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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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Gelsted Fjernvarme

Status på Etape 1. 2. 3
Der er nu en måned siden vi åbnede op for 
at lave endelige tilmeldinger til etablering 
af fjernvarme i etape 1. 2 og 3.

Etape 1: 
Her er vi nu nået så langt i underskrev-
ne tilslutninger, at vi forventer opstart på 
jord- og smedearbejdet sidst i januar. Dette 
er området Birkehøjvej, Fredensgade ved 
Boligforeningen Lillebælt samt Tårupvej 
nr. 1 til 8. Der er stadig plads til tilmeldin-
ger på Birkhøjvej og Tårupvej nr. 1 til 8.

Etape 2 og 3: 
Der er kommet en del tilmeldinger ind på 
etape 2, men vi vil meget gerne have flere 
med. Etape 3 er der desværre ikke kommet 
pt så mange på endnu.
Derfor vil vi gerne opfordre alle jer, som 
har lavet en tilkendegivelse om, at I var 
interesseret i fjernvarme, om at lave, en-
ten aftale om et møde, hvor I sammen kan 
gennemgå jeres nuværende varmeøko-
nomi samt jeres nye økonomi med fjern-
varme med vores personale Torben eller 

Flemming. Hvis I ved, I ønsker fjernvarme 
og bare mangler at aflevere jeres under-
skrevne tilslutning, er I meget velkomne 
til at komme forbi med den nu. Ring gerne 
inden, så I er sikre på, at der er personale 
på kontoret.

Det er vigtigt, at vi når vores tilslutnings-
procent i disse to etaper!!! 
Hvis vi ikke når det, kan vi være nødsage 
til at stoppe etape 2 og 3.

Så til alle jer, der vil have fjernvarme, så 
er det nu I skal aflevere jeres underskrevne 
aftale til Gelsted Fjernvarme på Tømmer-
vej 3.

I må også gerne snakke med jeres naboer 
og høre om, de ikke vil med. Det er vig-
tigt, at vi er så mange som muligt. 
Hvis I har spørgsmål eller er i tvivl om no-
get, så kontakt Torben eller Flemming for 
et møde på telefon: 64491860.

Med venlig hilsen
Gregers Hovgaard

Der sker noget i 
Gelsted 
Bent Nielsen, den cyklende journalist

Nogen siger – Der sker for lidt i Gelsted: 
Her igangværende eller færdige resulta-
ter set her i år 2022.

Beklager, hvis der er en smutter. –  Igang-
værende lang tids ejendoms renoveringer 
er ikke talt med. Ingen billeder fra indven-
dige resultater.

Artiklen fortsættes i næste blad.

Agerstien 24 før og efter renovering

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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Gelsted Station totalrenovering på vej Koldinghave 20 indvendig renovering og beboet

Gelsted Kro med ombygning til lejligheder Odensevej 18 -nyt dobbelthus og beboet

Gelsted Byvej 1 - en stor udvendig renovering Søndergade 53 - udvendig overetage renoveret

Søndergade 40 fjernet - 5 nye boliger på vej Østergade 7 fjernet - 3 nye boliger på vej

www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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Vestfyns VVS Service A/S
Vi går effektivt til enhver opgave i VVS-installationer

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

Nørregade 15, 5592 Ejby 
Tlf. 64 46 12 56

Blomster og buketter  
 til hverdag og fest.

Smukt begravelsesbinderi.
Vask og rens af tekstiler.
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Formandens beretning fra Gelsted Lokaludvalg
Desværre startede året med, at vi måtte 
sige farvel til vores kasserer, der uden 
tvivl vil blive savnet. På samme tid 
meldte den tidligere formand og den 
tidligere sekretær, at de begge trak sig, 
så der skulle findes både en ny formand 
og en ny kasserer til årsmødet i februar. 

Det lykkedes ved årsmødet at finde både 
en ny kasserer og en ny formand. Kim 
Lund, der har god erfaring fra andre kas-
sererposter, blev valgt som lokaludvalgets 
nye kasserer. Fra starten blev han sat på 
den udfordrende opgave at få adgang til 
lokaludvalgets konto efter den tidligere 
kasserer. 
Selvom han påbegyndte arbejdet tilbage 
i februar, så er opgaven i skrivende stund 
ikke løst og det er bestemt ikke pga. mang-
lende indsats fra vores kasserer. 

I starten af året, blev der fra kommunens 
side sat gang i bæredygtig lokaludvikling, 
hvor der blev nedsat en arbejdsgruppe, 
hvori repræsentanter fra lokaludvalget 
også deltager. I løbet af i år har arbejds-
gruppen arbejdet frem mod et borgermø-
de, der efter planen vil blive afholdt i star-
ten af året. 

Året bød også på den årlige forårsaffald-
sindsamling, hvor vi i år havde et godt 
samarbejde med Gelsted Gymnastik og 
Idrætsforening. Knap 30 børn, unge og 
voksne var mødt frem for at hjælpe med at 
rydde op i Gelsted. 

Som lokaludvalg kan vi fungere som tale-
rør mellem borgerne i Gelsted og kommu-
nen. Det kom tydeligt til udtryk, da loka-
ludvalget i efteråret på vegne af de unge i 
Gelsted, kontaktede Middelfart Ungdoms-

skole. Der manglede nemlig et tilbud, hvor 
de unge kunne komme og være dem selv. 
Efter et godt møde med ungdomsskolen, 
blev det besluttet, at man ville starte en 
ungdomsklub op som et forsøg frem til de-
cember. Opbakningen var så stort blandt 
de unge, at der fremadrettet vil være en 
ungdomsklub i Gelsted. Men det vil I høre 
mere om i det nye år.

Som lokaludvalg ønsker vi at samarbej-
de med alle foreninger, erhvervsdrivende 
og borgere i Gelsted, men vi samarbejder 
også med foreninger uden for Gelsted der 
ønsker at afholde arrangementer i Gel-
sted. Derfor var det også naturligt, at vi i 
efteråret samarbejdede med 2 foreninger 
fra henholdsvis Odense og Fredericia, der 
ville afholde et arrangement på Gelsted 
Skole.

Det overstående er blot noget af det, loka-
ludvalget i 2022 har arbejdet med. Lokal-
udvalget ser frem til et spændende 2023, 
hvor vi d. 21. februar afholder årsmøde kl. 
19.00 på Gelsted Skole, så sæt allerede nu 
kryds i kalenderen.

Med venlig hilsen
På vegne af Gelsted Lokaludvalg

Morten K. Thomsen
Formand for Gelsted Lokaludvalg
Søndergade 55, 5591 Gelsted
Mobil: 30 300 215

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

Eventyrlig uge på Gelsted Skole
På Gelsted Skole er der tradition for, at 
uge 6 er en anderledes uge. Skemaet er 
denne uge brudt op, og eleverne er delt 
ind i hold på tværs af årgange, så store 
og små elever arbejder sammen. Tema-
et i år er eventyr, og alle eleverne vil i 
forskellige værksteder arbejde varieret 
med emnet.

Emneugens højdepunkt er skolefesten 
torsdag aften for alle elever og deres for-
ældre. Her er skolen pyntet festligt op med 
produkter fra de forskellige værksteder. 6. 
klasse starter festen med at opføre et skue-
spil. Efterfølgende er der forældrekaffe i 
festsalen og diskotek for eleverne.

Eleverne i 6. klasse vil i år opføre et skue-
spil, som hedder ”HC Grimm på eventyr”, 
der er et moderne eventyr. Det handler om 
tre brødre, der drager ud i verden for at 
finde en god internetforbindelse. På vejen 
møder de forskellige eventyrfigurer, der 
er travlt optagede på de sociale medier. 

Det bliver uvejr, og internettet forsvinder. 
Eventyrfigurerne går i panik, men de fin-
der heldigvis hurtigt ud af, at de bare kan 
tale sammen i stedet. 

Skuespillet er et familiestykke med mas-
ser af sjove replikker, musik og dans. Ele-
verne har været med i hele opsætningen 
og har selv lavet invitationer, kostumer og 
rekvisitter. De spiller også selv alle instru-
menterne i bandet.

Eleverne i 6. klasse synes, det er sjovt 
at lave skuespil. Mille siger: ”Det giver 
et godt sammenhold i klassen, når man 
er fælles om et stort projekt. Moralen 
i stykket er, at man skal være nærvæ-
rende og tale med hinanden i stedet for 
at sidde med blikket rettet mod mobil-
telefonen”. Eleverne synes, det er fint 

at blive mindet om, at der er et liv uden 
for skærmen, men der er dog ingen, der 
mener, at de kan leve uden deres mobil. 

Med venlig hilsen
Janne Bredgaard Madsen
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IT-undervisning i Gelsted Seniorklub
Underviser er Jørgen Hollænder Jen-
sen fra Datastuen i Middelfart, og Aage 
Scheel Hansen hjælper med det hele, og 
det fungerer bare godt.

Undervisningen foregår om onsdagen kl. 
9.30 til 11.30 på Holmegaarden. Sæsonen 
begynder onsdag i uge 43 og slutter ons-
dag i uge 13.

Undervisningen er tilrettelagt således, at 
alle kan være med, og vi tager den tid, de 
enkelte emner har behov for.

Her i foråret tager vi fat på at overføre 
billeder fra Smartphones til computeren, 
via enhedens ladekabel. Vi vil også vise, 
hvordan man overfører billeder fra et di-
gitalcamera og et SD-kort til computeren, 
via en kortlæser.

Alle kursister vil blive instrueret i, hvorle-
des man laver flytningen fra deres enhed 
til computeren.

Vi modtager også billeder på SMS og 
E-mail, og det er ikke alle, som kan få dem 

gemt i deres billedgalleri. Det vil vi forsø-
ge at hjælpe med. 

Der er også et ønske fra kursisterne om, 
at vi tager fat på Excel. Opbygningen af 
regnearket vil blive gennemgået, ligesom 
kursisterne vil lære hvordan man laver un-
derviserformler med de 4 regnearter, plus, 
minus, gange og dividere samt sum Ʃ.

Der vil også, for at kunne begå sig i regne-
arket, være opgaver som skal løses. 
Udover ovenstående vil der blive instru-
eret om vigtigheden af, at man løbende 
holder computeren opdateret, og om at det 
er vigtigt at foretage oprydning på hard-

disken jævnligt. Begge værktøjer er in-
stalleret på computeren, og kursisterne vil 
få en gennemgang af, hvordan begge dele 
udføres. 

Jeg har haft den glæde at have holdet i en 
længere periode, og det er en fornøjelse at 
få lov til at være instruktør for dem alle. 
Aage og jeg hjælper også, i det omfang vi 
kan, med at løse kursisternes løbende dag-
ligdags problemer med deres computer. Til 
fælles glæde for alle parter.

Med venlig hilsen
Jørgen Hollænder Jensen

Nytårskur i Gelsted Folkedansere 
Forårssæsonen blev den 4. januar 2023 
skudt godt i gang med en nytårskur, 
hvor vi nød et glas bobler og lækker 
kransekage (selvfølgelig købt hos det  
lokale Cakevision I/S).

Smilene er store, mens vi ønsker hinanden 
et godt nytår. Snakken går selvfølgelig 
lystigt, indtil instruktøren og musikerne 
tager over. Vi trænger jo til at få gang i 
dansen og få brændt nogle kalorier af.

Godt nytår til alle Gelsted Bladets læsere

Med venlig hilsen Gelsted Folkedansere 
(tlf.nr. 40265535)
Irene Jensen



www.gelstedbladet.dk

9

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.

Julefest onsdag den 14. december 2022
Det’ sørme – det’ sandt – de’cember 
Den dejligste måned …. Og dermed blev 
det tid til at afholde julefest i Gelsted 
Seniorklub

Festen startede, som sædvanligt kl. 12.00, 
og igen var medlemmerne mødt talstærkt 
op. Alle havde fundet julehumøret frem, 
så stemningen var god fra start af. 
Formanden bød velkommen til festen, og 
pludselig hørtes i det fjerne smukke, klare 
pigestemmer. Snakken i festlokalet for-
stummede. 

”Nu bæres lyset frem
stolt på din krone
rundt om i hus og hjem
sangen skal tone
nu på Lucia-dag
hilser vort vennelag
Santa Lucia, Santa Lucia ………….

I år skulle vi selv stå for underholdningen 
til den årlige julefest; men heldigvis sør-
gede Luciapigerne fra Gelsted Skole for, 
at vi kom i den rette julestemning. Under 
ledelse af Sofie Steenvinkel Petersen sang 
pigerne 3 numre.

 

En dejlig oplevelse at høre de dygtige piger 
synge Lucia-sangen og et par julesalmer. 
De sluttede deres optræden af med: ”Lu-
ciasangen”. Fantastisk at høre de dygtige 
piger, som bare kunne alle tekster udenad. 

Pigerne fik slik, kage og sodavand at gå 
hjem på. 

Menuen stod Kokken & Jomfruen for. Det 
var en god menu med masser af sild, fiske-
fileter, frikadeller, leverpostej, æg, flæske-
steg og risalamande + kirsebærsovs. Selv-
følgelig var der mandelgaver til de heldige 
mandelfindere.

Næste store indslag var Steen Ole, som 
fortalte en vits og havde skrevet et lille 
juleeventyr i satirisk stil. Det lille jule-
eventyr bestod af en blanding af noget fra 
sidste år og noget nyt og ret aktuelt fra i år. 

Sædvanen tro var der Ronalds Lotteri, 
hvor der hurtigt blev udloddet 30 gevin-
ster. Ind imellem alle disse indslag indtog 
vi en god frokost med sild, æg og rejer 
samt lune retter for til sidst at slutte af med 
risalamande, kaffe og småkager. 

Vi sluttede dagen af med en sang til at gå 
hjem på. Alle deltagere fik en kalender 
samt en julegave – de resterende får det 
efter jul til morgenkaffen. I år er julegaven 
en kuglepen med seniorklubbens navn på.
Tak til alle, der foldede servietter, dække-
de bord og i det hele taget hjalp med op-
vask, oprydning mm.

Tak til alle for at have taget det gode jule-
humør med.

Vel mødt igen onsdag 4. januar til morgen-
kaffe og aktiviteter. 

Godt nytår!
Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Gelsted Seniorklub
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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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Den allerførste tanke der overhovedet 
kommer ind i hovedet på mig, når jeg 
sidder og tænker på et ”skriv” til Gel-
sted bladet er: Taknemmelighed.

I bladet, der udkom før jul, skrev jeg om 
det faktum, at det ikke er alle, der ser 
frem til julen og den glæde og fest, der 
følger. Der er mennesker, for hvem det er 
en svær tid, hver mønt skal vendes, hvert 
tilbudsblad gennemtrævles så enderne kan 
nå sammen. Jeg / vi bad fra kirkens side 
om hjælp, så vi kunne hjælpe mennesker, 
der kom til os og - vores bøn blev hørt.                                                              
Det var ganske enkelt overvældende.                                                               
Vi fik så megen støtte, at vi ikke blev 
nødt til at afvise noget menneskes bøn 
om hjælp. TAK til en og alle, ingen skal 
fremhæves, ingen skal glemmes men, at 
mennesker rykker sammen, når det kræ-
ves, var den respons vi fik et udtryk for.                                                                                                                
Nu har vi så vendt et kalenderblad, vi er 
begyndt på et nyt år, men det betyder jo 
ikke at krisen med et trylleslag er borte og 

glemt, der er stadig mennesker der er ale-
ne, mennesker for hvem livet er uoversku-
eligt, der er stadig en hverdag som vi lever 
sammen og med hinanden, kendt eller 
ukendt. Der er stadig brug for gode hænder 
og vi kan alle være med til gøre livet lidt 
lettere for hinanden. Det er bestemt ikke 
altid et spørgsmål om økonomi eller gaver, 
sommetider er det blot en hjælpende hånd 
eller et smil der gør en forskel. En dansk fi-
losof skrev engang, vi holder altid et andet 
menneskes skæbne i vor hånd – et venligt 
ord kan række videre end det nedgørende, 
en fremstrakt hånd er mere livgivende end 
at vende ryggen til. Engang lyder det i en 
sang, ”det er kold tid som vi lever i, alle går 
rundt og fryser” – måske er det en kold tid, 
måske har fremtiden set lysere ud end den 
viise mænd taler om, men den enkelte kan 
altid være med til at livet er værd at leve og 
at i livet er der plads for og til alle. 

Et Godt, Glædeligt og 
Velsignet Nytår til alle

TAK – En hilsen fra sognepræsten 
Kim Alex Jacobsen, sognepræst

Juleaften var vi til midnatsgudstjeneste i 
Tanderup Kirke, hvor næsten alle bænke 
var fyldt op. Det var en stemningsfuld 
oplevelse at sidde i kirken, efter en dejlig 
juleaften og synge med på de gamle 
salmer. Vi håber, det bliver en tradition 
fremover med en midnatsgudstjeneste i 
en af kirkerne. Tak til sognepræst Kim 
Jacobsen og personalet, som hjalp til.

 
Med venlig hilsen 
Jørgen Henriksen

Midnats- 
gudstjeneste i 
Tanderup Kirke

Julen er ovre, og et nyt år er begyndt. Og 
i Gelsted menighedsråd vil vi gerne starte 
det nye år med en stor tak til alle, der har 
givet bidrag til årets julehjælp.

Med jeres enorme hjælp nåede vi over 
25.000kr, hvilket var mere end nok til at 
hjælpe de af vor sognebørn, der har søgt 
om julehjælp.

Det er helt overvældende, at så mange har 
bistået os med forskellige størrelser økono-
miske bidrag, og den store sum betyder, at 
vi er sikret til næste års julehjælp. 

Endnu en gang skal der lyde en stor tak 
samt et håb om, at alle er kommet godt ind 
i det nye år.

Tusind tak for bidrag til julehjælp!
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Døde og begravede 
i Gelsted sogn:
10/10 Aage Kristensen
23/10 Eva Kirstine 
 Herløv Kongensberg
13/11 Kim Hoff Rasmussen
18/11 Kasper Elias Lipinski Olesen
29/11 Karen Schaldemose Pedersen
14/12 Else Bodil Jensen

Døde og begravede  
i Tanderup sogn:
30/11 Ellen Hansen

Døbte i Gelsted kirke:
19/11 Karl Agner Lykke Borg

Så er der en opdateret liste over 
Gelsteds sognecafé i første kvartal 
af 2023.

12. januar 
Foredrag af Inge Dus Nielsen
Telegrafisterne: Robert og Napkin.

19. januar 
Erna Kjær Torbensen (næstformand i 
Gelsted menighedsråd)
Fortæller om livet i Grønland / Nuuk 
i 70’erne og 80’erne.

2. februar
Bent ”Smed”
Mine erindringer 1938 - 2023.

23. februar - Emnet er åbent.
9. marts - Emnet er åbent.

23. marts
Vi snakker om gamle dage 
i Gelsted og omegn.

Ved mangel på kørelejlighed bedes du 
kontakte os på 2984 8659 / 2184 8659.

Vel mødt!

Sognecafe

Fastelavnsgudstjeneste d. 19/2. 
kl. 14:00 i Gelsted kirke.

Efter gudstjenesten slår vi som sædvan-
lig katten af tønden på Holmegården.

Når vi har kronet konger og dronninger, 
er der bl.a. fastelavnsboller, juice og 
kaffe til alle.

Vi glæder os til at se rigtig mange ud-
klædte og glade børn og voksne.
Gelsted Menighedsrådet

Fastelavn

Ændringer i programmet kan forekomme.

 

- Cakevision -
Det søde køkken

 

Chokolade-, dessert- og kagekurser 
info@cakevision.dk   www.cakevision.dk  
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FEBRUAR Gelsted Tanderup

5. Septuagesima -- 11:00

12. Seksagesima 9:00 JCR --

19. Fastelavn 14:00 09:00

26. 1. i fasten 11:00 --

MARTS --

5. 2. i fasten -- 11:00

12. 3. i fasten 11:00 --

16.

19. Midfaste -- 09:00 JCR

26. 5. i fasten 11:00 --

APRIL --

2. Palmesøndag 11:00 --

6. Skærtorsdag 11:00 17:00

7. Langfredag -- 11:00

9. Påskedag 19:00 11:00

10 2. påskedag -- --

16. 1. e. påske 9:00 JCR --

23. 2. e. påske -- 9:00

30. 3. e. påske 10:00 konf.
12:00 konf. --

MAJ

5. Bededag 19:00 --

7. -- 10:00 konf.

14. 11:00 --

18. Kristi Himmelfart -- --

21. -- 9:00

28. 11:00 9:00

29. 2. pinsedag -- --

For yderligere information om gudstjenester og kirkelige handlinger, tjek da vores hjemmeside: www.gelstedkirke.dk 
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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Afholder ordinær generalforsamling mandag 
20. februar 2023 kl. 19.30. 

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Borgerforeningen er efterfølgende vært med brød, 
kaffe og øl/vand. Medlemskab bliver kontrolleret 
efter medlemsliste.

Vel mødt! Bestyrelsen

FEB.

20.
Gelsted Borgerforening

Så er det tid til generalforsamling 
Mandag den 6. marts 2023 kl. 14.00 i 
seniorklubbens lokaler på Holmegaarden.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Husk forslag, der 
ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Foreningen er vært med en forfriskning.

Med venlig hilsen Formand Sten Blaakilde 
Bestyrelsen for Gelsted Krolfklub

MARTS

6.
Gelsted Krolfklub

Bondekone - Værtinde og Grafiker

På Solbjerggaard sker der rigtig mange 
ting.
 
Vi har heste, uldgrise, høns og katte, som 
vi går og hygger os med. 

Gården er stor, og vi bor kun 2 personer 
her. Derfor har vi valgt at lave det halve af 
huset om til en Bed & Breakfast lejlighed. 

Solbjerggaard B&B er for dem, der holder 
af natur og dyreliv. Fra havens terrasse er 
der udsigt over Tybrindvig, en perle i den 
sydlige del af Lillebælt. 

Solbjerggaard B&B er et oplagt stop på 
cykelferien, rideferien, vandreferien, 
fisketure & bilferien. Du kommer via den 
smukke margueritrute, og kan nyde godt 
af gårdens egen strand og den nærtliggen-
de skov.

Boligen kan lejes som en hel lejlighed 
med plads til 7 personer, eller man kan 
nøjes med at leje et værelse. Man skal 
være opmærksom på, at der ikke er et or-
dinært køkken. Der er køleskab, elkedel, 
kaffemaskine, 2 kogeblus, microovn + div 
service. Vand tages fra badeværelset.

Vi startede sidste år og har haft rigtig 
mange spændende familier på besøg. 

Solbjerggaard B&B man kan booke via 
airbnb.dk 

Til sommer kan man overnatte i en af vo-
res nye sheltere, som er et led i projektet 
”Blå Støttepunkter”. Blå Støttepunkter er 
et shelterkoncept, hvor man kan overnatte 
i nye moderne shelters hele vejen rundt 
om Fyn. 

Shelterpladsen kommer til at bestå af 3 
ens shelters af typen ”Skrubben” med 
plads til 2 voksne i hvert shelter.  Der er 
et bålsted med fastmonteret grillrist og 
bænke. 

De kan bookes via bookenshelter.dk

Det sidste nye der er sket, er at jeg 
har startet Solbjerggaard Grafisk. Et 
grafisk værksted hvor jeg designer, 
programmerer og trykker. Alt fra den 
lille flyer til den store plakat.

Solbjerggaard Grafisk tilbyder hjælp 
inden for flere grafiske områder – både 
trykt og digitalt. 

Jeg har mere end 35 års erfaring med 
branchen, og kan hjælpe fra idé til det 
færdige resultat, så du kommer i mål med 
netop dit produkt eller projekt.
 
Hos Solbjerggaard Grafisk kan jeg levere 
et væld af forskellige tryksager . Både 
store og små projekter, som fx:

Visitkort, plakater, labels, annoncer, fly-
ers, brochurer, foldere og hæfter. 
Foreningsblade og medlemsblade. Bøger, 
bannere og roll-ups
Skiltereklamer og bilreklamer. Tryk på 
T-shirts og kopper. 
Sange, invitationer, menukort, takkekort 
og meget, meget mere!

Kontakt mig på:

Solbjerggaard Grafisk
Tybrindvej 30 

5592 Ejby

lenekjer@gmail.com
60 62 80 45

Mvh Lene Kjær

Solbjerggaard

Vi er så glade for vores udsigt, 
så vi vil så gerne dele den med andre.

Det er næsten som julemandens værksted. 
Hvad du ønsker, skal du få.
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Gymnastik

Gelsted Gymnastik-  
& Idrætsforening 
afholder Ordinær generalforsamling
Tirsdag d. 14. marts 2022 kl. 19.30
I Klubhuset, Sportsvænget 5, 5591 Gelsted

Dagsorden ifølge vedtægterne. Indkomne forslag skal være formanden i 
hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. 

Mød op og hør lidt om, hvordan det går i foreningen. Det er ganske uforplig-
tende – du risikerer ikke at blive pålagt frivilligt arbejde eller en bestyrelses-
post, fordi du møder op. Vi vil bare gerne se dig. 

Foreningen er vært med kaffe og kage.

Vel mødt.
Mange hilsner bestyrelsen

Forårsopvisning  
GGIF gymnastik afholder Forårsopvisning

LØRDAG D. 25. MARTS KL. 10-13 GELSTED HALLEN (gratis adgang)
Vi glæder os til at vise, hvad vi har lært i vintersæsonen. Ligesom sidste år, glæder vi os 
også til at kunne byde til et gæstehold.  

Vel mødt 

Kæmpesucces 
med nytårsbanko 
i Gelsted Hallen
Vi har fået armene ned – men begejstringen 
for den store opbakning til GGIF s nytårs-
banko er fortsat stor. Ikke mindre end 375 
bankospillere fandt vej til Gelsted Hallen og 
skabte en god stemning – tak for det.

STOR TAK 
Der skal lyde en kæmpestor tak til alle spon-
sorerne for den gavmildhed, vi oplevede.

TAK TIL 5. KLASSE FRA GELSTED 
SKOLE
Det var en god dag for Gelsted Skoles 5. 
klasse. I var et frisk pust til bankospillet.

Eleverne spurtede rundt i hallen med ge-
vinster til alle de heldige bankospillere, og 
forældrene klarede opgaven med bankokon-
trol. 

Derfor yder Gelsted Banko et økonomisk 
bidrag til klassens lejrskole.

HUSK, vi spiller banko hver torsdag i  
Gelsted Forsamlingshus. Alle er meget vel-
komne til at støtte op om foreningen.

Opfordring: Følg med i, hvad der sker på 
vores facebookside: GELSTED BANKO.

Det var en skam, at Ekstra Bladet ikkke lige 
var på pletten, så de kunne se, at der faktisk 
sker noget i Gelsted.

På vegne af  Gelsted Banko
Annette Larsen
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Motionscenter i Gelsted-Hallen 
Se mere på: www.eikmotion.dk EIK Motion

Badminton

Tusind tak for en dejlig juletræsfest
Første søndag i advent var GGIF igen 
vært for den hyggelige og traditionsrige 
juletræsfest i Gelsted Hallen. 

Det blev en virkelig hyggelig og stem-
ningsfuld eftermiddag med et flot frem-
møde med ca. 130 børn og lige så mange 
voksne. Dejligt at så mange bakker op og 
deltager. 

Traditionen tro bød dagen på godteposer, 
gløgg og æbleskiver, lotteri-spil og en 
rigtig fin jule-opvisning af foreningens 
Junior ROS gymnastikhold. (Rytme og 
Spring) 

Og ikke mindst, et glædeligt gensyn med 
vores gode gamle julemand. Tak for besø-
get julemand. 

Som noget nyt, havde vi i år besøg af vo-
res præst, Kim Jakobsen, som på flotteste 
vis kunne præstere både præstekjole, 
GGIF-spillertrøje og kolbøtter i sikker 
stil. ”Tak for din hyggelige medvirken 
Kim”.

Selvom julen nu er ovre for denne gang, 
vil vi gerne i GGIF sige TUSIND tak for 
en dejlig juletræsfest. Vi glæder os til 
at se jer alle igen den 1. søndag i advent 
2023. 

På bestyrelsens vegne
Sanne Pedersen

HVEM KAN DELTAGE?

KOM TIL EN HYGGELIG 
BADMINTON WEEKEND –
KUN FOR PIGER!

PROGRAM:
FREDAG KL. 16: VI MØDES I 
EJBYHALLEN
FREDAG AFTEN BL.A. 
(BADMINTON I MØRKE)

LØRDAG ØVELSER OG LEGE, LIDT 
KAMPE FOR SJOV
HJEM KL. CA 15
RSL T-SHIRT, MÅLTIDER OG LIDT 
SNACKS ER INKLUDERET I PRISEN

Piger der har lyst til at spille badminton 

ca.10-15 år

Alle piger er velkomne, bare du har lyst

til at være sammen med andre, spille

badminton og hygge.

Vi øver nogle grundslag, leger lege, laver 

øvelser, spiser og er sammen.

Det er frivilligt om du vil overnatte

PRIS: 150 KR.

TILMELDING OG

BETALING:
Tilmelding på vedlagte tilmeldingsblanket

(tag billede og send til Laila)

(betaling via mobilepay eller kontant)

Tilmeldingsfrist: 20. januar

Ved spørgsmål kontakt

Laila Bay, mobil 81 11 05 58

PIGE
BADMINTON 

FOR ALLE

FGH FYN
3. FEBRUAR 

KL. 16 –
4. FEBRUAR

KL. 15
2023
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Fodbold

Nyt fra GG&IF fodbold ungdom 
Indefodbold
I skrivende stund trænes der indefodbold 
i Gelsted og Brenderup hallen.Holdene 
deltager i stævner og turneringer. 

Udendørs træning
Udendørstræningen er i gang for nogle 
hold, andre med start i februar og enkelte 
med start i marts. Kontakt trænerne for 
opstartsdatoer.

Træningstider: som de på nuværende 
tidspunkt er planlagt.  

EGB hold er et samarbejde mellem Ejby 
IK, Brenderup IF og Gelsted G&IF for 
ungdomsfodbold årgange U12 til og med 
U18.

Vil du gerne spille fodbold, så mød op ved 
klubhuset eller i hallen og kontakt en af 
trænerne.

Der findes pt. disse facebook grupper med 
info om træning, stævner m.m.
Gelsted G&IF U3-U5 og Gelsted G&IF 
U6-U7 og Gelsted G&IF U8-U9 samt U9-
U10 Ejby Gelsted fodbold

Derudover er der oprettet hold i DBUs app 
kampklar, hvor alle holdenes aktiviteter 
fremgår. Tilmelding og afbud til træning 
m.m. Alle medlemmer skal indmeldes via 

klubbens hjemmeside, og derved bliver 
de også indmeldt i DBU (Dansk Bold-
spils Union) og får adgang til DBUs app 
kampklar. Der kommer nærmere info fra 
trænerne og fodboldudvalget.

Kursus
Vi afholder UEFA C1 trænerkursus i 
weekenden den 04. og 05. marts 2023
Både nuværende og kommende trænere 
kan tilmelde sig.

Se mere på hjemmesiden www.ggif-fyn.dk

Kursus
Vi afholder UEFA C1 trænerkursus i 
weekenden den 04. og 05. marts 2023
Både nuværende og kommende trænere 
kan tilmelde sig.

Stævner
Den 3. december havde fodboldafdelingen 
et U6 hold afsted til indendørs stævne i 
Fraugde. Her fik de en flot 2. plads, og 
William Dunsmose fra Gelsted blev kåret 
som stævnets spiller. 

Søndag den 8. januar havde vi to hold 
afsted til stævne i Korup. Både U7 og U9 
holdene klarede det rigtig godt, trods gode 
modstandere. 

I slutningen af januar er U9 holdet igen 
meldt til et stævne i Odense, og U7 skal i 
starten af februar af sted til stævne i Strib, 
så med god opbakning fra trænere og 
forældre, får børnene en masse oplevelser 
og ture sammen med vennerne udover den 
ugentlige træning i klubben.

Se mere på hjemmesiden www.ggif-fyn.dk

Med venlig hilsen fodboldungdom
René Davidsen, Anders Rughave og 

 Britta Jensen

Hold Årgang Træningsdag(e) Tider Trænere

U3 - U5 Mix for piger og drenge 2018-2019-2020 Mandag 16.45 til 17.45 Sandra Rosenlyst og Tina

U6 – U7 Mix for piger og drenge 2016 - 2017 Mandag og onsdag 16.45 til 17.45 Nicolay Poulsen Mads Dunsmose

U8 – U9 Mix for piger og drenge 2014 - 2015 Mandag og torsdag 16.45 til 17.45 René Davidsen, 
Anders Aagaard Susanne Poulsen

U10 – U11 Mix for piger og drenge 2012 - 2013 Mandag og torsdag 17.15 – 18.30 Anders Rughave, Kristian Bærentsen 
og Line Mose Nielsen

U12 drenge EGB 2011 Mandag og onsdag 17.15 – 18.30 Michael Thomsen, Jonas Schmidt og
Mathias Frederiksen

U13 drenge EGB 2010 Træner i Ejby ugedag Kl. Kenneth Pedersen

U14 drenge EGB 2009 Træner i Ejby ugedag Kl. Christian Dam og
Mikael Bay Møllerhus

U15 piger EGB 2008 Træner i Ejby og Brenderup
ugedag

Kl. Rikke og Lennart Mathiesen

U16 drenge EGB 2007 - 2008 Tirsdag og torsdag 18.00 – 19.45 Tom Mortensen, Philip Kruse, 
Allan Eriksen og Britta Jensen

Unavngivet 1   1Unavngivet 1   1 17.01.2023   09.0217.01.2023   09.02
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Håndbold

Håndbold jule teatertur til Nyborg Voldspil
GV Ejby og Nørre Aaby-Båring hånd-
boldklubber har gentaget succesen med 
en årlig jule bustur. Denne gang var der 
124 glade håndbold børn og forældre, der 
gik forventningsfulde ombord i to busser. 
Herefter gik turen til Nyborg voldspil for 
at se Jul i Gammelby.

Forestillingen bød på muntre sange og en 
fantastisk julestemning.

Efter forestillingen var der mulighed for 
at få taget billeder med skuespillerne til 
stor glæde for både store og små.
Da tilslutningen til den årlige juletur 
gennem de sidste to år har været stigende, 
vil vi glæde os meget til at sende de to 

håndboldklubber på en ny og hyggelig 
teatertur igen til næste jul.

Mange venlige hilsner fra 
Teatertursudvalget  

ved Ann Hesselager

Nyt fra fodboldafdelingen i GGIF
Efterårssæsonen er slut, og i starten af 
februar starter træningen og forberedel-
serne til den nye sæson, som starter 4. 
februar.

I efteråret har vi haft 3 seniorhold. 
2 herrehold og 1 damehold.

Herre serie 2 sluttede på 3. pladsen i en 
tæt pulje lige foran naboerne fra Årup.
Dermed skal de spille kvalifikation om 
oprykning til serie 1 i foråret. Virkelig 
flot. 

Herre serie 4 sluttede på en 7. plads og 
fortsætter i serie 4 til foråret. 

Der sker ændringer i trænerteamet fra 
foråret:
Herre Serie 1: Michael Toft Madsen og 
assistent Heysm Ali
Herre Serie 4: Nikolaj Bager

Vores damehold havde ikke så mange 
spillere til rådighed og fik en svær sæson.
De spiller igen 7-mands i foråret. Er du 
en frisk pige/kvinde så mød endelig op 
til træning. Vi kan godt bruge nogle flere 
spillere. Opstart i februar.

Træningstider
• Dame senior mandag og onsdag 
kl. 18.00-19.30 
• Herre senior tirsdag og torsdag som 
udgangspunkt

Opbakning
Der har været god opbakning på stadion, 
når de 3 hold har spillet. 
Til vores hjemmekampe bliver der grillet 
pølser og solgt drikkelse ved klubhuset, 
hvilket tilskuere og spillere har nydt godt 
af. 
Tak til Marianne Engstrøm, Anne Larsen 
og Marianne Larsen for jeres flotte arbej-
de.

Vi glæder os til at se endnu flere til for-
året. Hold øje med kampprogrammerne 
på vores hjemmeside - GGIF-FYN.DK

Tak til alle vores sponsorer
På hjemmesiden kan du også se alle vores 
sponsorer, som vi gerne vil takke for den 
store opbakning, I giver til klubben.
Apropos sponsorer. I november blev 
der igen holdt et arrangement for vores 
sponsorer.
Der var portvinssmagning med Axel 
Jørgensen fra Vinum.nu (også kendt fra 
Kop & Kande i Årup). Dertil lækker tapas 
fra Årup Hotel. 

Frivillige hjælpere 
Vi mangler stadig frivillige hjælpere til at 
kridte baner, ordne udearealer mm. Har 
du lyst til at give en hånd med, så kontakt 
en i udvalget.

Kenneth Risum

Fodbold
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Læs mere: 

gelstedbladet.dk

Climate Partner
Certified

Kontakt Hauge Energi for
et uforpligtende tilbud på
tlf.: 6596 7715

Afd. Odense
Bladstrupvej 9 B
5270 Odense N

Afd. Vestfyn
Hygindvej 15
5592 Ejby

Hauge Energi og Bosch
gaskedler – Et sikkert valg!

www.Haugeenergi.dk

9 gode grunde til at du
skal vælge en Bosch kedel
fra Hauge Energi
– Markedets laveste gasforbrug
– Markedets laveste elforbrug
– Lavt støjniveau
– 108% nyttevirkning
– Altid god rådgivning
– Konkurrencedygtige priser
– 5 års fabriksgaranti
– 15 års garanti v. tegning af abonnement
– Døgnvagt 24/7/365
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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. 21 60 70 23
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 hækle, strikke, sy og lave alt 
muligt kreativt. Så er det her , det sker!
Hver mandag fra kl. 19.00-22.00 på  
Gelsted Skole. Kontakt formand:  
Helene Bøllingtoft på tlf.: 2511 9091

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

Gelsted Seniorklub sommerhilsen

Carl Hansen

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

GELSTED BLADET

NR. 3

31. ÅRGANG

August 2020

GELSTED  

i fuldt flor

Shelter
Kvindefodbold

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

GELSTED BLADET
NR. 4
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Oktober 2020

Sommerfugleambassadør

Ny motorikbane ved Gelsted Skoles SFO

FGH

Sognekonge

Syng sammen

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

GELSTED BLADET

NR. 6

31. ÅRGANG

Februar 2020

Borgmesteren 
klipper snoren

GELSTED BLADET  
søger 

”free-lance”
reportere

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

hvis der er nogle, der 
kunne tænke sig at tage 

med til forskellige 
aktiviteter/begivenheder 

og skrive lidt om det. 
– Vi har allerede en 

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

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

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

Der indkaldes til ordinær  
generalforsamling i foreningen  
GELSTED BLADET 
onsdag den 26. april 2023 kl. 19.00

Information om sted kommer i næste nummer 
af Gelsted Bladet. Dagsorden ifølge vedtægter, 
som fremgår af vores hjemmeside.

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

Bestyrelsen

APRIL

26.

Gelsted Borgerforening vil gerne invitere til 
fællesspisning 
FREDAG DEN 10. MARTS 2023 KL. 18.00 
på Holmegaarden, Søndergade 80, 5591 Gelsted.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen

Tag naboen, genboen og familien med til en hyggelig 
aften på Holmegaarden.
Yderligere info se gelsted-bf.dk

Med venlig hilsen 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 


