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Gelsted Bladet
Bladet er trykt i 2500 eksemplarer 
og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, 
Tanderup en del af  Ejby., m.fl.

Layout
Billedværkstedet Gelsted

Bladets adresse:

Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen, Gelsted
E-mail : post@gelstedbladet.dk

Artikler til bladet 
 

    Alle artikler, meddelelser, m.m. bedes 
sendt til  E-mail : post@gelstedbladet.dk
Evt. papir billedmateriale til postkassen. 

Bestyrelsen:
Steen Asbjørn       Redaktør/Formand       Tlf. 6449 1005
Kirsten Hansen     Sekretær                   Tlf. 6449 1595
Gunvor Schmidt   Kasserer/næstformand  Tlf. 6449 1851
Edith Rasmussen                                Tlf. 6449 1688
Karsten Laursen                                 Tlf. 2615 2928
Bent Nielsen                Suppleant             Tlf. 6449 1786
Anne Marie Petersen   Suppleant            Tlf. 6449 2454

Deadline næste nummer:
Mandag,  21 - 01 - 2013

Forbehold for trykfejl.

Gelsted Bladet udkommer 6 gange om året, primo :
Februar, April, Juni, August, Oktober og December.

Brink’s Begravelses- 
forretning

Karen Brink & Peter Brink

64 49 12 98  -  Gelsted

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 

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.
OBS. GelstedBladet kan ikke holdes ansvarlig for indhold, trykt i bladet, der er ind-
sendt af brugerne af bladet. Forbehold for trykfejl.

Massørerne i Gelsted
sundhedsklinikken

Bettina & Kaj Mariager
Ellen Trankjær

Julie Hvilshøj Andersen
Grønnegade 2 / 5591 Gelsted / Tlf. 2421 0888

D D Sansk æk ervice
- D Æ K��T I L A L L E��F O R M Å L -
Odensevej�35�·�Gelsted�·�Tlf.�64�49�10�63

Malermester
Michael A. Taylor
Tlf. 20 22 80 62

GENERALFORSAMLING
Foreningen – Gelsted Bladet

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
I foreningen ”Gelsted Bladet”

Tirsdag d. 23. April kl. 17.00
I fælleshuset

Fredensgade 30.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen

Vær med til at forme dit eget blad!
Alle i Gelsted og Tanderup Sogne er velkomne
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Til foreninger / klubber, firmaer, m.v.
Hvad sker der i fremtiden hos jer ? Hvad har I af aktiviteter på programmet ?. Hvis I sender jeres 
planer, og hvad der nu ellers sker hos jer lidt ud i fremtiden, bringer vi det gerne her i 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 firma, lavet noget nyt i det gamle, send historien til os, det er gratis reklame !

Skriv og send inden det er for sent, husk ”deadline”

TOPREVISION

Registreret revisionsanpartsselskab

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

Tlf. 7020 0213
www.top-revision.dk

www.topc5.dk

Revision, regnskab, skat, rådgivning, bogføring og C5 online

Ny Sognekonge er en dronning.

Nærmere præsentation af Anne Friis er vel i Gelsted 
helt unødvendig. 
Anne var lærer ved Gelsted Skole og deltog desuden 
aktivt i mange projekter gennem mere end 30 år. 
Stadigvæk arbejder hun ihærdigt for det lokale sam-
fund ved siden af sin undervisning, der nu er forlagt til 
Ejby Skole. Efter at Tom Petterson, formanden for Gel-
sted Handel og Erhverv, den 2.dec. 2012 velfortjent 
kårede hende, kan Anne nu føje titlen ”Sognekonge” 
til sit CV.
                                                                Karsten

DILETTANT 
NETDATING MED OVERSPÆNDING 

LØRDAG DEN 16. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 

I GELSTED FORSAMLINGSHUS 
DER SPILLES OP TIL DANS EFTER FORESTILLINGEN. 

ENTRE`: VOKSNE : 60 KR.. BØRN 10 KR. 

KOM OG SE ET FORRYGENDE SJOVT SKUESPIL MED MASSER AF FORVIKLINGER 

GENERALPRØVE LØRDAG DEN 16. FEBRUAR KL. 15.00 
ENTRÉ: VOKSNE: 40 KR. BØRN 10 KR. 

SMØRREBRØD KAN BESTILLES VED KARSTEN FISCHER 
SENEST SØNDAG DEN 10. FEBRUAR 2013 

PÅ TLF. 22 83 94 86 
3 STK FOR 60 KR. 

TAK TIL ALLE VORE SPONSORER 
FOR DEN GODE OG FINE OPBAKNING 

ARRANGØRERNE:  
KOMMENDE GELSTED DILETTANT FORENING 
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Julefest - Gelsted Seniorklub
Julefesten var en ualmindelig festlig dag, med 85 delta-
gere, idet 11 havde meldt fra, eller kom ikke.
Menuen var en af Hanne veltillavet Hamburgerryg – 
dejlig grønlangkål – hvide og brune kartofler samt 
bestyrelsens hjemmelavede risalamande med kirsebær-
sovs til. 
Der var kaffe og 2 slags småkager, - samt lotteri med i 
prisen. 
Juletræet var smukt pyntet med mange lys på.
Nye 2013 medlemskortsalget gik også i gang.
Alle fik udleveret julegave, som var en lille fin lygte. – 
Tidligere år en god kuglepen mrk.. Senior.
Der blev omtalt bustur til Cirkusrevyen d. 13 eller 

d. 20. juni, til pris lidt under 1000 kr. 
På gårdspladsen stod, da vi kom om morgenen nok ca. 
20 barnevogne, mens børnene og vore lokale dagple-
jere havde det hyggeligt inde i stalden, hvor de holdt 
deres julefest
Senior Underholdning:

Gelsted / Tanderups præst Dorte Stær Nielsen, og 
organist Lars Reinholdt stod for musik og sang.
Musikken fra det nystemte klaver gav os alle lyst til at 
synge mange gode sange. – Nej Lars styrede og gjorde 
det for resten alene, da Dorthe var blevet syg natten 

før festen, og meldte afbud.
Kl. 14 åbnede dørene sig, og ind kom 20 søde piger og 
en dreng, bærende på lys, og sang Lucia. 
Alle samlede sig så på ”Scenen” omkring Lars og kla-
veret, og så sang de rigtig mange gode lystige sange, 
som passede til vores julearrangement. – Vi seniorer 
sang med på flere af melodierne.
Børnene blev klappet ud, og de fik så serveret 80 æble-
skiver med tilbehør + sodavand. 
En god dag, hvor vi overskred lukketiden, med næsten 
½ time, og dette p.gr.a. den gode underholdning og 
hygge.                                                              Bn

Juletræsfest i Dagplejen!
 
D. 12. 12. 2012 blev der holdt juletræsfest på 
"Holmegården"

De første dagplejer åbnede kl 06:00, så vi kunne få 
borde og stole på plads + opdækning og pyntning af 
juletræet.
Vi fik fælles morgenbord kl. ca. 08:30, og bagefter 
dansede vi omkring juletræet, og pludselig dukkede 
julemanden op.
Ikke alle var lige begejstrede for ham, men han havde 
julegaver med til alle børnene.
På grund af hård frost skulle børnene sove indendørs, 
men det gik fint.
Da de stod op igen var der varme æbleskiver til små 
som store 
Stort tak til Superbrugsen Gelsted for det.
Ca. kl. 16:30 var dagen slut.
En stor tak til Borgerforeningen i Gelsted for at låne 
lokalerne til os. 
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Julemarked på Gelsted Plejecenter
En god dag med mange gæster. Mange pårørende til 
beboerne kom og gjorde dagen festlig.

Centerrådet og frivillige havde lavet adventskranse, 
dekorationer og alt til kirkegården, som blev solgt. 
Tombolaen blev flittigt benyttet, der var mange fine 
gevinster. 
Køkkenet serverede æbleskiver og en lækker asparges-
suppe.

Centret havde en stor bod, hvor der blev solgt mange 
fine juleting.

Et kor fra Gelsted skole underholdt med julens glade 
sange.

Overskuddet fra dagen går til fest for beboerne og 
ældre i området.
                                                                    E.R.

 Med venlig hilsen 
Dagplejerne i Gelsted.

Børneunivers Gelsted
d. 15. januar var der fælles bestyrelsesmøde mellem 
børnehaven og skolen, hvor de første fælles visioner og 
ideer for Børneunivers Gelsted blev drøftet. 
Skolens ledelse fik til opgave at få kategoriseret alle 
ideerne, så når bestyrelserne mødes igen, skal de gode 
ideer konkretiseres og udvikles til handlingsplaner. 
En fantastisk aften med en rigtig god stemning med 

mange gode ideer til fremtidens Børneunivers 
- det tegner rigtigt godt.  
v. Flemming S. Christensen, Afdelingsleder Gelsted Skole
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Gelsted Hallens
Cafeteria

Tlf. 64 49 18 69

Legestuen
Tirsdag d.4/12-12 var julehygge rigtig kommet til Legestuen i Gelsted.
Legepladsen var fyldt med sne, og det skulle da udnyttes.
Børn og dagplejere fik lavet snemand og leget i sne. Alt imens duften af flæskesteg, brune kartofler og rødkål, 
spredte sig i Legestuen, vi skulle menlig holde "julefrokost " med børnene om middagen. 

Efter en hyggelig formiddag på legepladsen med mas-
ser af sne, var såvel små som store godt sultne.  
Der blev spist flæskesteg med stort velbehag.

Da alle maver var godt fyldte og mætte, skulle de små 
ud og ha’ en middagslur, så de kunne være friske til om 
eftermiddagen, hvor forældrene var inviteret på kaffe 
og æbleskiver. 

Dejligt at så mange forældre havde tid til at komme forbi og gøre eftermiddagen særlig julehyggelig, sammen 
med børnene og dagplejerne.
Glædelig jul og godt nytår til alle.                                                                    Fra Tirsdags gruppens dagplejer. 
                                                                                                                 Charlotte Jørgensen Tlf: 61271767

Hobbyklubben
Afholder ordinær generalforsamling
Mandag den 18. Marts kl. 19.00
I klubbens lokaler på Holmegården
Alle er velkommen
Bestyrelsen
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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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Et Univers fødes.
For tiden ligner Gelsted Skole mere en byggeplads end 
en skole. Der er ingen tvivl om, at det kræver stor tål-
modighed af forældre, elever og de ansatte ved skolen 
at gennemføre den daglige skoledag. Og sådan vil det 
være endnu ½ år, mener skoleleder Martin Falk. 
Men han er sikker på, at belønningen venter i form af 
en 100 % moderne skole med god plads til de årgange 
der skal bruge den.

Martin startede her i jobbet som skoleleder den 1. nov. 
2012 og ser med optimisme på fremtiden for det nye 
børneunivers, som nu opbygges i og omkring den gam-
le skole fra 1958. Gamle bygninger renoveres kraftigt 
hvorved indemiljøet forbedres betydeligt; nye bygninger 
opføres og børnehaven får helt nye rammer. Børneuni-
verset bliver på den måde en helhed, der rummer vug-
gestue, daginstitution og skole i moderne velegnede 
bygninger. 
”Det er en god idé at tænke børn ind i et hele,” siger 
skolelederen, ”der skal skabes en rød tråd gennem hele 
forløbet fra vuggestue til de forlader skolen og foræl-
drene skal opleve, at der er fælles værdier under hele 
forløbet.” De værdier, der arbejdes efter for familiens 
yngste barn i vuggestuen, skal altså kunne genkendes i 
de værdier, der arbejdes efter for familiens ældre barn i 
f.eks. 4. klasse. 
Som tidligere lærervikar i Fjelstrup-Harndrup og tidli-
gere aktiv gymnast har Martin haft et indtryk af Gel-
sted som et lokalområde med et stærkt fællesskab og 
et aktivt foreningsliv. Det var en stærkt medvirkende 
årsag til, at han søgte stilling som skoleleder her. ”Sko-
len styrkes nemlig ved det lokale liv.” siger han og 
udtrykker håb for, at også ungdomsforeninger kan være 
med i en dialog om de fælles værdier, der skal gælde 

for børneuniverset.     
Børneuniverset kræver investeringer på 30 – 40 mill. 
kroner og så mange penge investeres ikke bare for 
sjov. Der opstår et hypermoderne univers med rum-
melige lokaler og de nyeste pædagogiske hjælpemidler. 
Der satses f.eks. på interaktive elektroniske tavler i alle 
klasselokaler. Martin er glad for oplægget og glæder sig 
til at være den, der skal få de planlagte forandringer 
gennemført. Åbenhedskultur skal fremelskes. Og alle 
skal føle sig velkomne på Gelsted Skole. Både elever, 
forældre og ansatte; men også foreninger og klubber 
fra lokalområdet. ”Når vi løfter i flok, giver det en bedre 
dynamik,” mener Martin, som har oplevet de første to 
måneder som positive. Han har oplevet kommunikatio-
nen med skolens personale samt sine foresatte på Mid-
delfart Rådhus som god og forventningerne til børneu-
niversets fremtid er, som det fremgår af ovenstående, 
helt i top.
                                                             Karsten.

Søndergade 1 · 5591  Gelsted · Tlf. 6449 1068 

Mobil 4058 2726 · www.gelstedkro.dk
Vissenbjerg Tryk A/S

Gelsted Kro og Hotel

Gammeldags krobal
på Gelsted Kro

BACK TO THE SEVENTIES

70’er MUSIK FOR ALLE, KVARTETTEN

Spisning og dans fra kl. 18 -01

kr. 200.-
(dinnermusik under maden)

Øvrige danseglade gæster kl. 20.30 - kr. 100,-
Billetter kan købes på Gelsted Kro

Husk: Vi holder Mortens Aftens arrangement 10. nov.
og vores helt egen julefrokost den 1. dec.

Du kan altid nyde maden her eller tage med hjem.

23. februar 2013

Gammeldags krobal
på Gelsted Kro

Spisning og dans fra kl. 18-01 

Kr. 200,-
(Dinnermusik under maden)

Øvrige danseglade gæster kl. 20.30: Kr. 100,-

Billetter kan købes på Gelsted Kro
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Gelsted Foderstof
Værkstedsvej 5
5591 Gelsted

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

Patientvenlighed findes 
hos lægehuset i Gelsted.  
Du er nr. 5 flere gange – du er nr. 4 – nr. 3 – nr. 2. nr. 
1 – ja tak - tryk hvem du vil tale med – så er der gang 
i den. Efter min forklaring om min ømme hals, siger 
Lægen – kom kl. 11.40, og tak for det.

Efter vanskeligheder, som også gælder for andre med 
at finde parkeringsplads, ankommer jeg i god tid, og 
sætter mig og snakker om alting med øvrige ventende 
– flere af os kender jo hinanden godt.

Kl. 12 kaldes jeg ind af sygeplejersken, som stikker en 
kæp i halsen, efter at have åbnet min mund. 

Hun laver så et notat, og så får jeg et lille stik i en fin-
gerspids, hvorfra hun tager en lille blodprøve.

Venlig som hun er, lader hun mig vente i en stol på 
gangen, indtil lægen kalder mig ind.

Alt imens, var jeg så vidne til alle de mennesker som 
kom og gik, tillige med at damerne ved telefonen, hele 
tiden måtte undskylde at lægen var optaget, og det jo 
er uden for telefontiden, og lovede at lægen ville ringe 
tilbage. Hvis ikke I ved det, så er der nok dagligt 12 
personer til tjeneste.

Så kom lægen og fik mig med ind i en god stol, hvor 
jeg igen skulle åbne mund og hun lyste så ned i halsen, 
som trængte til en pencillinkur, for du har halsbetæn-
delse, sagde hun. Hun lyste også ind i ørerne, hvor det 
ene var ømt, men ok. – Hun skrev så en recept og jeg 
kørte derefter til Apoteket i Ejby, hvor der også er nogle 
flinke hjælpende damer til min tjeneste. Jeg fik udleve-
ret penicillinen, sammen med oplysning om hvordan jeg 
skulle forholde mig, og at jeg kunne risikere at få dårlig 
tarm, som jeg kunne afhjælpe ved at bruge det og det. 
– Jo jeg følte virkelig at jeg blev serviceret.

Denne lille historie var min oplevelse. - Min kone var 
ved lægen fredag i sidste uge, og allerede da, kunne 
lægen sige at hun/vi sikkert ikke skulle regne med at 
rejse til børnefødselsdag i London fredag.
 
Hun var rendt ind i en lungebetændelse med høj feber i 
mange dage, hvor hun helt automatisk blev i sin seng. 
Om aftenen, samme dag som jeg havde været til læge, 
skulle vi have været til nytårskoncert i Ejbyhallen, men 
nej – det må vente til næste nytår. Dette var årets før-
ste oplevelse.                                                 BN

Frimærkets Venner, Gelsted slår dørene op.

For sjette år i træk afholder Frimærkets Venner, den 3. 
marts 2013, byttedag på Gelsted Skole. 
Alle er velkomne. 
Der er gratis adgang. Dørene er åbne fra kl. 10 – 15.

Der vil være handlere og krejlere tilstede. Der vil også 
være mulighed for at bytte. Så du kan få udfyldt nogle 
af hullerne i din samling.

Der vil blive afholdt en stor auktion med bl.a. rigtig 
gode enkeltmærker, men også med rodekasser/sam-
linger. Auktionen starter kl. 14, og der er mulighed for 
gennemsyn fra kl. 12.

Du kan se mere om klubben og auktionen på vores 
hjemmeside. http://www.freewebsite-service.com/fri-
maerketsvenner/Forside.php

Har du samlinger eller lignende, du gerne vil have en 
salgsvurdering på, så mød op.

Er du interesseret i at samle/bytte frimærker så prøv at 
komme til en af vore mødeaftener. Du kan se, hvornår 
vi mødes på vores hjemmeside.

Har du set   GelstedBladets hjemmeside, 

med mange gode links.

www.gelstedbladet.dk
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395
1 DÅSE

X-tra 
Hakkede tomater

400 / 240 g

2700
1 Pose 

X-tra 
ød og melboller 

Dybfrost.1000 g

2495
1 STK

X-tra 
Maskinopvaske tabs

40 stk

1195
1 STK

X-tra 
Pommes Frites

1000 g

1750
4 kg.

X-tra 
Kartofler

1290
1 PAKKE

X-tra 
Toiletpapir

8 ruller

995
1 GLAS

X-tra 
Jordbærmarmelade

400 g

Der tages forbehold for evt. trykfejl !

FORDI DET DU HANDLER MEST  
- SKAL KOSTE MINDST

7 dage om ugen, Mandag - søndag 8:00 - 19:00 
Postbutikken: Mandag - fredag 14:00 - 17:00

Du finder vores annonce i Ugeavisen Vestfyn hver uge
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HVAD ER ET MENNESKE? 
Hvem er jeg? Hvad er bestemmende for min identitet?  
I gamle dage var det ikke så svært, da var identitet en 
temmelig fast størrelse, der var bundet til slægten og et 
geografisk tilhørsforhold. Man var nogen i kraft af sin 
slægt og i forhold til helt faste forventninger, som man 
skulle indfri. 
 Anderledes i dag. I dag må vi bestandigt, hele tiden, i 
ethvert nu skabe os selv. Ikke mindst de unge er ved at 
segne af overbebyrdelse. 
Vi lever i et forandringssamfund. Du kan dårligt nå at 
læse manualen til din nye I-phone - før der er kommet 
en ny smart en, der langt overgår den gamle. Alt i 
samfundet er i forandring – ja, forandring og udvikling 
er altings mål – og således er et menneskes identitet 
også hele tiden noget, der veksler og til stadighed skal 
skabes af den enkelte. 
Det drejer sig om at være forandringsparat – ellers er 
man hægtet ganske af.  
Og jo, umiddelbart lyder det befriende og godt, at alle 
muligheder er åbne, og at man selv kan vælge, hvem 
man vil være i modsætning til tidligere tiders fastlåste 
samfunds- og identitetsstrukturer. Den frihed har 
mange fordele. Men jeg vil foreslå at overveje, at 
indføre et nyt begreb som modbegreb for 
forandringsparathed. For udover forandringsparathed, 
så tror jeg ikke et øjeblik på, at vi mennesker for alvor 
trives uden at vi samtidig også besidder en væsentlig 
grad af forankringsparathed. 
Altså vi må have viljen og modet til at forankre os i 
noget, der er større end os selv og vores egen 
behovstilfredsstillelse. Noget som er større end vores 
lille ego, og som kan hjælpe med at give vores liv 
retning og mening.  
Gør vi ikke det, så er det vi overlades og overbebyrdes 
i det ensomme og umuligt slidsomme 
identitetsarbejde. Det er så anstrengende og krævende 
selv at skulle konstruere og skabe sin identitet.  
Vi er ikke først og fremmest individer – individuelle - 
mindst ligeså grundlæggende er det at vi er del af 
større sammenhænge. 

Vi bliver svimle og urolige og utilpasse, får ondt i 
eksistensen, hvis vi kun forstår os som individer og 
ikke som dele af fællesskaber og større sammenhænge. 
Vi danskere er kåret til verdens lykkeligste folk. At 
dømme ud fra det, så må det jo køre meget godt for os, 
identitetsarbejdet. 
Jeg tror nu ikke det er så entydigt. 
For ensomheden blandt danskerne er stor. 
Følelsen af åndløshed er udtalt. 
Følelsen af at livet så let kommer til at mangle mening 
og retning, fornemmelsen af, at vi mangler noget at stå 
på, et fælles projekt. 
Som præst ser jeg det så ofte, at folk føler sig 
ensomme, føler sig sårbare og ængstelige og ingen 
tvivl om, at det er langt mere udbredt, end vi vil være 
ved. 
Udskrivelsen af antidepressive midler taler sit helt eget 
tydelige sprog om at det er svært at være menneske i et 
samfund, hvor man er sin egen lykkes smed, hvor man 
skal præstere og yde i et væk og hvor man bestandigt 
skal skabe sin egen identitet og mening i tilværelsen. 
Vi har som aldrig for at gøre et bredere og mere 
rummeligt menneskesyn gældende. 
Kristendommens menneskesyn ligger der som en 
urgrund i vores kultur, som vi bare kan øse af. 
Et overflødighedshorn af fortællinger fra Jesu egen 
mund, der stort set alle rummer det syn på os 
mennesker, at vi ikke bare er ensomme løsrevne øer, 
små svævende fnug i et tomt og koldt univers. Vi er 
altid indfældede, forankrede i svimlende, forunderlige 
himmelske og universelle sammenhænge. Og dér i 
tilværelsens dyb er kilden, vi kan øse af og det er den 
forkyndelse vi mødes af, når vi går i kirke. 
Vi trænger til det som aldrig før, at høre det.  Ikke bare 
køre derud af i en evig forandringsparathed, men også 
opøve evnen til forankringsparathed. Få øje på den 
forankring, der skete, da vi blev døbt. 
Vi er ikke alene i universet – vi skal ikke ved egen 
kraft skabe vores værdi. Den har vi altid på forhånd  - i 
forvejen – før vi overhovedet kan præstere noget som 
helst.      SOGNEPRÆST DORTHE STÆHR NIELSEN 
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Det Radikale Venstre 
i Middelfart Kommune

Bliv medlem af Det Radikale Venstre 
og vær med til at sætte dagsordenen.

Kontaktperson: Uffe Høj Lauridsen, 
tlf. 64 42 37 38, mail Mindegrd@post12.tele.dk

Det sker …………. 
 
1.og 2. Februar konfirmandlejr  i Tanderup for alle 
konfirmander 

 
Lørdag d. 9. Feb.  kl. 9. 00 – 12.00 i Brenderup 
forsamlingshus, Brenderupvej 22 
Kampen om Kierkegaard 
Cand. Theol. Kenneth Bork, Egmont Højskolen, stiller i sit 
foredrag spørgsmålet: ”Var Kierkegaard en religiøs tosse, 
en æstetisk charlatan eller en filosofisk fantast 
Kirkehøjskolen: Se evt. Hjemmeside 
 
Søndag den 10. feb.  Kl. 14 i Gelsted Kirke: 
Fastelavnsgudstjeneste 
Efterfølgende tøndeslagning på Holmegården.  
Børnene må gerne komme udklædte 
Tanderup kirke kl. 11.00 : Højmesse 
 
Torsdag den 14.feb. kl. 19.00: 
Menighedsrådsmøder i Tanderup for  henholdsvis 
Gelsted og Tanderup menighedsråd. 
 
Dato flg. til arrangement i Balslev kirke 
Skuespiller Henning Jensen:  
Om depression og angst 
 
Tirsdag d. 26. Feb. Kl. 19.00 i Gelsted sognehus 
Konfirmandforældremøde for ”9.30 holdet”  samt 
”Tanderupkonfirmanderne” 
 
Tirsdag den 28. Feb kl. 19.00 i Gelsted sognehus: 
Konfirmandforældremøde for ”11.30 holdet” 
 
Søndag den 10. Marts:  Sogneindsamling 
Gelsted menighedsråd står for indsamling til 
Folkekirkens Nødhjælp. 
Gudstjenesten denne dag står i indsamlingens tegn. 
Efter gudstjenesten mødes vi i sognehuset til en kop 
kaffe,  og ruterne fordeles til de interesserede 

indsamlere. Er man kun interesseret i at deltage i 
indsamlingen, møder man i sognehuset kl. 10.30 
 
Torsdag den 14. Marts kl. 19.00: 
Menighedsrådsmøder  for henholdsvis Gelsted og 
Tanderup menighedsråd. 
 
Fredag den 15. Marts kl. 17.00 
Spagettigudstjeneste i Tanderup 
Efterfølgende spisning i sognegården. Gratis. 
 
Onsdag d. 27. Marts kl. 19.00 i Brenderup kirke 
(Samarbejdende sogne) 
Påskepassion: Musik til påsketid – 
”Lecons de tenebres”. 
 
Søndag d. 28. April i Gelsted kirke 
Konfirmation kl. 9.30 og 11.30 
 
Søndag den 5. Maj i Tanderup kirke 
Konfirmation kl. 10.00 
 
 
 
Ønsker du at få fat i: 
 

Sognepræst Gelsted og Tanderup 
Dorthe Stæhr Nielsen 

Tlf. 64 49 10 96,  mail: dsn@km.dk 
 

Organist / korleder Gelsted og Tanderup 
Lars Reinholt 

Tlf. 23 80 39 38, mail: larsreinholt@mail.dk 
 

Graverkontor  Gelsted 
Tommy Rasmussen 

Tlf: 23 41 03 35, mail: TOR@KM.dk 
 

Graverkontor Tanderup 
Jørgen Henriksen 
Tlf: 21 79 53 25, 

 Mail: tanderupkirke@hotmail.dk  
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Gelsted              Dato                        Tanderup         
 
14.00  DSN    10.  feb.  fastelavn                          11.00  DSN 
 
9.30     DSN    17.  feb. 1. s i fasten                       11.00  DSN 
 
9.00     MHL               24.  feb.   2. s i fasten                     Ingen 
 
11.00  DSN     3.   marts 3. s i fasten                  Ingen 
 
9.30    DSN    10.  marts  Midfaste                  11.00  DSN 
 
9.30    JF    17. marts Mariæ bebudelse       Ingen 
 
11.00  DSN    24. marts Palmesøndag               9.30    DSN 
 
16.00  DSN                28. marts Skærtorsdag                19.00  DSN 
 
11.00  DSN                29. marts Langfredag                   9.30     DSN 
 
9.30    DSN                31. marts Påskedag                       11.00  DSN 
 
9.30    MHL                1.   april 2. Påskedag                    Ingen 
 
11.00  DSN                7.   april 1. s. e. Påske                    9.30    DSN 
 
9.30     DSN               14. april 2. s. e. Påske                  11.00  DSN 
 
14.00     21. april 3. s. e. Påske                    Ingen 
 
Ingen                          26. April St. Bededag                     11.00  DSN 
 
DSN  =  Dorthe Stæhr Nielsen                     
MHL =  Mikkel Holmgård Larsen 
JF       =  Johanne Fårup 
 
Kirkebil er gratis og bestilles direkte ved Middelfart Taxi på 
tlf. 64 41 40 55 senest dagen før.  

 

Gelsted døde 
 

Ane Marie Bodil Jensen 
Lungeskovvej 16, Gelsted 

Død 26. nov. 2012 
 

Birthe Christence  
Nebeling Kok 

Trydenvej 13, Harndrup 
Død 10. december 2012 

 
Hans Erik Holbech Pedersen 

Tårupvej 12 N, Gelsted 
Død 17. december 2012 

 
Esther Kathrine Ehrhorn 

Tårupvej 12 A, Gelsted 
Død 4. januar 2013  

 
Kaj Kristian Jørgensen Greve 

Grønnegade 3, Gelsted 
Død 10. januar 2013  

 
Gelsted døbte 

 
Mikkel Ingildsen 

Hønnerupvej 15, Gelsted 
Døbt 9. december 2012 

 
Anna-Sofie Drøge Larsen 
Møllevej 2 st. tv., Gelsted 
Døbt 8. december 2012 

 
Karla Skovgaard Moos 
Østergade 6, Gelsted 
Døbt 12. januar 2013 
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Gelsted VVS er nu Vestfyns VVS Service A/S
Vi går effektivt til enhver opgave i VVS-installationer

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

Besøg på kirkegården
Fotografen besøger Gelsted Kirkegård og kirkekontoret i 
den gamle bindingsværksbygning.
Hilser på Tommy Rasmussen, som er en gammel ken-
ding på stedet, samt nu også andre steder, idet Tommy 
og hans tre gode hjælpere er gået i samarbejde med 
Gelsted - Tanderup kirker og Husby kirkegård, og det 
uden for Gelsted fungerer så som en slags vedligehol-
delsesvikariat.

Tommy og fru Else startede i 1979 som et selvstæn-
digt momsregistreret graverpar, og klarede det med 
hakke,rive, skovl, spade, greb, skuffejern og et par tril-
lebøre indtil 1984, hvor de blev fastansat ved Gelsted 
kirke, og siden blevet leder af flere ansatte kvinder, 
som hjælpes ad med at passe kirkernes omgivelser, og 
de fik udvidet de daglige redskaber med motorer på det 

meste af grejet.
Foruden at Tommy passer de tre kvinder omkring sig, 
er han også vores Dorthe præsts højre hånd, som en 
slags kirketjener efter at hun udvidede sit Gelsted 
pastorat med Tanderup pastorat, og så er det blevet 
ham der passer alle skriftlige handlinger, fra vi bliver 
født, og til vi skal forlade livet igen.

Han er blevet så dygtig at han betjener to computere 
på sit kontor i det gamle flotte kirkehus.
Mens vi talte sammen ved mit besøg, snakkede han 
pludselig lige ud i luften, om noget jeg ikke kendte til. 
– Det viste sig han var udstyret med skjult telefon og 
antenne stikkende mod himlen ud fra ørerne, som han 
så bare betjente uden at røre en finger. Jeg havde ikke 
bemærket at han var ringet op. – Jo - Han har virkelig 
med de høje magter at gøre. 
I 1979 blev der begravet 33 og bisat en person. – I dag 
bliver omkring 85 bisat, og sådan er tiderne skiftet. 
Nej nu holdes spaderne ikke blanke længere. – Om 
samarbejdet kirkerne imellem, er alle tilfredse, så godt 
for dette initiativ.
bn

Støt vore 
annoncører, 
-  Handel lokalt !
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Tanderup
Vognmandsforretning I/S

Tanderupvej 60 - 5591 Gelsted

Tlf. 6478 1083

Fax. 6478 1023

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

Kom og se gymnastik
GG & IF´s gymnastik afdeling slutter den anderledes 
sæson 2012/2013 af søndag den 24. marts kl. 10. i 
Gelsted hallen. Der vil deltage en del af afdelingens 
hold som vil vise hvad de har arbejdet med hen over 
vinteren. Der vil være både voksenhold og børnehold. 
Vi får besøg af Gelsted folkedans, som vil komme og 
lave en opvisning, det glæder vi os meget til. Mød op i 
hallen, det koster ingenting at komme ind og du behø-
ver ikke kende nogen som skal på gulvet, bare kom og 
få en hyggelig formiddag og hjælp alle som er på gulvet 
med at få en god og festlig afslutning. 

Jeg vil også benytte lejligheden til at sige rigtig man-
ge tak for denne sæson. Det har været en hård og 
besværlig sæson, der er blevet trænet mange steder 
rundt i Gelsted, instruktører og hjælpetrænere har stået 
med små lokaler og få redskaber, der er blevet slæbt 
redskaber fra container hver uge og gymnasterne har 
måttet finde sig i forskellige trælse ting som musik 
som ikke har virket, kolde og varme rum og meget 
meget mere. Men vi er kommet igennem det, takket 
være gode og opfindsomme instruktører og hjælpetræ-
nere, et arbejdsomt udvalg, hjælpsomme forældre og 
”næsten” kun positive gymnaster. 

Nu håber vi at gymnastiksalen på Gelsted skole bliver 
færdig til september som planlagt. Vi glæder os til at 
vende ”hjem”. Derpå håber vi også at starte lukkede 
hold op igen og at de gymnaster som har svigtet os 
denne sæson vil vende tilbage, da det desværre har 
kostet hårdt på medlemstallet med denne anderledes 
sæson.
Skrevet af formand for gymnastik afdelingen under GG & IF 
Stine S. Svensson 

Gelsted/Ejby u10 piger 
vindere af SIF Cup 2013
 
Gelsted/Ejby u10 piger spillede søndag den 20. januar 
stævne i Strib. 
Pigerne spillede 4 indledende kampe, som de vandt 
med flot spil og en helt utrolig fight fra alle spillere. 
Kampene var som følgende:
Strib 2 - Gelsted/Ejby: 1-4
Gelsted/Ejby - Vonsild FK: 3-0
Strib 3 - Gelsted/Ejby: 2-3
Gelsted/Ejby - TPI: 3-0

 Pigerne gik som vinder af puljen til finalepuljen.
Her spillede pigerne semifinale mod Bramdrupdam 
. Pigerne vandt kampen 3-0 på stort overblik og flot 
fight.
I finalen spillede pigerne mod Bjert IF. Det var en 
meget lige kamp med 2 dygtige hold. Indtil 10 sekun-
der før tid stod måltavlen på 1-1, men heldigvis trak vi 
det længste strå og med et helt utroligt flot langskuds 
mål sikrede pigerne sig den flotte og velfortjente sejr. 

Holdet bestod af:
Sofia Juul Nielsen, Marie C. Traugott-Olsen, Emma Gre-
ve Andersen, Cathrine Møller Nielsen, Nanna-Helena R. 
Pedersen og Mathilde Tjørnehøj Kraaer. 
Trænere: Mads Kraaer og Annitta Sørensen

Vores U – 14 drengehold havde 
et rigtig godt efterår, og spillede 
mange gode kampe. 
Holdet er sammensat af gode spillere fra Gelsted, Ejby 
og Husby-Tanderup, og selvom holdet som udgangs-
punkt ikke er en del af holdfællesskabet med Ejby, 



www.gelstedbladet.dk

15

Malerfirmaet 
Andersen/Garrett Vestfyn A/S

Tårupvej 45
5591Gelsted

Tlf. 21698784 
 andersenmaler@gmail.com

 

   

 
Mød os i Assens Bowling Center eller på 
www.talenterneassens.dk 

Vi er og bliver Talenterne  
 

 

så er det et af de mange eksempler på det gode samar-
bejde vi har med hinanden. 
En meget flot sæson med mange sejre blev afsluttet 
med en meget spændende kamp om 2. pladsen. 
Ved kampstart havde vi 2. pladsen, og modstanderne 
fra Sanderum var på 3. pladsen, 3 point efter. 
Modstanderne var derfor overbevist om, at de ville 
overtage 2. pladsen hvis de vandt over os, og de gjorde 
alt hvad de kunne for at vinde, bl.a. fik de også nogle 
af deres forældre til at råbe af vores spillere, så nogle 
af vores forældre måtte gå over bede dem opføre sig 
ordentligt !  

Vi tabte desværre kampen, så begge hold endte med 
18 point, og Sanderum jublede, for de troede de havde 
vundet 2. pladsen.  
Men vi kunne så fortælle modstanderne, at rækken blev 
afgjort på målscore, og vi havde + 18 mål, mens de 
havde + 11 mål, så de måtte pænt rejse hjem og blive 
på 3. pladsen. Vi var ret stolte ! 

Vi forsøger også at dyrke det sociale samvær på holdet 
ved så vidt muligt at lave et par arrangementer i løbet 
af sæsonen.  
Lørdag den 11. januar var der " Sportslørdag " i Odense 
Idrætspark med kåring af årets fynske sportsnavn, og 
derfor tog ca. halvdelen af drengene fra U14 – holdet af 
sted for at opleve det. 

I hallerne var der mange aktiviteter, hvor der bl.a. 
var små baner med cykling, håndbold, fodbold, judo, 
basket, soft-tennis, volley, amerikansk fodbold, fægt-
ning og golf, og der var trampoliner og en stor spring-
grav. 

Der var selvføligelig mange kendte sportsfolk til stede, 
og vi mødte blandt mange andre Emil Larsen, Rasmus 
Larsen, Cedric N'koum og Troels Bech fra OB, svøm-
mepigen Rikke Møller Pedersen, og mange stjerner fra 
bl.a. Svendborg Rabbits og Odense Bulldogs. Desuden 
mødte vi Jim Lyngvild :-)  

På Odense Isstadion fik vi lov at lege " bambi på glatis " 
og vi havde mange sjove oplevelser med de megaflinke 
stjerner fra Odense Bulldogs.  

Selve kåringen af årets sportsnavn så vi desværre ikke, 
for vi hyggede os i stedet med at leje en time i bowling-
hallen til sidst. 
Vi havde en herlig dag i hallerne og glæder os allerede 
til næste år. 

Hvis du mangler en ide til et super godt og super sjovt 
arrangement med masser af aktiviteter for dit hold, 
eller hvis du gerne vil have en aktiv dag med dine børn, 
så kan Sportslørdag varmt anbefales. 

Husk autografbogen og jakke og handsker til en tur på 
isen :-) 

Hilsen Gelsted  " Pitbulls " U14 :-) 

Lørdag den 8. december og søndag den 9. decem-
ber afviklede Fodboldafdelingen under GGIF det 

traditionsrige Gelsted Stævne. 

Vi vil hermed gerne sige tak til de deltagende hold og 
deres trænere for nogle spændende og medrivende 
kampe, og for at I kæmpede jer gennem snestormen 
for at møde op til vores stævne :-) 

Vi siger også tak til vores sponsorer, fordi I så velvilligt 
har sponsoret præmier til stævnet. 

Husk at støtte dem der støtter os ! 
Hilsen Fodboldafdelingen under GGIF. 

Sponsorer til GGIF Julestævne 2012 : 

Anne Mona, Borgerforeningen, Brinks Møbler 
Den lille maler, Elektriker Flemming Bager 
Engstrøms Bouquets, Fjordhauge / Lauritsen arkitekter 
Flemmings Auto, Gelsted Hallens Cafeteria 
Gelsted Slagterforretning, Gelsted Tømrer og Snedker 
Gelsted Tømrerhandel, GMF, Hansen Frugt og Grønt 
Hviid's Gourmet, Klokholm Auto, Marcussen Sport 
Michael Tayler, OK Benzin, 
Rishøj / Andreasen 
Superbrugsen Gelsted
T M Auto 
Top Revision 
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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

Rosenkjær VVS
VVS-installatør og tekniker Jesper Nielsen

VÆLG DEN BEDSTE  
SOLVARMELØSNING

*Forudsætninger for pris: Max 15 mtr.  
Rørføring fra solfanger til varmtvandsbeholder.

38.900,- 

Fix og færdig  

solvarmeanlæg!

SpAR MERE END NOGENSINDE FØR! 
SONNENkRAFT´S MEST pOpuLÆRE 
LØSNING TILByDES Nu TIL SÆRpRIS!

Består bl.a. af 300 l. 
beholder og 2 stk. 
SKR500 solfangere.  
 
Årlig ydelse  
ca. 2.200 kwh

Gelsted - tlf. 64 49 22 99 - www.rosenkjaer-vvs.dk

Pizzaria
Valentino

Søndergade 3 Gelsted
Tlf.:  64491333

Dagligt åbent 15-21

 
Vi reparerer også din bil 

 
Husby Auto Storegade 23 
5592 Ejby - Tlf. 64781446 

Gelsted Skole
På side 7 beretter vi med hjælp af den nye skoleleder 
Martin Falk om store epokegørende forandringer i Gel-
sted Skoledistrikt. 
Forandringer, der skal give forbedrede undervisnings-
forhold for skolebørnene og forhåbentligt være tidssva-
rende de næste mange, mange år.

For 55 år siden skete noget tilsvarende. Da tog man 
den nye ”Gelsted Skole” i brug, for at samle eleverne 
fra to meget små skoler, Stationsskolen og Kirkeskolen. 

Opvarmningen foregik med kakkelovn, eleverne sad 
to og to ved pultbænke og 
renskrev diktat med pen og 
penneskaft i arbejdsstillinger 
enhver fysioterapeut i dag 
ville græde over. 

Det fornødne skulle klares ”i 
gården” på ”dasset.” Så de 

fleste elever kunne holde sig hele dagen.
Det var med andre ord et kvantespring vi tog fremad 
dengang med den nye skole, skønt ikke alle på forhånd 
kunne se, at det virkelig skulle være nødvendigt at 
sammenbringe skolebørn fra Lunghøj, Kingstrup, Ålsbo 
m.fl. i sådan et ”slot.”

Her på siden bringer vi et par fotos fra rejsegildet på 
skolen, antageligt i 1957 og desuden gruppebilleder af 
børn og lærere fra Kirkeskolen, foran skolen og foran 
tårnet på en udflugt til Himmelbjerget. 

Måske der er nogen der kan finde sig selv i børneflok-
ken?
                                                      Karsten  
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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 har tandproteser, men nu sidder de lige så fast som naturlige
tænder, og vi kan igen spise, synge, grine og kysse uden frygt.
Det er livskvalitet.

– Dyrt? Det kan diskuteres. Men vi er os det værd.

FIK SMILET OG LIVSGLÆDEN IGEN

Kolding
Kolding Midtpunkt

Bredgade 8 · Tlf. 75 53 71 40
Brørup

Søndergade 8 · Tlf. 75 38 11 61
www.tpt.dk

TANDPROTESER MED TRYGHEDSGARANTI
FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE

Behandlinger finansieres. Små afdrag over op til 5 år.
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FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE

Behandlinger finansieres. Små afdrag over op til 5 år.

Behandlinger finansieres. Små afdrag over op til 5 år.

Vi har tandproteser, men nu sidder de lige så fast som naturlige
tænder, og vi kan igen spise, synge, grine og kysse uden frygt.
Det er livskvalitet.

– Dyrt? Det kan diskuteres. Men vi er os det værd.

FIK SMILET OG LIVSGLÆDEN IGEN

Kolding
Kolding Midtpunkt

Bredgade 8 · Tlf. 75 53 71 40
Brørup

Søndergade 8 · Tlf. 75 38 11 61
www.tpt.dk

TANDPROTESER MED TRYGHEDSGARANTI
FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE

Behandlinger finansieres. Små afdrag over op til 5 år.

Jeg har tandprotese, men nu er der ingen, der kan se det. Det er
livskvalitet.
Mine nye tænder er fremstillet efter foto af mit naturlige smil. Nu er
jeg igen glad for mit udseende. – Dyrt? Det kan diskuteres. Men jeg
er mig og min mand det værd.

LIVSGLÆDE ER KVALITET

TANDPROTESER MED TRYGHEDSGARANTI
FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE

Behandlinger finansieres.
Små afdrag over op til 5 år. www.tpt.dk

Odense C
Rugårdsvej 103 B · Tlf. 66 16 91 61

Aarup
Søndergade 2 · Tlf. 64 43 22 00

Middelfart
Teglgårdsparken 100 · Tlf. 64 41 54 00

Jeg har tandprotese, men nu er der ingen, der kan se det. Det er
livskvalitet.
Mine nye tænder er fremstillet efter foto af mit naturlige smil. Nu er
jeg igen glad for mit udseende. – Dyrt? Det kan diskuteres. Men jeg
er mig og min mand det værd.

LIVSGLÆDE ER KVALITET

TANDPROTESER MED TRYGHEDSGARANTI
FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE

Behandlinger finansieres.
Små afdrag over op til 5 år. www.tpt.dk

Odense C
Rugårdsvej 103 B · Tlf. 66 16 91 61

Aarup
Søndergade 2 · Tlf. 64 43 22 00

Middelfart
Teglgårdsparken 100 · Tlf. 64 41 54 00

livSglæde er kvalitet

Nyt initiativ på Wedellsborghalvøen:

Indkaldelse til Generalforsamlinger i HTUG og Borgerforeningen
Som noget nyt i år og i forlængelse af det gode samarbejde mellem foreningerne, vil HTUG ( Husby-Tanderup 
Ungdoms- og Gymnastikforening) og Borgerforeningen (HTB) holde deres Generalforsamlinger i forlængelse af 
hinanden. Endvidere vil der være en kort orientering fra HTLF. 

HTLF er en forening, der tager sig af administrationen 
af det nyindkøbte forsamlingshus i Husby.
Det vil foregå Torsdag den 28. februar 2013 kl. 18.30 
og strække sig over ca. 3,5 time. Der vil blive serveret 
kaffe og kage, øl og vand undervejs.
Foreningerne håber på at denne nye måde at samle de 
årlige generalforsamlinger, vil få mange til at bidrage 
og deltage i debatten i begge samlinger.

Forslag til behandling på generalforsamlingerne skal være 
formændene i hænde senest 8 dage inden samlingerne.
Vel mødt!
På foreningernes vegne
Claus Hansen og Kai Henriksen

Brug den lokale aftenskole

Ellers forsvinder den. - Henv. til
Lissen Christensen tlf. 64491463 

folof.ejby@gmail.com 
www.folofejby.aftenskole.dk

Nyt fra Lokaludvalget 
Lokaludvalget og den styregruppe, der gennem nogen 
tid, har arbejdet på en udviklingsplan for Gelsted og 
omegn, holdt tirsdag den 22. Januar borgermøde i Bøl-
gen på Gelsted skole. 
På mødet kunne fremmødte borgere høre om de ideer 
som styregruppen har besluttet at arbejde videre med 
som indsatsområder. Der var ligeledes mulighed for at 
komme med ideer til nye grupper.
Der blev i alt nedsat fire arbejdsgrupper som skulle 
arbejde videre med de valgte indsatsområder. 
Arbejdstitlerne blev; 1. Naturunivers ved Holmegården 
og stisystemer, 2. Gelstedhallen som selvejende institu-
tion, 3. Ungdomsunivers og 4. Mødesteder i Gelsted og 
omegn. Der var god opbakning til det videre arbejde, 
og god tilslutning af nye frivillige kræfter til grupperne. 
Det bliver spændende at følge det videre forløb, og 
skulle der være nogen der har lyst til at melde sig til 
en gruppe, kan det stadig lade sig gøre. Grupperne vil 
blive lagt op på byens hjemmeside www.gelsted.dk 
ligesom præsentationen fra i aften. 
                                                        Lokaludvalget.
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Efterlysning
Gelsteds gymnastikdrenge til opvisning i Båringskov i 
1958 under Jakob Tvedebrinks ledelse. 

Kan du hjælpe med at sætte navne på, 
så kontakt venligst Hans Jensen, 
på mailadressen: haje49@live.dk eller på tlf. 64422064 
eller 51199608.    
Se større billede på www.Gelstedbladet.dk 

Vi udfører alt i tømrer-
og snedkerarbejde

samt løser
specialopgaver

og totalentrepriser...

www.lebaek.dk

    Der var engang,  således er mange gode 
historier begyndt, men i dagens Danmark er det frem-
tiden der betyder noget, så derfor disse betragtninger 
omkring vor by. Gelsted som stationsby, det er ikke 
fortid, NEJ vi er og bliver en by med station, det er en 
miljørigtig transportform, med forbindelse til hele ver-
den, sådan et gode lader man ikke gå fra sig, det må 
selv det høje ting kunne forstå, (der bliver også god 
plads på banestrækningen når Femernforbindelsen er 
etableret).
     Gelsted er en by i det yderste af vor kommune, 
men den har noget at byde på, og hvis vi borgere vil 
stå sammen om forsat at bruge det vi har, samt om at 
havde visioner for fremtiden, så går det ikke helt galt.           
Faktum i øjeblikket, er at et sprit nyt børnehus er under 
opførelse, vores skole, der er under total renovering, et 
børneunivers bliver født, til glæde for både børn, lærere 
og ikke mindst byens borgere, overbygning samt yder-
lig uddannelse foregår i andre byer, (ofte via stationen).    
Vi er en bo by, men også en by hvor man kan købe et 
helt hus, man skal blot selv samle det (tømmerhand-
len), man kan også vælge at gøre brug af kommunens 
største murerfirma her fra byen, (Rishøj og Andreasen) 
og de suppleres af et antal maler - og tømrerfirmaer 
fordelt over området, man kan altid få sig en bolig. 
Hvis man skal være helt ærlig, så er der også mulighed 
for at erhverve et genbrugshus. Der er enkelte Til salg 
skilte, så der er fortsat plads i vort store fællesskab.
    I en by er det rart med indkøbsmuligheder. Bageren 
i Lunghøj laver bla. det bedste softkærnerugbrød. Det 
eneste slagteri i Middelfart Kommune ligger i Gelsted, 
her føres rigtige slagtervarer, og slagteren deler gerne 
med alle. Brugsen er her endnu, og hvis vi bruger den, 
har den en fremtid i mange år. Vi har festlokaler i For-
samlingshuset, på Holmegården og Gelsted kro. Den 
virker, i andre byer lukker man dem, ja sågar kan man 
finde på at rive dem ned. Pizza - manden er nærmeste 
nabo, alle kan få sulten stillet.
    Kirken ligger på højdedraget mod nord. Hvis man 
er på god fod med de gejstlige, kan man have stor 
fornøjelse der.       Gelsted er geografisk placeret i den 
smukke vestfynske natur. Et sted der på det nærmeste 
aldrig lugter af gylle selv om vi er langt ude på landet, 
årsagen er at det er ko -  bønder der huserer i vort 
område, og dem kan vi nemt leve med.
    Gelsted har et rigt foreningsliv, bla. er GGIF’s navn-
kendt vidt omkring, og de suppleres af et stort antal 
andre foreninger.
     Byen er også kendt for at afholde det største lav 
kulturelle arrangement i vor kommune, nemlig Gel-
sted Marked, der hvert år trækker 350 kræmmere 
og ca. 60.000 besøgene til byen til glæde for klub og 
foreningslivet i lokalområdet.  Det store antal besø-

gende til Markedet er et bevis på, at infrastrukturen er 
i orden, det er nemt at komme ud af byen, men lige så 
nemt at komme ind både med bil og tog.
     I det store hele er Gelsted et godt sted at bo, men 
det kan blive bedre, derfor visioner. - Vi skal BRANDE 
os selv, jeg vil foreslå at Ejby-og Gelsted hallerne ind-
går en lykkelig skilsmisse, dog med et fortsat samar-
bejde. Adskillelsen kunne blive et startskud til en epoke 
for vores by, nemlig Gelsted som Kulturlandsby, med 
hallen(en selvejende institution) som en integreret del 
af det nye børneunivers, det vil kunne blive en løfte-
stang for rigtig meget nyt liv i hallen, både med sport, 
kultur, teater, motion og leg, det ville kunne give helt 
nye dimensioner til vor by, men det kræver, at nogle tør 
tage ansvar.  Det er nu det skal ske!!         
TÆNK AT BLIVE HERRE I EGET (hus) HAL.  - GELSTED 
som KULTURLANDSBY, det lyder flot.
      I den anden byende står en tom Hovedbygning, 
ikke i brug gennem flere år, hvad sker der?   - Godt 
spørgsmål?    Garvede byrådsmedlemmer har udtalt, 
der sker ikke noget så længe Steen og Steen ikke er 
positive over for en løsning, det kan man næppe tro 
er tilfældet, og dog, der sker ikke meget i sagen. Der 
er foreslået en handel, der er på lige fod med de kom-
munale forsamlingshuse, uden for bygrænsen, der blev 
solgt til det lokale foreningsliv.    - Vi vil Gelsted og vi er 
stolte af at bo her.
                         Arne Rasmussen Grønnegade 57, Gelsted
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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 / 
Vestfynsimplantatcenter.

Tandlæger:
Niels Sinnerup Johansen
Lene Lyst Knudsen
Tandplejere:
Pia Trans
Mette Knudsen
Tlf. 64-431630.

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: Erik Hein.
Tlf. 64 49 14 14.

Gelsted Plejecenter
Tlf. 88 32 45 24

Ældreområdet øst:
Tlf. 88 32 45 45.

Gelsted og Tanderup 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
Tlf. 6449 1005

Gelsted Folkedansere
Ørslev Forsamlingshus
Eftermiddagshold :   14:30 - 17:00 
Aftenhold              :   19:30 - 22:00
Hver Onsdag fra Sept. til April
Nye såvel som nuværende dansere
er meget velkomne

www.gelstedfolkedansere.dk

HobbyKlubben

For friske drenge og piger 
fra 8 til 18 år.
Vi er på Holmegården
Kontakt . Kirsten Hansen
Tlf: 3035 2995

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, flipperma-
skiner, 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 
               -nu Ejby Skakklub

Ejby Skole - Blok  A 
Tirsdage fra kl. 19:00. 

Formand Chresten Nielsen, 
tlf. 28151271. 

Kig ind, alle er velkomne.

Gelsted Seniorklub
Mødes på Holmegården hver onsdag 
kl. 9.00 til kaffe og diverse aktiviteter. 
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:

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

Gelsted Skole
Gelstedvej 29.    Tlf. 88 88 55 40.
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Nørre Åby Apoteksudsalg
Østergade 34, Nørre Åby · Tlf. 63 46 51 08

Vissenbjerg Apoteksudsalg
Østervang 10 G, Vissenbjerg · Tlf. 63 46 51 09

Ejby Apotek
Algade 11, Ejby · Tlf. 63 46 51 00

Aarup Apotek
Bredgade 60, Aarup · Tlf. 63 46 51 05

Dit helbred og velvære, vores fælles udfordring

Vi bygger, renoverer og 
bevarer Danmark

Tømrer/ Snedkerfirma Henning Hansen
Hjortegyden 30 / 5591 Gelsted

Tlf. 64 78 10 48 / henning@hh-hansen.dk
www.hh-hansen.dk

*NYT*  Gelsted Marked  - Altid i uge 33  * NYT * *NYT*  Gelsted Marked  - Altid i uge 33  * NYT *

Husk ! DEADLINE næste nummer - Mandag d. 21/01 2013 -  Kl. 18:00

J u l e k o n k u r r e n c e n
For unge op til 15 år

Sæt disse bogstaver sammen til det rigtige ord
og vind en lækker godtepose fra SuperBrugsen i Gelsted

g r s n e u s b p u r e
Hvis du ikke kunne sætte svaret sammen er det skrevet nederst på siden

Og de dygtige vindere var:
                          

Bjørn Memborg
Diana Skytte Sørensen

Lucas Lundehave
Freja & Caroline Vinther

Emma Hansen

SuperBrugsen


