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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. 
Deadline 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.

www.hh-hansen.dk • henning@hh-hansen.dk

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v.

Hvad sker der i fremtiden hos jer ? Hvad har I af aktiviteter på pro-
grammet ?. Hvis I sender jeres planer, og hvad der nu ellers sker hos 
jer lidt ud i fremtiden, bringer vi det gerne her i GelstedBladet, og for 
at støtte økonomien er det gratis !

Så fat tastaturet og få sendt jeres 
aktivitetsprogram til : 
post@gelstedbladet.dk 
Så bringer vi  det i bladet 
(hvis pladsen tillader)

Vi vil selvfølgelig også gerne skrive 
om nylige arrangementer I har 
afholdt, og I må meget gerne med-
sende billeder fra arrangementet.

Har du startet ny fima, lavet 
noget nyt i det gamle, send 
historien til os, det er gratis 
reklame !

Skriv og send inden det er for 
sent, husk ”dead line”
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Hvad skal du lave onsdag efter-
middag eller aften i kommende 
vinterhalvår?

Ja, hvad med at gå til folkedans.

Efter veloverståede 25 års jubilæumsfestligheder,
starter Gelsted Folkedansere på den nye sæson ons-
dag d. 7. sept. henholdsvis kl.14.30  for eftermiddags-
holdet og kl. 19.15 for aftenholdet. Vore gode spil-
lemænd og dygtige instruktører fortsætter i den nye 
sæson, så kom trygt og vær med. 

Og hvorfor så gå til folkedans? Ja først og fremmest 
kan man jo kun blive i godt humør af den glade musik 
og de festlige danse, nøjagtig som i gamle dage for 
100 – 200 år siden, da de samme danse og den sam-
me musik blev brugt i storstuen eller laden når der var 
fest. Og så er der god tid til en god snak når vi holder 
den obligatoriske kaffepause – medbragt kaffekurv 
-  og selvfølgelig også synger et par sange. Ja og kan 
man ikke danse, så får man det stille og roligt lært 
med god hjælp af de ”gamle dansere” og god instruk-
tion. Ja kort og godt: 
”Hold kondien i orden,
gå til folkedans”. 
Flere oplysninger v. Erik 
tlf. 64492625. 

Toprevision
- en nærliggende løsning

Toprevision

TomO. Petterson&Co.

Registreret revisionsanpartsselskab

Tlf. 7020 0213
Mandal Allé 16A - 5500Middelfart
Adelgade 79, 1. sal - 5400 Bogense

www.top-revision.dk

Toprevision
- en nærliggende løsning

Toprevision

- en nærliggende løsning

●Bogense
●Middelfart

Fik du ikke Gelstedbladet? 

- Så ring til Tryksagsomdelingen, 
på nr. 62 222 222, og opgiv din adresse med gade 
og nr. 
- Alle i området skal have bladet, det er ikke en 
reklame.
Vi har oplevet, at nogle omdelere har taget fejl og 
troet det var en reklame. - Derfor er det bedste 
man kan gøre at ringe til 
omdelingen direkte.  Der kan hentes 

ekstra numre i 
   kirkens våbenhus

Seniorklubbens sidste aktivitet 
på Holmegården, 

før det går løs med Markedet.
Vi havde besøg af 11 spillemænd/dame fra De 
Torøhuse Spillemænd, som spillede og varmede 
så godt, at alle vinduer var åbne, for at få lidt 
ekstra luft. Læskende drikke af forskellige slags 
og kaffe med kringle blev nydt ind imellem. 

Vi glæder os til at læserne besøger os i teltet på 
Gelsted marked d. 19 - 20 og 21 august. - Husk 
det store Banko d. 18. august.
Vort sortiment har ikke ændret sig:  Der er  Fadøl 
og andre læskende drikke, samt kaffe og vore 
gode hjemmebagte kager
Fredag er der Tyroler underholdning fra kl. 14.30 
til kl. 16,30, samt  med sangerinden, den 10 
årige Karoline
Lørdag har vi ligeledes scenen er din, hvor nye og 
gamle talenter kan ytre sig, med hvad de nu er 
bedst til.
Søndag kl. 14.00 til 15.00 og kl.16.00 til 17.00 
sang og musik i passende kostumer. - Alle dage  
med lyttervenlig styrke.
På Gelsted Markeds gensyn. Mvh. Bestyrelsen.
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Desværre er det rigtigt at 
Salon Lena d. 1. juli har lukket sin 

frisørvirksomhed.

Gennem mange år har Lena på forskellige 
adresser i Gelsted klippet og krøllet kundernes 
hårtoppe.
Nok grundet de ens arbejdsstillinger igennem 
mange år, har hun fået flere og flere smerter 
i armsystemet, og erfaret at hun heller ikke 
mere er som en ny.- Det siger hendes dåbsat-
test jo også. Ja, Sån` er det.
Lena henviser, når man trykker hendes tlf. 
64491479 til en kollega, hvis man ikke selv 
vælger andet, når man skal have håret ord-
net. 
Mere end 100 af hendes kunder kom med 
blomster vin chokolade og hilste af på recepti-
onsdagen.
Der blev der serveret godbidder-vin og pilsner 
til alle som havde lyst, samt en lille afslut-
tende snak. 

Billedet viser kunder, venner, m.fl. der kikkede 
forbi for at hilse og sige tak, medens Lena vin-
ker farvel og tak for rigtig mange år.
bn

Lena Lukkede salonen! 
Hvad så med stakkels mig og alle de andre mange, 
som endnu har lidt hår på toppen?

Jeg har haft mange skift siden jeg flyttede hertil, hvor 
der fra starten var mange at vælge imellem.
Først holdt barber Kristensen, men her fortsatte Poul 
Pedersen heldigvis, så ingen problem.
Så lukkede Poul Pedersen, og jeg blev så fint serviceret 
hos Bente nede ved bageren. Så lukkede hun, da hun 
valgte GB i stedet for. Jeg flyttede så fra Bente til Lena, 
og det har gået rigtig godt, indtil 1. ste. juli, hvor hun 
valgte at stoppe sin salon. Nu er jeg lige vendt nyklip-
pet hjem fra England, på en salon med 3 - 4 frisører. 
- Det varede kun halvt så længe som her hjemme, 
og måske derfor var prisen kun det halve. Klipningen 
foregik med saks - kam -  barbermaskine og kniv. Hår 
i ørene blev brændt af med en lille klud på en stang, 
som blev dyppet i sprit, og tændt med en lighter,
og viftende frem og tilbage og ud og ind af ørene blev 
jeg brændt af, og heldigvis helt uden smerte.
Lenas`telefon henviser vist nok til en ny frisør i Ejby. 
- Bente, som startede sin salon Pavillon igen efter 
GB - turen, har igen samlet sig en stabil kundekreds i 
Lunghøj Gelsted området. 
Jeg kan ikke huske hvordan hun rydder ørene for hår-
vækst, men bliver langhåret, hvis jeg vælger den sidst 
besøgte frisør, da jeg jo kun kommer til England nogle 
få gange om året. Hvad gør vi dog? 
Mvh. fra en Gelsted blad læser.

Markedsbanko
Gelsted marked starter med bankospil i Markedskroen 
torsdag d. 18 august Kl. 19:00 
Vi åbner dørene kl. 17:00.
Tag naboen med til markedsbanko og få en god start 
på markedet med lidt spil. Vi spiller om kontanter, som 
du sikkert får god brug for de næste dage, når du skal 
handle med kræmmerne.
Der bliver sluttet af med festfyrværkeri lige efter ban-
kospillet.  
Vi ses hos Gelsted Banko 
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Gelsted Kirkes nye 
sognehus indvielse!

Det er fredag. d. 17. juni, og klokken er 15.00 - Tra-
fikken går op i mod det nye Gelsteds Kirkehus - solen 
skinner - de nyplantede blomster og buske omkring det 
flotte hvide hus ser rigtig friske ud.
Tusindvis af helt ny lagte perle / rullesten skifter plads 
hver gang en bil kører i opadgående retning.

Hvad mere kan vi så forlange denne dag hvor huset 
bliver officielt indviet. Menighedsrådsformand Kim Lund 
og kirkernes nye organist Lars Reinholt m. fl. stod uden 
for og bød velkommen.

Indenfor i huset farer en del af øvrige bestyrelse rundt, 
og gør klar til denne fine indvielses festdag,
Og med stort smil på, kommer præsten Dorthe Stæhr 
Nielsen sammen med sin musikmand Preben frem, og 
byder gæsterne velkommen.

Gelsted Tanderups nye børnekor er allerede kommet, 
for de skal nemlig synge for os her på dagen.

Der gik ikke så lang tid inden alle borde og stole var 
besat, af alle vi fremmødte gratulanter, og formanden 
for menighedsrådet stod så frem, og bød velkommen, 
og fortalte om byggeriets forløb.

Præsten bad gæsterne om at tage noget at drikke, 
samt forsyne sig med pindemadder, som vi så skulle 
nyde, mens børnekoret under ledelse af organisten 

Lars Reinholt ville synge for os. - Og det gjorde de rig-
tig godt, med lange klapsalver efter hver sang, - altså 
en rigtig god og ny præstation.

Flere strubeøvelser kom herefter i gang, idet det nu 
mere og mere kendte Gelsted Boybands under ledelse 
af præstemanden Preben Rasmussen kom ind ad 
døren, og stillede op og sang dejlige og kvikke sange 
for os, hvilket endte med at gæsterne klappede for eks-
tranummer, og alt var så smukt.

Der blev så budt på kaffe og kransekage, og så fik Poul 
Christensen fra Provstiudvalget ordet, og fortalte om 
hvor besværligt det hele havde været, lige fra de ude 
i skoven og markerne fandt pengene til projektet, og 
til færdiggørelsen i dag.- Der er mange myndigheder 
sådant skal igennem.

Der blev af Poul Christensen overrakt en gave, som 
var et gammelt billede af Gelsted Kirke, som har tilhørt 
Gelsted Vestergård, som i gamle dage var mælkeleve-
randør til præstefamilierne. 

Mens gavebordet blev større og større, blev lagerbe-
holdningen på madbordene mindre og mindre.
Grete Hansen trak så til sidst kaninen op af kassen, 
som lige var kommet. - Det var nogle helt nye foldere, 
som menighedsrådet havde fået lavet, klar til at inte-
resserede kan få, og læse om kirken. 

Herefter blev der så af præst og formand takket af for 
en god dag, til alle de fremmødte gratulanter,
og de to sangkor, som gjorde det hele så hyggeligt.
bn
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Næstekærlighed   
Det er der snart ikke mange der kender til mere i vores 
samfund. Et sted findes det dog stadig, nemlig på Gel-
sted Plejescenter. Her er der hver Onsdag som omtalt i 
sidste nummer, en del frivillige mennesker, der afser tid 
i en travl hverdag, til at gå en tur, eller køre beboere i 
kørestol, på Gelsted Plejecenter en tur i det fri.
Ligeledes hver mandag, hvor der er fællessang på 
plejehjemmet, er der nogle dejlige mennesker der 
tænker på andre end dem selv, og som så kommer 
og spiller og synger for, når vores ældre medborgere 
kommer for at synge, og nyde de dejlig gamle danske 
sange, som de alle kender.

     På billedet ses fra venstre: Peter Olesen, Rigmor Jensen, 
     Kjeld Christensen, og Inge Jensen.

Det startede for ca. 22 år siden, da Rigmor Jensens mor 
som havde boet på plejehjemmet i 11 år, gik bort. Rig-
mor som kom og besøgte sin mor flere gange om ugen, 
kunne se hun kunne gøre en forskel, og da hun altid 
havde været glad for at synge, ville hun da gerne kom-
me og synge med de ældre beboere, og det har hun så 
gjort i 22 år nu.
Samtidig var Kjeld Christensen lige begyndt at spille for 
de ældre også, så sammen med Rigmor er de et rigtig 
godt akkompagnement til sang og musikdagen på ple-
jehjemmet.
Så er der Inge Jensen, der tros sit dårlige ben, og Peter 
Olesen, som i mange år er kommet på Gelsted Pleje-
center, for at hjælpe på sangdagen, og som beboerne 
på centret er meget glade for, for som de siger, ”de syn-
ger jo så godt”.
Der er også Inge Juul Larsen, der kommer og spiller 

Gelsted Hallens
Cafeteria

Tlf. 64 49 18 69

klaver til sangen, hvis Kjeld skulle være forhindret en 
gang i mellem, og det gør hun rigtig godt, selv om ryg-
gen nu om dage laver lidt vrøvl
Der må da findes flere mennesker, der har lidt tid til at 
hjælp andre, uden betaling vel at mærke, kun glæden 
fra dem de hjælper får de, og det er en dejlig følelse.
Det kunne være skønt at se også yngre mennesker 
afsætte lidt tid, til de ældre der gjorde det muligt for os 
alle, at leve som vi gør nu.

Uden at der går for meget politik i det, så kunne man 
ønske sig, at der ikke blev sparet så meget på vore sko-
ler og plejehjem, det var måske bedre at spare på dyre 
egoist springvand, og rådhuse til politikerne. Jeg tror at 
politikerne ville blive husket positivt, hvis de gjorde det 
godt for os borgere, end deres prestige projekter som 
bl.a. springvand fiaskoen i Middelfart.
                                                                                       SA

Hobbyklubben 
for friske drenge og piger starter i uge 39

Mandage fra kl. 15.15 – 17.15 forskellige hobbyarbej-
der, for eksempel kort, decopage, smykker, billeder og 
meget mere.
Onsdage fra kl. 15 – 17 porcelænsmaling og glasform-
ning.
Torsdage fra 18 – 20 syning hvor der kan sys forskellig 
beklædning, tasker og lignende
Der kan forekomme materiale betaling.
Pris pr. sæson (10 gange) 150 kr.

Tilmelding til Kirsten på tlf. 30352995
Læs i næste nr. af Gelstedbladet om hobbyklubbens 25 
års jubilæum.
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GENBRUGSBUTIKKEN      GELSTED                                                                              
                                                                                         Åbningstider   
Telefon  64491999                                                                  Mandag      9,00 – 12,00
Mobil       26219706                                                             Tors – fredag   10,00 – 16,00 
Mobil       60294439 ( efter kl. 17.00 )                                            Lørdag   10,00 – 14,00
                       Dødsboer .m.m modtages evt. afhentes

www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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Gelsted Kro opruster til vinteren
Gelsted Kro ser frem til et efterår med knald på, så 
derfor har de ansat en ny og super dygtig køkkenchef, 
Casper Andersen.  Casper fortæller at han glæder sig 
at blive en del af det unikke samarbejde, han er over-
bevist om at han og Kromanden vil få i kroens køkken. 
Et køkken som i den nærmeste fremtid vil gennemgå 
en større modernisering. Kroen har i de sidste par år 
oplevet så meget fremgang at deres gamle kølerum 
ikke længere har kapacitet nok, de har derfor investeret 
i et nyt kæmpe kølerum med både køl og frys. Ombyg-
ningen vil ikke påvirke kroens åbningstider, da det nye 
kølerum skal stå et helt andet sted i bygningen. 
Det nye kølerum vil giver os mulighed for at få et større 
varelager, samtidig med at indretningen bliver mere 
egnet til vores behov. Vi har i øvrigt lige haft besøg af 
levnedsmiddelkontrollen hvor vi igen bestod med glans, 
og derfor bevarer vores super elite smiley. Det er en 
sand fornøjelse at forberede sig til et travlt efterår, når 
man har omgivelserne i orden, fortæller Kromand Tho-
mas Truelsen.
Vi har i den seneste tid oplevet at vores fantastiske 
kæmpe schnitzel er blevet vældig populær efter at de 
blev omtalt på p3 formiddagsprogram. Det er sjovt at 
opleve hvordan folk fra hele landet strømmer til for at 
prøve vores kæmpeschnitzel og endnu sjovere når de 
kommer igen, ikke bare fordi de er kæmpe store men 
fordi de smager fantastisk. Det bliver spændene at se 
om de to unge mænd fra p3 gør noget ved snakken og 
slår et smut forbi kroen til august. I øvrigt en måned 
hvor vi i forvejen har dejligt meget at lave. Det blandt 
andet her vi afholder vores årlige herrefrokost i forbin-
delse med Gelsted marked, hvor vi serverer uforskam-
mede store mængder af brændevin og stegt flæsk, og 
hvor vi om søndagen har vores store markeds buffet. 
                                                       Gitte Krupsdahl  

 

Få den bedste afslutning på
Gelsted Marked

Prisen for dette fantastiske arrangement 150,-

Kæmpe  markeds buffet!
Spis hvad du kan for kun 160,- 

Billetter / bord bestilles på tlf. 64491068 
 mail: hotel@gelstedkro.dk - www.gelstedkro.dk

Søndag d. 22/8 fra kl. 18.00

Herrefrokost 
På Gelsted Kro 

Der vil blive serveret stegt �æsk
med persillesovs og alt hvad der til hører 

Herlighederne starter kl. 11.30 

Slara�enband spiller alle de goe´gamle 

Efterlysning
Hvis du ligger inde med nogle gamle garnrester, så 
kender jeg nogle mennesker der vil blive glade for 
at modtage dem.
Det er vore ældre medborgere på Gelsted Pleje-
center, der sidder og strikker, hækler, o.lig., men 
de mangler garn, for kommunen har jo ikke råd til 
sådanne udskejelser.

Kig indenfor på Gelsted Plejecenter med dine 
garnrester, og gør nogle mennesker glade.
                                                                   SA
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”Endnu en uhyrlighed begået i 
kristendommens navn.” Den kom-
mentar fik jeg fra et familiemedlem 
nogle dage efter den forfærdelige 
lange fredag i Norges hovedstad 
Oslo og på øen Utøya var en kends-
gerning.
Forfærdeligt, uhyrligt.
Og ja, det er rigtigt, at der optræ-
der adskillige bønner og bibelci-
tathenvisninger i det manifest, den 
32 – årige gerningsmand lagde ud 
på nettet umiddelbart før sin mis-
gerning.
Flere steder omtaler han tilmed sig 
selv som kristen fundamentalist.
Jeg tilhører ikke selv den funda-
mentalistiske fløj af kristendom-
men, alligevel er det at gøre denne 
fløj dybt uret, at tillade ham en pla-
cering her. 
Her hører han ganske enkelt ikke 
til.
Han er ikke fundamentalist – han er 
derimod ekstremist. 
Når jeg mener det, er det fordi 
fundamentalismen opstod som 
bevægelse i USA for cirka 100 år 
siden med det formål at bevise kri-
stendommens sandhed via viden-
skaben. 
Det er slet ikke den terrorsigtedes 
ærinde. Det interesserer ham ikke 
en døjt.
Han interesserer sig ikke for det 
kristne kærlighedsbudskab, eller 
for at Jesus døde af kærlighed til 
menneskeheden. Han interesserer 
sig ikke for den kristne grundtanke, 
at for Gud er alle mennesker, ikke 
bare nogle , men ALLE: gule, røde, 
hvide og sorte hans kære børn - 
uanset.
Derimod dykker han ned i en særlig 
periode af kirkehistorien, hvor en 

ekstrem og voldelig kristendomsopfat-
telse resulterede i blandt andet kors-
toge og hekseafbrændinger og mange 
andre grusomheder.
Den terrorsigtede er altså ikke run-
det af den kristne fundamentalisme, 
men derimod af en højrenationalistisk 
bevægelse, som opstod i Europa i 
mellemkrigstiden.
Det er en perverteret udlægning af 
kristendommen, hvor politik og ideo-
logi spiller den store rolle han ligge for 
dagen.
Kristendommen bliver udelukkende 
brugt til at legitimere et islamfjendtligt 
korstog. 
Gerningsmanden har selv udtalt, at 
når disse her børn og unge skulle dræ-
bes, så var det for at svække rekrutte-
ringen til det norske arbejderparti.
Mon den aktion er lykkedes?
Det er svært at tro på, men på et 
mere overordnet plan er det spørgs-
målet, om han vinder. 
Får angsten for alvor tag i os. 
Reagerer vi med mere kontrol  - eller 
besinder vi os.
Mange af de unge fra øen Utøya udtal-
te efter attentatet, at de ville vinde 
Utøya tilbage.
Det var et stærkt udsagn. 
Det ferieparadis denne her ø-lejr 
udgjorde for dem, før denne ugerning, 
det ville de genvinde. 
Og dermed er vejen også vist for os, 
ud af den modløshed, vi umiddelbart 
hensættes i, når noget så grusomt 
passerer.
Vi kan hente masser af næring til vort 
livsmod fra kristendommen.
Gang på gang opfordrer Jesus men-
nesker han møder til ikke at miste 
modet.
Der er så meget, vi kan miste modet 
over i denne verden. Katastrofer sker, 
grusomheder finder sted og angsten 

truer i hvert eneste minut med at 
få sit tag i os og forringe vores livs-
duelighed, vores livskvalitet.
Gengæld ikke ondt med ondt – står 
der mange steder i biblen. 
Hav korset for øje. Alt det korset 
repræsenterer. At der grundlæg-
gende i dette liv er taget vare på 
os, om vi nu kan se det eller ej.
At Gud står ved sit løfte, vi hver i 
sær fik i dåben, at Han er med os 
alle dage indtil verdens ende.
I liv og i død er Han med os med 
sin kraft. Igen og igen skaber han 
på ny.
At selvom det for os kan tage sig 
ud, som om det onde – smålighe-
den, grusomheden har størst magt 
i verden, så er godhedens magt  
større – det er Gud garant for, Han 
der gik i døden for, at godheden, 
barmhjertigheden, kærligheden og 
livet i sidste ende vinder.
Vi er hans medarbejdere.  Vi er 
kaldede til at arbejde for de opbyg-
gende og livsfremmende kræfter, 
på den lille plet af verden, hvor vi 
nu er sat – hver især.
Den terrorsigtede nordmand påstår 
at han også har hørt Guds kalden.
Den Gud, der har skabt alt og 
enhver af os og som elsker alle 
med en radikal grænsesprængende 
kærlighed. Den Gud, påstår han , 
har kaldet ham til disse uhyrlige 
misgerninger.
Den kalden han har hørt er ikke fra 
Gud – det er ganske udelukket.
Det er en kalden fra mørket. Fra 
det uudgrundelige mørke, hvor død 
og ødelæggelse og ondskab kom-
mer. Fra det mørke, som findes 
i verden og som kun vokser sig 
større og næres af, at vi giver efter 
for den angst og den frygt, som 
mørket fremkalder i os.
Det må ikke lykkes.
Vi må med og ved Gud sætte alt 
ind på, at det ikke sker.
                                       DSN

Norges lange fredag – 
kristen fundamentalisme eller ekstremisme?
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Præsten på besøg?
Sognepræsten kommer gerne på 
besøg.
Har man lyst til at hilse på præ-
sten, tale om stort eller småt 
eller begge dele – kender man 
en, der har rund fødselsdag og 
vil sætte pris på et præstebe-
søg, så ring til præsten. Dorthe 
Stæhr Nielsen, 64491096

Minikonfirmander
2011/2012 tilbydes der som 
sædvanligt minikonfirmandun-
dervisning, som er et kirkeligt 
undervisningstilbud for børn 
i 3.klasse. Undervisningen 
begynder medio september og 
er gratis. Ugedag og tidspunkt 
fastlægges ud fra 3.klasses sko-
leskema. Så I hører nærmere. 
Forventeligt vil der være to hold 
minikonfirmander.

Vælger man selv sin skæbne?  
 
Vicepolitiinspektør Kirsten Fischer fra Fyns Politi har 
i ca. 20 år arbejdet med bekæmpelse af organiseret  
kriminalitet og herunder mødt mange ”hårdkogte” 
kriminelle.  
Spørgsmålet om det at være/blive kriminel er  
selvvalgt vil Kirsten Fischer give et bud på gennem 
den nyeste forskning og ”historier” fra den virkelige 
verden.    
 

 
 
Samarbejdende Sogne, Udby kirke d. 22. september kl. 19.00 

Husby kirke d. 24. november kl. 19.00 

Duke Ellingtons ”Sacred Concert” 

Duke Ellington komponerede i 1965 dette unikke værk, der nu opføres  
her i Samarbejdende Sogne med Big Band, kor og solist.  
En koncertoplevelse ud over det sædvanlige! 

Medvirkende:   

JR’s Big Band  
Koret Simple Singers og solist Dorthe 
Reinhold. 

Musikalsk ledelse: John Rasmussen 

Billetpris: kr. 100 (forsalg i Ejby boghandel) 

Samarbejdende Sogne 

Fra Kirkebøgerne

Gelsted kirke
Dåb:
Theodor Sander Hansen
Møllevej 26, Gelsted
Døbt d. 8.maj 2011

Stine Damtoft Hesselager
Pernille Damtoft Hesselager
Marianne Damtoft Hesselager
Agestien 33, Gelsted
Døbt d. 28.maj 2011

Kristine Vagtholm
Søndergade 158, Gelsted
Døbt d.25.juni 2011

Lærke Lundehave Nielsen
Birkehøjvej 3, Gelsted
Døbt d. 2.juli 2011

Johan Rosenkjær Blommegaard 
Nielsen
Fyrrevej 19, Gelsted
Døbt d. 10.juli 2011

Døde og begravede Gelsted
Addy Petersen
Tårupvej 12 Q, Gelsted
Død d.6.juni 2011

Inger Christensen
Taarupvej 14 C, Gelsted
Død d.17. Juni 2011

Kjeld Shaldemose Petersen
Lungeskovvej 14, Gelsted
Død 13.juli 2011.

Viede i Gelsted Kirke
Karina Bergquist Madsen
Og
Thomas Heine Madsen
Skarøvej 12, Asperup
D. 11. juni 2011

Indskrivning til konfirmation
Der er indskrivning af de nye konfirmander ved en Gudstjeneste i 
Gelsted kirke klokken 19 00 og klokken 14 00 i Tanderup kirke d. 
28.august 2011. 

Der vil forventeligt blive to hold konfirmander i 2011/2012, som 
undervises tirsdage og torsdag fra 7 50 – 9 20. Vi begynder under-
visningen primo september.

Ring til sognepræsten, hvis I er i tvivl om noget.

De to kor ved kirkerne vil 
af organist Lars Reinholdt få 
skriftlig besked om, hvornår kor-
prøverne begynder efter som-
merferien.
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Rustbeskyttelse med Dinitrol garanti, samt Würth bilpleje
>>> Biludlejning fra Kr. 359,00, Inkl. 100 Km./Dag <<<

Vestfyns undervognscenter,  v/ Thomas Andreasen
 Smedevænget 2  -  5560 Årup.  -  tlf. 64 43 18 01

www.vestfynsundervognscenter.dk

Ønsker du at få fat i:
Sognepræst Gelsted og Tanderup

Dorthe Stæhr Nielsen
Tlf. 64 49 10 96, E-Mail: dsn@km.dk 

Organist og korleder i Gelsted og 
Tanderup

Lars Reinholt 
tlf. 21 23 17 86,

email:  larsreinholt@mail.dk

                                                     
Graverkontor i Tanderup

 Jørgen Henriksen
Tlf: 21 79 53 25

E-Mail: tanderupkirke@mail.dk

Graverkontor i Gelsted

Tommy Rasmussen
Tlf. 64 49 20 49 - 23 41 03 35

E-Mail: graver.gelsted-husby@hotmail.dk

Kirketider Gelsted Tanderup

AUGUST:
7. 7.s.e.Tr. 14.00 LH ingen kirkebil
14. 8.s.e.Tr. ingen kirkebil 9.00 JF
21. 9.s.e.Tr. 9.30 DSN 11.00 DSN
28. 10.s.e.Tr. 19.00 DSN 14.00 DSN

SEPTEMBER
4. 11.s.e.Tr. 9.30 DSN 11.00 DSN
11. 12.s.e.Tr. 11.00 DSN ingen  
18. høstgudstjeneste 13.s.e.Tr. 14.00 DSN 11.00 DSN
25. 14.s.e.Tr. 9.00 JCR ingen  

OKTOBER
2. 15.s.e.Tr. 11.00 DSN 9.30 DSN
9. 16.s.e.Tr. 9.30 DSN 11.00 DSN
16. 17.s.e.Tr. 11.00 DSN 9.30 DSN
23. 18.s.e.Tr. 9.00 JCR Ingen  
30. 19.s.e.Tr. 11.00 DSN 9.30 DSN

Forkortelser: DSN Dorthe Stæhr Nielsen
JCR Jens Chr. Rothmann
LH Lars Højland
JF Johanne Fårup

7. oktober 17.00 spaghettigudstjeneste

Ældregudstjeneste 1.nov 11.00

Sangaftener i Gelsted og Husby
Så syng da, Danmark, lad hjertet tale!
Sådan indledes et vers af højskolesangbogsklassikeren ”Den danske sang er en ung blond pige” og sådan står der 
på første side af hvert eneste eksemplar af den nye udgave af Højskolesangbogen fra 2009. Til efteråret bliver der 
rig mulighed for at ”lade hjertet tale” ved to fællessangsaftner med udgangspunkt i højskolesangbogens sange. 
Der vil være kaffe undervejs og alle er velkomne til en aften med fællessang i højsædet.
Sangaftenerne sker i samarbejde mellem Tanderup sogn og Husby.
Tidspunkt: 6. oktober kl. 19.30 Sted: Husby graverhus
Tidspunkt: 17. november kl. 19.30. Sted: Tanderup sognegård 
Johanne Langkjær Fårup og Dorthe Stæhr Nielsen.

Kirkebil
Det kan være svært for ældre og gangbe-
sværede at komme i kirke. Man skal derfor 
ikke holde sig tilbage for at bestille kirkebil 
til gudstjenester og deltagelse i de øvrige 
af kirkernes arrangementer i såvel Gelsted 
som Tanderup sogne.

Kirkebil er gratis og man bestiller selv 
direkte ved Middelfart Taxi på ....
tlf. 64 41 40 55 dagen før.
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Kreativ sommer  i Tanderup
En succesfuld sommerfest med mange aktiviteter er vel 
overstået. Tanderup Skoles afslutningsfest i middelalde-
rens tegn blev også en succes, selvom det samtidig var 
lidt vemodigt, at en epoke er slut. 

Nedenstående billede af det kompetente lærerteam er 
taget af fotograf Peter Qvist, og flere af hans billeder 
kan ses på hjemmesidens galleri.

Borgerforeningen er stadig i forhandlinger med kom-
munen om overtagelse af Forsamlingshuset, så vi her 
kan bygge et kreativt samlingsted op for alle i Husby-
Tanderup området.

Foto Peter Qvist

Nem og lækker aftensmad  

- til en go´ pris 
 

Wienersnitzel m. brasede kartofler, skysovs, ærter. 110,- 

Spareribs m. mixed salat, pommes frites og dressing. 90,- 

Mørbradgryde m. ærter og råstegte kartofler. 120,- 

Kroens hakkebøf m. pommes frites, salat og dressing. 85,- 

Steak af oksehøjreb m. grønsager, pommes frites &  whiskysovs 145,- 

Alle retter fås også i børnestørrelse. 

Ekstra sovs og kartofler 25,- 

Mandag  Lukket       Tirsdag – søndag  kl.11.30 – 20.00 

 
  Gelsted Kro og Hotel 

Søndergade 1 - 5591  Gelsted 
Tlf. 64 49 10 68. Fax 64 49 17 68 

www.gelstedkro.d 

Gelsted Foderstof
Værkstedsvej 5
5591 Gelsted

Tlf. 64 49 12 23
Email: gelsted@hojlund.dk

Vidste du at....

Hvis du har en god historie/fortælling, der kan glæde 
andre, så send den til os på GelstedBladet.
Er du med i en forening/klub, så fortæl os hvad der 
sker, og hvad i laver, og hvad i har af arrangementer, 
og planer. 
Vær med til at lave dit eget lokal blad,  - det er gratis !

Vidste du også at ...
Der i SuperBrugsen i Gelsted hænger en postkasse 
til de der ikke kan aflevere deres historie elektronisk 
(e-mail, CD, o.lign.) til GelstedBladet  - Brug den hvis 
du ikke kan maile din historie til os.
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Slagter, delikatesse, kiosk & bakeoff,
postekspedition med DSB billetsalg 
og OK døgntank

lidt ud over det sædvanlige

Gelsted

SuperBrugsen, Gl. Odensevej 3, 5591 Gelsted.  Tlf. 64 49 11 21

Butikkens åbningstider: Mandag - fredag 8-19. Lørdag 8-17. Første og sidste søndag 10-17

Kiosk og bakeoff: Mandag - fredag 8-19. Lørdag 8-17. Søndag 8-13. Første og sidste søndag 8-17

Hver lørdag & søndag*
 

Tilbyder bakeoff:
6 stk rundstykker,
mange varianter

Frit valg          kr.     15,00
*gælder også på helligdage

_________________________

Åbningstider i post* :
Mandag - fredag 14:00 - 17:00

 
* Pakkeudlevering i 

HELE butikkens åbningstid.

Slagter, delikatesse, kiosk & bakeoff,
postekspedition med DSB billetsalg 
og OK døgntank

lidt ud over det sædvanlige

Gelsted

SuperBrugsen, Gl. Odensevej 3, 5591 Gelsted.  Tlf. 64 49 11 21

Butikkens åbningstider: Mandag - fredag 8-19. Lørdag 8-17. Første og sidste søndag 10-17

Kiosk og bakeoff: Mandag - fredag 8-19. Lørdag 8-17. Søndag 8-13. Første og sidste søndag 8-17

Du finder vores ugeannonce i Folkebladet hver uge!

X-tra, dagligvarer til discountpris, nu over 300 varernr.

9-

Få mere ud af 
dine indkøb 

med CoopPlus

www.coopplus.dk

Jo mere du handler
jo flere point får du1 Vis kortet

ved kassen2 Brug dine point
på nettet3
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Hermed lidt billeder fra Fjernvarmens festdag!    
 En hyggelig dag blandt venner til receptionen d. 8/7 2011. 

>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<
50 år med Her er de tre varmemestre gennem 50 år.
                                                      Bent i 2 år -  Leif i 32 år   -  Agner i 16 år.

GELSTED

.

Tillykke med jubilæet.

Bestyrelsen:
Henning Rasmussen Jørgen Christensen fdm. i 26 år      Her har en lille del af de mange gæster trukket sig
Erik Hein - John Pedersen og Bjarne Lauritsen.               ud under solens stråler efter en god gang regnvejr.

          

Det hele startede sidst i 50. erne med at stokerne på De Gamles Hjem ikke mere fungerede uden hovedrep.
Daværende komunalbestyrelse indhentede pris for en sådan reparation, som blev meget kostbar. Skolen der
også kunne ”hænges på ” ville sammen med De Gamles Hjem blive helt gode, og nok de største aftagere.
Snakken gik så ud på, måske at lave eet stort varmeværk, som kunne forsyne hele byen, og det blev det så
for 50 år siden. En bestyrelse blev oprettet til dette nye Gelsted fjernvarme, som startede med gravearbejder 
og kanalstøbninger til rørene, samt rørlægning og isolering med cementlignende isoskum, og hærdet ligeså. 
Brændslet var tyk sort olie, som kom opvarmet, for at kunne flyde, og kørt med ikke så store tankbiler. 
Varmemesteren rensede ugentlig, eller oftere sod ud af kedelrørene, og kom det i plastsække og kørt bort. 
Vaskekonerne i området nær skorstenen, var altid spændt på om vasken skulle om igen, når det var tungt 
vejr. Nu er der intet fra skorstenene som smitter af på vasketøjet. Med gasfyring kommer der kun vanddamp.
Så vidt huskes, havde formanden Texaco olieleverancen, da han selv var olie og benzinforhandler. - Nu 
fyres der med encomputerstyret gasmotor drevet generator, som laver strøm, og varme i et hug, og meget 
renligt i brug. Når denne ikke kan klare behovet starter andre naturgasfyrede kedler op, så altid varme nok.
bn
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Tanderup
Vognmandsforretning I/S

Tanderupvej 60 - 5591 Gelsted

Flf. 6478 1083

Fax. 6478 1023

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

Juhuuuu. 
Så begynder den nye sæson i Gelsted Gymnastikforening. Der kommer brochure i din postkasse i uge 33. 

Programmet for sæsonen er: 

Mandag: Nordic walking-stavgang kl. 10.00-11.00, Ropesjipping kl. 16:30-18.00 (fra 1. kl.), Forældre/barn 
16.45-17.30 (1-4år), Gelsted ROS kl. 17.30-19.00 (4.-8. kl.), Pulsen op kl. 19.00-20.00, Pilates fortsættere 
kl. 19.00-20.00, M/K-motion kl. 20.00-21.00.  

 Tirsdag: Krudtugler kl. 16.30-17.30 (5 år-2.kl.), The GIRL power team kl. 17.30-18.30 (fra 4.kl), Zumba kl. 
19.00-20.15, Herremotion ”Micks elitehold” kl. 19.00-20.00.  

 Onsdag: Lømler og lømliner kl. 16.30-18.00 (2.-4.kl.), Løb kl. 17.00-18.00. 

 Torsdag: Tumlere kl. 16.45-17.45 (3-6 år), Motionsdamer kl. 18.30-19.30, RytmeQuinder 19.30-21.00  

Besøg www.gelsted-gymnastik.dk for flere oplysninger el. se i brochuren. 

Vi håber på at se mange af Jer, vel mødt Gymnastikudvalget   

 

Lidt nyt fra fodboldafdelingen  
  juli 2011

Forårssæsonen er vel overstået.  Det har været et 
meget spændende forår for herre serie 1. Der har 
været gode og målrige kampe og andre kampe hvor 
intet lykkedes. Hele sæsonen har publikum bakket fint 
op om holdet. Holdet endte på 10. pladsen med 16 
point. Med en flot sejr i sidste kamp, kunne vi ”kun” 
vente på hvad der skete i de ”højere rækker på Fyn”, 
inden det endelige resultat om pladsen i serie 1 var 
sikkert eller ej. Det lykkedes og vi ser frem til en ny 
sæson i serie 1. Preben Knudsen fortsætter som træner 
året ud.  Herre Serie 5 spillede mange flotte kampe og 
blev i serie 5. Træner for kommende sæson bliver Allan 
Rasmussen og Ib Høll Christiansen. Tak til Bjarne for 
en god sæson med holdet.  Damerne har fået tilgang af 
en del unge spillere. Et fint mix af både rutinerede og 
helt nye spillere og de er begyndt at træne hver ons-
dag. Tak til Annie som i mange år har været holdleder 
for damerne. Ny holdleder er Per Holst Christensen. 
Oldboys og veteraner spiller helårsturnering. Det går 
fint iflg. holdlederne, som godt kunne tænke sig et par 
målfarlige spillere, hvis der ellers findes nogle bedre 
end dem de allerede har, er de meget velkommen. 
(Dette blev sagt med et stort smil, af 
den ene holdleder) 

I ungdomsafdelingen har samtlige 
hold gennemført en flot forårssæson. 
Alle hold fra U5 til og med U11 har 
spillet kampe i stævneform. U12 til 
og med U14 har spillet turnerings-
kampe. Nogle hold har derudover 
været til forskellige stævner i bl.a. 
Fætter BR-Cup, Gildberg Cup i Chri-
stiansfeldt og Kibæk-Cup.  

I majmåned havde vi en del hjæl-
pere i gang med omdeling af Mid-
delfartvejviseren. Det er uddeling til 
alle husstande i hele gammel Ejby 
kommune og er nogle i tvivl om, 
hvor veje og huse ligger, så har vi en 
super fodboldafdeling, der lige kan 
hjælpe med dette spørgsmål. Tak til 

jer alle, spillere, trænere og forældre for dette flotte 
arbejde og til Lene som var ”tovholder” på dette arran-
gement. 

Fra Genbrugsbutikken fik vi en meget flot stor check, 
fordi nogle mennesker har ydet et frivilligt arbejde i 
butikken. Tak til jer alle og et kæmpe stort tak til Dor-
the, som har ydet en helt fantastik god indsats, til gavn 
for ungdomsafdelingen.

Til kommende sæson har vi har udvidet ungdomshold-
fællesskabet med Ejby og HTUG med yderligere to 
ungdomshold. U13 drenge, Gelsted/HTUG skal spille 
9 mands. U12 drenge Gelsted/Ejby med 2 x 7 mands 
hold og U11 drenge Gelsted/Ejby/HTUG med 2 x 7 
mands og 1x 5 mands. Det skulle gerne sikre, at der er 
plads til alle, der gerne vil spille fodbold.
U15 drengene skal spille 11 mands og har fået tilgang 
af et par spillere og en træner fra HTUG. Det bliver 
spændende at se, hvad 2x Kenneth kan føre dette hold 
til. Måske ”kun” to år mere og så kan nogle af første-
holdsspillerne få ”kamp til stregen”, hvis de vil blive på 
holdet. De kommende stjerner er på vej. 
Efterårsturneringen begynder igen onsdag den 10. 
august kl. 19.00 med Oldboys mod Lunde, torsdag den 
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Tider Mandag
Gelstedhallen

Mandag
Ejbyhallen

Onsdag
Gelstedhallen

Fredag
Gelstedhallen

Fredag
Ejbyhallen

14.30-15.30 Senior klub

15.30-16.20 Ungdom Ungdom
15:30-17:30

Ungdom16.20-17.10 Ungdom Ungdom

17.10-18.00 Motion Motion
Senior

17:30 - 19:3018.00-18.50 Motion Motion Motion

18.50-19.40
Senior 2

Motion
Senior 1

19.40-20.30 Motion

20.30-21.20 Motion Motion Motion

21.20-22.10 Motion Motion
 
NB motion: - fordelingen af vil baner vil ske efter princippet ”først til mølle”.
 - reservation af bane skal ske i den hal, som man ønsker at spille i.
 - der skal være mindst én repræsentant pr. bane.
 - der kan kun reserveres én bane pr. repræsentant.

Se kontaktpersoner og telefonnumre på vores hjemmeside www.fghfyn.dk

Tilmelding mandag den 15. august kl. 18.00 til kl. 18.15 i 
Gelstedhallen og Ejbyhallen.

FGH BADMINTON
Sæsonstart mandag 22. august 2011

11. august kl. 19.00 med Veteranerne mod Nr. Åby og 
lørdag den 13. august kl. 15.00 med Herre Serie 1 mod 
OB.
Ungdomsholdene begynder i weekenden den 20. og 21. 
august.
Alle kampe og stævner kan ses fra den 7. august på 
fodboldafdelingens hjemmeside gelstedfodbold.dk 

Hvor skal vi træne i fremtiden? Vi hører rygter, kommu-
nen vil bygge ny børnehave på en af fodboldbanerne. 
Det lyder dejligt, så er vi alle samlet. Vi deler baner 
med skolen og Kolf-afdelingen, hvilket vi selvfølgelig 
også skal i fremtiden. Vi har en velfungerende og stor 
idrætsforening, med en succesfuld ungdomsafdeling, 
som aktiverer rigtig mange fra hele området. For at 
opfylde vores behov, at kunne tilbyde gode skoleforhold 
med sund idræt ude i naturen og et aktivt foreningsliv, 
har vi behov for at have en ny græsbane i forlængelse 
af banen ”ved smeden”. Der er et fint grønt område i 
dag og det er perfekt til en ny fodboldbane. Husk at, 
det frivillige arbejde gavner alle. Skolen får aktive børn 
med gode indlæringsevner, kommunen ”slipper” for 
aktivering af børn og unge. Vi har behov for et godt 
sted, hvor der skal være plads til alle, at dyrke vores 
idræt på, hele familien, både børn, ung og ældre. 
Det er vigtigt for børnehaven, SFO’en, skolen og 
idrætsforeningen, at vi også kan fungere godt sam-
men i fremtiden. Vi skal ikke ”fragtes” til Ejby, Nr. 
Åby eller Middelfart, der er ikke plads til alle, disse 
steder. Vi har et godt og velfungerende område i 
denne del af kommunen og der er plads til at udvide 
i fremtiden. (bl.a. området over for skolen og ved 
Kolding Have vejen) Hvad er dine værdier? Det er 
din opbakning og deltagelse i nærmiljøet, der ska-
ber værdi og sikre vores fælles fremtid. 
  
I ønskes alle en rigtig god sommer og fodboldsæ-
son.
           Med sportslig hilsen Britta Jensen

Som noget helt nyt starter FGH 
badminton for de 3-7 årige
Vi er i gang med planlægningen, men det bliver en 

gang om måneden, at starte med.
Ønsker du mere information, så kontakt Niels på 
60 95 40 72

Mange forældre ønsker at lave flere aktiviteter med 
deres børn, både for at have fokus på det at ”man kan 
være sammen om noget”, men også for at man i en 
tidlig alder gerne vil have fokus på børnenes sundhed 
og trivsel.

Ideen med MINIton er at introducere børnene til glæ-
den ved spillet, gennem leg, tilvænningsøvelser og tek-
nisk træning. Som udgangspunkt lægges der vægt på 
at ketsjer, balloner, fluesmækkere og fjerbolde indgår 
til hver træning, sammen med forskellige redskaber
der styrker børnenes motorik.

Med MINIton bliver børnene hurtigt bedre og får der-
med også nogle gode succesoplevelser med spillet.
Og som en vigtig del af MINIton konceptet, deltager 
forældrene aktivt sammen med børnene hele trænin-
gen.
Der er skæg, grin og ballade i hallen, når der er DGI 
MINIton på programmet.
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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

Alt indenfor bogføring til små og
mellemstore virksomheder

Bogføringsassistance
• Fakturering                     • Kirkeregnskaber
• Løn                      • Navision
• Moms                      • Ø90 online
• Debitor/kreditorstyring             • Dataløn internet
• Budgetter                      • Word og Excel
• Månedsregnskab/Årsregnskab   • Homebanking

Ole Sloth Nielsen
Tellerupvej 15, 5591 Gelsted

Telefon 64 49 12 49
Ole@stenagergaard.net

Malermester
Michael A. Taylor
Tlf. 20 22 80 62

Erindringsnedslag 2: Boghandlen
Lige overfor stationsskolen lå Gelsted Boghandel.
Boghandleren hed Svend Christensen. I daglig tale 
Svend Bog. Ikke langt der fra, på hjørnet af Sønder-
gade og Østergade boede elektriker Rasmussen. Han 
havde bl.a. et par drenge, som hedder Otto og Ver-
ner og er tvillinger. Otto havde haft et fritidsjob hos 
Svend Bog et par år, men ville stoppe nu da han skulle 
konfirmeres. En aften eller en eftermiddag da den 
omrejsende biograf ”Stjernebio” var rykket ind i salen 
på Gelsted Kro og viste en eller anden cowboyfilm, traf 
jeg Otto der, og blev enig med ham om, at jeg skulle 
forsøge at få det job. 
Da jeg så startede, vidste jeg ikke, at Svend Bog havde 
en fortid, som en meget betydningsfuld person i Gel-
sted Idrætsforening. Han var det ikke rigtigt længere, 
men jeg blev klar over, at han virkelig havde været det, 
vi i dag ville kalde en ”ildsjæl” for denne forening. Han 
havde en kone, som næsten altid sad inde i stuen, og 
tre voksne børn. To sønner, der ikke boede hjemme og 
en datter der boede hjemme og gik på gymnasiet i Fre-
dericia. Hun hed Kirsten og er i dag forfatteren Kirsten 
Thorup. Det fremgår også af hendes bog ”førkrigstid”, 
at hendes far var stærkt optaget af dette forenings-
arbejde. (I øvrigt fortæller hun i ”Lille Jonna” og ”den 
lange sommer” om en bror, der rejste til New Zealand, 
sådan som Otto gjorde.)
Den Svend Bog jeg lærte at kende, var en lidt mut, 
indelukket og bredrøvet person. I hans butik solgtes alt 
i papir, bøger, aviser, ugeblade og tobaksvarer. Desuden 
var den ekspedition for tipstjenesten. 
Svend læste alle aviser og måske også ugeblade ståen-
de ved et bord i bagbutikken. Når butiksdøren gik op og 
klokken klemtede, kunne det godt ske, at han vendte 
sig fra sin læsning og gik ud for at ekspedere. Men det 
var bestemt ikke sikkert, at han gjorde det med det 
samme. Hvis han lige skulle læse noget færdigt, måtte 
kunden naturligvis lige vente den tid, det tager at læse 
en avisartikel færdig. 
Mine gøremål som u`bla`bu var at hente pakker på 
banen og posthuset, bringe ugeblade ud hver tirsdag 
eftermiddag og bringe søndagsaviserne ud hver søndag 
formiddag. Jeg tror, jeg havde fri lørdag eftermiddag. 
Måske lukkede butikkerne samtidig med, at vi fik fri fra 
skole om lørdagen? Det lå altså ikke i kortene, at jeg 
skulle ekspedere i butikken.  Det blev alligevel lidt efter 
lidt sådan, at jeg fik lov til at ekspedere, når jeg allige-
vel var der, og Svend læste avis eller på anden vis var 
optaget. 
På den måde kom jeg til at sælge en pakke pibetobak 
til lærer Eriksen, en pakke Bridge cigaretter til 

Carl Christensen, som ofte stod på hjørnet af Øster-
gade og Søndergade og røg cigaretter med sin efter en 
kræftoperation tomme øjenhule dækket med hvid gaze, 
eller jeg ekspederede Rainer Lund, der var landpost-
bud, når han kom med sin udfyldte tipskupon. Bruno 
Valmod kom i sit lidt lapsede antræk med silkehalsklud 
for at købe cerutter og Holger Bierring kom i sin store 
noget bedagede amerikanerbil og skulle betjenes ved 
bilen, da han svært kunne bugsere sig ud og ind af den. 
Mange mennesker husker jeg fra den butik, men endnu 
flere fra blad- og avisturene rundt i omegnen. Og flere 
endnu har jeg glemt.  
Lærer Eriksen omtalte jeg allerede i Gelstedbladets 
februarnummer som en lærer med en fantastisk for-
tællerevne. Han kunne for at visualisere sine fortæl-
linger finde på at opføre hele små one-man shows. Jeg 
husker, vi lærte om industrialiseringen af England i det 
nittende århundrede. Når det gjaldt arbejdet i kulminer-
ne i lave mørke gange dybt under jorden ofte udført af 
børn, så lagde Eriksen, det store menneske, sig på alle 
fire på katederforhøjningen, kravlede på alle fire hen 
over gulvet foregivende, at han trak noget efter sig i et 
reb over den ene skulder. Den dag i dag kan jeg ikke 
høre ordet børnearbejde uden at se Eriksen for mig på 
alle fire. Ligeledes giver navnet ”Ejderen” mig associa-
tioner til kong Vermund, hans sværd Skrep, hans søn 
Uffe hin Spage og en tvekamp på en ø i denne grænse-
flod. For jeg har jo set Eriksen stå som Uffe hin Spage 
oppe på katederforhøjningen med et imaginært sværd 
i sine hænder. Og med lyde viste han, hvordan Sværd 
Skrep sang for den blinde kong Vermund, der sad i sin 
stol på bredden, klar til at styrte sig i Ejderen, hvis tve-
kampen skulle føre til, at han mistede sit kongerige til 
saxerne. Bibelshistorie foregik på samme dramatiske 
måde, og især ”Det gamle Testamente” er jo velegnet 
til dramatisering. Jeg så storfilmen ”De ti Bud” da den 
var ny og aktuel, og selvfølgelig må jeg medgive, at det 
fremgik af forestillingen, at Hollywood havde haft flere 
penge på budgettet end førstelærer Eriksen. Men histo-
rien havde Eriksen allerede fortalt. Det kunne de ikke 
gøre bedre i Hollywood.
Carl Christensen stående på gadehjørnet Søndergade 
/ Østergade med en hvid klap for det manglende øje, 
rygende på en cigaret, mens han kiggede op og ned ad 
gaden og venligt hilste på forbipasserende, var en del 
af hverdagsbilledet i Gelsted i halvtredserne og tres-
serne. Han var bror til stationsbyens skomager Peter 
”Gundel” Christensen, og var skrædder; havde haft 
et skrædderi i Barløse, men  arbejdede under krigen i 
brunkulslejerne i Søby ved Herning. Efter krigen fik han 
kræft i det ene øje, som blev bortopereret på Finsens. 
Dermed var han kureret for kræft, men medens det 
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GAS • VAND • VARME • SANITET
Kløvervænget  2, 5591 Gelsted
www.rosenkjaer-vvs.dk

Tlf. 64 49 22 99

Geoteknik og Miljøopgaver, så er det COWI A/S.
I Gelsted udføres der klargøring af jordprøveanalyser,

efter prøver hentet op rundt omkring i Danmark.
 - Se COWI s hjemmeside, www.cowi.dk

Kontakt COWI i Gelsted v. Arne Kristensen, tlf.  22 10 72 84.

Vi reparerer også din bil

Husby Auto Storegade 23
5592 Ejby - Tlf. 64781446

havde stået på, havde lægerne været nødt til at fylde 
ham i den grad med smertestillende medicin, at han 
praktisk taget var endt som narkoman, afhængig af 
morfin som han var blevet. Han kom derfor aldrig mere 
til at arbejde.
Skomager Peter Gundel. Han hed Peter Christensen, 
eller måske hed han Peter Gundel Christensen. I dag-
lig tale i hvert fald altid Peter Gundel. Når jeg ser ham 
for mig inde i sit lille, bitte skomagerværksted, kan jeg 
ikke undgå at fornemme lugten af læder og skosværte. 
Værkstedet var lille, smalt aflangt og trangt. Men der 
var plads til hans taburet og en arbejdsbænk med læste 
og roterende pudseskiver på en fællesaksel drevet af 
en lille elmotor. Her sad han så og levede af at reparere 
vore sko. Det meste gik jo nok på at bagflikke sko, og 
han må have bagflikket mange tusind par sko. Huden 
på hans hænder, var  imprægnerede af skosværte. På 
den måde brødfødte han sig selv, sin kone og sin svi-
germor. 
Rainer Lund var landpostbud og gift med Gudrun Lund 
født Larsen. De boede på Tornhøj, hvor der havde 
været møbelfabrik. Gudrun var datter af Sofus Larsen, 
som ejede møbelfabrikken til sin død før krigen, og 
hun og Rainer overtog bygningerne, da Gudruns bror 
Fritz måtte opgive virksomheden i starten af 50érne. 
Da Gudrun Lund var den unge Gudrun Larsen, bespiste 
hun i et pensionat ugifte ungkarle ansat på Tornhøj, 
således også min far. Gudrun fortalte mig en af de utal-
lige gange, jeg kom i hendes hjem for at besøge hen-
des søn, Viggo,  at min far en gang havde skåret en tal-
lerken over, da han skulle spise en pandekage i hendes 
pensionat. Han var så stærk, sagde Gudrun, at han slet 
ikke mærkede, han skar tallerkenen over tillige med 
pandekagen. Jeg tror faktisk nok, der er noget om, at 
min far havde gode kræfter i armene, men der kan jo 
godt samtidigt have været en revne i tallerkenen. 
Ifølge min far havde han en gang, også da han var 
ungkarl før 1934, været til dans på kroen, hvor han 
traf Gudrun. Han havde foreslået, de skulle følges hjem 
fra kroen, når nu dansen var forbi. Min far var døv og 
kunne ikke høre musik, men efter manges udsagn dan-
sede han godt. Han kunne mærke musikken i gulvet, 
sagde han. Jeg ved ikke, om de fulgtes hjemad eller ej; 
men at han havde formastet sig til at foreslå det, kom 
Sofus for ører. Så min far fik en advarsel fra Sofus og 
blev klar over, at han ikke var den, man satsede mest 
på som potentiel svigersøn på Tornhøj.
Både Rainer og Gudrun må betegnes som meget aktive 
personer, der ikke gik meget op i bagateller som udse-
ende eller ”oprydning”. Ingen af dem gik langsommere, 
end vi andre løb. Altid var de på vej til at gøre et eller 
andet. 

Det kunne være alle mulige forskellige ting lige bortset 
fra at rydde op. 
Min yngste søn Thomas og jeg var engang for mange år 
siden på en interrailrejse sammen. Vi opholdt os bl.a. 
en dag eller to i Cordoba og ved middagstid sad vi på 
en rund plads midt i byen under en samling palmer. Det 
var rasende varmt 43- 44 grader, så vidt jeg husker, og 
pladsen stank grueligt meget af duelort. Siddende i den 
lugt i et forsøg på at skrive postkort hjem til, tænkte 
jeg pludselig på Tornhøj. Rainer og Gudrun havde nem-
lig på Tornhøj en mangfoldighed af duer, hvilket kunne 
lugtes overalt undtagen inde i ”beboelsen”. De var sam-
tidig biavlere og medlemmer af Dansk Biavlerforening. 
Og skønt de således rådede over mange tusinde dyr på 
stald, var de nøjsomme og kendte penges værdi. Som 
medlem af biavlerforeningen, havde de mange mulig-
heder for at deltage på rejser arrangeret af denne for-
ening. De var således de eneste, jeg kendte, som sådan 
uden videre rejste til Niagara Falls eller Gran Canyon 
eller Brasilien. Og de snakkede aldrig om det. Det fik 
man kun nys om ved tilfældigheder. 
Som da en af mine venner en aften mødte Rainer i 
toget til Odense. Rainer var iklædt plusfours, alpehue 
og strikketrøje. Han røg til daglig cerutter, så trøjen kan 
meget vel have været lidt plettet af aske, og måske 
har der også været et par huller efter gløder. Han bar 
en almindelig skuldertaske i remmen anbragt diago-
nalt henover overkroppen. Rainer smilte for det meste 
bredt, når han mødte Viggos venner, så det har han 
nok gjort, og guldtænderne har glimtet. Alt i alt ligner 
Rainer en landboer, der lige skal et smut til Odense i et 
lille ærinde. 
Min ven og Rainer sidder og taler lidt sammen og ven-
nen spørger Rainer, hvor han mon skal hen? Jo, men 
han skal da så lige et smut til Canada.
Rainer kom også en gang på forsiden af et meget kendt 
og berømt amerikansk magasin. Jeg tror det var Life. 
Her så man et foto af en landpost, der sprang over en 
havelåge. Han dyrkede nemlig atletik meget langt op i 
alderen. Hvordan man helt ovre i Amerika, havde fået 
fat i den historie, at der i Danmark fandtes en mand på 
60, der stadig aflagde atletikmærkeprøve hvert år, ved 
jeg ikke; men i vore dage var den nok ikke blevet bragt 
som noget særligt. Nu skulle han nok som 60årig have 
besteget Mount Everest uden iltmaske for at komme på 
forsiden.

Flere erindringsnedslag vil følge i kommende numre, 
hvor I vil kunne læse om, hvad jeg husker om en køb-
mandsbutik, mit fritidsjob på bordbombefabrik, drenge-
årenes Holmegård og et ungdomshjems beboere.
Karsten Laursen.
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Kibæk Cup 2011
Fredag den 24. juni drog 4 hold af sted til Kibæk Cup ved 
Herning. U10+U12+U14 drenge og U13 piger.  Sidste års 
gode tur skulle selvfølgelig gentages.
 8 trænere, 40 spillere og ligeså mange forældre og søskende 
mødte forventningsfulde op ved Gelsted hallen. Børnene hav-
de lige fået skoleferie, så humøret var højt.
Ved ankomsten til Kibæk blev spillere og trænere indkvar-
teret i Børnehuset ved Kibæk Skole. Vi havde hele huset for 
os selv. Drengene indtog 1. salen og pigerne stueetagen. 
Forældre og søskende skulle bo på campingpladsen tæt ved 
fodboldbanerne.
10 forældrepar fik campingvogne og telte stillet op. Der var 
også medbragt et stort fællestelt, hvor der virkelig blev hyg-
get.

U12 drenge   Bagest fra venstre: Tobias A, Simon P, Janus, Tobias N, 
Tobias H, Peter B
Forrest fra venstre: Peter C, Mads, Magnus, Simon F

Alle 4 hold skulle i kamp fredag aften. Herefter var der stort 
kagebord.

U14 drenge   Bagest fra venstre: Kenneth, Christoffer K, 
Mads, Stefan, Søren Christian, Daniel, Lukas
Simon, Andreas, Christoffer L, Marcus, Jacob, Jonas

Lørdag spillede alle hold 3 kampe. Om aftenen var der besøg 
af en fodboldjonglør. På skolen var der storskærm med 
U21-finale. 
På campingpladsen var der grillstemning og masser af hygge. 

U10 drenge     Bagest fra venstre: Steen, Rasmus, Valdemar, Søren, 
Jonas F, Christoffer, Jimmy
Forrest fra venstre: Nicklas, Mads, Silas, Jonas K

Ungerne hyggede sig i huset og i skolegården, hvor der var 
streetbane, hvis man ikke havde fået fodbold nok.
Søndag var der igen kampe. U14 og U10 drenge skulle op kl. 
6.45. De var godt trætte efter en lang lørdag
Der blev spillet mange spændende og tætte kampe. Vi spil-
lede mod hold fra København, det meste af Jylland og enkelte 
fra Fyn.
U13 pigerne var virkelig i spillehumør. De vandt næsten alle 
deres puljekampe. De kvalificerede sig til semifinalen, hvor 
der skulle straffesparkskonkurrence til, før finalepladsen var 
sikret. Nerverne var på højkant.  Johanne scorede til 1-0. 
De andre rammer overliggeren. Camilla scorer til 2-0. Hvis 
Anne Marie redder næste spark er finalepladsen hjemme. 
Med en fantomredning sikrer hun sejren. Vild jubel. I finalen 
skulle Engesvang fra Silkeborg besejres. En lige kamp, hvor 
de kommer bagud 2-1. Pigerne kæmper sig tilbage og vinder 
4-2. Kampens sidste mål (nok det bedste i turneringen) sco-
rede Johanne på helflugter fra banens midte.
Derefter var der præmieoverrækkelse til en flok stolte piger. 

U13 piger    Fra venstre: Britta, Johnny, Trine, Cecilie, Amalie, Sabi-
ne, Julie, Camilla, Johanne, Anne Marie, Viktoria, Emma
Nu var det tid til at vende næserne hjemad mod Gelsted. 
Stor tak til trænere, forældre, søskende og ikke mindst spil-
lerne for en rigtig god tur.
Også stor tak til Albert Kraaer, som har lavet en DVD med en 
masse billeder fra turen. 
                                                      God sommer.

                                   Kenneth Risum.
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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
Josefine Skjoldager
Tandplejer: Mette Raun Knudsen.
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: Bent Mouritzen.
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 :          Tlf. 114
Alarm:            Tlf. 112.

Gelsted Taxi:  Tlf. 64 41 40 55

GelstedBladet : 
post@gelstedbladet.dk

Gelsted Folkedansere
Gelsted Skoles Aula
Eftermiddagshold :   14:30 - 17:00 
Aftenhold                : 19:15 - 21:45
Hver Onsdag fra Sept. til April
Nye såvel som nuværende dansere
er meget velkomne,
Tlf. 64 49 26 25

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 billard, 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. Vel mødt.

www.wix.com/gelsted/pensionist

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 : 30 70 17 86.

www.wix.com/gelsted/seniorklub

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.

Ejby Kommunes Lokalhistoriske arkiv, 
Stationsvej 25, 5464 Brenderup.
Modtager alle arkivalier (papirer, doku-
menter, billeder mv.)
Tlf. 88  88 52 49 
tirsdage 19.30 - 21.30
mailadr: lokalarkiv2000@yahoo.dk
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Gelsted Motionsløb - 2011

Der varmes 
rigtigt op inden 
løbet, med 
hjælp fra en 
instruktør.

 - og der bliver 
gået til den.

Selv om vejret var dår-
ligt, og regnen silede 
ned, så går det derud-
af, og der blev løbet til.

Løbet fuldført, 
og det flotte 
bevis på delta-
gelsen i løbet.

Tillykke til alle 
deltagere.


