆMPE festfyrværkeri.

FREDAG DEN 19. AUGUST
Kl. 07.30-09.00
Kl. 08.00
kl. 10.00
Kl. 10.00-01.00
Kl. 10.00-17.00
Kl. 17.00-23.00
Kl. 19.00-01.00
Kl. 19.00-02.00
Kl. 19.00-20.45
Kl. 21.30-23.00
Kl. 23.00-01.00

Gratis morgenkaffe for kræmmere
Markedspladsen åbner
Gelsted Børneunivers underholder - Smugkroen
Herning Tivolipark har åbent
Hans Henrik Musik - Smugkroen
Bodega Duoen - Smugkroen
ALLEY-CATS - Musikcafen
Bendt Aaen og Diskotek NIGHT-EVENT spiller til markedsbal i Laden
John Mogensen Jam - Rockteltet
A little Dizzy - Rockteltet
Diskotek TRENDY - Rockteltet

Kl. 07.30-09.00
Kl. 08.00
Kl. 10.00-17.00
Kl. 10.00
Kl. 08.00-12.00
Kl. 10.00-01.00
Kl. 10.00-17.00
Kl. 14.00-18.00
Kl. 17.00-23.00
Kl. 19.00-01.00
Kl. 19.00
Kl. 19.30-02.00
Kl. 20.00-01.00

Gratis morgenkaffe for kræmmere
Markedspladsen åbner.
Udstilling af veterankøretøjer
Dart turnering - Rockteltet
Børnemarked på asfaltvejen
Herning Tivolipark har åbent
Hans Henrik Musik - Smugkroen
René Damsted Olsen - Cowhouse
Bendt Aaen - Smugkroen
Los Trios og Maria - Musikcaféen
Markedsspisning - Laden. Senest afhentning af mad kl. 19.30
Ramasjang og Diskotek Night-Event spiller til markedsbal i Laden
Diskotek TRENDY - Rockteltet

SØNDAG DEN 21. AUGUST
Kl. 07.30-09.00
Kl. 08.00
Kl. 10.00-17.00
Kl. 10.00-17.00
Kl. 11.00
Kl. 11.00-17.00
Kl. 13.00-17.00
Kl. 17.00

Gratis morgenkaffe for kræmmere
Markedspladsen åbner
Udstilling af veterankøretøjer
Herning Tivolipark har åbent
Markedsgudstjeneste - Rockteltet
Bendt Aaen - Smugkroen
Aktiviteter ved GGIF - Rockteltet
Markedet slutter

Med forbehold for ændringer

Cirkus Mascot

af holder
cirkusforestilling
i markedsteltet st
augu
mandag den 15.
kl. 17.00.
s
Se mere på Cirku e
sid
Mascots Facebook

DRIKKEVARER
MÅ IKKE
MEDBRINGES
PÅ PL ADSEN

Husk at købe billet til dig og dine venner
Spis før festfyrværkeriet

TORSDAGSSPISNING
Torsdag den 18. august kl. 18.00
Gelsted Marked inviterer til torsdagsspisning, som optakt til årets marked.
Menuen er kødsovs lavet af økologisk højlandskvæg (fra egen avl) med tilbehør.
Spisningen foregår i det store telt på markedspladsen
og der vil være levende musik ved EX Posed duo.

Prisen er kr. 80,- inkl. 2 genstande.

MARKEDSSPISNING
Lørdag den 20. august kl. 19.00
Vi har slagtet et af vores højlandskvæg, som vi steger og
serverer sammen med kartoffelsalat, grøntsager og flutes.

Pris kr. 100,- inkl. 2 genstande.
Du køber din billet i XL Byg i Gelsted
eller hos Bramsen Blomster & Rens i Ejby
i tidsrummet fra den 1. til den 17. august.

Du køber din billet i XL Byg i Gelsted eller hos Bramsen Blomster & Rens i Ejby
i tidsrummet fra den 1. til den 17. august

Eventuelt overskydende billetter kan købes i Markedsinformationen
på pladsen frem til lørdag den 20. august kl. 15.00.

Husk at maden skal være afhentet senest kl. 18.30.

Husk at maden skal være afhentet senest kl. 19.30.

Vi glæder os til at se dig - Gelsted Borgerforening

Vi glæder os til at se dig - Gelsted Borgerforening

Vi ses til GELSTED MARKED 2022 - www.gelsted-bf.dk
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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

www.withshudpleje.dk

– 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

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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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
Formand: Jens Peder Lindballe
Mobil. 40 77 83 03
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

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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31. ÅR

Husby-Tanderup-Gelsted spejderne
Præstegaardsvej 17
5591 Gelsted. Tlf. 60 65 12 33
Møde hver tirsdag kl. 17.30 - 19.00
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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
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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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Vestfyns folkemusiklaug
Spiller og synger hver torsdag
kl. 19.30 i aulaen på Gelsted skole.
Sæson start 3. Torsdag i September.
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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.

27

www.gelstedbladet.dk

Flot donation
KFUM Husby- Tanderup- Gelsted har
netop modtaget en flot donation fra Fonden for de Fynske Banker.

Pengene skal bruges på gruppens spejdere, som deltager på spejdernes lejr 2022.
Alle i 5. klasse og opefter har fået tilbudt
at deltage i lejren.

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

