
 

Beretning – 24. årgang – 2014-2015 
 

Denne beretning, der jo gælder fra april 2014, til april 2015, som er Gelsted Bladets 

regnskabs år, vil jo nok ligne beretningerne fra de forrige år igen, igen.. 

I år holder vi igen generalforsamlingen her på Holmegården 

Bladet er stadig inde i en positiv udvikling, vi har øget oplaget til 2400 stk. – der er masser 

af stof. 

I denne årgang, har der endda været så meget stof at vi en enkelt gang måtte op på 28 

sider, det er vist første gang i bladets historie, at vi så i det efterfølgende nummer dårligt 

havde stof til 24 sider, og måtte ty til vittigheder for at fylde ud er så desværre også en 

kendsgerning. 

Der er desværre stadig svært for nogle af Gelsteds borgere og foreninger, at forstå der er 

en deadline på bladet, der var bl.a. en der til det sidst udkomne blad, ringede dagen bladet 

blev omdelt, og spurgte om han kunne nå at få noget med !? 

Bladet har bragt mange aktuelle artikler i årets løb, 

 Stadig gode historier fra det gamle Gelsted og omegn, som efter mine informationer er 

meget populære af bladets læsere.  

 – Tak til bl.a. Hans Jensen, og også vores egen Karsten, for de gode fortællinger om de 

gamle dage. 

Kirkens 4 sider, vist lavet af Grethe Hansen tror jeg, og står flot og overskueligt i bladet, og 

det kører stadig perfekt. 

Brugsens nye uddeler Henrik, har vi et fint samarbejde med, og han vil stadig fortrinsvis 

bruge brugsens side til information om arrangementer i brugsen, i stedet for annoncer. 

Fint. 

Bladet har også i år hjulpet Gelsted Handel med omdeling af årskalender, der var indlagt 

som midtersider i december nummeret. 



Vores samarbejde med skolen blev ikke til noget. – Vi troede ellers det ville begynde, da vi 

fik en artikel fra dem, men det blev også den eneste. De har for travlt på skolen til at få 

gratis omtale af hvad der sker på skolen, i vores blad, men det bestemmer de jo selv. 

Gelsted Bladet vil gerne stille en side til rådighed for eleverne, eleverne skal selv lave den, 

og det skal være en fast aftale, men det lykkedes nok heller ikke. Jeg er nok lidt 

pessimistisk her. 

Vores samarbejde med Lokaludvalget, og Borgerforeningen, kunne være meget bedre. Vi 

her på Gelsted Bladet, har jo faste datoer på at udkomme, deadline, mit håb var at 

foreningerne i Gelsted, ville tænke lidt på dette, og så prøve at holde deres møder og 

arrangementer, så bladet kunne omtale det. Altså nå at komme med i bladet. Bladets 

deadline er jo ikke hemmelig, og kan altid læses på Gelsted Bladets hjemmeside. 

Dette er jo helt gratis for dem, så jeg forstår ikke at man ikke gider gøre sig den ulejlighed, i 

foreningerne, klubber, m.v. 

Vi har haft lidt frafald af annoncører, mest vel grundet krisen, med lukninger til følge, men 

fået endnu flere både store og små annoncører, så der kan vi ikke klage. 

Jeg vil gerne takke dem der har gjort en stor indsats for at skaffe nye annoncører, her kan 

jeg bl. a. anden fremhæve Bent og Karsten 

Jeg vil også her takke Bent og Karsten for de mange artikler og historier de kommer med til 

bladet, uden dem, ikke meget blad. 

Jeg vil også igen takke Anne Marie, for perfekt korrekturlæsning, det kan hun bare. 

Jeg takker også Gunvor for fint og godt samarbejde med regnskab m.m. der er styr på det. 

Og også en tak for godt samarbejde til resten af bestyrelsen, med en opfordring om at 

komme med lidt mere stof til bladet. 

Til slut vil jeg gerne takke for det gode samarbejde vi har i bestyrelsen, og takke Børge 

Jensen for stadig at ville dele Gelsted Bladet ud i Ejby, trods problemer. 

Jeg vil også rette en tak til Bent for at skaffe os dette fine lokale til at afholde vores 

generalforsamling i. 

Ikke at forglemme  -  KIRSTEN – Hun inviterede forrige år til middag, efter vores November 

bestyrelsesmøde,  - og det gjorde hun så gudskelov igen her til bestyrelsesmødet nov. 

2014. Det kunne jo udvikle sig til en god tradition, hæ, hæ, ingen pres fra bestyrelsens side, 

men det var bare så godt. 1000 tak Kirsten, og Arne ikke at glemme. 



Apropos, middagen hos Kirsten, så tog hun røven, på mig og Dorte. 

Da vi ankom til mødet, kunne vi dufte arrr-  gule ærter.  – Jeg kan ikke fordrage gule ærter, 

Dorte heller ikke, og ganske rigtigt, da vi kom ind i køkkenet, kunne vi se på komfuret, stor 

pande med medister, på bordet rødbeder og sennep.  

Nå, jeg måtte vel så nappe lidt til det og overleve. 

Vi fik holdt vores møde, og nu kom maden ind. Først forret: Tun musse, for fanden den var 

flot anrettet, og den smagte skide godt, så jeg spise 2 store portioner, (så havde jeg da fået 

mad)  - og så kom hovedretten, Gule ærter -   Nej – Det var en pragtfuld skinke, med 

brunekartofler, og stuvet grønlangkål. – Der var også medister, sennep og rødbede. 

ÆV, Skinken og grønlangkål er en af mine favoritter, og nu var jeg allerede mæt, så der blev 

jeg godt nok snydt.  – Vi sluttede af med ris ala mande, endda med mandelgave. 

1000 tak igen til Kirsten og Arne. 

Her til slut vil Bladet gerne invitere bestyrelsen med ægtefæller til en uformel middag, der 

vil blive afholdt hos Dorte, fredag den 8 maj. Kl. 18 

Jeg håber på at vi fortsætter det gode samarbejde og opbakning i bestyrelsen, så bladet 

kan se en god fremtid i sin 25. årgang i møde. 

Steen Asbjørn 
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