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Brink’s Begravelses- 
forretning

Karen Brink & Peter Brink

64 49 12 98  -  Gelsted

Vestfyns 
Husflid

Inge -Lise Andersen
Tlf.  28 84 40 64

Gamle Ting Købes
” Loppemanden”

Henning Jørgensen
Søndergade 32 - Tlf. 64 49 14 43

Henriks
Tømrerforretning
Tanderupvej 4 - Håre

5591 Gelsted - Tlf. 20 16 38 14

Gelsted Solcenter
Åbent alle ugens dage

Kl. 7:00 - 22:00
Gelsted Byvej 3 - Tlf. 20 43 20 77 

Er du stresset og har du ømme muskler    
- så ring og få en tid.

Lægeeksamineret massør og idrætsskadeterapeut
Kaj & Bettina Mariager

Toftevangen 19 - Gelsted.  Tidsbestilling
Hverdage kl. 8:00 - 9:00  Tlf. 24210888

Information om optagelse af artikler og billeder i 
GelstedBladet

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 borgere, eller beskære artiklen, hvis der 
ikke er plads i bladet. 

Bladet har en deadline, der skal overholdes. 
Deadlinen står altid på side 2.
Alle artikler, meddelelser, m.m. bedes om muligt sendt som 
elektronisk fil, evt. som e-mail, eller word dokument, til  E-mail :
 post@gelstedbladet.dk
Evt. papir billedmateriale til postkassen SuperBrugsen Gelsted, 
eller sendes til : Billedværkstedet, Ørsbjergskov 7  - 5591 Gelsted.

Evt. billeder der ønskes bragt i Gelsted Bladet, skal have en vis opløsning 
på mindst 1 MB. Hvis billederne er mindre kan de ikke trykkes, eller 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.

Vi kan sagtens være flere.....

i lokaludvalget til at lave arrangementer, der samler lokalområdets borgere. 
Det være sig sjove og udfordrende aktiviteter som f.eks. ”Naturens Dag” og 
”Store Cykeldag”. Det er også deciderede borgermøder, hvor lokalområdets 
beboere viser, at de står sammen om en mærkesag – ligesom det var tilfæl-
det med grusgraven og genbrugsbutikken.
Ved at gå ind i lokaludvalget er du med til at opfylde vores formål, som er:

•  at medvirke til det brede samarbejde mellem beboere 
og foreninger i lokalområdet.

• at påtage sig opgaver, som i henhold til beslutninger i 
Byrådet delegeres ud til lokaludvalget.

• at tage eller støtte initiativer, som gør det attraktivt at 
bo i området.

•  at synliggøre lokaludvalgets arbejde. Blandt andet 
igennem Gelsted Bladet.

Lokaludvalget mødes ca. 1 gang om måneden, og møderne forløber i en 
konstruktiv og uformel atmosfære.
Er du interesseret, så tøv ikke med at kontakte mig, og gerne inden valg-
mødet, som holdes tirsdag den 16-02-2010 kl. 19.00 i ”Bølgen” på Gelsted 
Skole.

Irene R. Jensen
Formand for Gelsted Lokaludvalg
Tlf.: 2261 8372
rojek.jensen@get2net.dk  

Nyt fra lokaludvalget
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Oktoberfest i Gelsted

Bestyrelsen havde travlt hele lørdagen 
med at pynte op og lave mad. 

Menuen bestod af sildemad og jæger-
schnitzel. Hertil hører store fadøl i ½ og 
1 liters glas. 

De Fynske Tyrolere sørgede igen for 
musikken under spisningen, og da Copy 
Band måtte melde afbud p. gr. af syg-
dom kom Røverbandet og spillede op til 
dans efter kaffen. 

Lørdag den 31. oktober holdt Støtteforeningen for 
Gelsted forsamlingshus oktoberfest. 

Dette gjorde de rigtig godt så alle var i 
feststemning og der blev danset på livet 
løs .
Formanden for Gelsted Forsamlings-
hus Svend Thorup fortæller, at der var 
78 gæster ,hvilket var næsten udsolgt , 
og det er dejligt vi kan samle så mange 
mennesker, der vil støtte det lokale for-
samlingshus.
 

Bestyrelsen har derfor besluttet at gen-
tage succesen den 30 oktober 2010. Så 
sæt kryds i kalenderen og tag venner og 
bekendte med . Så vi igen kan få en sjov 
og hyggelig aften med endnu flere men-
nesker. 

Hilsen 
bestyrelsen.
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Kære forældre 

Hermed en orientering om 
klubtilbudene i 

Gelsted-området. 

Klubtilbudet til unge i Gelsted har - 
indtil nu - bestået af Klub 79. 
Fra september er der to klubtilbud 
til unge i Gelsted! 
 
Lidt historie 
Middelfart Ungdomsskole overtog 
ansvaret for Klub 79 pr. 1. januar 
2008. Vi opdagede hurtigt, at klub-
ben i meget høj grad trængte til en 
”opfriskning”. 
Vi har anvendt meget tid på at lede 
efter nye lokaliteter til Klub 79. 
Efter mange forsøg viste der sig 
pludselig en mulighed på Gelsted 
Skole.  
 
To klubber 
Samtidig med at der viste sig 
mulighed for at lave en ny klub på 
Gelsted Skole, blev vi opmærksom 
på, at det kunne blive vanskeligt 
at få aldersgrupperne til at fungere 
sammen. De ret ”gamle” unge i 
Klub 79 og så helt nye unge i 7. 
klasse. 
Det var vigtigt at få signaleret, at 
vi ville ”starte på en frisk” i den 
nye klub.  
 
Vi besluttede derfor: 
•  At etablere en helt ny klub for 
unge i 7. - 9. klasse  
•  At opfriske den eksisterende 
klub (Klub 79) for unge efter 9. 
klasse 
 
Start på en frisk … ny klub i Gel-
sted 
Den 20. maj afholdt vi en proces-
dag for unge i 6., 7. og 8. klasse 
på Gelsted skole, samt 6. klasse på 

Tanderup Skole - de kommende bru-
gere af den nye klub og af Ung-
domsskolens øvrige tilbud. 
Dagen blev gennemført i samarbejde 
med Gelsted Skole og Ungdomsrin-
gen.  
Det overordnede formål med den nye 
klub er at tilbyde målgruppen mulig-
heden for et godt og udviklende fri-
tidsliv i deres lokalområde i en klub, 
hvor de er med til at præge både 
indretning, aktiviteter og sociale spil-
leregler. 

Vi ville gerne skabe ejerskab til den 
nye klub ved at inddrage de kommen-
de medlemmer inden klubben åbner, 
sådan at personalet kender de unges 
forventninger og ønsker til, hvad der 
skal ske i klubben. 
Det blev en udbytterig formiddag. 
De unge havde rigtig mange bud på 
aktiviteter i klubben og i Ungdoms-
skolen.

”DeUngesKlub” 

De unge i klubben har i øvrigt 
besluttet, at klubben skal 
hedde ”DeUngesKlub” – ja, det 
skal skrives således 

Start på en frisk … 

Klub 79 

Klub 79 friskes op i den nærmeste 
fremtid. Der er dels tale om en 
hel konkret opfriskning (maling, 
nye møbler m.m.) men også en 
opfriskning i retning af nye tilbud, 
nye 
samværsformer osv.  
Det er hensigten at inddrage klub-
medlemmerne i så høj grad som 
overhovedet muligt.  
Klub 79 skal stå klar til den nye 
sæson - som startede i september. 

Klubleder Jimmi Madsen udtaler:

Der er en rigtig god stemning i 
klubben. De unge hygger sig.
Lokalerne er gode, med en fin for-
deling med plads til de rolige og 
de ”vilde” samt spillenørderne.
Medarbejderne fungerer fint sam-
men, hvilket også bidrager til den 
gode stemning.

Det var desuden spændende at 
se deres bud på ”Hvordan vi skal 
behandle hinanden - spilleregler” 
og deres bud på medbestemmelse 
i klubben.
Den nye Klub skal stå klar til den 
nye sæson - som startede i Sep-
tember.
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Når man som jeg flyttede fra en del af landet til en anden, er der altid nye 
spændende ting, som man af en eller anden grund ikke er stødt på før. 
Sådan var det også, da vi for lige nøjagtig 6 år siden flyttede til Håre. Her 
mødte jeg nye venner, der viste mig hemmeligheden bag det stråtækte hus, 
kalkede vægge og bindingsværkstømmer til at holde det hele sammen med, 
og nye ting dukker op hvert år.
I år var det æblehøsten. Hvert år når vi til den tid, hvor æblerne følger 
tyngdeloven og forsøger at sprede kærnerne. Store mængder af æbler lig-
ger som et bedetæppe under træerne 
og venter på deres skæbne. Jeg kan 
huske, at jeg som barn i København, 
cyklede mange kilometer med min 
far, for at hente en pose nedfaldne 
æbler der kunne strække kostpen-
gene, og for at få så lækre retter 
som æblegrød, æbleflæsk, æblekage. 
Hver en stump blev brugt, og duften 
ledte opmærksomheden hen i mod, 
at nu - var det snart jul.
I Husby var i det i år den 10. okto-
ber, som var den årlige presse-dag. 

Erling og Karin har i en årrække inviteret 
venner til at benytte deres nu ca. 60 år 
gamle æblepresse fra Rynkeby. I 1953 
overtog den 33-årige Dagmar Andrea-
sen Rynkeby Mosteri fra sin mor Inger 
Lykkegård, hvorefter de gamle presser 
blev udskiftet, og en af dem var heldig 
at havne i Husby til et gyldent otium.
Vi ankommer i hold og bliver budt vel-

kommen med kaffe og en lille en, hvorefter æblerne hældes op i store kar, 
og bliver grundigt vaskede. En raspemaskine i laden knuser æblerne til en 
slags grød, der bliver skovlet op i en hørdug, pakket sammen og lagt i træ-
rammer. Ca. 10 rammer passer ovenpå hinanden, og stemplet bliver skruet 
fast på toppen. Håndsvinget bliver ivrigt drejet og den friske æblesaft løber 
direkte ned i store medbragte plastic dunke.  Efter en dejlig dag hurtigt 
hjem og drikke et glas frisk æblejuice.
Det var en fornøjelse at nyde naturens rigdom, på en så direkte og udbyt-
terig måde.

Pressefrihed i Husby

Regnelæreren: ”Hvis din bror har 5 
æbler, og du tager to af dem, hvad 
får du så?”
”En på siden af hovedet”! svarede 
Peter! Ole Vagn Larsen   Hovvej 23 , Håre   - 5591 Gelsted

 
Hvordan skal vi behandle 
hinanden? - spilleregler  

 
Her er de svar som de unge 

gav den 20. maj: 
 
• Alle skal ha’ det sjovt 
• Man skal være søde ved hinan-
den 
• Man skal behandle hinanden som 
man selv vil behandles 
• Sige undskyld hvis man har gjort 
noget dumt 
• Acceptere de andre 
•  Ikke slå – snak pænt 
• Alle skal ha’ det godt og ikke føle 
sig udenfor 
•  Ingen skrigen 
•  Ingen mobning (mange genta-
gelser) 
•  Ingen vold (mange gentagelser) 
• No whine 
•  Lad være med at sige åndede 
ting til hinanden 
•  Ingen vold – gå imellem og 
beskytte uden vold 
• Mobning = UD 
• Åben, klar og venlig 
• Tænke på andre 

Gelsted seniorklub 
holder julepause.

Julemiddag på Holmegårdens 
seniorlokale onsdag d. 16 decem-
ber, og starter igen onsdag d. 6 
januar 2010 kl. 9.00. God jul.
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GELSTED KRO
- Alle pengene

værd!

Ring og hør hvad vi kan gøre for din fest

TLF. 64 49 10 68

...det
ved vi på
Gelsted
Kro

Derfor har vi ing
en knald tilbud...

Kun fantastisk mad

til fornuftige priser

PRIS OG
KVALITET HÆNGER

SAMMEN

Så var der kommunal valg
Der var god stemning og mange gange 

lange køer ved stemmeboksene, 
på Gelsted Skole til kommunalvalget.

Nogle havde deres person-
lige vejledere med i boksen

Hold da op .....
nogle lange lister

Der bliver foldet stemme sedler ud af de til-
forordnede.

- Og der bliver 
talt stemmer.
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Der var mange spændende boder med 
flotte og kreative ting. Juledekorationer, 
adventskranse, juletræer/gran, keramik, 
glaskunst, malerier, smykker og hjem-
melavet saft og småkager. 

Indslev Bryggeri havde en bod hvor man 
kunne prøvesmage og købe deres for-
skellige øl. 

GENBRUGSBUTIKKEN      GELSTED                                                                              
                                                                                         Åbningstider   
Telefon  64491999                                                                  Mandag      9,00 – 12,00
Mobil       26219706                                                             Tors – fredag   10,00 – 17,00 
Mobil       60294439 ( efter kl. 17.00 )                                         Lørdag      10,00 – 15,00
                       Dødsboer .m.m modtages evt. afhentes

www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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Julemarked i Brende Mølle
Lige så snart man træder ind ad døren 
til Brende Mølle emmer alt af jul. Man 
møder duften af gran, gløgg og hjemme-
bagte vafler.

Igen i år var weekenden godt besøgt og 
mange gik hjem med nye juleideer.

Trængte man til en fodbehandling inden 

den travle juletid, var Vivi klar til at 
man kunne booke en tid.

Hobbyklubben
Hobbyklubben, der er for friske piger og drenge 
mellem 10 og 18 år starter nye hold i uge 2. - 

2010.

Tirsdag er der porcelænsmaling
Onsdag porcelænsmaling og glas formning
Torsdag er der forskellige hobbyarbejder for de største 
børn/ unge hvor der vil blive mange forskellige ting 
vi vil prøve.. f. eks. Papirflet hvor der flettes kurve og 
tasker af gavepapir, avispapir og tapet. Vi vil også lave 
ting og sager af gamle traktorslanger, filte tørklæder 
og andet, lave billeder af glas og meget mere.

Alle dage arbejdes der fra kl. 15:00 til 17:00 i klub-
bens lokaler på Holmegården.

Tilmelding til Kirsten på tlf.: 30352995

I hobbyklubben laver vi børn/voksen værksted den sid-
ste lørdag i månederne januar, februar, marts og april. 
Pris for deltagelse 50 kr. + forbrug. 

Ring for nærmere information og tilmelding til Kirsten 
på tlf.: 30352995 

Alle er velkomne
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Gelsted Hallens
Cafeteria

Tlf. 64 49 18 69

Jesu´ fødselsdag?

Det er blevet julekalendertid. TV 2 har valgt at genud-
sende julekalenderen fra 2003: Jesus og Josefine. Efter 

min mening en af de bedste 
julekalendere, der er lavet. 
Så er det dejligt at have 
minikonfirmander i decem-
ber. Hovedpersonen Josefine 
har fødselsdag juleaften og 
det  er hun meget utilfreds 
med. For hendes fødselsdag 
kommer til at stå i skyggen 
af Guds Søns fødselsdag. 

Derfor vil hun gerne flytte Jesu fødselsdag til om somme-
ren, så hun kan have sin fødselsdag i fred.

Og faktisk er det ikke meget forlangt, i betragtning af at 
fødselsdatoen for Josefine er langt mere sikker end for 
Jesus. Josefine har sin fødsels- dåbsattest, hvor der står, 
hvornår hun er født. Sandheden er, at der ikke er nogen, 
der med sikkerhed ved, hvornår Jesus havde fødselsdag; 
hverken hvad gælder dato eller årstal.
Sandsynligvis er Jesus ikke født i år 0 og sandsynligvis 
er han født om sommeren. De fleste moderne bibel- og 
historieforskere mener, at han er født mellem år 4 og 7 
før år 0. Jamen kan det virkelig være sandt? Ved vi ikke 
engang det? Hvad siger biblen?
Ingen af evangelierne omtaler direkte noget om Jesu fød-
selsdag. 
Det er Mattæus og Lukas, der fortæller om Jesu fødsel og 
de nævner hver især kun indirekte, hvornår han er født – 
og så er de ikke engang enige. 
Det var ganske enkelt sådan, at i Israel på Jesu tid fejrede 
man ikke fødselsdage, så også af den grund kender man 
ikke Jesu rigtige fødselsdag. Det var først i 300 tallet, at 
kirken ønskede, at man kunne fejre Jesu fødselsdag, for i 
resten af den antikke verden var fødselsdage en stor begi-
venhed. Derfor valgte man i den vestlige kirke at lægge 
fejringen af Jesu fødselsdag på den 25. december, hvor 
man fejrede solhverv. På den måde blev Jesu fødsel også 
knyttet symbolsk til solen, der bryder frem og vinder over 
mørket.

I Danmark var det, inden kristendommen kom til landet, 
en hedensk skik at fejre solhverv med en fest, hvor man 
spiste god mad og drak masser af mjød. Festen marke-
rede, at det nu blev lysere, og at foråret var på vej.

Med kristendommens indførelse i Danmark blev den 
hedenske solhvervsfest med tiden til en kristen jule-
fest og flyttet til d.25.december. Denne skik med at 
spise god mad lever i dag i bedste velgående, hvor 
julefesten stadig bliver fejret på behørig vis med et 
festmåltid, der for nogle af os giver oppustede maver 
fra vi stønnende rejser os fra bordet og dårlig samvit-
tighed når vi stiger op på vægten juledag. 
Dagen til minde om Jesu 
fødsel er altså fastsat til 
den 25.december. Den er 
den dag, vi I kirken har 
valgt at fejre fødslen af 
Guds søn, som vi altså i 
øvrigt ikke kender præcist. 
Når vi i Danmark tager for-
skud på glæden og fejrer 
juleaften d.24.december, 
skyldes det et levn fra den 
katolske tid. Før reforma-
tionen i 1536 var juleaften 
en vågeaften, hvor man 
som from kristen skulle 
holde sig vågen til midnat, 
så man kunne deltage i den 
vigtige kristmesse. 
At man går i kirke juleaften er en forholdsvis ny tra-
dition, der opstod i begyndelsen af 1900-tallet – og 
som for alvor er blevet udbredt de sidste 30-40 år. 
Den 24.december har ikke status af helligdag ligesom, 
1. og 2.juledag. I kirkerne er den 25.december stadig 
den ”rigtige” dag, hvor man fejrer Jesu fødselsdag. I 
gamle dage var 1.juledag dagen, hvor man gik i kirke 
om morgenen og det var den egentlige julegudstjene-
ste.
Også her i Gelsted er det den folkelige gudstjene-
stefejring af Jesu fødselsdag der har langt de største 
besøgstal. Vi elsker at gå i kirke juleaften og derfor 
er der også i år to gudstjenester i Gelsted Kirke d.24.
december: Den første er klokken 14 00 og den sidste 
er klokken 16 00
Vel mødt og glædelig jul
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Kirkebilen

Kirkebilen kører til hver
 eneste Gudstjeneste.

Den er gratis. Bestil dagen før 
hos Gelsted Taxi på: 64491430 

Gudstjenestetider for Gelsted Kirke

Konfirmationer i 2010

Der er i år 30 konfirmander på ét 
hold. Og de skal alle konfirmeres 
d.25.april 2010. Det betyder, at 
holdet bliver delt i to. Det ene 
hold konfirmeres klokken 9 30. 
Det andet klokken 11.30.
Søndag d.6.december klokken 
14 00 er der familiegudstjeneste 
i Gelsted Kirke. Minikonfirman-
derne går Lucia. Gudstjenesten 
står naturligvis i julens tegn. Vi 
synger traditionelle og nye jule-
salmer og så er der historie. 
Alle er hjertelig velkomne.

Søndag 29-11-2009       11:00   Dorthe Stæhr Nielsen     1. søndag i advent
Søndag 06-12-2009       14:00   Dorthe Stæhr Nielsen     2. søndag i advent
Søndag 13-12-2009       09:30   Dorthe Stæhr Nielsen     3. søndag i advent
Søndag 20-12-2009       09:00   Jens Rothmann              4. søndag i advent
Torsdag 24-12-2009       14:00   Dorthe Stæhr Nielsen     Juleaften
Torsdag 24-12-2009       16:00     Dorthe Stæhr Nielsen     Juleaften
Fredag  25-12-2009       09:30   Dorthe Stæhr Nielsen     Juledag
Lørdag  26-12-2009       11:00   Dorthe Stæhr Nielsen     2. Juledag
Søndag 27-12-2009       09:00   Lars Højland              Julesøndag
Torsdag 31-12-2009       16:00   Dorthe Stæhr Nielsen     Nytårsaften
Søndag 03-01-2010       14:00   Anders Ellebæk              Helligtrekonger
Søndag 10-01-2010       09:30   Dorthe Stæhr Nielsen     1. søndag e. H.3.K
Søndag 17-01-2010      11:00   Dorthe Stæhr Nielsen     2. søndag e. H.3.K.
Søndag  24-01-2010       09:30   Dorthe Stæhr Nielsen     3. søndag e. H.3.K.
Søndag 31-01-2010       09:30   Dorthe Stæhr Nielsen     Septuagesima
Søndag 07-02-2010       11:00   Dorthe Stæhr Nielsen      Seksagesima

FRA KIRKEBØGERNE
Døbte:

William Bæch-Laursen
Søndergade 10, Gelsted
Døbt 18.oktober 2009

Simon Wænnerstrøm Larsen
Birkehøjvej 5, Gelsted
Døbt 22.november 2009

Merle Bern-Rasmussen
Søndergade 64, Gelsted
Døbt 22.november 2009

Døde i Gelsted sogn
eller begravet fra
Gelsted Kirke

Anette Sørensen
Tjørnevej 14 A, Gelsted
Død 26.september 2009 

Ellen Nielsen
Anlægsvej 15F, Ejby
Død 28.september

Verner Bernhard de Place
Søndergade 127
Død 1.oktober 2009

Kurt Risum Hansen
Toftevangen 45, Gelsted
Død 26.oktober 2009

Hanna Mejlsing
Fredensgade 7, Gelsted
Død 2.november 2009

Jens-Erik Villy Peder Rasmussen
Pilehaven 84, Assens
Død 8.november 2009 

Kurt Hansen
Fredensgade 41B, Gelsted
Død 12. november 2009
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Mormonerne i Lunge
I midten af 1800-året gik der en 
vækkelse hen over landet. Fra 
Saltsødalen i Utah, Amerika sendte 
mormonsekten 5 missionærer til 
Norden for at finde proselytter 
(omvendte) til at tjene missionens 
interesser. Lokkemidlet var gratis 
jord til alle, et løfte om at være 
med i paradiset Zion ved Saltsøen 
og garanti for, at alle var sikret en 
plads i himlen efter døden.  Mis-
sionærerne var godt organiseret og 
gik i høj grad efter fattige familier 
med mange børn. Norge og Sverige 
nægtede disse missionærer ind-
rejse, men Danmark havde i året 
1849 vedtaget Grundloven, som 
gav plads til religionsfrihed. Derfor 
kastede missionærerne sig over 
Danmark og Gelsted sogn fik også 
besøg. 
 
Mouritz Gotthold Krag, sognepræst 

i Gelsted i 
over 40 år, 
kæmpede en 
brav kamp 
mod dette 
"uvæsen", 
som ville 
ødelægge en 
ellers vel-
fungerende 
menighed. 
Han har 
efterladt 
en lang og 

spændende beretning om mormo-
nernes indtog i Gelsted sogn, nær-
mere bestemt i Lunge. Han skriver: 
" Kun lidet anede jeg, at secteer-
ånden skulle finde vej, også til 
disse egne og angribe nogen af den 
mig betroede hjord. 
Alligevel er dette sket, idet at to 
unge mennesker den 21. februar 
1854 kom hertil fra Nørrejylland 
og fandt tilhold hos en husmand i 
Lunge By, hvor de straks begyndte 
at udbrede Mormons lære. De blev 
også modtaget af et par andre 

familier, hvor de holdt møder for en 
del personer af begge køn. Oven-
nævnte husmandsfamilie gik over til 
deres tro og lod sig døbe af den ene 
mormon i en mergelgrav på byens 
mark, hvilket skete i marts måned 
med tommetyk is på vandet. Bapti-
zanderne gik ud med klæder på og 
lod sig neddykke i vandet, hvorpå de 
løb hjem og blev tildelt mormonernes 
nadver efter deres vis."
 
Pastor Krag, som i en periode havde 
været syg, havde, da han atter var på 
højkant ikke til sinds at give slip på 
"sine" sognebørn, så han besøgte de 
samme huse, som mormonerne havde 
agiteret i. Ved forelæsning af udvalgte 
bibelsteder forsøgte han at modbevise 
"indtrængernes" udlægning af deres 
bibel, som han må have haft kendskab 
til. Han gjorde kraftigt opmærksom på 
"hvilke ulykkelige og sørgelige følger 
såvel i åndelig som timelig henseende 
overgangen til denne sect kunne føre." 
Både fra prædikestolen og i skolen 
advarede han imod dette "kætteri" og 
fik efter eget udsagn god opbakning 
i menigheden. Han forsøgte sig også 
med en direkte konfrontation med 
de to missionærer, men de afslog at 
mødes med præsten. De havde godt 
fat i familien i Lunge, af og til i sel-
skab med unge "fruentimmere" og de 
forsøgte "så hemmeligt som muligt 
at gøre flere proselyter her i sognet". 
At mormonerne tillod polygami under 
dække af, at det både var tilladt i 
Abrahams tid og var Kristis eget ord 
tændte virkelig advarselslamperne 
både i Danmark og i Amerika. Flerko-
neri var ikke tilladt i Danmark og blev 
da også afskaffet i Amerika i 1890.
 
En ung pige i Lunge var ved at blive 
omvendt, og Krag talte straks med 
hendes far "en oplyst og retsindig 
almuemand", og det lykkedes dem i 
fællesskab at snakke hende fra "over-
gangen". Han besøgte flere gange 
mormonen i Lunge, men alle forsøg 

på at få ham tilbage i folden slog 
fejl. Det skulle blive værre endnu. 
Mormonen ville ikke tillade sin dat-
ter at gå i skole, han søgte om 
fritagelse, men fik afslag. Han var 
af den opfattelse, at pigen kun var 
pligtig at give møde ved de halv-
årlige eksamener og holdt pigen 
hjemme. Det kostede dagbøder for 
hver forsømt skoledag. Mormonen 
holdt på sit, ville ikke betale, og 
sagen nåede helt op i kultusmini-
steriet. Næste udspil var, at han 
selv ville undervise pigen derhjem-
me. Det var muligt, men han skulle 
bevise sin "lærerdygtighed" ved at 
aflægge en prøve. Han udeblev dog 
fra prøven med den begrundelse, 
at han skulle til møde med sine 
trosfæller selvsamme dag og med-
delte, at han ikke agtede at skifte 
mening. Pastor Krag traf senere 
pigen på en embeds-rundtur på en 
mark, hvor hun vogtede en ko. Hun 
kunne fortælle, at hun fik under-
visning derhjemme, at hendes far 
havde forbudt hende at søge sko-
len, og at hun, efter at være blevet 
døbt mente, at mormonerne havde 
ret. Stridighederne tog til, myndig-
hederne truede mormonen med at 
fjerne datteren og sætte hende i 
pleje hos "en pålidelig mand". Det 
blev endvidere besluttet at udpante 
ham for at få bøderne ind ad den 
vej. Så krævede mormonen dat-
terens kundskaber prøvet før eksa-
men og fik ja. Om hun fik fair play, 
kan man måske nok tvivle på. Her 
er, hvad Krag skriver om prøven: 
"Fejlede stavelsesmålet, 3 fejl i 
retskrivning i een sætning, kendte 
intet til brøk i regning, stod bety-
delig tilbage i skønskrivning, var 
ukendt med det 6. bud og Josefs 
eksempel på kyskhed, kunne ikke 
læse bibelordet udenad ej heller 
forklare dets indhold. I fædrelands-
historie og geografi kunne hun 
ikke give et eneste svar." Fade-
ren bekendtgjorde så, at han ville 
ansætte en privatlærer til datteren, 
hvilket var inden for loven. Myndig-



www.gelstedbladet.dk

11

heder i samlet flok fortsatte med 
at stille krav til familien. Faderen 
indgav som modtræk en klage til 
skoledirektionen over, at "hans dat-
ter i sin tid måtte lide forsmædelse 
og hån af Gelsteds skoleungdom" 
og at han uberrettiget "var blevet 
mulctet af skolebestyrelsen." Sådan 
fortsatte det. Så besluttede myn-
dighederne at gøre alvor af truslen 
om at fjerne pigen fra hjemmet 
og sætte hende i pleje. Mormonen 
havde da været alvorligt syg, og 
det knækkede ham tilsyneladende. 
Han valgte at bøje af. Til stor over-
raskelse erklærede han, "at nu ville 
han ikke længere gøre modstand, 
men lade sin datter herefter følge 
skolen." Det skete virkelig. Den 
8. december 1855 var hun atter i 
skole i 4. klasse (højeste klasse) og 
"deltog med god vilje i undervisnin-
gen". Hun mødte til eksamen kort 
tid efter og forsømte ikke siden. De 
øvrige børn tog godt imod hende. 
Præsten slutter sin beretning med 
at "give sin inderlige tak til kirkens 
herre for den bistand, han lod mig 
viderefares under visse embedssor-
ger, og min bøn om, at menigheden 
ikke skulle tælle flere således forvil-
dede i dens kreds."
 
Mormonen i Lunge valgte at rejse til 
Amerika i marts 1857, og tog inden 
afrejsen afsked med præsten. Det 
var ikke kun mormonerne, som gav 
præsten søvnløse nætter. Moralen 
hos sognebørnene var ved at gå i 
forfald ihvertfald set med pastor 
Krags øjne. I hans dagbog kan man 
læse følgende: "Den fæle uskik, at 
ungdommen flokker sig om aftenen 
på bygaderne, er igen begyndt." Et 
andet sted skriver han: "Slemt svir 
i Kingstrup forbundet med kortspil." 
Og endnu en bekymring: "I Tårup 
opholdt sig en fotograf og en danse-
lærer, der begge skønt middelmådi-
ge capaciteter skulle have søgning. 
Endog voksne karle og piger går i 
danseskole. Til sligt anvendes tid og 
penge." 

Det siger noget om tiden og gør, at 
man måske bedre forstår præstens, 
skolelærerens, skoledirektionens, 
sogneforstanderskabets og kultus-
ministeriets kraftige reaktion på de 
fremmedes indtrængen. Religionsfor-
skelle har alle dage givet anledning 
til konflikter, man kan sagtens drage 
paralleller til nutidens religionskampe.
 
Mit nysgerrighedsgen fik mig til at 
prøve at finde ud af, hvem mormonfa-
milien i Lunge var, hvor de boede, og 
hvordan familien ellers hang sammen. 

Navnet var 
Christen Niel-
sen. Han var 
barnefødt i et 
hus i Lunge og 
efter at have 
tjent forskellige 
steder i landbru-
get fandt han 
sin kommende 
kone, den 14 
år ældre Ane 
Margrethe Jens-
datter medens 

de begge arbejdede på Minendal. De 
blev gift i Tanderup Kirke i 1842 og 
fik samme år deres eneste barn, dat-
teren Karen Marie. Christen havde 
tjent penge nok til at kunne købe sin 
moders hus i Lunge. Konverteringen 
til mormoner gjorde som ovenfor 
nævnt livet surt for familien, som vel 
til sidst blev "frosset" ud af sognet. 
Om familien virkelig kom til Mormo-
nernes rige i Utah, og hvordan det 
eventuelt gik dem derovre, har været 
næste mål for min undersøgelse. Kir-
kebogens afgangsliste i 1857 viser, 
at mormonen i Lunge med kone og 
datter forlod sognet og tog til Frø-
bjerg. Hvorfor tog den til Frøbjerg ? 
Jo, der boede en ven, ligeledes mor-
mon, Hans Christian Nielsen med sin 
familie. Sammen rejste de to familier 
i foråret 1857 med skibet "West-
moreland" til mormonernes rige Zion. 
Et stort slag var det for familien fra 
Frøbjerg, da faderen Hans Christian 
Nielsen døde på vejen over prærien til 

Saltsøen i Utah. 
Familien fra Lunge boede i begyn-
delsen i Salt Lake City, men dat-
teren Karen Marie blev plaget 
i en sådan grad af polygame 
ægteskabstilbud, at de flyttede til 
Ephraim. Hun fik nu alligevel ikke 
lov til at "gå fri" længe, i 1859, kun 
16 år gammel, giftede hun sig med 
Morten Rasmus-
sen fra Brænde-
kilde. Allerede 
små 9 måneder 
efter giftemålet 
fik parret deres 
første barn. 

Da Karen Marie 
døde i år 1900, 
kun 57 år gam-
mel, havde hun 
født yderligere 
12 børn. Hendes 
far Christen Nielsen levede fuldt 
op til mormonernes leveregel om 
flerkoneri. Ud over sin medbragte 
kone fra Lunge, Ane Margrethe, 
giftede han sig i Utah med Margre-
the fra Maribo, Marie Augusta fra 
Rynkeby og Martha fra Lunge. Da 
han lukkede sine øjne for sidste 
gang den 11-12 1880 efterlod han 
sig 4 koner, en hel del børn og rig-
tig mange børnebørn. Hans første 
kone fra Lunge, Ane Margrethe, 
døde 16-3 1883, ligeledes i Mount 
Pleasant i Utah.

Kilder: Pastor Mourits Gotthold 
Krags Sognekrønike og Topografi 
samt indberetninger til myndighe-
der. Landsarkivet i Odense. Eget 
arkiv. Folketællinger, Kirkebøger 
på nettet. Mormonernes Family 
Search. Billedet af Krag er fra 
Lokalhorisk Arkiv i Brenderup. Bil-
lederne af Christen Nielsen og dat-
teren Karen Marie i Lunge er udlånt 
af Margit Egdal. En stor tak for det. 

Venlig hilsen Hans Jensen, Nørre 
Aaby.
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I SuperBrugsen har DU valget, vi har udvalget!!!!

Husk til  julefrokosten
Delikatessen tilbyder....  Juleplatter  -   Juleanretning  -  Smørrebrød
- Kom ind og få en brochure, eller en snak med personalet om dine ønsker.

Årets julegaver 2009 .............
 COOP NETTORVET   1000- vis af gaveideer....
 
Har du fået kataloget? ellers kom ind i SuperBrugsen og hent et, 
eller klik ind på www.nettorvet.dk, hvor du også kan deltage i en jule-
auktion, og en kæmpe julekonkurrence med masser af præmier, f.eks. 
skiferie for hele familien.
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Iso – iT miljø & sikkerhed, tilbage i Gelsted.

Når ordene Arbejdspladsvurdering- kaldet APV kom-
mer på tale, så ved alle indenfor erhvervslivet hvad det 
handler om. Det samme gør sig gældende, når det dre-
jer sig om de røde, gule eller grønne Smileys. Så er det 
Arbejdstilsynet der har kvitteret med en af disse i for-
bindelse med deres besøg i en virksomhed. Der er hel-
ler ikke tvivl om, at det er den grønne Smiley som man 
skal gå efter, og at det er den røde man skal undgå.
For mange små og mellemstore virksomheder er situa-
tionen ofte den, at det kniber med egne ressourcer, når 
det daglige arbejdsmiljø skal håndteres. Derfor er det 
vigtigt, at man en gang for alle finder ud af hvem der 
skal tage sig af opgaven, og hvad det er der skal iværk-
sættes. At der er mange love og regler som man skal 
forholde sig til kan ikke bortforklares. Lige derfor blev 
der plads til vores virksomhed. Vi påtager os det ansvar 
der ligger i at få sammensat lovgivning og praktiske 
gøremål omkring kundens arbejdsmiljø, så det fungerer 
i virksomhedens hverdag samtidig med at det lever op 
til lovkrav.

For at få sund fornuft bygget ind i den praktiske opgave 
der ligger i at få ovennævnte lovgivning og gøremål 
på plads, har vi ganske enkelt pakket alt det man skal 
gøre sammen i en Iso-iT Grundpakkeløsning til arbejds-
miljø. Denne Grundpakke er ” værktøjet ” som gør 
at både kunden og vi sparer mange ressourcer. Rent 
praktisk foregår det ved at vi mødes med kunden, hvor 
vi rådgiver og tingene bliver igangsat. Så laver vi en 
mappe med alle de papirer som kunden har brug for ud 
fra den branche han tilhører. Vi afslutter med afholdelse 
af et sikkerhedsmøde med deltagelse af sikkerhedsre-
præsentanterne. Sammen med den ledelsesansvarlige 

får de lært hvordan det daglige arbejdsmiljø skal styres 
fremover. Det er overraskende nemt, når man lige får 
den rigtige starthjælp. På prissiden har vi til gengæld 
ingen overraskelser. Vi kører med faste priser på vores 
rådgivning.

Til spørgsmålet om hvilke typer af virksomheder der 
skal have iværksat et dagligt arbejdsmiljø må svaret 
være: Så godt som alle brancher. På Arbejdstilsynets 
hjemmeside www.at.dk  kan man finde en oversigt. 

Inden for landbruget har vi tilføjet vores grundpakke-
løsning et materiale som forenkler det arbejde der skal 
gøres, når maskiner og udstyr årligt skal tjekkes. Fra 
vores mand i marken her får vi meldinger om, at det 
materiale også er faldet i rigtig ” god jord ”

Hvad enten man vil eller ej, så er arbejdsmiljø i dagens 
Danmark en opgave som skal løses, så det kan spille 
sammen med virksomhedens daglige ledelse.
Vi vil gerne være jeres medspiller her. Vi er på vores 
kunders vegne stolte over at langt de fleste af dem som 
er blevet screenet af Arbejdstilsy-
net, har fået den grønne Smiley. 
Vi har det også godt med at vore 
medarbejdere nu løser opgaver 
for kunder i hele landet. 

Vi har en hjemmeside som fortæl-
ler mere om, hvad det er vi kan 
tilbyde på området miljø og sik-
kerhed. www.iso-it.dk 

Laila Chemnitz.
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leveringstiderne kan overholdes.
 
MKJ Ventilation overtog bygningerne, 2500 m2, og den 
industriklare jord, ca 2 Ha. - 1. maj i år. Pladsen frem-
står nu rydelig, idet sælger brugte 14 dage på at køre 
industriaffald mv. der var samlet gennem årene, væk.
 

Der er renoveret en del, 
idet der er sat nye porte 
i, og en del af taget er 
fornyet.  700 m2 af byg-
ningerne er taget i brug til 
virksomhedens værksted 
og lager af ventilations-
komponenter.
Resten af bygningerne er 
tænkt til 4 - 5 lejemål, i 

rumstørrelser op til 800 m2.
Så --- lige nu i interviewet, kaldes Michael Beyer til 
Vejle --- der er problemer med vand i et system --- så 
måske er en ny ordre på vej? ---
 
Held og lykke med den nye virksomhed!

Tanderup
Vognmandsforretning I/S

Tanderupvej 60 - 5591 Gelsted

Flf. 6478 1083

Fax. 6478 1023

Erik - Mobil : - 2082 3083
Flemming - Mobil : 2081 4083 

V/ Margit Christensen 
Grønnegade 26  5591 Gelsted 
TLF. 64 49 18 28 

GelstedBladet ønsker 
alle en rigtig glædelig jul. 

Hønnerup Hovgård Mosteri, der efter mostproduktio-
nens ophør, har stået tom en årrække, og senere har 
huset Odense Palledepot i mange år, er nu trådt ind i 
en ny funktion, - med oversskriften : MKJ Ventilation:
 

Virksomheden MKJ Ventilation blev etableret i 2007, 
- og er ejet af Michael, Katrine og Jeppe Beyer = Far, 
datter og søn - derfor MKJ.
 
Der leveres og installeres komplette industriventila-
tions- og lakeringsanlæg, - store og små, - ligesom 
trykluft og vacuumanlæg leveres og serviceres over 
hele Danmark. Det største autolakeringsanlæg, der er 
installeret, er i Kolding, og har en kapacitet på ca. 250 
biler i døgnet.
 
Tidligere beskæftigedes der i firmaet op til 16 med-
arbejdere, - men nu er der 4 faste, - og når der er 
travlhed, bliver der lejet ekstra mandskab ind, så 

Vidste du det..
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Gasværksvej 2, 5500 Middelfart
Tlf. 64 41 56 56 · ml@fogl.dk

Søndergade 139 · Lunghøj · 5591 Gelsted
Tlf. 64 46 17 88 · pf@fogl.dk

www.fogl.dk

64461788.indd   1 24/02/09   15:09:49

Gelsteds herre senior på 1 pladsen 
i nyt spilletøj.

Gelsteds herre senior, ligger i efterårsæsonen 
på 1. pladsen i serie 2. Det bedste resultat i 
mange år og med en god stor spillertrup er 
muligheden for oprykning til serie 1 i foråret 
indenfor rækkevide. 

Det bliver spændende at følge herrerne i for-
årssæsonen, hvor det forsat er Preben Knud-
sen der træner holdet. 

Herre serie 2 holdet har fået nyt spilletøj og 
træningsdragter sponsoreret af Fynbotømme-
ren og Middelfart Vinduespolering.
  
Britta Jensen
Fodboldafdelingen

Indefodbold
Der spilles indefodbold i Gelsted hallen i november, 
december, januar og februar måned.
Der er stadig plads til flere spillere, så mød op i hallen, 
hvis du vil være med.
 
Træningstider indefodbold 
Fredag kl. 15.30 til 17.30  U9 til U14 piger og drenge
Fredag kl. 19.30 til 22.30  Dame og Herre senior  (fra 
16 år)
Seniorerne træner sammen med Fjelsted/Harndrup

Lørdag kl.  8.00  til 10.00   U12 til U14 piger og drenge
Lørdag kl. 10.00 til 12.00   U5 til U11   piger og drenge
 

Husk Gelsted stævnet for ungdomshold 
den 12. og 13. december.

 
Kontingent for indefodbold 2009/2010
U-5 til U-8   (årgang 2005 - 2002) piger og drenge  
100,00 kr.
U-9 til U11  (årgang 2001 - 1999)  piger og drenge  
150,00 kr.
U12 til U14 (årgang 1998 - 1996)  piger og drenge  
200,00 kr.
 
Hvad betyder U9 ?  Det vil sige børn som er født i år 
2001 og som bliver 9 år i fodboldsæsonen.
Hvis du er født i år 2000, men går i klasse med årgang 
2001, må du også være med sammen med U9.

Du kan selvfølgelig også vælge at spille sammen med 
årgang 2000. 
Det er op til dig selv at afgøre, du skal bare huske at 
fortælle træneren, hvis du spiller på klassedispensation.

Træneren skal have en klasseliste, hvis der bruges 
spillere på klassedispensation.
 

Med venlig hilsen
Gelsted G & IF
Britta Jensen
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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

For 3. gang blev der lørdag d. 21 november. 
afholdt julemarked i Forsamlingshuset. 
Det var støtteforeningen, der stod for 
arrangementet, og 30 boder var tilmeldt. 

Publikum viste stor interesse for Nisser og Nis-
seting, adventskranse og dekorationer - blandet  
mos - mosbamser og andet julepynt. - Men også 
smykker, kransekager, konfekt, samt rengørings-
artikler og børster havde fundet vej til huset. - Der 
blev serveret gløg og æbleskiver, samt tarteletter, 
så der var noget for enhver smag. Her var også 

julemusik med Kjeld Christensen ved harmonika-
en. Udenfor var der salg af juletræer og pyntegran. 
- Vi siger tak til de mange firmaer der har sponso-
reret gaver til vort lotteri. - 
I den forbindelse er der gevinster, der kan afhen-
tes hos formanden Svend Thorup 
Søndergade 79 i Gelsted, på blå nr. 52.59.65, 
grøn nr.38.54, - gul nr. 20, - rød nr. 38.

Julemarkedet 2009 i Gelsted Forsamlingshus!

           Tusind tak og på gensyn 2010. 

mvh Støtteforeningen for Gelsted forsamlingshus.. 
 
Ligeledes tak til alle sponsorerne - Gelsted superbrugs - 
Gelsted slagteren - Gelsted VVS
Gelsted tømrer-snedker v. Johny - Lauge Tøndering v. Tom-
my - Gelsted Taxi - XL Gelsted
Gelsted Kro - Gelsted Pizza - Tømrer-snedker Lebæk - Tøm-
rer-snedker FH Byg - Rema Ejby
Ejby Brugs - Ejby Herremagasin - OK benzin Ejby - Hop-
buhri tøj Ejby - Flemming Bager Ejby
Guldsmedene Any Time Ejby - Kiss Ejby - Ejby apotek - 
Ejby farvehandel - Ejby fodklinik -
Tømrer-snedker  ETS Ejby - Automester Gelsted - Rishøj og 
Andreasen - Agerstiens fodklinik
Ovethi Dansk dækservice - Rosenkærs VVS - Lunghøj 
Bageri - Møllevejens zoneterapi 
Salon Lena Gelsted - Skallebølle slagtehus.
bn   
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GAS • VAND • VARME • SANITET
Kløvervænget  2, 5591 Gelsted
www.rosenkjaer-vvs.dk

Tlf. 64 49 22 99

BILSYN · BILVASK · BENZIN
Danmarks billigste bilsyn: 290,-

(nemlig 349,- incl. en bilvask til 59,-)

Fyns Drive-In Center
Grønnemose · Gl. Hovedvej 27 · 5560 Aarup · Tlf. 6443 1251

Drivein eller tidsbestilling (BOOK) på www.fynsdrivein.dk

Intet er umuligt! 
Jamen - det er da bare med at komme i gang - og 
det kan gi' resultater. Husets vin hedder "Hedevin" 
og er selvproduceret på Hedestedvej i Lunghøj hos 
de tidligere krofolk, Grete og Verner Nielsen, der 
i 1993 "kom til" - var så heldige - at købe en dej-
lig gammel ejendom og begyndte at lægge deres 
aftægts planer. 
Efter salg af Gelsted Kro i august 2002 blev der byg-
get til og renoveret og de gik i gang med at dyrke 

lidt af de 4½ tdr. land der hører til ejendommen og 
anlægge have. 
Specialafgrøden blev en vingård anlagt foråret 2005 
med 100 vinstokke plantet på et mindre indhegnet 
areal, hvor solen altid vil ramme de lys- og varme-
krævende planter. Sidste år blev det til 50 flasker 
dejlig rødvin og i år bliver et rekordår med ca. 300 
flasker, hvoraf de 42 er hvidvin fra hvide druer, 32 
fra Regent druer og ca. 200 fra den mere hårdføre 
Rondo plante, som er velegnet til det danske klima 
da den er udviklet i Tyskland og kan klare høje minus 
grader. 
Hvert år kommer der 6-8 udløbere på planten der 
gerne vil være 6-8 meter lange, men beskæres til 
2-3 mtr og bindes til espalier trådene i rækkerne. De 
afklippede grene får lov til at formulde mellem plan-
terne og har gødningsværdi. 
Der kan være op til 8 grene pr. plante og på dem 
dannes drueklaserne. Det er bedst med 2 klaser pr. 
gren. Hver plante kan give 4-5 kg. druer. Der bru-
ges ingen kunstig gødning og skal der sprøjtes er 

det med skummet mælk mod meldug - altså 100 % 
økologisk. 
Plukke perioden er midt i oktober (kan variere 
afhængig af vejret). Drueklaserne klippes af og 
druerne afstilkes ved håndkraft, hvorefter druerne 
mases (vi tramper dem ikke med bare fødder i et 
stort kar, men bruger hæn-
derne). Dette forarbejde 
tager for 10 kg. druer ca. 
3-4 timer. I store kar af 
rustfrit stål forgæres der 
ca. 1 uge m/skal, så alle 
de gode farve- og smags-
stoffer trækker ud af bær-
rene. Undlader man denne 
trækning og presser druen 
og sætter til gæring  straks 
kan det blive til hvidvin. 
Efter at "vindruepløret" har 
afgivet sine værdier skal 
den presses i en fra Ita-
lien importeret vinpresse. 
Inden presningen, er der i god tid i karrene tilsat lidt 
gær for at sætte gang i gæringsprocessen når vinen 
hældes på glasballoner. Almindeligvis er der sukker 
i druer avlet i Danmark til at give 7-9 % alkohol og 
der tilsætter derfor ca. 0,17 gram sukker pr. liter for 
hver 1 % man ønsker at forhøje alkohol procenten i 
vinen. 
Med hensyn til afsætning af produktionen = ingen 
problemer. Øvrige familie og venner kan lide vinen, 
men det er stadig hobby og "det er hårdt at være 
vinbonde". 
En spændende beretning om vindyrkning ude på 
Heden, hvor der næsten altid er læ for blæsten (sko-
ven er ved at være vokset til igen efter orkanen i 
1999) og åbent for sol og regn, som fremover stadig 
er ret så vigtig for at få vin nok til en stor families 
forbrug.
 BN

Gelsted krolfklub holder nu vinterferie
til klubben giver besked om genopstart.
Det har været rigtig godt med denne 
blide måde at motionere på.
På gensyn - og God jul.
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Hvor hest og heste-
vogn kom frem på 
gårdspladsen.

I butikken var der 
flot pyntet op med 
mange spændende 
og flotte juleting.

Julekoncerten i Gelsted Kirke i år 
bliver med : JETTE TORP, med pianist,
Torsdag d. 10 december, kl. 19.30.
 
Jette Torp vil tage os med på en 
smuk og stemningsfuld julerejse. 
Repertoiret spænder fra klassi-
ske danske julesamler over nyere 
julemelodier til smukke engelske 
christmas carols.
 
Evt. resterende billetter kan købes 
ved indgang

Pilgrimsvandring – foredrag
Foredrag med pilgrimspræst Elisabeth 
Lidell – 7. januar i Ørslev Kirke kl. 19.00

Pilgrimsvandring. Retræteophold. Åndelig fordybelse. 
Ikonmaleri. Det er som om, der går en åndelig vækkelse 
ind over landet. I al fald er mange gamle spirituelle 
ord blevet trukket op af mølposen, og årsagen er klar: 
Mange moderne mennesker søger – og finder? – svar på 
deres åndelige længsel i den gamle religiøse praksis. En 
af dem, der har været med til at forny de gamle tradi-
tioner er sogne- og pilgrimspræst i Risskov ved Århus, 
Elisabeth Lidell. Hun har gennem de sidste 10 år været 
kendt som pilgrimspræst og har skrevet flere bøger om 
netop pilgrimsvandring. Samarbejdende Sogne har bedt 
hende fortælle generelt om den moderne åndelige søg-
ning og specifikt om pilgrimsvandring. Hvad får man ud 
af sådan en vandring? Og er det egentlig ikke en gam-
mel katolsk tradition?                            Lars Højland

Gelsted Kro ønsker alle en god jul 
og et godt nytår. 

 
Vi glæder os til vi ses 

til endnu et år med liv og glade 
dage på kroen. 

 

 

 

Kom og prøv årstidens menu   
i vores restaurant 

2 retter  160,- 
3 retter 185,- 

 

Vi reparerer også din bil

Husby Auto Storegade 23
5592 Ejby - Tlf. 64781446

Der var også jul i Blomsterstalden....
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Lægehuset:
Søndergade 31.      Tlf. 64 49 10 27
www.gelstedlaegerne.dk 
Lægernes tlf. tid:    8:00 - 09:00
Tidsbestilling:        9:00 - 12:30 
Receptfornyelser:   9:00 - 12:30

Tandlægerne i Gelsted:
Lene Lyst Knudsen,
Mette Shiran,
Joan Brorsbøl,
Tandplejer Marlene Høffer.
Tlf. 64 4910 61.

Gelsted Skole
Gelstedvej 29.    Tlf. 88 88 55 40.

Skoletandplejen
Gelstedvej 29.    Tlf. 88 88 55 55.
S.F.O.                 Tlf. 88 88 55 50.

Gelsted Fjernvarmecentral
Tlf. 64 49 18 60. 
Varmemester: Leif Johansen.
Formand: Jørgen Christensen,
Tlf. 64 49 10 10.

Gelsted Plejecenter
Tlf. 88 32 45 24

Ældreområdet øst:
Tlf. 88 32 45 45.

Gelsted Pastorat - Sognepræsten
Tlf. 64 49 10 96.
Gelsted kirke.    Tlf. 64 49 20 49

Hvepsebo
Tåruplundvej 3.  Tlf. 88 88 54 55.

Kridthuset
Kingstrupvej 150. Tlf. 88 88 54 60.

VESTFYNS DYREKLINIK
Hårevej 61 - Gelsted 
Tlf. 64 79 12 34

BRENDERUP DYREKLINIK
Stationsvej 60 - Brenderup. 
Tlf. 64 44 10 29

Falck:             Tlf. 70 10 20 30

Vagtlægen:     Tlf. 70 11 07 07
 
Politiet Ejby:  Tlf. 64 46 14 48

Alarm:            Tlf. 112.

Gelsted Taxi:  Tlf. 64 49 14 30

GelstedBladet : 
post@gelstedbladet.dk

Gelsted Folkedansere
Gelsted Skoles Aula
Eftermiddagshold :   14:30 -17:00 
Aftenhold                : 19:30-22:00
Hver Onsdag fra Sept. til April
Nye såvel som nuværende dansere
er meget velkomne,
Tlf. 64 78 1515

Gelsted Legestue
Det Gamle Klubhus
Gelsted Byvej 29
Hver Torsdag fra kl. 9:30 - 12:00
Formand: Ann Rienette Møllegaard
Tlf: 64461561

Vestfyns folkemusiklaug
Spiller og synger hver torsdag
kl. 19:30 i aulaen på Gelsted skole. 
Sæson start 3. Torsdag i September.

FRIMÆRKEKLUBBEN i Gelsted
2 månedlige aftenmøder i vinterhalv-
året i håndgerningslokalet på
Gelsted skole. 
Frimærkets venner, Tlf. 64 4918 34

Syng sammen aften
Gelsted forsamlingshus,
Den 1. Mandag i måneden kl. 19.30 
fra september til maj.

Minigolf Clubben Gelsted
Spil minigolf fra 1. april til 1. okt. 
Hver mandag og torsdag kl. 19.00 
ved Banevolden.
Fra 1. okt. til 1. april hvor onsdag i 
gymnastiksalen. Alle er velkomne.

Gelsted Krolfklub 
Spiller mandage fra kl. 14 til kl. 17
Andre spilletider - 
spørg fdm. Erik Nielsen T 64491978.
Der spilles v. GG&IFs ”nye” klubhus 
bag Gelstedhallen.

Bankospil
Hver torsdag kl. 19.00 i 
Gelsted forsamlingshus. G.G.&.I.E

KLUB 79
Gelsted ungdomsklub.
Klubben hvor de unge mellem 13-18 
år mødes mandag og onsdag fra
kl. 19:00 - 22:00. Alle er velkommen 
i Klub 79.
Vi har billiard, bordtennis, flipper-
maskiner, sodavandsbar, slik, god 
musik, hobbyrum, computerspil, og 
meget andet.

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. VM mødt.

Gelsted Skytteforening
Pistolskydning; Mandag kl. 19.00 
på Gelsted skole.
Riffelskydning: 15 meter
Tirsdag kl. 18.30 på Gelsted skole. 
Dog skydes der fra april til Sept. på 
50 og 200 meter baner, onsdage fra 
kl. 18.30 på Skyttevej, Lunge.
Evt. spørgsmål besvares på 
tlf. 64 49 14 06.

Gelsted Skakklub
Spil skak hver tirsdag kl. 19.00 på 
Holmegården. Alle er velkomne.

Gelsted Seniorklub
Mødes på Holmegården hver onsdag 
kl. 9.00 til kaffe og diverse aktivite-
ter. Vi holder hinanden i gang.
Vil du være med så kom på en kigger 
eller oplysning så ring : 64 49 1786.

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.

Mangler din klub 
eller forening, 
- så send os en mail

SERVICESIDE:

Fik du ikke bladet  i din 
postkasse ?

så ring - 6222 2222

DeUngesKlub
Mandag og onsdag fra 
kl. 19:00 - 21:45
For 7 - 9 klasse.
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Gør det 

du er bedst til 

det gør vi

Ny konkurrence i GelstedBladet
Hvor er billedet taget, 

er en ny konkurrence i bladet.

Kan du finde ud af hvad billedet forestil-
ler, eller hvor det er taget henne, så mail 
svaret til : konkurrence@gelstedbladet.dk. 
Eller kom svaret i postkassen der hænger i 
SuperBrugsen Gelsted
Alle billeder er fra 5591 Gelsted
Vi trækker lod om en dejlig flaske Gelsted 
Vin, og vinderen kan afhente præmien i 
Gelsted Superbrugs, som har lovet at spon-
sorere præmierne.

Konkurrencen fortsætter de næste 3 numre 
af bladet, og der er hver gang en flaske 
dejlig Gelsted vin, til den heldige vinder.

Vinder af sidste nummers konkurrence

Konkurrence svaret er: Billedet er taget på Koldinghave

                  Leif Arne Hansen
                  Tårup Udlod 46
                  5591 Gelsted

Der her får overrakt præmien af uddeler Jens Christensen


