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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                         Tlf. 6449 1851
Birgitte Sørensen  Næstformand              Tlf. 6449 1587
Karsten Laursen                                  Tlf. 2615 2928
Bent Nielsen                Suppleant             Tlf. 6449 1786
Anne Marie Petersen   Suppleant            Tlf. 6449 2454

Deadline næste nummer:
Mandag,  26 - 05 - 2014

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

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.

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 Gelsted Bladet, 
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 medsende 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”

+45 2546 1600 info@invitec.dk www.invitec.dk

CNC-drejning –  CNC-fræsning

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

 
Vi reparerer også din bil 

 
Husby Auto Storegade 23 
5592 Ejby - Tlf. 64781446 
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Planer for Gelsted Lægehus ikke ændret. 
I sidste nummer af Gelsted Bladet omtalte vi ombygningsplanerne for Gelsted Lægehus og 
hvordan der kunne være tvivl om, hvorvidt de ville blive gennemført sådan som oprindeligt 
ønsket af ejerne selv. 
Aktuelt kan situationen i dette nummer sammenfattes således: 

• Gelsted Lægehus bliver på nuværende adresse. 
• Efter ombygning vil Gelsted Lægehus have bedre plads til patienter og personale. 
• Efter ombygning vil parkeringsforholdene være væsentligt forbedret. 

 
Efter samtaler med kommunaldirektør Steen Vinderslev og læge Walter Ulrichsen er det, hvad 
Gelsted Bladet i skrivende stund kan konkludere. 
Kommunaldirektør Steen Vinderslev forklarer, at kommunalbestyrelsen ønskede at få afprøvet, 
om den sundhedsfaglige branche i Ejby, Gelsted, Harndrup og Brenderup kunne samles om at 
indrette sig i tidligere Ejby Rådhus for derigennem at drage fordel af at være under fælles tag og 
evt. deles om andre fælles faciliteter. ”Gelsted Lægehus har meddelt, de ikke er interesserede 
og det er jo deres afgørelse,” siger Steen Vinderslev, som ikke mener kommunen har ret til eller 
mulighed for at træffe beslutninger på private virksomheders vegne. Middelfart Kommune har i 
øvrigt ifølge ham en stærk interesse i, at også Gelsted styrkes som bosættelsessted. Kommunen 
har jo bl.a. 6 nye byggegrunde til salg i Gelsted. Desuden erklærede han sig enig i, at både 
Middelfart og Gelsted ligger i udkanten af kommunen. Hver sin udkant. 
 
Walter Ulrichsen fortæller ligeledes om uændrede planer. ”Vi ønsker at gå videre med vores 
planer for ombygning og modernisering,” siger han. ”Fire lægepraksis er blevet forelagt idéen 
om et center i Ejby Rådhus, men ingen har ønsket at være med. For vores vedkommende drejer 
det sig om, at vi vil fortsætte med vores planer, som, når byggeriet er overstået, vil give os rigtig 
god plads både ude og inde. Tre matrikler slås sammen og på den måde skaffes der areal nok 
til, at parkeringsforholdene kan forbedres væsentligt.” 
Byggeriet går videre. Nødvendige tilladelser søges og fås med forskellige tilpasninger. Helt som 
det er normalt for den slags byggerier. Løbende er der forhandlinger mellem bygherre og 
leverandører, hvor der måske ikke altid er enighed om alle detaljer. Også det kendes som noget 
normalt ved både større og mindre byggerier. 
Karsten 
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Børneunivers på Koldinghave 
set ude fra:

For Gelsted området må dette store nye hus være, eller 
må  blive alle tiders for unge familier. Og det fungerer 
perfekt - set udefra. 

Billederne her, er fra bedsteforældre dagen med Dan-
nebrog hejst til tops, og trafikkaos på den lille vej, lige- 
som når der er forældremøder, og andre møder. Størst 
er problemet ved aftenmøderne uden gadelys. 

Der er hver dag trafik især morgen og eftermiddag, 
hvor glade børn og forældre kommer og går. 
Tidligere artikel med billeder fra Børneuniverset set 
udefra var inspiration til praktiske forbedringer uden-for 
hegnet, men det er ikke blevet bedre. Desværre er der 
gang i tidsler - brændenælder og frøflugt rundt i områ-

det fra mælkebøtterne efter blomstring.
Naboerne med haver - ja og med en hel mark er så 
venlige for sine omgivelser, at der bliver sørget for at 
klippe hovederne af på mælkebøtterne før de laver frø. 
- Her er noget at tage ved lære af.
I næste blad glæder Gelsted Bladet sig til at få lov til 
at komme inden for hegnet og få en snak og et par bil-
leder, så læserne kan få kendskab til hvor godt det hele 
fungerer i ”fire trins raketten”.
Ligeledes vil det også være spændende at få nyheds- 
information inde fra vores fine nye skole. - Udefra ser 
det hele rigtig dejligt ud, men vi savner at kunne for-
tælle læserne om dagligdagen der. 
Nu er det første skoleår i de nye omgivelser jo snart 
gået, så der må være meget for lærere - elever og sko-
lebestyrelse at fortælle os læsere om.
                                                                      Bn

Gelsted Transport 
- 50 års jubilæum
I 1964 var der en 23årig ung mand, der valgte at købe 
sig en brugt lastbil og starte som vognmand. Dengang 
kunne man bare købe en bil og skaffe sig et job, og så 
var man selvstændig.

Den unge mand var Arne Hansen. 
Han var ikke helt ukendt med vognmandserhvervet, 
idet hans farfar allerede først i 1900 tallet startede med 
at køre med et hestespand. 
Senere købte han en Ford T fra 1925, der kunne laste 
hele 1 ton. Det var meget dengang, men alt blev da 
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også læsset på og af med håndkraft. 
Senere blev hans firma overtager af Arnes farbror 
Marius Hansen.  Arne kørte lidt for Marius inden han 
selv fik lyst til at være selvstændig.
Dengang krævedes der ikke alle de kurser der skal til 
i dag for at få lov til at starte. Der var ikke noget der 
hed vognmandstilladelser, køre hvile tider, chaufførud-
dannelse og føre kort til kontrolapparatet, som alle biler 
over 3500 kg totalvægt skal være udstyret med i dag. 
Der var heller ikke noget der hed vognmandsuddan-
nelse.  Det krævede kun et stort kørekort og en lastbil 
og så gik man i gang. 
Dengang var der gang i at lave den fynske motorvej og 
der var arbejde nok til alle.  - Faktisk var han ikke den 
eneste her på egnen der startede på den måde. 
Efter nogen tid og erhvervelse af flere biler, blev det 
nødvendigt også at køre med anhænger, fordi han kør-
te mange foderstoffer, senere kom containerlad og kran 
til, så der også kunne hentes korn på marken, når det 
var høst.
Der blev også lavet en del entreprenørarbejde, og med 
tiden blev der investeret i både rendegraver og gum-
miged og der blev lavet meget nedbrydningsarbejde. 
Et af de største projekter var da den gamle Brugs og 
to andre huse blev fjernet for at gøre plads til det nye 
bytorv, der blev lavet nogle år senere.
I 1978 købte han en grusgrav i Faurskov og blev selv-
forsynende med grus og ikke mindst uafhængig af 
åbningstider i grusgravene, så nu kunne han køre både 
i weekender og helligdage, og der blev fragtet meget 
grus gennem Lunghøj dengang. 

I 1978 blev Peter født. Han var ikke ret gammel før han 

kørte med forældrene alt det, det var muligt. 
Da han skulle begynde i skolen havde han faktisk ikke 
tid og han glædede sig kun til at komme hjem og hjæl-
pe til i firmaet. Engang var der en tidligere vognmand 
der spurgte. ”Skal du være vognmand når du bliver 
stor?”   - Svaret var et klart ja. Så blev der spurgt. 
”Skal din far så køre for dig?”   Dertil svarede knægten. 
Jah – det kommer an på hvor meget jeg kan få i tilskud 
til ham. Jo allerede dengang vidste han det gjaldt om 
en sund økonomi for at få det til at løbe rundt.
Efter endt 9. kl. kom Peter i lære hos Middelfart Auto-
diesel, som lastvognsmekaniker, faktisk havde han 
flere tilbud at vælge imellem. Han bestod sin svende-
prøve fra Vejle tekniske skole med topkarakter og en 
bemærkning om at han og en kammerat kunne komme 
tilbage om nogle år og blive lærere, men det var nu 
livet på landevejen der tiltrak ham mest og 1. januar 
2005 overtog han 2 lastbiler og en gummiged da Arne 
gik på pension efter godt 40 år i faget.
Den første tid kørte firmaet ud fra Gelsted, men efter 
Peter flyttede til Brenderup fik han mulighed for at 
købe en tom industrigrund i Klodeparken, hvor han har 
fået opstillet en hal. Dette var nødvendigt efter utallige 
indbrud i bilerne. Han har fået stjålet værktøj, olie og 
selv kølerhjelmen fra en af bilerne manglede en mor-
gen han skulle ud at køre. 
                                                                     kh

Hobbyklubben  

Vil gerne takke de personer der har sponseret deres 
arbejdskraft i genbrugsbutikken til os. 
Det er nogle rare penge, at få til vores elever og det vil 
betyde at vi nu kan købe de symaskiner flere af bør-
nene har ønsket at lære syning på
 
                               Bestyrelsen for hobbyklubben

Har du set   GelstedBladets hjemmeside, 

med mange gode links.

www.gelstedbladet.dk
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Gelsted Hallens
Cafeteria

Tlf. 21 72 70 09 / Tlf. 21 72 70 07 

Vognmandsforretningen 
Gelsted Transport 

Tillykke med 50 års jubilæum. 
I den anledning blev der lejlighed for Gelsted 
Bladet til en ½ dags tur med Peter Hansen.

Jeg kom 4 trin op i lastbilens luftaffjedrede førerhus, 
med madpakke og kaffe derhjemme fra Inge.
Påstigning skete fra motorvejens P. plads i Middelfart 
kl. 6.30, hvor lastvognstoget var læsset dagen før med 
natursten fra Bent Vangsø. De skulle læsses af i Esbjerg 
til en haverenovering, som der nu er kommet rigtig god 
gang i efter den berømte krise. 
Under kørslen til Esbjerg er der flere telefonopringnin-
ger til Peter. – Det er fra kunder der vil have pris eller 
bestille transport af et og andet, som Peter er hur-
tig til at svare på. – 2 ud af 10 opkald kan risikere at 
give ordrer, som Peter dog ikke lige står og mangler. 
På dagen i dag fredag, og mandag har han 6 stykker 
lastvogntræk (m. anhænger) til at tømme et skib i Fre-
dericia havn med natursten til Bent Vangsø, Middelfart 
Natursten. – Peter har selv 3 lastbiltræk, resten kom-
mer fra hans gode samarbejdspartnere. 
Læsning og aflæsning sker med den store kran, som 
Peter styrer, med virksomhedernes trucks eller gummi-
ged, og med bilernes tippelad. 
– Kl. 8.00 ankommer vi med de næsten 30 ton natur-
sten, som Peter og kranen læsser af i en have i et vil-
lakvarter i Esbjerg.
Kl. 8,30 var der læsset af, og så afsted til Fredericia 
havn, for at tage et træk natursten fra skibet med til 

Middelfart, hvor der så blev læsset af kl. 10,15 med 
gummiged og trucks, anhængeren med de løse sten 
blev tippet af, efter at være blevet vejet.

 - Kl. 11,00 var der sat et parti nye paller med forskel-
lige sten på forvognen, som skal til Herning, så til en 
stensliber virksomhed på Assensvej og læsse. 
Så tilbage og få læsset et parti brosten på anhængeren, 
og kl. 12.00 klar til Herning-turen, med Peter alene i 
kabinen og jeg hjem og skrive om denne oplevelse i 
anledning af jubilæet. 
Ved hjemkomst ved ca. 16 tiden læsser Peter med sin 
kran 2 containerfulde gamle bildæk inde på en Middel-
fartvirksomhed. – Stål og gummi skal til en genbrugs 
virksomhed.
Som andre mindre vognmænd påtager Gelsted Trans-
port sig alle mulige job, der kan flyttes på hjul.
Leverer grus og sten – fjerner affald – udlåner contai-
nere og flytter tunge genstande med kranerne.
En af Peters døtres slogan er iflg. farmoren: Troen flyt-
ter bjerge - resten flytter Gelsted Transport. 
Se hjemmesiden www. Gelsted - Transport 
Gelsted Bladet ønsker tillykke med jubilæet.
                                                                   bn

Vidste du også at ...
der i SuperBrugsen i Gelsted hænger en postkasse til dem 
der ikke kan aflevere deres historie elektronisk (e-mail, CD, 
o.lign.) til Gelsted Bladet  
      - Brug den hvis du ikke kan maile din historie til os.

HUSK !   - Du kan altid finde sidste nyt og mange 
informationer på :  www.gelsted.dk
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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

����
�����������������
�����������������������������
�������������������
������������

���������������� � �

Nem og lækker aftensmad - til en go´ pris 

Wienersnitzel m. brasede kartofler, 

skysovs, ærter .  125,- 

Mørbradgryde m. ærter og 
råstegte kartofler 135,- 

Kroens hakkebøf m. pommes frites, 
mixed salat & dressing 100,- 

Steak af oksehøjreb m. 
grønsager, pommes frites & 

whiskysovs 150,- 

Ekstra sovs 20,- 
Ekstra kartofler  20,-
 Pommes frites   25,- 

Mad ud af huset – fra Gelsted Kro og Hotel 
Søndergade 1 - 5591  Gelsted 

Tlf. 64 49 10 68    www.gelstedkro.dk 

Spareribs 105.-

 
 

-

DET ER OGSÅ FOR MÆND!
Så er sæsonen ved at være slut.

Vi startede i september og har ikke måtte aflyse en` 
eneste gang, da vi har haft en mild vinter.

Deltagerne (i alt 15 personer) tilrettelægger nogle af 
turene. Vi har været på Klakkebjerg, Wedellsborg og 
Faurskov – nogle rigtige dejlige ture.

Vi starter hver mandag kl. 10,- fra Holmegården. 
Så kom og vær med fra september igen.

Tak til jer alle for nogle skønne ture og hyggeligt sam-
vær.

På stavgangholdets vegne.
Karin Scheel H.

Støt vore 
annoncører, 
-  Handel lokalt !
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Gelsted Foderstof
Værkstedsvej 5
5591 Gelsted

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

Mindestenen i Emtekær.
Den 22. maj 1944 kl. 0:44 styrtede et engelsk bombefly 
ned på Nakke Skovgårds mark ved Emtekær. Ramt af 
en tysk natjager. 
De syv engelske besætningsmedlemmer omkom ved 
styrtet, hvor en af lastens miner eksploderede med 
voldsom kraft. Yderligere én mineeksplosion udløstes af 
en tililende landbrugsmedhjælper fra lokalområdet, da 
han ville forsøge at hjælpe evt. overlevende. 
Hans navn samt de syv englænderes navne kan i dag 
læses på en ny mindetavle opstillet på stedet. Ved siden 
af den mindesten, der har stået her siden den 22. maj 
1946.

På 70 årsdagen for ulykken havde borgerforeningen for 
Husby-Tanderup som i tidligere år arrangeret en minde-
højtidelighed. 
Formanden Ole Vagn Larsen bød velkommen, hvorefter 
borgmester Steen Dahlstrøm holdt mindetalen. 
Der var opstillet æresvagt fra hjemmeværnet og Svend 
Andersen bar den samme fane fra gymnastikforenin-
gen, som var med ved mindestenens indvielse for 68 år 
siden.
Efter borgmesteren tale, nedlagde han og Ole Vagn 
Larsen hver en krans ved mindestenen og forsamlingen 
holdt et minuts stilhed i respekt for de omkomne. Den 
nye mindetavle blev herefter, i samarbejde med borg-
mesteren, afsløret af en lokal ung pige, Freja, som var 
klædt i hvid kjole med et skærf om livet i RAF´s farver. 
Den tavle står nu med hele hændelsesforløbet beskrevet 
af historiker Peter Storm fra Middelfart.
Lillian Kidmose havde under mindehøjtideligheden 

oplæst et digt ”Længsel” af Halfdan Rasmussen. Og hun 
fortalte mig efterfølgende, at om formiddagen den sam-
me dag blev stenen besøgt af et selskab fra England. 

De var tre kvinder og en mand, som på denne dag 
ønskede at besøge en slægtnings grav på Assens kirke-
gård. 

Det drejede sig om Sgt. Edwards, som denne dag for 
70 år siden var omkommet i den eksploderende Lan-
caster bombemaskine på marken ved Emtekær.
Til stede var også Inger Duus. Hun husker, i lighed med 
flere andre, der dengang boede i området, bragene fra 
luftkampen den pågældende nat. Inger Duus er dat-
ter af dyrlæge Duus Hansen, der sammen med sin bror 
under krigen var betydningsfulde i modstandskampen.
                                                               Karsten 
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Man-fredag 8-19.    Lør-Søndag 8-18 

Du finder vores annonce i Ugeavisen Vestfyn hver uge

Der tages forbehold for evt. trykfejl !
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Konfirmation  i  Gelsted   Kirke -  den   27.  april   2014: 

 

Konfirmation  i  Gelsted  Kirke  den  4.  maj  2014: 

 

Fotograf: Tom Rasmussen, 3115 7079, FOTOMANDEN.COM, tfr@godmail.dk  
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Saxofonkvartetten  ”Jutlandia”  besøger 
Gelsted Kirke fredag d. 20. juni kl. 19.30: 

 

Det vækker ikke længere hævede øjenbryn og 
hovedrysten, når man omtaler saxofonen som  et 
klassisk instrument. Gennem  de sidste 30 – 40 år er 
saxofonen gået fra den yderste outsider position, til en 
rolle som et næsten allestedsnærværende instrument i 
det klassiske musikliv. 

Jutlandia saxofonkvartet nyder godt af denne udvikling 
og har siden 1996 etableret sig som et af sin 
generations førende kammerensembler, med et virke 
der dækker såvel koncerter i kirker, musikforeninger, 
kongehuset, festivaler – herunder også 

udenlandsturneer i bl.a. Norge, Sverige, Tyskland og 
Japan. Kvartetten er et moderne ensemble der bevæger 
sig frit og ubesværet mellem den klassiske musiks 
mange genrer. Hovedvægten  ligger på instrumentets 
originale repertoire fra 1840’erne til i dag – men en 
sund nysgerrighed driver fra tid til anden kvartetten på 
strejftog til andre tiders musik. Således er Jutlandia 
Saxofonkvartets repertoire uhyre alsidigt! 

Ved koncerten i Gelsted Kirke d. 20 juni 2014 spiller 
Jutlandia Saxofonkvartet et dejligt sommerprogam med 
musik af bl.a. J.S.Bach. Singelee og Piazzolla. 

Gratis entre -  alle er velkomne! 

____________________________________________ 

SKÆRTORSDAG blev særlig højtidelig i Tanderup Kirke, 
da nadverbordet var udvidet til midten af kirken, og bød 
på vin, brød og ost. 
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Gudstjenester:

dato GELSTED TANDERUP Bemærkninger 
JUNI    
8. 11.00 -DSN 9.30 - DSN Pinsedag 
9. 11.00 -DSN ingen 2. pinsedag 
15. 9.30 - DSN 11.00 - DSN Trinitatis 
22. 11.00 -DSN ingen 1.s.e.trinitatis 
29. 9.30 - DSN 11.00 - DSN 2.s.e.trinitatis 
    

JULI GELSTED TANDERUP Bemærkninger 
6. 11.00- DSN ingen 3.s.e.trinitatis 
13. ingen 11.00- DSN 4.s.e.trinitatis 
20.  14.00- LH ingen 5.s.e.trinitatis 
27. 9.00- JCR ingen 6.s.e.trinitatis 
AUGUST    
3. ingen 14.00- MHL 7.s.e.trinitatis 
10. 14- LH ingen 8.s.e.trinitatis 

 

Konfirmation i Tandrup Kirke, 4. maj 2014: 
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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

FRA KIRKEBØGERNE: 
Døde i Gelsted: 

13. marts – Svend Aage Henry 
Hansen, Søndergade 28A, 5591 
Gelsted. 

3. april – Jens Christian Drøge, 
Gl.Odensevej 23,  Tårup, 5591 
Gelsted. 

20. april – Tony Per Henriksen, 
Bådebyggervej 1, 5610 Assens. 

22. april – Birgit Kristensen, 
Fredensgade 23A, 5591 Gelsted. 

26. april – Kurt Jacobsen, 
Gelstedvej 34C, 5591 Gelsted. 

30. april – Asta Storm Larsen, 
Gl.Odensevej 26, 5591 Gelsted. 

Døbte i Gelsted Kirke: 

13. april  Dannie Liam Dahl, 
Tjørnevej 16, 5591 Gelsted. 

20. april – Ludvig Junker Kriner, 
Aulbjergvej 7, 5591 Gelsted. 

26. april – Mathias Bæch-Laursen, 
Søndergade 10, 5591 Gelsted. 

3. maj – Agnes Johanne Munk, 
Gl.Odensevej 12, 5591 Gelsted. 

Døde i Tanderup: 

9. maj – Kristian Marinus Jepsen, 
Tanderupvej 54,  Tanderup, 5591 
Gelsted. 

Døbt i Tanderup Kirke: 

6. april – Oliver Kollerup Rahbek, 
Solbærkvisten 8, 5500 Middelfart. 

KALENDER: 
17. juni: kl. 14.15 
Plejehjemsgudstjeneste  

17. juni: Friluftsgudstjeneste i 
Tanderup med spejderne. 

20. Juni: Koncert i Gelsted Kirke 
med saxofonkvartetten Jutlandia 
kl. 19.30. Fri entre. 

15. juli: kl. 14.15 
plejehjemsgudstjeneste. 

12. august: kl. 14.15 
plejehjemsgudstjeneste. 

 

Kontaktoplysninger ved kirkerne: 

Sognepræst: Dorthe Stæhr Nielsen, 
Gelstedvej 58, 5591 Gelsted. tlf. 6449 
1096. Mail: DSN@km.dk          
Organist: Lars Reinholt, tlf. 2380 3938 
eller 7568 8086, mail: 
larsreinholt@mail.dk         
Kirkekontor: Tommy Rasmussen, 
Kirkebakken 12, 5591 Gelsted. Tlf. 
6449 2049 eller 2341 0335. Mail: 
TOR@km.dk                                    
Graver i Tanderup: Jørgen Henriksen, 
tlf. 2179 5325. mail: 
tanderupkirke@hotmail.dk            
Graver i Gelsted: Tommy Rasmussen, 
tlf. 2341 0335. Mail: TOR@km.dk  

Invitation til 
friluftsgudstjeneste 

Spejdergruppen Husby-Tanderup-
Gelsted inviterer i samarbejde 
med menighedsrådet til 
friluftsgudstjeneste: 

Tirsdag d. 17. juni 

Alle er velkomne til at deltage og 
vi håber på at se rigtig mange til 
dette sommerarrangement. 

Det vil blive afholdt som picnic, 
hvor I selv kan medbringe 
tæppe/stole og madkurv. 

Der vil være mulighed for at købe 
pølser, hjemmelavet 
kartoffelsalat, brød, kaffe, kage, is 
og drikkevarer. 

Der vil være boder med 
spejderaktiviteter, ansigtsmaling 
og anden underholdning for hele 
familien. 

Vi sætter et stort telt op, så vi kan 
garantere tørvejr. Der parkeres 
ved Tanderup skole. Følg 
kirkestien til spejderhuset 

Program: 

17.00 Boderne åbner               
18.30 friluftsgudstjeneste         
21.00 Arrangementet slutter. 

Husk ”lommepenge” til boderne, 
overskuddet går til spejdernes 
støtteforening. 
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Forårsopvisning i Gelstedhallen
Så har vi igen holdt en flot og festlig 
gymnastikopvisning i Gelstedhallen.

Søndag d. 30. marts stillede alle gymnastikhold, som 
havde lyst, op, for at vise os alle, hvad de havde arbej-
det med i vinterens løb.

Mange var mødt op til en formiddag fuld af gymnastik, 

og var med til at gøre dagen MEGET festlig!
Ud over vores egne hold, havde vi besøg fra Husby-
Tanderup, som lavede en flot opvisning for os, tak for 
det!

Tak for det store fremmøde, og endnu engang tak 
til alle vores gymnaster, ledere og hjælpetrænere, vi 
håber at se Jer til efteråret igen!

På gymnastikudvalgets vegne - Laura

Få din annonce i Gelsted Bladet.
Fra kun Kr. 600,00 for et helt år!
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Nyfæste 11
5560 Aarup

Tlf.: 5121 0847
malerclausen@gmail.com

Annoncer.indd   1 3/25/2014   10:12:40 AM

Nyt fra fodbold og krolf
Fodbold
Der er stor træningsaktivitet på de grønne områder ved 
klubhuset. Alle hold er meget aktive og vi er begyndt at 
få endnu flere piger til træning. Det bliver forhåbentlig 
til et hold mere efter sommerferien.

Der går rigtig godt for alle holdene, nogle vinder mere 
end andre, men bare alle har det godt og synes det er 
sjovt at spille fodbold. Alle er velkommen, til at komme 
og se alle vores hold både til træning og kamp. Der er 
gratis entre og I får set nogle glade fodboldspillere.
Forårsturneringen varer indtil sidst i juni måned. Efter 
sommerferien rykker alle ungdomshold én årgang op. 
Der kommer igen nye regler og fremover skal der spil-
les 3 og 5 mands som vi kender i dag. 7 mands bliver 
til 8 mands på en 7 mands bane, 9 mands udgår og der 
er stadig 11 mands.

Trænere søges

Vi mangler trænere til kommende sæson til U15 og U16 
drenge. 
Har du /I lyst til at træne en flok gode fodboldspillere, 
så henvend dig til fodboldudvalget eller en af de nuvæ-
rende trænere. 

Krolf
Vi har en del KROLF  spillere, men der er stadig plads til 
mange flere. Der spilles hver mandag fra kl.14.00 ved 
banerne ved klubhuset. Mød op og vær med. 

Hjælp med at finde HOLGER

Ja, der kunne være at denne overskrift kunne hjælpe 
vores kridtmester Holger Nielsen til at få 1-2-3 hjæl-
pere. Holger er vores nye kridtmester og det gør han 
rigtig godt, men han mangler lige et par hjælpere til 
opkridtning af fodboldbanerne. 

Der skal kridtes 1-2 gange om ugen. Når der er kridtet 
op første gang, tager det ca. 2 – 2,5 time at vedlige-
holde hver uge. Hjælperne kan være unge som ældre, 
bare du vil yde en lille indsats og hjælpe klubben. 

Vi kan tilbyde lidt hyggeligt samvær og lidt motion. 
Kontakt Holger,  udvalg eller trænerne og tilbyd din 
hjælp.

Kommende arrangementer

Pigeraketten for piger fra 5 til 12 år - lørdag den 23. 
august kl. 13.00 – 16.00
Gelsted-stævnet i indefodbold er den 7. - 8. december.

Rigtig god sæson til alle.

På sportsligt gensyn
Fodboldafdelingen
Marianne, Jesper, Rasmus og Britta
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GAS • VAND • VARME • SANITET
Kløvervænget  2, 5591 Gelsted
www.rosenkjaer-vvs.dk

Tlf. 64 49 22 99

Nyt fra Minigolfklubben i Gelsted.
Billedet viser besøgende på åbent hus dagen og så er 
der et billede af det udstyr vi købte for de penge vi fik 
sponsoreret igennem Superbrugsen. 

Vi var ikke vildt imponeret over besøgstallet men der 
kom en 12-15 stk. og da de unge mennesker har ytret 
ønske om medlemsskab blev det alligevel til en sol-
skinshistorie.
Vi har nok ikke været gode nok til at annoncere med 
arrangementet, det må vi gøre bedre en anden gang.

Besøg os også på vores hjemmeside www.gelstedmi-
nigolf.dk  eller søg os på facebook hvor vi også har en 
side der fortæller om alt hvad der rører sig i klubben.
Vi træner hver mandag og torsdag kl. 19.00 
Prisen for et prøvemedlemsskab som løber sommeren 
over er 50,00 kr. Der kan så spilles frit på anlægget og 
man kan deltage i træningsaftenerne hvis man ønsker 
det. 
Lørdag d. 14. juni spiller klubbens 1. ste hold på hjem-
mebanen. Det gælder det Danske Mesterskab i Elite-
rækken. På nuværende tidspunkt deler de førstepladsen 
med Putterteam fra Odense men der mangler 3 afdelin-
ger endnu så alt kan ske.                      Teddy N. / bn.

Gelsted Seniorklub
Formiddag d. 26.03.2014

En oplevelse i Gelsted Seniorklub, der sjældent 
sker. - Nemlig 9 matadorer i l' hombre spil:

I et tourne- spil lykkedes det Otto Egedal at opnå det 
fantastiske at få 9 matadorer i klør.
Som det er kutyme i l' hombre, så faldt der omgående 
en tyver ( den største mønt ) til Otto Egedal fra hver af 
de andre spillere, Karl, Knud og Steen.
At få ni matadorer i L' hombre betyder, at man har alle 
de ni største trumfer på hånden, hvilket igen vil sige:
Spar es, klør to, klør es, klør konge, klør dame, klør 
knægt, klør syv, klør seks og klør fem.
Otto Egedal meldte et tourne spil, og lagde kortene på 
bordet som et oplagt spil, han nåede lige at sige tout, 
hvilket betyder, at han mener at kunne få alle stik-
kene, da det går op for ham, at han sidder med alle de 
ni største trumfer på hånden. Kontrollen blev behørigt 
foretaget, og det er ganske vist: Otto Egedal havde 
9 matadorer. Pudsigt nok i øvrigt, da vi netop under 
morgenkaffen i seniorklubben i Gelsted havde talt om, 
at han aldrig havde fået 9 matadorer før i sin tid som l' 
hombre spiller.
Et stort tillykke til Otto skal lyde fra os andre spillere, 
nu venter vi spændt på, hvem den næste kan blive.
Vi spiller hver onsdag formiddag på Holmegården i Gel-
sted, men vi er desværre ikke så mange, der kender 
dette drilske spil, så, skulle der være en lille kortspiller, 
som kunne være interesseret i at lære at spille L' hom-
bre, så kom endelig og sig til, vi vil gerne hjælpe med 
indlæringen, så kunne det jo være, at det blev dig, der 
fik 9 matadorer næste gang.
Mvh
Medlem af Seniorklubben,
Steen Ole Sørensen

Eftermiddag d. 26. 03. 2014
Lokalhistoriker Hans Jensen, fortalte om Gelsted, fra 
centerby til udkantsby, om fra indflydelse til afmagt Vi 
hørte om det solide bondesamfund, som blev en livlig 
og betydende stationsby. Hørte om, hvad kommune-
sammenlægning i 1970 kom til at betyde (Ejby Kom-
mune). - Hørte om lukningen af baneoverkørselen, og 
om strukturreformen i 2007 (Middelfart Kommune).
”Udkants Danmark” er et begreb, som diskuteres 
meget fra Christiansborg til mindste landsby. - Foredra-
get var krydret med mange af de billeder, Hans Jensen 
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Brug den lokale aftenskole

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

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

Tanderup
Vognmandsforretning I/S

Tanderupvej 60 - 5591 Gelsted

Tlf. 6478 1083

Fax. 6478 1023

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

Gelsted Kreative Aktivitet

Yderlige information og tilmelding 
40313575 eller post@gkaf.dk eller se på 

vores hjemmeside www.gkaf.dk

Vi tilbyder kursus i bla. pileflet, keramik, 
papirflet, filtning, glas, strik/hækling, 
syning, samt rigtig meget andet

har indsamlet i sognet, og han tog tilhørerne med på 
en eventyrlig rejse over 150 år på godt og ondt. 
Foredraget bevirkede 60 alm. + 86 lokal interesserede 
fik en ekstra viden denne onsdag. 
Klubben besøges pt. hver onsdag af omkring 60 med-
lemmer til kaffe /rundstykker, og denne onsdag af 
yderlig 86 med lokalprægede interesser.
                                                                     Bn

Vidste du det? 

– Ingen kostbar markedsføring, men mund til øre 
metoden sælger varen:

Musikerne de 4. H startede med to fra Hygind, og 2 fra 
Husby. – Derfor navnet de 4 H.

Orkestret startede med, at Niels Jensen og Kurt Jensen 
havde spillet i Ejbymusikanterne, som efter at gruppen 
der stoppede, manglede nogle at spille sammen med.
Da Torben Pløger havde øvelokalet og boede næsten 
nabo til Niels Jensen, lå den lige til højrebenet. 
Jens Jacobsen på harmonika, havde øvet lidt sammen 
med Kurt Jensen på trompet, så vi blev enige om at 
skrue et repertoire sammen. Det var i 2005 så det er 
snart 10 år siden at 4. H blev startet. 

Vi øver i dag i Gelsted efter at Torben Pløger (trom-
mer), er flyttet til Gelsted, og har øvelokale der. Vi øver 
hver 14. dag fra september til først i maj. Målgruppen 
vi tager ud at spille for, er forskellige plejehjem, senior-
foreninger, guldbryllupper, runde fødselsdage m.m. 
Har netop afsluttet sæsonen med underholdning, med 
syng med på et plejehjem, som beboerne gerne gjorde, 
og de 4. H`er fik ordre med en ny dato med musik og 
sang samme sted. – Så gang i træningen igen efter 
sommeren.
Af de 4 H´ers tidligere eksistens var 2 landmænd en 
cyklehandler og en igangværende skovmand.    
                                                                tb og bn.       

Har du noget på hjerte ?
Har du en mening om noget du gerne vil dele med 
andre borgere i Gelsted og omegn, eller vil du dele en 
god eller dårlig oplevelse med andre.
Vil du kommentere på en artikel fra bladet, eller vil du 
rose nogen fra din by for en god indsats, så send en 
mail til os på Gelsted Bladet, så vil vi prøve at bringe 
det i bladet.

Vi bringer ikke anonyme henvendelser, og bringer heller 
ikke personlige angreb på andre navngivne personer.

Så fat tastaturet og send til Gelsted Bladet.

                                                                      Venlig hilsen
                                                                      Redaktionen

Følger Gelsted med udviklingen ?
Jeg ved snart ikke.  - Hvis udviklingen går i retning af 
mere arbejde hjemmefra via internettet, så nej. 
Kan man få nye virksomheder til at åbne i byen eller 
omegnen, når man i dag bruger internettet til næsten 
alt, og der for det meste ikke er en ordentlig forbindel-
se til nettet. Regeringen lover godt internet til alle, men 
hvornår, og er alle også os, der bor uden for byerne ?
Vi skal jo alle til at modtage e-post fra det offentlige 
m.m., men hvad nytter det når vor internet forbindelse 
er meget dårlig
Jeg vil sige tillykke til Tanderup / Husby. - Der har der 
været nogle ihærdige ildsjæle, som har formået at 
skaffe fiberbredbånd til deres område, GODT GÅET,
bare der var nogle fra Gelsted der kunne gøre det sam-
me !
                                                                      SA
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Wedellsborgløbet 
søndag d. 24. august 2014 

Husk at tilmelde jer motionsløbet 
Wedellsborgløbet er et motionsløb i de smukke omgi-
velser med skov og strand ved Wedellsborg Gods. 
Wedellsborg har åbnet skovene, så HTUG kan afvikle 
”Danmarks smukkeste Motionsløb” med både en 5 km 
og en 10 km rute.

Ruten går gennem skoven og langs klinten med udsigt 
til Jylland og Baagø, så det bliver ikke smukkere. 

Vi har lagt en let kuperet rute på 5 km, med den fanta-
stiske udsigt over Lillebælt. For den ambitiøse motions-
løber er forholdene helt i orden med online tilmelding, 
online diplom, startnumre med chip m.m.

Det er meget vigtigt, at alle I lokale nu og her støtter 
op om dette arrangement, så foreningen kan få løbstil-
meldingerne skudt godt i gang. 

Vi håber, at løbet igen i år kan tiltrække rigtig mange 
løbere og naturelskere fra nær og fjern. Spred rygtet 
hos familie og på arbejdspladser, og tilmeld jer snarest 
muligt via online booking på www.husby-tanderup.dk 

På hjemmesiden kan du også finde flere detaljer om 
løbet.

Med venlig hilsen
HTUG

Fælles udstilling på Gelsted skole
Søndag den 9. marts var der udstilling af forskellige 
foreningers tilbud til kursister. 
Der har været holdt 2 møder, hvor de forskellige for-
eninger har været inviteret, men der var kun fire der 
benyttede sig af tilbuddet. 

Der var krolfklubben, der havde en fin bod indendørs, 
da banen endnu var for våd til at spille på. Og så den 
lille kunstskole, der fyldte hele skolekøkkenet med 
deres flotte malerier, og som også havde en arbejdende 
stand. Hobbyklubben deltog også og der var forskel-
lige ting man kunne prøve, ja, faktisk var der forældre 
der blev sendt hjem for så senere at kunne hente deres 
børn. 

Den nye forening Kreativ Aktivitets Forening havde en 
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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  
 

 

fin udstilling fra kurser der er afholdt, og for de kom-
mende kurser, så som make make og betonkursus, 
blomsterbinding, ting af gummi, keramik, voksmaleri, 
som man også kunne prøve kræfter med på udstil-
lingen, syning var der også både for unge og dem der 
ville vide mere om symaskinen.  
Foreningerne havde en tombola og for børnene var der 
det muntre køkken hvor man kunne rede sig en slikke-
pind, hvis de smadrede noget. 
På trods af det gode vejr, hvor mange havde valgt 
haven eller en solrig krog, var udstillingen pænt besøgt 
og der er da også god mulighed for at det gentages til 
næste år, dog ønsker vi at der er flere foreninger der 
vil deltage så vi rigtigt kan vise hvad Gelsted og omegn 
kan tilbyde og så lokaludvalget kan fortælle ny tilflyt-
tere hvad vi kan i Gelsted.                               K.H.

Traktortræk i Gelsted
Lørdag den 3. maj var der traktortræk på 

Taarup Udlod i Gelsted. 

Det var Vestfyns landboungdom der stod for arrange-
mentet, ligesom sidste år. 

Traktortrækket foregår sådan at alle traktorer bliver 
vejet på stedet og opdelt i kategorier.  Selve aktivite-
ten foregår, efter at banen er jævnet af, ved at en tung 
slæde skal trækkes 100 meter, alt imens der bliver 
mere og mere belastning på slæden. Det handler om 
i høj grad at ramme det rigtige gear fra starten og så 

ellers derudaf. Når traktoren holder stille er løbet kørt 
og der bliver målt hvor mange meter trækket blev. 
På røgskyerne kunne man fornemme at der måske var 
skruet lidt rigeligt på nogle af de deltagende maskiner. 

Heldigvis var vejret rimeligt godt og da vi ved mid-
dagstid besøgte stævnet med vores fotograf, var der da 
også allerede nogen tilskuere der havde besøgt ølvog-
nen kunne man se på deres gang. 

I tilfælde af at der skulle være nogle uheld af den 
ene eller anden art, var samariterne fra Røde Kors 
i Ejby også på stedet og hvad enten det var hjerte-
stop eller et lille plaster så var de parat til at hjælpe.                                         
KH

HUSK !   - Du kan altid finde sidste nyt og mange 
informationer på :  www.gelsted.dk
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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

Pizzaria
Valentino

Søndergade 3 Gelsted
Tlf.:  64491333

Dagligt åbent 15-21

www.gelstedbladet.dk
Der finder du mange nyttige links !

Lager/butik Jernbanevej 29 5592 Ejby

Kør langs jernbanen. Og så er du der.

Tlf. 64 46 25 10 Mobil 28 11 70 71

Åbningstider:
            Altid åbent efter aftale.  

Nye billeder til Solsikken - 

Demensafdeling på Gelsted Plejecenter .
Det er med stor glæde og fornøjelse for alle, at der er 
kommet nye billeder på væggen i vores køkken.
Dejlige billeder som vækker minder, bringer et smil 
frem hos beboerne og samtidig giver anledning til en 
kommentar og en snak om tiden, der var engang.

-Vores køkken blev malet i efteråret, så vi fik et dejligt 
lyst rum, et rum som bliver brugt rigtigt meget, men da 
vi kun havde nogle gamle og ikke så spændende ting 
at hænge op - kom tanken om, at vi kunne prøve at 
ansøge om der eventuelt kunne være nogen som havde 
lyst til at give os nogle nye billeder -

fra venste ses Gerda Thorup , Tove Rask , centerrådsformand 
Preben Jørgensen , Gerda Wosniak og Lilly Frederiksen.

Disse dejlige billeder er skænket af Centerrådet på Gel-
sted Plejecenter - Vi vil hermed gerne sige Centerrådet 
TUSIND TAK  - på vegne af beboerne og personalet på 
Solsikken .                                           Marina Holm.

Husflidssagen og dens betydning
Af Jens Rasmussen, Kingstrup Stubgård 1932

Det er ikke i alle Hjem, at Bør-
nene faaer Lejlighed til at gøre 
dem bekjendt med Brugen af 
alleslags Redskaber. 
Der er jo Hjem, hvor der aldrig 
bliver lavet noget eller istand-
sat noget, det hele bliver 
overladt til Fagmanden, saa 
Børnene ikke faaer Lejlighed 
til at gjøre sig bekendt dermed 
eller at bruge Redskaberne. 
Det kan jo være nemt nok i et 

Hjem, hvor der ikke skal spares på Skillingerne, men i 
modsat fald, kan der spares mange Penge Aaret rundt 
ved at kunde lære at istandsætte forskellige Ting til 
Husets brug, saa det endnu kan bruges i længere Tid 
uden der behøver at anskaffes noget nyt, selvom det 
ikke er så godt, som Fagmanden kan lave det.  
Der kan vel nok undertiden læres noget i Hjemmene, 
men det er ikke altid nemt at holde Orden i Sagerne. 
Børnene har jo ikke alle Lyst til at deltage i slige Ting, 
men vil hellere lege eller deltage i andre Fornøielser, og 
saa er Forældrene tilbøjelige til at give efter. 
Hvorfor ikke ligesaagodt en Husflidsskole for Drengene i 
de sidste Skoleaar, som der nu er en Sy- og Haandgjer-
ningsskole. Saa kom de jo alle med, naar det var lovbe-
falet. Der kunne jo i en saadan Skole begyndes med at 
lave mindre Ting til Nytte og Fornøielse, og er der saa 
nogen iblandt dem, som faar Lyst til at lære at bruge 
større Redskaber, saa kan de jo søge de Husflidsskoler, 
der ere oprettede mange Steder. 
Alle Drenge fra 12 til 15-16 Aars Alderen burde tage 
Undervisning i Husflidsarbeider, thi selv Børn, vi anta-
ger ikke skulde faa Brug for saadanne Arbeider, saa er 
der jo baade Keisere og Konger og andre høilærte Folk, 
der foruden deres virkelige Bestilling har en eller anden 
Yndlingsbeskæftigelse, som de arbeider med, dels for 
at fordele Tankerne og dels som en Hvile fra de mere 
sjælelige og aandelige Beskjæftigelser de til daglig maa 
arbeide med. 
Disse Arbeider er jo i Reglen noget, de har lært og faaet 
Lyst til. Det er jo ikke godt at vide, hvad man senere 
hen i Livet kan faa Brug for. 
Selvom om en Mand vælger et eller andet Haandværk 
eller Gjerning for at virke for sin Tilværelse, saa kan 
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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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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
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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
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livSglæde er kvalitet

Vidste du at....
Hvis du har en god historie/fortælling, der kan glæde 
andre, så send den til os på Gelsted Bladet.
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 !

der jo indtræffe det Tilfælde enten ved Arbeidsløshed i 
det Fag eller af anden Aarsag, at han bliver nødt til at 
opgive det, saa er det godt at have noget Kendskab til 
Forskjellige Ting, for at tage fat paa noget andet, der 
gaar bedre. 
Jeg synes derfor, at Husflidssager er et godt Middel til 
at opvække Sansen hos de unge til at benytte deres 
Fritid til at sætte dem ind i forskjellige Ting, der kan 
være dem til Gavn for hele Livet. Men ogsaa naar de 
bliver gamle, og ikke længere kan taale det strengere 
Arbeide, kan de have Gavn af at have lært noget Hus-
flidsarbeide, saa de paa deres gamle Dage kan lave for-
skjellige  Smaa Arbeider baade til Nytte og Fornøielse 
og derved faa Tiden til at gaa og glemme Besværlig-
hederne, der kan følge med Alderdommen. 

Den ufornuftige ungdom.

Der er jo i Nutiden kommen saa mange Ting frem, 
der tager Ungdommen fangen. Alle disse Sporter med 
Kampe, Opvisninger, Udflugter, Sammenkomster og 
Baller, det er jo noget, der koster Tid og Penge, og kan 
blive til en Lidenskab, saa de glemmer at dygtiggøre 
dem til virkelig og værdifuldt Arbeide. 
Det hedder jo, at Alting er godt for noget, og Men-
nesker trænger jo ogsaa en Gang imellem til at nyde 
nogen Fornøielse og Adspredelse, end stadig at gaa 
i det daglige Slid og Arbeide, men der siges ogsaa: 
Ingen Overdrivelse, alting med Maade. 
Det ser jo næsten ud til, at der Verden over, er ved at 
opkomme en overdreven Mani for disse Sporter, som 
dog ikke alle har nogen Livsværdi og kun til Fornøielse, 
og Mennesker er vist ikke kommen til Verden ene for at 
more sig, men for at bruge sin Forstand og Evner i en 

mere alvorlig Retning. 
Jeg mener, at Husflids-sagen er en Sag, der fører til, 
at Ungdommen kan faa Øie for, at Fritiden benyttes til 
mere alvorlige Ting end bare Fornøielser. 
Underskrevet J.R.

Kilde:  Gårdejer Jens Rasmussen, Kingstrup Stubgård, 
som skrev dagbog fra  fra 1861 -1933 med få års und-
tagelse. Jens Rasmussen boede på sine gamle dage i 
huset Toftebo i Stubgårdens tofte, hvor han, på trods 
af periodisk store rygsmerter, reparerede og vedlige-
holdt bygninger og redskaber på Stubgården og i sit 
eget hjem helt frem til sin død i 1934.
Redigeret af Hans Jensen.
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Vi udfører alt i tømrer-
og snedkerarbejde

samt løser
specialopgaver

og totalentrepriser...

www.lebaek.dk

Fibernet til Husby Tanderup
Fibernettet er en realitet
Energi Fyn har godkendt projektet

Husby Tanderup Borgerforening har i dag med glæde 
modtaget besked fra direktøren i Energi Fyn, Carsten 
Hansen, at de begynder nedlægning af Fibernet i vort 
område.
Benarbejde og mange kopper kaffe har det taget de 
sidste 2 måneder at skaffe de nødvendige kontrakter 
i hus, som var Energi Fyns krav for at gå i gang. Alle 
vores store erhverv, såsom landbruget, Strøjers Plan-
teskole, Wedellsborg samt håndværksmestrene lagde 
grunden til den hurtige aktion, hvorefter ca. 10 lokale 
fiberambassadører besøgte alle 450 husstande med 
Morten Kronborg Andersen som projektleder.

Efter planen skulle Energi Fyn gå i jorden i august og 
de sidste sluttes til i december.

Vi ved, at dette tiltag vil give erhvervene bedre vilkår 
og samtidig kan give mere energi til køb og salg af huse 
i vort område. Derfor er der allerede nu sendt medde-
lelser ud til både pressen og direkte til ejendomsmæg-
lerne på Vestfyn.

Det ”gyldne” håndtryk - bredbåndsdirektør Carsten 
Hansen, Salgschef Signe Thöle samt vores mand i Bor-
gerforeningen, projektleder Morten Kronborg Andersen

Med venlig hilsen
Ole Vagn Larsen  - Husby Tanderup Borgerforening

Støt vore 
annoncører, 
-  Handel lokalt !

Den Lille Kunstskole
At tegne og male, det er ej så svært, 
for i Kunstskolen der får I det lært.

Når blyanten rammer det blanke papir, 
så sker det mirakler, bare gør som jeg si’r.

På lærredet, når malingen vådt flyder sammen, 
så lander smukke malerier i rammen.

Ståltråd der drejes, med perler og tang, 
giver et træ med en stamme så lang.

Papir kan krølles og limes i form, 
så får man en rose, der holder i storm.
Hygge er vigtigt, ligesom te på kanden, 
for vi skal have det rart med hinanden.

Vi maler og hygger og der kan I se, 
på billedet er lidt af det, vi får til at ske.

- Lone Thorup www.123hjemmeside.dk/gallerithorup
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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

Gelsted Børnehus
Koldinghave 3.  Tlf. 88 88 54 55.

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

Gelsted Folkedansere
Gelsted Skole
Eftermiddagshold :   14:30 - 17:00 
Aftenhold               :   18:45 - 21:45
Hver Onsdag fra Sept. til April
Kom og prøv om det er noget for dig.

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

 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
Riffel og pistol skydning i kaliber 
22 og luft på Gelsted skole
tirsdag aften fra 18:30 i kælderen.
Fra april til september skydes der 
tirsdag 18:30 udendørs på 50 og 
200m banen, beliggende på Skyt-
tevej, Lunge, i Gelsted.
Eventuelt spørgsmål besvares på 
6449 1406

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,  bl.a. med
EDB, Petanque og Badminton, m.m.
Vil du være med så kom på en kigger 
eller oplysning så ring : 30 70 17 86.

www.gelstedseniorklub

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.

Gelsted Kreative aktivitets 
forening

  
Formand Hanne Hviid Lund

 Tlf.nr. 40313575
Mail adresse post@gkaf.dk

  Hjemmeside adresse 
www.gkaf.dk
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www.fhbyg-gelsted.dk
poul@fhbyg-gelsted.dk
Tlf: +45 6449 1530
Kingstrupvej 140
5591 Gelsted

Poul Jensen
40781100

Vi er
medlem af

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. 26/05- 2014 -  Kl. 18:00

Mindestenen i Emtekær ved 70 års dagen for nedstyrtningen af en 
Lancaster den 22. maj 1944. 
Billede fra sammenkomst efter mindehøjtideligheden, hvor der blev talt 
historie.


