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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

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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Informationsmøde om fjernvarmeudvidelse i Gelsted
Der afholdes informationsmøde om-
kring udvidelse af fjernvarmenettet i 
Gelsted by og nærmeste omegn.

DET FOREGÅR 
TIRSDAG D. 13. DECEMBER 2022 
PÅ: GELSTED SKOLE 
KL. 19.00 – 22.30

Vi vil bede om, at man tilmelder sig in-
fomødet via vores hjemmeside www.gel-
stedfjernvarme.dk eller via mail: konto-
ret@gelstedfjernvarme.dk eller på telefon 
23 10 70 80.

På mødet vil man gennemgå tilslutnings-
omkostninger pr husstand, og nødvendi-
ge tilslutningsprocenter med tilhørende 
økonomi for at de forskellige etaper bliver 
gennemført. Samtidig vil man kigge lidt 
ind i den forventede fjernvarmepris i den 
nærmeste fremtid.

Få svar på dine spørgsmål til fjernvarmei-
nvesteringen

Flere af beboerne i de nye fjernvarme-
områder har kontaktet os, fordi de er be-
kymrede for den investering, tilslutning til 
fjernvarmen udgør. Det er ikke alle, som 
har penge på opsparingen eller kan låne i 
deres hus.

Vi har derfor inviteret en bankrådgiver fra 
Sparekassen Sjælland-Fyn med til infor-
mationsmødet, som vil fortælle om, hvor-
for banker ofte gerne vil udlåne penge til 
at få fjernvarme ind i huset. Fjernvarmen 
er nemlig en god investering – som kan 
reducere dine månedlige udgifter og øge 
værdien af dit hus.

Har du ikke mulighed for at deltage på mø-
det den 13. december 2022, kan du læse 
mere om de nye fjernvarmeområder på 
www.gelstedfjernvarme.dk eller https://
www.facebook.com/GelstedFjernvarme, 

og du kan henvende dig til Gelsted Fjern-
varme på Tømmervej 3, 5591 Gelsted og 
underskrive kontrakt for tilslutning til 
fjernvarmen.

På mødet fremlægges:
• Planerne for etaperne 1, 2 og 3 for ud- 
 bygning af fjernvarmenettet i Gelsted.
• Endelig pris for tilkobling og mulige  
 betalingsmodeller.
• Fjernvarmeunit til den enkelte fjern 
 varmeforbruger og den tilhørende var 
 memesterordning. 
• Mulighed for kontraktskrivning  
 for dem der ønsker tilslutning af fjern 
 varme.
• Videre forløb – opgørelse af tilslut- 
 ningsprocent – afklare igangsætning  
 mm. 
• Hvilke nye tiltag ligger der i  
 støbeskeen.
 Vel mødt

Med venlig hilsen
Gelsted Fjernvarme

NYTÅRSBANKO  
Gelsted Gymnastik & Idrætsforening 

afholder Nytårsbanko i Gelsted Hallen

TORSDAG 
d. 29. december 2022 kl. 17.00
Der spilles om mange fine præmier

Dørerne åbnes kl. 15.00

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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Det forgangene år i Gelsted Fjernvarme 2022
Året 2022 har være et år, som har været 
præget stor travlhed i Gelsted Fjernvar-
me. Siden vi sidst var omtalt i Gelsted 
Bladet i februar, er der sket mange ting. 
 
En del af tiden er gået med det før omtalte 
konverteringsprojekt, og det er noget, der 
blevet lagt mange kræfter i. Og især efter 
den uro, der har været på gas og elmarke-
det, ja så er der kommet mere pres på at 
komme dertil, hvor vi nu er nået.
Sammen med konverteringsprojektet, 
så har vi også fået fuldført vores projekt 
sammen med Carl Hansen & Søn omkring 
deres træaffald, der nu bliver presset til 
briketter. Det er et projekt, som har fyldt 
meget både i Gelsted Fjernvarme, men 
også ved Dansk Fjernvarme har det fået en 
del opmærksomhed. 
Hvert år deltager Gelsted Fjernvarme også 
i Dansk Fjernvarmes landsmøde. Dette er 
en begivenhed, som Dansk Fjernvarme 
holder hvert år, hvor alle fjernvarmesel-
skaber, store som små, kan deltage. Det 
er et landsmøde, hvor både politikere og 
landets førende energiforskere er med og 
fortæller om deres syn på den fremtidige 
energiform i Danmark, og her er det ikke 
kun fjernvarme, der bliver snakket om, det 
er både el, gas, og ja nu også A-kraft.
Her er der også mulighed at møde de man-
ge leverandører, som leverer og bygger 
fjernvarme, og som viser deres nyeste op-
findelser og løsninger frem til os. 
Her mødes man også med andre selskaber 
og snakker erfaringer, dette er alt fra rør, 
muffer og vedligehold på fjernvarme. Må-
der at lave fjernvarme på. Eller hvordan 
man samarbejder med ens kommune om 
netop fjernvarme.
Vi deltager hvert år ved landsmødet, og 
det gør vi for at Gelsted Fjernvarme hele 

tiden er med forrest fremme i udviklingen 
af fjernvarme i Gelsted.
Men dette års landsmøde var noget ander-
ledes for os. For første og sikkert nok også 
eneste gang, var vi blandt de 3 nominerede 
til Dansk Fjernvarmes pris inden for fjern-
varme. Dette er en pris, som Dansk Fjern-
varme sammen med Grundfos uddeler til 
den eller dem, som har gjort sig mest be-
mærket inden for fjernvarme i Danmark.
Der er 370 fjernvarmeselskaber i Dan-
mark, og der var 47, som havde indstillet 
sig selv - her i blandt os. Vi kom igennem 
nåleøjet, som de 3, der skulle stemmes om. 
Det er de 2500 deltagere til landsmødet, 
der stemmer om, hvem der skal vinde. 
Grunden til vi var blandt de 3, som blev 
indstillet var vores innovative samarbejde 
med Carl Hansen & Søn. Et samarbejde, 
hvor man har to virksomheder, som arbej-
der tæt sammen, og ja det ene er et fjern-
varmeselskab.
Carl Hansen har et affaldsprodukt, som vi 
kan lave fjernvarme ud af, og det gør vi på 
denne måde -
Vi køber deres restaffald fra møbelpro-
duktionen, det laver vi om til grøn og bil-
lig fjernvarme. Dette sælger vi så til dem 
og resten af Gelsted by. På den måde er 
de, Carl Hansen & Søn, en kunde og en 
leverandør på en og samme tid, og det gør, 
at vi lige pludselig har samme interesse, 
lav pris på fjernvarme, og ja også en grøn 
og klimavenlig fjernvarme. Det var dette 
samarbejde, vi var indstillet for. For dette 
samarbejde er noget, man både fra Dansk 
Fjernvarme samt dansk Industri og Chri-
stiansborg gerne vil have. Med et fint ord 
kaldes dette for ”Sektorkobling”. Her ar-
bejder virksomheder på kryds og tværs af 
hinanden sammen med forståelse for de 
love og regler, der nu er. 

Desværre vandt vi ikke, men vi fik en flot 
2. plads. Gelsted Fjernvarme har dog vist 
med tydelighed, at dette kan lade sig gøre 
- også selvom man er et lille fjernvarme-
selskab.
Dette var også grunden til, at vi i septem-
ber havde besøg af vores daværende klima 
og forsyningsminister Dan Jørgensen, som 
var taget hjem til Fyn for at se, hvad vi her 
kunne med fjernvarme. Og han havde kun 
ros til overs for det samarbejde, vi har mel-
lem Gelsted Fjernvarme og virksomheden 
Carl Hansen & Søn, hvor man udnytter det 
affald, som der er i sådan en type virksom-
hed. Det er noget både Christiansborg og 
Dansk Fjernvarme gerne vil have mere af 
i Danmark, da det er en kæmpe fordel for 
den grønne omstilling. I hans udtalelse på 
Klima- og Forsyningsministeriets hjem-
meside opfordrer han andre til at gøre som 
i Gelsted. Og vi er da stolte af at få sådan 
en udtalelse, da det viser, at vi er med helt 
forrest fremme inden for dansk Fjernvar-
me – her i Gelsted.

Mvh. Gregers Hovgaard 
Formand Gelsted Fjernvarme.
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Vestfyns VVS Service A/S
Vi går effektivt til enhver opgave i VVS-installationer

Telefon: 64 46 25 80 - mobil 40 14 25 80
Granlyvej 44 - 5592 Ejby - www.vestfyns-vvs.dk www.bramsenblomsterogrens.dk

Nørregade 15, 5592 Ejby 
Tlf. 64 46 12 56

Blomster og buketter  
 til hverdag og fest.

Smukt begravelsesbinderi.
Vask og rens af tekstiler.
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Demokrati i børnehøjde
I Gelsted Børnehus har de ansatte taget 
valget helt ned i børnehøjde i forbindel-
se med folketingsvalget.

Man kan aldrig blive for lille til at lære om 
livets valg. Derfor afholdt de ansatte tirs-
dag d. 1. november børnevalg. 

Tusinde af danskere gik i stemmeboksen 
for at stemme til folketingsvalget, og i Gel-
sted Børnehus gjorde børnene det samme.
De ansatte i Gelsted Børnehus mener ikke, 
at valget kun skal være for de voksne. Man 
kan lige så godt lære om valg og princip-
perne ved demokratiet fra barnsben. 
Vi gør det, fordi vi hænger sammen med 
resten af samfundet. Vi har talt med bør-
nene om de demokratiske processer, og 
hvor vigtigt det er, at man tager et valg, og 
at man får lov til at vælge. Samtidig er det 
også flertallet, der bestemmer.

Børnene har været med i hele processen, 
lige fra at hænge valgplakater op, til op-
tællingen af stemmerne.

Valg om mad og nyt legetøj
Ved børnevalget skulle børnene tage stil-
ling til nogle vigtige valg. Det handlede 
om, hvorvidt om de skulle have pizza eller 
pasta med kødsovs til frokost.
Det andet valg handlede om, hvad de ville 
have af legetøj på legepladsen. Valget stod 
mellem lastbiler eller sandmølle.

Høj stemmeprocent
Resultatet for børnevalget blev en sikker 
sejr til børnene.
Det er en vigtig læring, som man allerede 
kan få, når man går i daginstitution. Der 
er mange valg i livet, og det er ikke kun, 
når vi vælger som en valgdag, hvor vi skal 
tage de her valg. Det handler lige så me-
get om dagligdagsvalg, hvem vil jeg gerne 
lege med, og hvilket legetøj vil jeg lege 
med. Der er mange valg i livet, og det skal 
man øve sig på, så det her er en god måde 
at give dem en bedre forståelse af, hvad et 
valg er.

Diana Barselajsen 
Gelsted Børnehus

KLIPPEHULEN

TLF. 4156 2674

HERRE & DAMEKLIP

Jane Lind ho lm

Åbningstider
Man & ons:     9:00 - 20:00
Tirsdag: 13:00  - 20:00
Onsdag: 8:00  - 16:00
Torsdag: 12:00  - 18:00
Fredag: 8:00  - 14:00
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

Bevægelse i Gelsted Børneunivers
Gelsted Børneunivers med profilen ”Et 
liv i bevægelse” har i flere år haft fokus 
på varierede skoledage og børnenes fy-
siske aktivitet både ude og inde.

Middelfart Kommune har med visionen 
”Fra Middelfartbarn til verdensborger” 
og pejlemærket ”Skolen i bevægelse” sat 
bevægelse på dagsordenen. Der er i visio-
nen et ønske om at sætte gang i undervis-
ningen og styrke en bevægelseskultur på 
tværs af fagene.

På Gelsted Skole har vi i flere år arbejdet 
med bevægelse i undervisningen, da vi 
kan se, at det fremmer elevernes sundhed, 
trivsel, motivation, koncentration og fag-

lige udvikling. Som noget nyt er Bettina, 
der er dansk- og idrætslærer på skolen, ved 
at uddanne sig til bevægelsesvejleder, og 
hun er den første af slagsen i kommunen.

Bettina er ikke i tvivl om, at fokus på be-
vægelse i undervisningen giver en bedre 
og mere varieret skoledag for eleverne, 
hvor de får mulighed for at lære det fag-
lige stof på forskellige måder. ”Vi er i en 
spændende proces, hvor vi arbejder med 
at implementere fysisk aktivitet på flere 
forskellige måder. Det handler om at sætte 
kroppen i spil i forhold til at skabe en bed-
re forståelse for det faglige stof”. 

Midt i november inviteres alle børn og 
forældre i hele børneuniverset til et fælles 
arrangement på skolen. Her vil personalet 
vise, hvordan der helt konkret arbejdes 
med bevægelse både i form af motorisk 
træning, fysisk aktivitet og bevægelse i 
fagene.

Janne Bredgaard Madsen
Gelsted Børneunivers
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Formandens beretning fra 1/8-2021 til 31/7-2022
Som formand vil jeg fortælle lidt om årets 
gang i seniorklubben. 

Jeg vil gerne starte med at mindes de 4 
personer, som er afgået ved døden i det 
forgangne år. 
Peer Østergaard december 2021
Kaj Wosniak februar 2022 
Kaj Frydendal maj 2022
Flemming Jensen juli 2022
Vil I rejse jer, så vi kan mindes dem. 
Tak - Æret være deres minde 

Dette er min første beretning som formand 
for Gelsted Seniorklub. Ved ordinær gene-
ralfor-samling den 22. september 2021 blev 
jeg nyvalgt til bestyrelsen, og ved det konsti-
tuerende bestyrelsesmøde valgt til formand. 
Det er seniorklubbens 26. beretning. Det har 
på mange måder været et meget anderledes 
år i coronaens skygge, og det har budt på 
mange udfordringer. Der var planlagt mange 
arrangementer; men vi nåede at afholde jubi-
læumsfest, inden vi var nødt til at lukke ned 
igen i en periode. 
I dag er der 230 medlemmer heraf 10 æres-
medlemmer. Man bliver automatisk æres-
medlem, når man er 90+, og man bliver kon-
tingentfri. 

Gelsted Marked 
i dagene 19. – 22. august 2021 blev der des-
værre ikke mulighed for at afholde, da coro-
na kom i vejen. 

Generalforsamlingen den 22/9-2021 
blev en helt speciel én af slagsen, da vi delte 
generalforsamlingen op i 2 dele, nemlig:
1. Generalforsamling fra 1.08-2019 til 31.07- 
2020 med beretning, regnskab og valg
2. Generalforsamling fra 1.08-2020 til 31.07-
2021 med beretning, regnskab, indkomne 
forslag, alle valg og punktet eventuelt. Igen 
på grund af coronaen måtte vi holde 2 gene-
ralforsamlinger på én gang. 
Der var mødt 72 medlemmer op til general-
forsamlingen – altid rart med opbakning til 
vores arbejde i bestyrelsen. I årets løb har vi 
holdt onsdagsmøder, når det var muligt.
I seniorklubben gør vi meget for, at folk skal 
føle sig godt tilpas, derfor har vi afholdt føl-
gende fester:

Jubilæumsfesten den 8. oktober blev et 
brag af en fest Den 3. september 2021 kun-
ne Gelsted Seniorklub markere sit 25års 
jubilæum. Det gjorde vi med et flot jubi-

læumshæfte, hvor mange medlemmer har 
bidraget med fortællinger og fotos. Altid 
dejligt med et godt samarbejde. Deslers fra 
Assens klarede trykningen af hæfterne.
Selve jubilæumsfesten valgte vi at udsætte til 
den 8. oktober, og mange medlemmer deltog 
i festen. Mødelokalet blev flot pyntet med de 
smukt foldede servietter, blomster, duge og 
sanghæfter. Alt er nøje afstemt farvemæssigt 
– virkelig meget smukke borde.
Efter forretten holder Bent Nielsen jubilæ-
umstalen. Han fortæller om starten på Gel-
sted Seniorklub, om alt det gode samarbejde 
for at få det hele i gang. Bent fortæller videre: 
”Det bedste er nu, at vi fik lavet det gamle 
halmloft (over hestestalden) om til dette fine 
samlingslokale, og at vi fik samlet penge 
sammen til trappeliften.”
Maden klarede Kokken & Jomfruen, og det 
var meget lækker mad, og der var rigeligt af 
den; men Gelsted Borgerforening havde ar-
bejdsweekend, så de modtog med glæde alle 
resterne. Underholdningen klarede musike-
ren, Svend Erik Larsen, og det gjorde han 
bare så godt. Det kan nok være, at der kom 
gang i festen. Der blev vugget og sunget ved 
alle bordene. Svend Erik sang masser af san-
ge, vi kunne synge med på – både danske og 
engelske. Det hele blev krydret med diverse 
vittigheder. Det var en sand fornøjelse. 

Julefesten den 15.12 
Julearrangementet blev aflyst og, klubmøder 
blev aflyst til engang i januar måned. Der var 
timelange ventetider til SSI, hvor vi kunne 
søge råd og vejledning om nedlukning/ åb-
ning af klubben og afstandskrav, sprit m.m. 
Der blev sat borde op i små grupper, så vi 
kunne overholde afstandskravene, og åbne 
igen. I de nedlukkede perioder fandt grup-
perne ud af at spille kort hjemme, hvor jeg har 
hørt, at det gik livligt til med både rundstyk-
ker, kaffe og en lille en til halsen.

Vinterfesten: 
Vinterfesten blev afholdt den 23. februar. Fe-
sten startede, som sædvanligt kl. 12.00. Der 
var mødt 68 op til fest. Menuen, stod Anja fra 
Fjelsted Forsamlingshus for. Det var en god 
menu, som blev rost meget. 
Underholdningen klarede Oldmixers fra 
Tvillingegården. Det blev en stor succes. 
Folk sang med og klappede rigtig meget. Der 
var blevet opsparet rigtig meget festenergi. 
Alle trængte virkelig til fest og farver, og 
med Oldmixers’s meget fine repertoire kun-
ne det sagtens indfries. Tak til Oldmixers for 

en fantastisk god underholdning. 

Påskefesten 
Elvis og Co indtager Gelsted Seniorklub
Påskefest den 20. april blev noget anderledes, 
for vi fik besøg af Elvis og Co til at stå for un-
derholdningen. Der blev sunget igennem og 
danset på livet løs. Folk var vilde med ham 
og hans sange. Der blev danset og sunget, og 
vi kunne næsten ikke stoppe festen, så godt 
gik det. Det var en kæmpe succes, og musi-
keren kunne fortælle en masse sjove histori-
er, som passede til sangene. 
Da gruppen annoncerede, at de spillede sid-
ste 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”.

Grillfesten den 15. juni 2022:
Der har været grillfest i juni som afslutning 
på året. Som til de andre fester har der væ-
ret stor tilslutning fra medlemmerne. Ved 
grillfesten stod vi selv for underholdningen 
med sange fra sanghæftet. Vi havde en god 
forsanger i Jørn-Erik, som også sørgede for 
en fantastisk grillet gris og kalv til os. Som-
merfesten blev afholdt med grillmiddag som 
vanligt. Jørn Erik grillede gris og kalv. Der 
blev dækket op til det store ta’ selv bord. Jørn 
Erik sørgede for, at der var kød til alle. Der 
var masser af salat og hjemmelavet dessert 
fabrikeret af Nete. 
Vi fik nogle hyggelige timer, ikke mindst på 
grund af alle jer, som havde medbragt det 
gode festhumør – tak for det. 
En dejlig afslutning på denne noget anderle-
des sæson.

Busture: 
Det var ikke muligt at gennemføre turen til 
Viborg Domkirke og Mønsted Kalkgruber, 
da der var for få tilmeldte. 

Turen til Christiansborg den 6. maj 2022: 
43 forventningsfulde seniorklubmedlemmer 
fik en spændende dag på Christiansborg 
fredag den 6. maj med Karsten Hønge som 
rundviser. Først skal vi lige gennem sikker-
hedstjek. Der er lyde fra et par deltagere; men 
så peges der på hofte og på knæ. Alle slipper 
gennem nåleøjet. Karsten Hønge fortæller, at 
arbejdsklimaet i Folketinget er godt. Man har 
det fint sammen på tværs af partierne, selv 
om det ikke lyder sådan i TV. Vi hjælper hin-
anden, smådriller hinanden, hygger os sam-
men. På rundvisningen ser vi folketingssalen 
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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.

fra tilhørerlogen, Landstingssalen, Samta-
leværelset, portrætgalleriet, Grundloven og 
endelig Snapstinget, hvor vi fik en dejlig fro-
kost. Fra Gelsted Seniorklub sagde vi tak til 
Karsten Hønge for en fantastisk rundvisning 
med mange sjove anekdoter. 

Aktivitetsgruppen: har stået for 2 ture i 
denne sæson, nemlig: 1 En tur til Bogø den 
6.10.2021 På turen, som foregik på meget 
smalle stier, var vi inde i kirken og den russisk 
ortodokse kirke. Vi holdt også ved den store 
grisefarm, som opdrætter økologiske grise. 
Der var også ophold ved ”udsigten”, hvor der 
er en fantastisk udsigt til bl.a. Brandsø, We-
dellsborg og Lillebæltsbroen. Der blev også 
tid til at besøge øens gårdbutik.
2. En tur til Trapholt den 25.05.2022 Guiden 
startede med at føre os sikkert gennem de 
første årtier af Verner Pantons design. VP 
eksperimenterede med former, farver og ma-
terialer, 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 vide-
reudviklede VP på, og så kom bachelorsto-
len, som blev forfinet. Derefter kom Panton 
stolen, som er den mest kendte.

Badmintonsæsonen begyndte den 27. 
august 2021 og sluttede den 8. april 2022 
med et deltagerantal på 17 i gennemsnit. An-
tal tilmeldte var 23 personer. 

IT sæsonen: startede den uge 27. oktober 
2021 og sluttede 30 marts 2022 med et del-
tagerantal på i gennemsnit 14. Jørgen Hol-
lænder Jensen fra Middelfart og Aage Scheel 
Hansen stod for vejledningen, og de er klar til 
en ny sæson fra den 26. oktober.

Foredrag ved Lene Glesner:
Lene fortalte om det at føle sig som et of-
fer – at være flygtning. Lene Glesner om en 

østtysk dreng, der overlevede flugten fra det 
daværende Østpreussen til Tyskland i slut-
ningen af 2. verdenskrig. Det er beskrevet i 
bogen: Den store flugt. Lene Glesner er en 
meget engageret fortæller, så den grufulde og 
spændende beretning om, hvad mennesker 
skal udholde og begå sig i, når verden er i 
krig, stod meget klar for os alle.

Først skal der lyde en tak til jer alle, fordi I 
bakker så talstærkt op omkring Gelsted Se-
niorklub – uden jer var der ingen klub.
Tak til Gelsted Borgerforening og Genbrugs-
butikken for det gode samarbejde.
Tak til mandagsholdet. Det er en fornøjelse 
at se, at alle de gamle drenge sørger for, at 
ukrudt er fjernet, at stierne er slået, at der er 
malet, at der er ryddet op. Ja, i det hele taget 
sørger for, Holmegåden er et pænt samlings-
punkt for os alle. I udfører et stort stykke 
arbejde for borgerforeningen og betaler der-
med huslejen. 
Tak til tirsdagsholdet, som gør en stor indsats 
for genbrugsbutikken. Arbejdet omfatter fx:
* at male borde, døre, udhæng, rækværker og 
male vinduer 
* at plante og vande blomster, at feje og rydde 
op, og i at fjerne ukrudt
* løbende vedligehold
Alt dette fantastiske arbejde veksles til kon-
tanter
Tak til Anne Grethe for musikken om ons-
dagen. Stemningen løftes markant med mu-
sikken.
Tak til Jørgen Hollænder Jensen for IT vej-
ledning.
Tak til Aage for arbejdet med hjemmesiden 
og for arbejdet med IT vejledning.
Tak til dem, der yder en indsats i Genbrugs-
butikken.
Til sidst vil jeg genre takke alle de medlem-
mer, der har stillet sig til rådighed med den 
daglige opvask og rengøring om onsdagen. 
Tak til alle dem som har hjulpet med bord-
dækning, servietfoldning, og meget mere ved 
festerne. Tak til dem som har bagt kager til 

Gelsted Marked, hjulpet med opsætning af 
borde og nedtagning igen, rengøring af kø-
leskabe og til dem, som har stået i markeds-
boden. Det har været nogle fantastiske dage. 
Sidst men ikke mindst vil jeg gerne sige tak 
til bestyrelsen for den store opbakning, I har 
givet mig. Det er ikke let at komme ind som 
ny formand og tro, at man kan det hele fra 
den første dag. Tusind tak til bestyrelsen. 

Inge Jensen
Formand for Gelsted Seniorklub

Referat fra generalforsamling  
den 21. sept. 2022
Velkomst: Formanden bød velkommen til den årlige 
generalforsamling og foreslog 2 stemmetællere, som 
blev valgt, nemlig Tove Brodersen og Lillian Mignon. 

Valg af dirigent: Torben Pløger blev valgt. Han kon-
staterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, 
nemlig ved opslag på hjemmesiden og i klubben, i Gel-
sted Bladet samt ved mail til de medlemmer, der har en 
mailadresse, og dermed beslutningsdygtig.

Ordinær generalforsamling (1/8-2021 til 31/7-2022)

Formandens beretning fra 1/8-2021 til 31/7-2022 
ved Inge Jensen. Denne blev godkendt med applaus. 

Regnskab (1/8-2021 til 31/7-2022) ved Peter Svensson. 
Dette viste et underskud på -19.772,41 kr. Regnskabet 
blev godkendt med applaus.

Indkomne forslag: Ingen forslag

Valg af bestyrelse:
Agnethe Lysholt blev genvalgt (for 2 år)
Anne Friis blev genvalgt (for 2 år)

Valg af suppleanter:
Kim Lund blev valgt til 1. suppleant  (for et år)
Ib Nielsen blev valgt til 2. suppleant  (for et år) 

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

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

Evt.: 
Anne Marie: ”Kan vi få hjertestarteren registreret?”
Niels og Peter sørger for det.
Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og 
takkede for god ro og orden. 

Gelsted den 21. september 2022
Formand:
Inge Jensen

Dirigent: 
Torben Pløger
Referent:
Anne Friis
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Vil du sælge din bolig?
Kontakt danbolig Assens. 

Ring på tlf.
70 15 71 71 

”

danbolig Assens
Der er stadig godt gang i hussalget, til trods for hvad du hører i medierne, og vi har købere 
i markedet som søger en bolig i dit område. 

Har du en bolig og overvejer du at sælge, så kontakt os for en gratis og uforpligtende  
salgsvurdering. Måske har vi allerede en køber til din bolig.

 

Søger. 
Bolig i naturskønne 

omgivelser

 - min 140 kvm.

 - gerne med lidt udhuse.
 
 - min 3.000 kvm grund.

 

Søger.
Håndværkertilbud

 
 - min 110 kvm.

 - min 3 værelser.
 
 - 1 plan.

Søger.
Indflytningsklar villa

 
 - min 130 kvm.

 - min 4 værelser.
 
 - max 1.000 kvm grund.
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Ordet har en næsten magisk klang. Det 
er det korte øjeblik, der samler alle øje-
blikke i sig. Det indeholder alle drømme 
– både de, der gik i opfyldelse, og de der 
brast. Jul – det er ordene fra Peters Jul: 
”Jeg glæder mig i denne tid…”, men det 
er også Pigen med svovlstikkernes korte 
drøm om noget ganske særligt. Det er 
”glade jul, dejlige jul”, men det er også 
Grundtvigs mærkelige ord fra salmen 
”Velkommen igen Guds engle små” hvor 
han skriver – ”lad julesorgen slukkes”.

Ordet har en næsten magisk klang. Det er 
det korte øjeblik, der samler alle øjeblikke 
i sig. Det indeholder alle drømme – både 
de, der gik i opfyldelse, og de der brast. Jul 
– det er ordene fra Peters Jul: ”Jeg glæder 
mig i denne tid…”, men det er også Pigen 
med svovlstikkernes korte drøm om noget 
ganske særligt. Det er ”glade jul, dejlige 
jul”, men det er også Grundtvigs mær-
kelige ord fra salmen ”Velkommen igen 
Guds engle små” hvor han skriver – ”lad 
julesorgen slukkes”.
Jul det er forløsningen efter adventstidens 
venten. Det er fællesskab og hygge, men 
også ensomhed og savn. Det er, når man 
trykker næsen flad mod legetøjsforretnin-
gens vindue og ser det elektriske tog køre 
rundt – eller det er måske erindring om en 
svunden tid.
Julen er genkendelsens glæde. Trofast 

vender julen år efter år tilbage, og de fleste 
mennesker mærker denne længsel efter 
glæden, længslen efter freden – den korte 
fred. 
Jul - det er, når der falder ro og stilhed over 
mennesker og land efter ”sikken voldsom 
trængsel og alarm”. Det er min barndoms 
jul hos min mormor og morfar, det er, når 
jeg første gang holder jul sammen med 
min egen lille familie, når jeg ser lysene i 
mine børns øjne.
Jul, det er drømmen om en hvid jul, det er 
julesangene – det er Whams: ”last Christ-
mas” og Bing Crosbys ”I`m dreaming Of 
A White Christmas”. Det er brunkager, 
pebernødder og klejner. Det er gaver pak-
ket ind med et rødt bånd om. Det er juletræ 
med den store stjerne i toppen. 
Jul – jul det alle menneskelige følelser, 
men det er også eftertankens tid. Der er 
mennesker, der ikke oplever julens fred og 
glæde. Det er en tid, hvor vi bliver mindet 
om, at det ikke er alle, der har råd til at 
fejre jul, sådan som de måske drømmer 
om det. Det er en tid, hvor den ufred der 
hersker bliver så synlig og lydt. Tiden hvor 
krigens larm høres og næsten overdøver 
bjældeklang. Dagene hvor familier er skilt 
pga. krig eller indbyrdes familiestrid. 
Jul er: - ”Men det skete i de dage, at der ud-
gik en befaling fra Augustus…. Det er eng-
les sang om fred blandt mennesker, julen 
er en fortælling om det skrøbeligste af alt 

– et barn. Det er en fortælling om opbrud 
og nybrud, om en ufrivillig rejse på grund 
af en kejsers dekret. Det begynder med 
en befaling fra en kejser men snart flyttes 
fokus til et par helt almindelige mennesker.                                                             
Vi forstår måske godt et barns fød-
sel, - men ikke rækkevidden af dets 
liv. Vi forstår godt de nybagte forældre 
– på et øjeblik er alt i livet forandret.                                                                                               
Og bliver vi i stilheden et øjeblik endnu, og 
ser vi ind i os selv, forstår vi også digterens 
ord: ”Det vigtigste af alt er ikke at tabe hå-
bet og troen på livet” – og han fortsætter: 
”livet bor i hjertet”. 
Se da på det hjerte, der hænger på træet, 
måske flettet en gang for lang tid siden. Se 
på englen. Se op på stjernen. Lad glædens 
fortælling følge med ud i den såkaldte 
almindelige hverdag.
Julen er til for enhver. Glæden er der ingen 
der har monopol på. Den er til barnet. Den 
lille familie. Den med de grå hår. Den der 
sidder alene….
Julen har bragt velsignet bud………… til 
alle nær såvel som fjern. Kendt såvel som 
ukendt 

Glædelig jul

Jul i kirkerne 
Kim Alex Jacobsen, sognepræst

Gelsted menighedsråd søger frivillige, der ønsker 
at hjælpe os med at køre kirkegængere til og fra 
gudstjeneste. Så skal du i kirke og ønsker at tage 
en med?

Kontakt sognepræst 
Kim Jacobsen: 21 60 70 23

Tager du din nabo 
med i kirke?

Grundet opfordring fra provstiet, har Gelsted menig-
hedsråd besluttet at følge anbefalingerne og sænke 
temperaturen i kirken samt i sognehuset til de 
anbefalede 19 grader.

Ligeledes er det besluttet, at lys på kirken kun vil fore-
gå i adventssøndagene samt juleaften.

Kirken bliver en smule 
koldere
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Hermed vil vi ønske alle brugere af 
sognecafeen en rigtig glædelig jul samt 
et godt nytår, med tusinde tak for et 
rigtig godt samarbejde i 2022. 
Vi glæder os til at tage hul på 2023.

Vi håber, I alle vil komme med forslag 
til emner til 2023, da vi på nuværende 
tidspunkt har flere ”åbne”.

Vi begynder kl. 10:00 og slutter ca. kl. 
12:00. Det er altid torsdag formiddag. 
Husk at se på datoerne! vi begynder 
torsdag d. 12. januar 2023.

PLANEN FOR SOGNECAFEEN:
- D. 12. jan. Emnet er åbent

- D.19. jan. Erna Kjær Torbensen, 
næstformand i menighedsrådet                                           
Kommer og fortæller om livet i Grøn-
land /Nuuk i 70 `erne og 80 èrne.

- D. 2. feb. Emnet er åbent
- D. 23. feb. Emnet er åbent

- d. 9. marts. Emnet er åbent

- D. 23. marts. 
Afslutning på forårssæsonen. 
Så må vi se, hvad vi finder på.

Vi håber at få fyldt emnerne ud. Følg 
med på hjemmesiden og i glasskabet 
ved butik COOP 365.

Der er altid plads til nye ansigter, og 
alle er velkomne. Hvis I har transport-
problemer til sognecafeen, ringer I bare 
på 29848659/21848659.

Hermed vil vi sige rigtig mange tak for 
godt samarbejde med Gelsted menig-
hedsråd og ikke mindst 
Hanne Hvid / EJBY HALLERNE og 
ønsker alle Gelsted bladets læsere 

EN RIGTIG GLÆDELIG JUL SAMT 
ET GODT NYTÅR!

Med kærlig hilsen
Hanne og Per

Sognecaféen

Døde og begravede i Gelsted sogn:
4/10. Marianne Larsen 
7/10. Margit Baadsgaard Bruun

Døbte i Gelsted kirke:
15/10. Marius Møllegaard
15/10. Alexander Tuomela Oesen Christensen
23/10. Bjørk Ruben Jessen Kramer 
 
Døbte i Tanderup kirke:
30/10. Emil Úlfur Kristensen

Viede og velsignede i Gelsted kirke:
13/8. Lærke Paasch Andersen og Alex Peter Paasch Andersen 
27/8. Louise Østergaard Lund og Thomas Østergaard Lund
1/9. Josefine Greger Pothlitz Tayler og Thomas Fog Tayler
24/9. Janni Marie Pold Christensen og Michael Christensen

Viede og velsignede i Tanderup kirke: 
20/8. Pia Christina Strøjer og Frederik Buus Strøjer
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Vi skal denne gang stifte bekendtskab 
med en nyere dansk salme. Salmens 
far og forfatter er den kendte salme-
digter Johannes Johansen, som de 
fleste nok kender fra den meget kendte 
og yndede ”Du som har tændt millio-
ner af stjerner”.

Johannes Johansen har skrevet denne 
lille fine salme til adventstiden – som en 
hyldest og introduktion til kirkeåret, der 
kommer, og derfor er salmen også oplagt 
at lære eller blot at synge de 4 søndage i 
adventstiden.

Johansen fortolker frit på de 4 lys som 
normalt symboliserer adventstiden.

1. vers sammenfatter troen på Gud og 
indleder til kristendommens 3 største 
begivenheder, som vi også hvert år fejrer 
i kirken.
2. vers opsummerer Jesu fødsel.
3. vers opsummerer påsken og opstan-
delsen.
4. vers opsummerer pinsen og det håb, 
den bragte med sig.

Salmen er måske ukendt for mange, men 
er meget nem at komme til at holde af, 
med den iørefaldende melodi af Peter 
Møller og den smukke tekst som giver 

de 4 adventslys god mening – så kender 
I den ikke, så mød op i kirken og syng 
med. Og kender I den allerede, så kom 
alligevel og lad os synge den sammen.

1. 
Det første lys er Ordet, talt af Gud,
det skabte liv, hvor alt var øde,
med fuglesang, med blomster, 
der sprang ud,
med glæde over markens grøde.

2. 
Det andet lys blev tændt i Betlehem,
Guds Søn steg ned fra Himlens høje
og delte jorden med os som sit hjem
med al dens fryd og al dens møje.

3. 
Det tredje lys har intet øje set,
det lyser gennem hjertesorgen
og melder, det umulige er sket,
det tredje lys er påskemorgen.

4. 
Det fjerde lys har ild fra alle tre,
en pinseglød i vores hjerte,
så vi for dem, der intet lys kan se,
kan tænde kun en lille kerte.

Johannes Johansen

Det første lys…
Samtidig med at lysene tændes i 
adventstiden, og vi begynder at 
glæde os til jul, så er det også tid 
til eftertanke.

For mange mennesker er disse 
dage svære dage og den krise, 
der hersker i samfundet, har ikke 
gjort dagene lettere.

I år det måske mere påtrængende 
end tidligere, at vi tænker på vore 
medmennesker og måske især nu 
op imod jul

I kirken vil vi prøve med hjælp 
fra vort sogn at lindre savnet og 
følelsen af afmagt.

Har du/ I brug for hjælp i julen, så 
skriv til os. Fortæl os lidt om I har 
børn, og hvordan jeres dag er.

ALT vil blive behandlet med stør-
ste forsigtighed og selvklart med 
tavshed.

Du/ I kan skrive til præsten og 
putte brevet i postkassen på 
Gelsted vej 58 eller til kirkens 
kordegn på: 
matho@km.dk

Julehjælp 2022

 

- Cakevision -
Det søde køkken

 

Chokolade-, dessert- og kagekurser 
info@cakevision.dk   www.cakevision.dk  
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DECEMBER Gelsted Tanderup
11. 11:00 --
18. 19:00 11:00
24. 13:00 og 14:30 16:00 og 00:00 (midnat)
25. 11:00 --
26. Fællesgudstjeneste i Indslev kirke 15:00
31. 16:00 14:30

JANUAR 2023 --
1. Fællesgudstjeneste i Fjelsted 16:00
8. 1. e. Hellig 3 Konger -- 11:00
15. 2. e. Hellig 3 Konger 11:00 --
22. 3. e. Hellig 3 Konger -- 9:00
29. Sidste e. Hellig 3 Konger 11:00 --

FEBRUAR --
5. Septuagesima -- 11:00
12. Seksagesima 9:00 JCR --
19. Fastelavn 14:00 9:00
26. 1. i fasten 11:00 --

MARTS --
5. 2. i fasten -- 11:00
12. 3. i fasten 11:00 --
19. Midfaste -- 9:00
26. 5. i fasten 11:00 --

APRIL --
2. Palmesøndag
6. Skærtorsdag 11:00 17:00
7. Langfredag -- 11:00
9. Påskedag 19:00 11:00

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

I et samarbejde med kirkerne omkring 
os, vil vi som noget nyt prøve at invi-
tere til midnatsgudstjeneste juleaften. 
Mange steder er det allerede en tradi-
tion. Man samles og lader stilheden 
komme over sjæl og sind efter en 
hektisk tid og en travl dag og aften.

Vi tænder lys i kirke og på juletræ. 
Vi synger julens elskede salmer og 
hører julens evangelium. 
Der vil være plads til alle, børn og 
voksne. Unge og ældre. Familien og 
den der er alene.

Vi vil ønske ”Glædelig Jul” til den, 
der kommer langvejs fra, og den der 
bor tæt på, til den fremmede og til den 
vi kender
Midnatsgudstjeneste i TANDERUP 
KIRKE.

MIDNATSGUDSTJENESTE JULEAFTEN KL 00.00

 
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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Gymnastik

Fuld fart på gymnastikken i Gelsted
Efterårssæsonen i gymnastikafdelingen 
er godt i gang og det går strålende. Det 
er med stor glæde at vi kan sige at holde-
ne, hele vejen fra barn og senior, er godt 
fyldt op. Dog med undtagelse fra Micks 
Herremotion, der havde lidt svigtende til-
gang, og måtte derfor tages af programmet 
denne sæson. Det er naturlig altid en skam 
at måtte aflyse et hold, især når det drejer 
sig om et ELITEHOLD for rigtige mænd. 
Men fortvivl ej, Micks Elitehold kommer 
på programmet i næste sæson igen, hvor 
vi håber at lidt flere mænd af den rette 
støbning vil støtte op. Væsentligt er det at 
nævne at ALLE mænd kan deltage på Eli-
teholdet. 
Bortset fra det, kan vi nævne at vi har 
masser af unge gymnaster på børnehol-
dene. Vi skal ikke lægge skjul på at de 
vi ser en særlig stor glæde i mange unge 
gymnaster deltager. De er gymnastikfor-
eningens grundstamme, og dem der skal 
bære gymnastikken videre. Vi håber at 
de vil se glæden i gymnastikken. Det gør 
mange heldigvis, blandt andet kan nævnes 
at Forældre/barn har en flot tilslutning på 
hele 26 børn. Vi har mange utroligt dygti-
ge unge, hvorfor vi også i år tilbyder Eks-
tra Spring. Ekstra spring giver muligheden 
for at hæve niveauet endnu mere for den 

enkelte gymnast. Fra trænernes side, er det 
en stor fornøjelse at være med til at træne 
de unge mennesker, i en hal fyldt med lat-
ter og glæde.
Vores helt nye tiltag, Motion og Styrke, er 
en stor succes. Det har været stor tilslut-
ning til dette hold, med 15-20 deltagende 
hver gang. Det er igen et hold hvor alle, 
mand, kvinde og ung kan deltage, på det 
niveau de befinder sig. Fællesskabet er sat 
i højsædet med styrke, motion og hygge 
som fællesnævnere. Aftenen starter med 
løb/gang i en halv time, på en et-kilometer 
rute. Løb eller gå så mange runder du kan. 
Dette efterfølges af styrketræning i hallen. 
Målet er ved fælles interesse og hjælp at 
gennemføre et nytårsløb på 5 eller 10 ki-
lometer. Om det bliver et offentligt løb vi 
tilslutter os som hold eller det bliver et lo-
kalt arrangeret løb i GG&IF-regi, er endnu 

uvist. Helt sikkert er det dog, at GG&IF 
står vært med Champagne ved mållinjen. 
Skulle flere have lyst til at deltage, er man 
mere end velkommen til at møde op. Træ-
ningen foregår mandage, kl. 18.00 til 19.00 
i hallen. 
Et andet nyt tiltag for denne sæson, er mu-
ligheden for at tilmelde sig Træningshol-
det. At være tilmeldt træningsholdet, giver 
mulighed for at deltage på alle voksenhold, 
motion og styrke, MK Motion, yoga og 
spinning. På den måde har man mulighed 
for at variere sin træning på tværs af hold 
og ugens dage. Vi håber på at mange vil 
tage dette tilbud til sig i løbet af vinteren. 

Jesper Rosenkjær Nielsen 
/ Gymnastikafdelingen

Marco til Denmark Open for juniorer
Marco Bay Petersen fra FGH Badminton, 
som har hjemme i Ejby og Gelsted, har 
deltaget i Danmark Open for juniorer den 
19. og 20. oktober. Han startede med at 
spille double i U17/19 om onsdagen, hvor 
han vandt to kampe, men tabte også to.
Torsdag vandt han sin pulje i single og gik 
videre til semifinalen, som han vandt i fin 
stil. Nu var det finale det gjaldt, og her 
spillede han noget nær det bedste, han har 
spillet og vandt sikkert.
Nu kunne han tage en guldmedalje og et 
gavekort med hjem. Alle kan komme og 

spille badminton i klubben. Der er for stort 
set alle aldre fra de helt små, der bare skal 
øve sig i at ramme, og til dem over 60. Der 
er både motionister, der bare hygger, og så 
er der de mere seriøse, der ønsker at stille 
op til turneringer. Mød op i Gelsted hallen 
mandag 17.00 til 18.00 eller Ejby Hallen 
fredag fra 16.00 til 18.00 og få en snak 
eller prøv det af. Der er ketcher og bolde, 
man kan låne. Man møder bare op. Så tag 
børnene med og prøv det.

Britta Petersen

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

Håndbold i mørkelagt hal
Opstartsweekend i Team Vestfyn. – en 
weekend med håndbold, aktiviteter, fæl-
lesskab og hygge.
Tæt på 80 spillere fra klubbens U9-U15 
spillere var samlet i Vestfyns hallerne 2. 
weekend i september sammen med træne-
re, holdledere og andre frivillige fra klub-
ben.
I år var en ny ting på programmet – en 
”nat variation” af håndboldspillet. En total 
mørklagt hal, hvor kun UV-lamper lyste 
op, så de kunne fange det påklistrede UV-
tape stykker på spillernes tøj, der lyste op 
med forskellige farver. Ansigtsmaling, der 
også kunne ses i det ultraviolette lys, og 
selvfølgelig en bold, der lignede en komet, 
når den pludselig kom flyvende.
Hele lørdagen summede hallerne af kam-

pråb, latter og kampgejst. Vi havde besøg 
af hold udefra, som vi kunne udfordre. 
Mange forældre fra udebaneholdene og 
egne rækker havde fundet vej til hallerne. 
Samtidig fik spillere ekstra energi fra vo-
res sponserede kager og frugt. Hvilke vak-
te stor succes.
Lørdag aften var endnu et højdepunkt – 
vores terninge-håndbold. En mini-turne-
ring, hvor alle spillere fordeles på hold, 
der er blandede på tværs af årgange, alder 
og køn. Scores der, er det terningen, der 
bestemmer målscoren. Der blev kæmpet, 
svedt, løbet og grinet hele aftenen. Det 
vindende hold får til sidst æren af at spille 
mod trænerne.
Søndag stod i at træne taktik, strategi, hu-
kommelse, koncentration, overblik og hur-

tighed. Dog ikke på den vanlige måde via 
håndboldspillet, men via andre metoder 
– gennem andre spil og lege. Stadig med 
fokus på at gennemføre som et hold. 
Vi sluttede fælles af med frokost, inden vi 
kunne ønske fortsat god søndag til de nu 
efterhånden trætte men glade og fantasti-
ske spillere.

På vegne af udvalget
Hanne Sørensen GV Ejby/Team Vestfyn

Håndbold
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Ny medaljevinder 
fra Fjordhauges 
tømrerfirma
Så er der igen udklækket en medaljevinder 
fra Tommy Fjordhauge. 
Det er Christian Thomsen, som har udstået 
sin læretid med et fint resultat. Svendeprø-
ven bestod i at konstruere en tagetage med 
kvist og det hele; men da Christian tidligt 
i sin læretid fik uddelegeret selvstændige 
opgaver, var det ikke så svært for ham.
At Christian ville bestå, har ingen tvivlet 
på, da han går meget op i sit fag; men at det 
skulle gå så godt, var der ingen, der havde 
ventet. Christian bestod med højeste ka-
rakterer nemlig ene 12taller og tilmed en 
sølvmedalje. 
Stort tillykke til Christian og hans lære-
mestre.

Kirsten Hansen 

Sæsonen er godt i gang
Så er høsten overstået, og det er blevet efterår, og når høsten er i hus, så fester man, og 
det gør vi også i folkedanserne.

Vi deltog i høstgudstjeneste på Gelsted Præstegård den 18. september, hvor vi viste vores 
danseglæde frem. Præsten og menighedsrådet havde lavet et rigtigt godt arrangement.
I ugen inden efterårsferien holdt vi høstfest i foreningen. Det var i forsamlingshuset, som 
var flot pyntet. Vi startede med at spise, og bagefter var der dans. En kanon aften med 
højt humør.

Vi danser stadig hver onsdag på skolen, og til denne sæson har vi fået 6 nye dansere.
Har du/I lyst til at være med, så giv mig et ring!

Venlig hilsen Gelsted Folkedansere
Ebbe Jensen Tlf. nr. 40265535

Nyt medlem af lastvognsfamilien i 
Gelsted Transport
Gelsted Transport startede for 18 år siden, 
da Peter Hansen overtog faderens firma.
Firmaet bestod dengang af vognmand 
Arne Hansens 2 lastbiler med anhænger 
og en gummiged. 
Forretningen gik godt og efter et par år 
blev det tid til at udvide. Der blev købt en 
grund i Klodeparken i Brenderup, og Pe-
ter byggede et stort værksted med plads til 
vognparken. Forretningen har siden haft 
vokseværk, og har i dag 12 dygtige med-
arbejdere. 
I de travle tider er der god hjælp fra Kjeld 
– for selvom han tidligere på året gik på 
pension, hjælper han gerne som afløser, 
når der er behov for det.
Forleden fik Gelsted Transport leveret 
endnu en ny kranbil – den 6.lastbil i ræk-
ken. Den har været undervejs i næsten et 
år, og efter en større ombygning hos MAN 
i Odense, kunne leveringen fejres med 

”Åbent førerhus” fredag den 4. november.
Det bliver Martin, der får fornøjelse af den 
nye bil, og den tålmodige chauffør kunne 
omsider ånde lettet op og stille den gamle 
lastbil bagerst i rækken.
Der blev serveret grillpølser og fadøl, og 
blokvognen blev bakket ind over smøre-
graven, og fungerede som tag-selv-bord 
for de mange mennesker, der kiggede for-
bi.
Blokvognen har firmaet netop anskaffet 
for at kunne flytte rundt på de andre ma-
skiner, for ud over lastbilerne har firmaet 
også en kloak- og entreprenørafdeling med 
3 gummigeder, 2 dozere, 4 gravemaskiner 
og diverse andre maskiner.
Herudover står firmaet også for driften af 
en grusgrav i Hågerup på Sydfyn

Kirsten Hansen 
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GAVEN DER GLÆDER OG OVERRASKER 
kend fortiden for at forstå nutiden og agere i fremtiden 

VENDS22, årbogen for Vestfyns lokal-og kulturhistorie 
 

                                    

                         
 

                               
                                                Det fantastisk  velbevarede  3000 år gamle Håresværd  

84 sider for kun 140 kr. 
En oplagt gave til dig selv eller til en, du holder af 

 
Kan købes hos Jesper Thorsson, Kirkebakken 4, Gelsted, tlf. 42663908 
mail jespermed2012@gmail.com og i SuperBrugsen i Ejby m.fl. steder 
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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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tlf.: 6596 7715

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.64491027.dk

Telefontid: (sygeplejersker)  8:00 - 09:00 
Tidsbestilling og recepter:    9:00 - 12:00
NB. Lægerne sidder ikke længere ved telefonen

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: Kim Lund
Tlf. 24 25 16 82
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 
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 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
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Borgmesteren 
klipper snoren

GELSTED BLADET  
søger 

”free-lance”
reportere

Vi i bestyrelsen for 
GELSTED BLADET synes, 
det vil være rigtig godt, 

hvis der er nogle, der 
kunne tænke sig at tage 

med til forskellige 
aktiviteter/begivenheder 

og skrive lidt om det. 
– Vi har allerede en 

”fotograf”, men vi savner 
en eller flere skribenter.

Vi håber, der er nogle i 
blandt jer, der kunne have 
mod og lyst til at skrive til 

vores blad  – vi glæder os til 
at høre fra jer.



www.gelstedbladet.dk

Nyt fra Gelsted Borgerforening
Efter et veloverstået Gelsted Marked er vi 
i gang med næste års marked. Selv om det 
kan virke, som om der er længe til august, 
så er der utrolig mange ting, der skal ord-
nes, planlægges, bookes osv. 
Så når medhjælperfesten, som bliver af-
holdt 14 dage efter markedet, er overstået 
og det sidste er pakket ned, starter vi alle-
rede op på at planlægge det næste marked. 
Der skal bookes kræmmer, bestilles mu-
sik, se ind i ændringer og fornyelser, så vi 
igen til næste år kan skabe et godt marked.

Traditionen tro har vi igen i år afholdt vildt- 
aften i november måned, og hvor var det 
dejligt at se, så stor en opbakning til vores 
arrangement. Det blev til 104 personer til 
spisning, hvilket betyder der var udsolgt. 
Som de plejer, leverede vores frivilli-
ge køkkenpersonale, en fantastisk mid-
dag, bestående af dyrekød med kartofler, 

sovs og waldorfsalat samt frugtsalat med 
råcreme til dessert. 
Det var dejligt at se, så mange både faste, 
og nye gæster til fælles spisning, og der var 
en god og hyggelig stemning hele aftenen.
Stor tak til alle frivillige og gæster, der 
bakkede op om vores vildtaften, og vi hå-
ber på at se lige så mange næste gang, vi 
afholder fælles spisning på Holmegaarden.
Året er ved at gå på held, så vi i Gelsted 
Borgerforening vil gerne ønske alle vores 
frivillige hjælpere, alle foreninger, vores 
samarbejdspartnere, vores sponsorer og 
vores gæster en rigtig glædelig jul samt 
et lykkebringende nytår. Vi ser frem til et 
godt samarbejde og glade gæster til kom-
mende arrangementer i 2023.

Mange glædelige julehilsner
Tomas Jakobsen 

Gelsted Borgerforening

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 


