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og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, 
Tanderup en del af  Ejby., m.fl.
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Forbehold for trykfejl.

Gelsted Bladet udkommer 6 gange om året, primo :
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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 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

Egen import 
og design 
af pokaler.
Gravering i
•	medaljer
•		navneskilte
•		hundetegn	m.m.

Åbningstider:
Man. - fre.   15.00 -17.30
Eller efter aftale.
www.hempokaler.dk

Kirkebakken 2 - 5591 Gelsted
Telefon                64 49 27 83
Mobil                   26 16 58 33 
hempokaler@tdcadsl.dk

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 

Har du set   GelstedBladets hjemmeside, 

med mange gode links.

www.gelstedbladet.dk
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Åh, disse fremmede.
Susanne og Erik Larsen er af den type mennesker, der 
blander sig. Det mærker jeg hurtigt, da jeg er blevet 
placeret ved deres køkkenbord i huset på Fredensgade 
og de er gået i gang med at fortælle mig om, hvordan 
det gik til, da de for 9 år siden flyttede fra Allerød på 
Sjælland til Gelsted på Fyn.
De havde ellers ikke nogen bestemte forventninger til, 
hvordan det skulle blive at flytte til Gelsted. Faktisk 
vidste de ingenting om Gelsted før de flyttede hertil. 
Men Erik havde job på Sjælland, som han ikke læn-
gere trivedes alt for godt med. Ofte kom de på besøg 
hos en af Susannes veninder i Årup. To af deres børn, 
en søn og en datter flyttede begge til Fyn. Og tanken 
opstod: Hvorfor ikke sige jobbet op og flytte til Fyn?
I Gelsted fandt de så det hus, der lige passede til 
dem. Sønnen var med dem rundt og se på huse og 
sagde straks, da de kom ind: ”Det er lige dig mor!” Og 
det blev det så. 
Erik havde altid haft en god fornemmelse, når de 
besøgte Fyn. Men at de landede i Gelsted var altså 
mere en tilfældighed end noget planlagt. Der var altså 
ikke forud nogen særlige forventninger til stedet. Til 
gengæld er alle deres personlige ønsker til, hvordan et 
sted skal være, for at være et godt sted at bo, blevet 
tilgodeset. 
Erik forsøgte sig straks efter flytningen med egen 
kurertjeneste, som han kaldte for ”Bydrengen”. Men 
da det ikke blev en succes, sagde han ja til et tilbud 
om at hjælpe med at flytte firmaet Palfinger fra Jyl-
land til Nørre Åby. Nu har han så arbejdet for Palfinger 
i otte år.
Begge siger de med e’n stemme, at de aldrig kan 
forestille sig en anden by af Gelsteds størrelse, der 
har så mange foreninger og klubber. Der er så mange 
tilbud af alle mulige aktiviteter for alle. Og de er enige 
om, at tilflyttere aldrig vil blive ”holdt uden for”. Hvis 
man ønsker at gøre noget i fællesskab med andre 
er det meget let at få lov til det i Gelsted, siger både 
Susanne og Erik. Både i Hundested, hvor de begge 
oprindeligt kommer fra, og i Allerød er det efter par-
rets mening ikke muligt for tilflyttere så hurtigt at bli-
ve en del af det lokale liv. Og Erik siger: ”Ikke engang 
som tilbageflyttere ville vi så let falde til i Hundested, 
som vi gjorde det her.”
”Naboerne her på gaden talte straks med os. Inden 
der var gået 14 dage, havde vi talt med alle. 
I Allerød boede vi en årrække i en boligforening. Da 

vi flyttede derfra, var der en eneste i vores opgang, vi 
havde hilst på. ”Alle andre havde travlt med at komme 
ind bag deres låste døre” siger Erik.
Susanne startede hurtigt med at gå til bankospil. ”Nu 
hører vi jo meget om, hvordan folk har faste pladser 
og det derfor kan være svært at få plads som ny,” 
siger hun og griner, ”men jeg blev straks spurgt, om 
jeg var ny og blev tilbudt en plads ved et bord. Der har 
jeg nu min faste plads.” ler hun og fortsætter med at 
fortælle om, hvordan hun som førtidspensionist kaste-
de sig ud i en masse forskelligt foreningsarbejde. Jeg 
selv bliver helt forpustet, når jeg hører, hvor mange 
foreninger hun har noget med at gøre: Genbrugsbutik-
ken, strikkeklub, pensionistklub, centerråd og der var 
sikkert mere, som jeg ikke nåede at få noteret ned.
Erik er formand for genbrugsbutikken og har været det 
siden dens start. Med sig fra Sjælland havde han i for-
vejen noget erfaring fra en genbrugsbutik der. 
Da kommunen for år tilbage valgte at lukke Gelsteds 
genbrugsbutik og det til gengæld blev vedtaget at 

fortsætte på frivillig basis til gavn for store dele af det 
mangfoldige klub- og foreningsliv, fik han mulighed for 
at videreføre den interesse her i Gelsted.
Parrets hus i Fredensgade er i øvrigt af mange blevet 
kendt som ”huset med juleudsmykning.” Og da Erik, 
efter at have udrustet hjemmet med lys, julemænd 
og kaner i en række af år, syntes det kunne være nok, 
gik det ikke bare sådan at holde op. I slutningen af 
november begyndte reklamationer at strømme ind. Da 
det blev 1. december uden julepynt på huset begyndte 
bl.a. dagplejemødre med deres børn at spørge efter, 
hvornår han gik i gang. Så måtte Erik i gang igen. Der 
var skabt præcedens på Fredensgade. Sådan noget 
laver man ikke bare uden videre om på.       Karsten 
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Katharina den Store.
Det var fredag morgen den 8. maj 2015, jeg mødte 
Katharina den Store. Hun stod stille på sporet mellem 
Ejby og Gelsted St., da jeg i min meget lille Citroén C1 
kørte på vejen igennem Kingstrup. Tre timer senere 
opsøgte jeg hende, da hun adstadigt bevægede sig for-
bi Gelsted station med en hastighed på ca. 100 meter i 
timen.

Katharina er et ca. 1 km. langt tog, der består af en 
stor maskine, RPM-RS-900, i midten med transportvog-
ne både foran og bagved til transport af nye materialer 
hhv. affaldsmaterialer.

Maskinen løfter skinnelegemet op og udskifter ballasten 
under svellerne, hvorefter det hele lægges på plads 
igen. Og når Katharina i sit adstadige tempo igen har 
forladt stedet er der kun den forskel, at ballaststenene 
nu er helt nye og rene.

Hele banestrækningen over Vestfyn skal på denne 
måde i løbet af sommeren have udskiftet ballasten i 

begge spor. Så Katharina må vi nok forvente at se igen 
på Gelsted station, når hun passerer i modsatte 
retning.
RPM-RS-900 maskinen tilhører det tyske entreprenør-
firma Spitzke og er der blandt læserne teknisk inte-
resserede, kan de læse nærmere om uhyret på www.
spitzke.com. Som f.eks. at toget pr time er i stand til at 
udskifte op til 900 m3 ballastmaterialer i timen.

Det er en magtfuld maskine ikke ulig den dame, der 
har lagt navn til den.
                                                                Karsten

I forbindelse med sporarbejdet er der langs hele banen 
lavet aflæsnings- og depot- steder, hvor affald og gen-
brug kan blive losset af, og nyt taget på igen, så Katha-
rina den Store kan fortsætte sit store arbejde.

På billedet er det en plads ved Tårup Udlod, hvor der er 
gang i arbejdet.

                                                                           DA.
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  Denne annonce 
plads kan blive din, 
for kun Kr. 1200.- 

   for et år               

SuperBrugsen Gelsted deler igen 
kr. 10.000 ud i lokalsamfundet 

- kunderne har bestemt hvem der får mest
I SuperBrugsen Gelsted støtter de hvert kvartal tre 
lokale projekter med samlet kr. 10.000. Kunderne 
bestemmer med den donationsmønt, som de får, hver 
gang de handler. 

Der er ingen tvivl om at langt den overvejende del af 
vore kunder syntes at det er sjovt at have afgørende 
medbestemmelse på hvordan pengene skal fordeles. 
Kunderne tager det virkelig seriøst, og det er dejligt 
at se, at så mange i Gelsted støtter op om projektet, 
fortæller Henrik Debel, der er uddeler i SuperBrugsen 
Gelsted.

Det er netop afgort hvordan 1. kvartals penge 
skal fordeles.

Til Foreningshuset Holmegården er der kr. 4246 som 
nok skal få ben at gå på. 
Centerrådet på Gelsted Plejecenter fik kr. 2133 til at 
lave arrangementer for til centerets beboere. 
De sidste kr. 3621 tilfaldt dagplejegruppen i Gelsted 
som har et ønske om at indkøbe ladcykler således, at 
dagplejer og børn kan komme længere omkring.   

- Det er en fornøjelse, at vi i SuperBrugsen Gelsted kan 
være med til at udvikle og støtte tre så gode projek-
ter. Vi tager som sådan ikke stilling til, hvilket projekt 
der fortjener at få hvilken støtte, for det lader vi vores 
kunder bestemme med donationsmønten, siger Henrik 
Debel.

Tre nye projekter

Standeren er allerede tømt og gjort klar til tre nye 
spændende projekter. Denne gang er det tre projekter, 
der uden tvivl vil kunne give sved på panden  – hos 
slutbrugerne. 
Det betyder, at kunderne nu skal tage stilling til, om 
de vil donere deres mønter til Gelsted Krolf Klub, Moti-
ons Cafe’en  eller en ny multibane ved Gelsted skole  
ansøgt af Børneuniverset og Gelsted GGIF i samar-
bejde. 

Om tre måneder bliver beholderne gjort op, og støt-
ten delt ud efter kundernes ønsker. Hvem der får mest 
denne gang, må tiden vise. 

Har du et lokalt projekt du gerne vil have i betragtning 
så kom ned i butikken og få et ansøgningsskema.

For flere informationer kontakt Henrik Debel, Uddeler 
på telefon  31123384.

Mindestenen i Emtekær.
For et år siden berettede jeg her i bladet om højtide-
ligholdelsen af 70 års dagen for 8 menneskers tragiske 
død på marken ved Emtekær, da en engelsk bombe-
maskine styrtede og eksploderede. Allerede før den 
tid havde jeg længe haft et ønske om at vide mere om 
den eller tilsvarende hændelser. Et stykke tid havde jeg 
styrtet ved Gamtofte i tankerne. Det var planer om at 
forske i, hvem de dræbte var og hvor de kom fra. Mit 
formål med det er i den her forbindelse ikke interes-
sant. Derimod starter den her historie med, at Lilian 
Kidmose, der bor overfor mindestenen, fortalte mig, 
hun havde haft kontakt med familiemedlemmer til et 
af besætningsmedlemmerne og at hun ville få tilsendt 
noget fra dem med en E-mail. Hun lovede mig at sende 
det videre til mig. Og det gjorde hun.
Da jeg læste om dette besætningsmedlem blev jeg klar 
over, at flyet tilhørte RAF 57 squadron og ved søgning 
på nettet kunne jeg finde frem til, at denne enhed på 
det pågældende tidspunkt af krigen havde hjemme 
på en airfield i East Kirkby. Fra den 18. maj og en uge 
frem har jeg opholdt mig i East Kirkby.
Fred og Harold Panton, to brødre og bønder med land 

Fortsættes side 9
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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

40 ÅR MED Gelsted MINIGOLF
Minigolf Clubben Gelsted `s historie.

En af byens og  kommunens  små, og nok lidt oversete 
foreninger runder de 40 år.
I april 1975 besluttede en del folk, der havde deres 
gang i cafeteriet i Østergade 22 sig for at starte en 
minigolfklub ved de baner som Fam. Dreyer, der havde 
cafeteriet, havde  anlagt efter deres ankomst.
En del havde fået lidt erfaring med spillet idet Odense 
Minigolf Club havde en ugentlig træning i Gelsted, og  
havde derfor indmeldt sig hos dem, og nogle nåede 
også at spille turnering for dem.
Der huserer stadig 2 medlemmer som har været med 
fra starten nemlig Lars Huusom og Teddy Nielsen,.

Lars har i en periode også været formand for klubben, 
som startede med Erling Dreyer, så Lars derefter Claus 
Foxholm og nu er det Jakob Petersen, som bestrider 
posten. Teddy har i alle 40 år haft en post i bestyrel-
sen. - I de sidste mange år har han passet klubbens 
økonomi. Mange af de gamle medlemmer kommer ofte 
og giver en hånd med ved arrangementer. Nogle behol-
der deres medlemskab, andre hjælper gerne til når der 
kaldes. Uden deres hjælp kunne vi ikke afholde de store 
arrangementer som vi af og til giver os i kast med.

Klubben har i årenes løb fostret mange Danske Mestre, 
startende i 1980 med Poul Hansen, som igen er aktiv 
efter en pause, samme år blev Bettina Mariager (den-
gang Dreyer ), Else Hansen og Jens Bangsgaard også 
mestre. I holdspillet er det 4 gange lykkedes at spille 

guldet hjem til Vestfyn, men man har i de sidste mange 
år altid været i medaljerækken..
I landsholdsregi er Gelsted også repræsenteret så godt 
som hvert år både til N.M., E.M. og W.M. og det har de 
været næsten siden starten. Dengang var det for egen 
regning, men efter at Minigolf blev optaget i Dansk 
Idræts Forbund er der blevet økonomi til at unionen 
betaler for disse ture, så det kun er lommepenge folk 
selv skal skaffe. 
Ved NM som blev afholdt i Påsken i Odense var Gel-
sted godt repræsenteret med Lars Rosenquist og Jakob 
Petersen ud af de 6 spillere . Det blev til sølv til holdet.

Det at være medlem af D.I.F. betyder også at vinderen 
af den bedste række og vinderen af den bedste division 
i holdspillet modtager Dansk Idræts Forbunds guldme-
dalje på lige fod med alle andre idrætsgrene.

Vi er en lille klub med en synes vi selv sund økonomi, 
men selvfølgelig kan vi altid bruge penge til ture og 
materialer, idet sæsonen går fra ca. 1. april til ca. 1. 
oktober og der er næsten stævner hver eneste week-
end, fra Ålborg og Roslev i nord til Nordborg på Als og 
Broager i Syd og København og Lolland i øst. Silkeborg 
og Randers er andre byer vi besøger sammen med de 
fynske klubber, 2 i Odense, Fjordager, Hasmark Vissen-
bjerg og så Gelsted . 
Vi har jo det samme problem som har ramt alle for-
eninger, nemlig det faldende børnetal, så selvom vi gør 
vores bedste mangler vi i den grad unge mennesker og 
det gør hele minigolf Danmark, så vores opfodring til 
de unge er at de skal se og komme i gang med mini-
golf, det kan være en nem vej til landshold og ture ud i 
Europa.
For tiden gør vi ikke brug af vores små indendørsbaner 
som vi i mange år har spillet på om vinteren på Gelsted 
Skole, men da de skal stilles op og pilles ned hver gang 
er vi ikke kommet i gang igen efter skolerenoveringen, 
der skal jo være nogle rimelig kvikke og stærke folk til 
opsætning og nedtagning.

Her 27/28 juni lægger vi anlæg til de Danske Mester-
skaber for enkeltspillere den mest præstigefyldte titel 
der spilles om i årets løb, og vi forventer deltagelse af 
70 til 80 personer på vores lille anlæg. Der spilles i flere 
rækker efter køn og alder.

Ugen før søndag d. 21 afholder vi vores årlige stævne 
som rykkes frem fra september til juni så folk kan bru-
ge det som træning op til D.M
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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.-

Vi udfører alt i tømrer-
og snedkerarbejde

samt løser
specialopgaver

og totalentrepriser...

www.lebaek.dk

RECEPTION

Da Minigolf Clubben Gelsted fylder 40 år vil det glæde 
os at se minigolfspillere, tidligere medlemmer, venner, 
forretningsforbindelser, naboer og alle der har lyst til 
at hilse på os. Vi afholder en lille reception lørdag d. 
20 juni 2015. ved anlægget overfor stationen (indgang 
Banevolden.) i tidsrummet fra kl. 14 til 16 hvor vi byder 
på lidt til ganen og lidt til maven.

M.C.G.

GELSTED KROLF
Har hjemme på banen bag sportshallen, hvor vi er 
en gruppe, der hygger os med at spille  hver mandag 
eftermiddag kl 14.00.

Krolf er en mellemting mellem kroket og golf.
Køller og kugler kender vi fra kroket, og hullerne fra 
golf.
Banen er enten på 12 eller 18 huller, her i Gelsted spil-
ler vi på 18 huller og det gælder så om at komme 
igennem banen med færrest mulige slag.
Har du efter at have læst dette fået lyst til at prøve 
krolf, behøver du bare at møde op mandag kl.14.00 og 
være med. 
Vi stiller køller og kugle til rådighed de første gange.

Sankt Hans bål
Sankt Hans aften forgår på Holmegården udendørs hvis 
vejret holder, ellers inden for i laden.
Grillen bliver tændt kl. 18. 

Man har selv kød, salat 
m.v. med. 
Der kan købes vin øl og 
vand.

Bålet bliver tændt 20.30

 Der vil være snobrød til   
børnene
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Gelsted Foderstof
Værkstedsvej 5
5591 Gelsted

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

Hvem laver egentlig Gelsted Bladet
ET HJERTE AF GULD:

Kirsten Hansen, bestyrelsesmedlem i Gelsted bladet.

Jeg stillede Kirsten følgende spørgsmål: 
Kirsten kort om dig, hvem er du og fik dette svar: 
Jeg er jo mig og ikke nogen anden og jeg ændrer mig 
ikke for nogens skyld. 
 Kirsten er en dame hvorom man kan sige at hun ikke 
ligger på den lade side. Der er altid gang i den, der 
hvor Kirsten opholder sig. Hun er gift med Arne, som er 
vognmand og det er derfor hun kom til Gelsted. 
Kirsten var sygehjælper på Middelfart sygehus, da hun 
flyttede sammen med Arne i sin tid. 
Hun havde en møbleret lejlighed og Arne havde et tomt 
hus, så det passede jo helt fint sammen. Kirsten havde 
en hel ny bil og Arne havde en lastbil.
 Kirsten lavede meget i Husflid og hertil har hun altid 
haft en stor kærlighed på samme måde som med hobby 
klubben. Da hun startede hobby klubben havde hun et 
hold på 27 børn tilmeldt. 
Hun brænder for at hjælpe andre og udtaler at arbej-
det sammen med børn har hun lært meget af, da børn 
er meget kreative og ikke lader sig stoppe af andres 
mening, de er kreative og tør lave ting uden at tænke 
på om farverne nu lige passer sammen.
 Kirsten er stor fortaler for at forældre og børn laver 
noget sammen. Hun har selv haft sine børn med til 
en masse ting, for eksempel har de sammen arbejdet 
i Den Fynske Landsby, hvor den ene kartede og den 
anden spandt.   
Kirsten vil så gerne lave så mange ting, at hun somme 
tider føler at hun ikke kan få tiden til at slå til.
 Kirsten ønsker sig en rengøringskone, men det slår 
pensionen nok ikke til.
 Kirsten har været sognekonge og herefter startede hun 
med at sige til børnene:” Nu er jeg sognekonge og nu 
bestemmer jeg. Nu vil jeg lave sommerferien dobbelt så 
lang”. Hvorpå børnene svarede: Det gider vi ikke!
 Kirsten har boet her i over 40 år, men er stadigvæk 
”ny”.
Hvornår startede du i Gelsted Bladet?

Kirsten var med fra starten og det var november 1991. 
Dengang var det lokaludvalget, der startede med at 
lave bladet som blev lavet i  A5 format med hul i toppen 
som bladet kunne hænges op i. De var 5 personer til at 
lave bladet. 
Senere kom kirken med i bladet og så har det udviklet 

sig til det som det er nu.

Hvorfor startede du I Gelsted Bladet?
Kirsten startede med bladet, da hun synes det var en 
god ide og hun kan godt lide tanken om at lave noget 
sammen med andre. Det var blandt andet Susan Ras-
mussen og Grete Hansen der var med til at starte bla-
det. Susan arbejdede på et trykkeri, så der kunne de få 
det trykt. 
Der har været mange forskellige med i bestyrelserne 
gennem årene.

Hvad synes du er det bedste ved Gelsted Bladet?
Kirsten kan godt lide at arbejde med bladet, da hun 
synes det er en rigtig god bestyrelse og det er hyggeligt 
at mødes med de øvrige.
 Som hun udtaler ” vi har nogle rigtig gode medlem-
mer i bestyrelsen og suppleanterne siger at de KUN er 
suppleanter, men de laver et utroligt stort arbejde alle 
sammen”.  
Kirsten fremhæver Bent, som kører rundt på cyklen og 
laver artikler til bladet og som hun siger: han kender jo 
gud og hvermand. 
Personligt kan hun godt lide, når bestyrelsen mødes 
uforpligtende og hygger sig sammen med lidt godt mad 
og hygge. Det giver et rigtig godt sammenhold.

Hvad er dit ”job” i bladet?
”Jeg er bare almindeligt bestyrelsesmedlem og ønsker 
ikke at blive andet” siger Kirsten.
 Hun skriver nogle artikler ind imellem, når hun lige har 
noget på hjertet og som hun har tid til. Du skriver jo 
noget, hvis du synes du har noget at skrive om, så det 
er jo ikke et stort arbejde, siger Kirsten.
Hvis jeg ikke var med, ville der jo ikke være nogen der 
skrev om husflid foreningen, som jo nu er nedlagt og 
hobby klubben for børnene.

Hvad synes du der mangler i Gelsted Bladet?
Der mangler initiativ fra personerne derude i oplandet, 
for Gelsted Bladet bliver læst af mange og derfor kan 
det ikke passe at andre ikke har nogle ting og historier 
vi kan bringe i bladet, udtaler Kirsten.
 Vi har så mange foreninger her i Gelsted, men de har 
ikke været gode til at bruge bladet. De skulle bruge os 
noget mere og få omtalt deres arrangementer og sådan 
nogle ting, det synes jeg vi mangler, siger Kirsten.  
Hun har altid et blad indenfor rækkevidde, hvis hun 
mangler et telefonnummer.
Hvad synes du andre kan gøre for bladet?
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Kirsten synes andre skulle være mere opmærksome 
på, at de kan få noget med om hvad der sker i Gelsted 
og sende det til bladet. ”De tror måske ikke det er godt 
nok det de vil skrive om, men det passer ikke” udtaler 
Kirsten. De kan jo bare gøre os andre opmærksom på 
tingene de gerne vil have skrevet, hvis de ikke selv gør 
det.

Jeg havde en rigtig hyggelig snak med Kirsten mens vi 
sad i solen og nød et glas vin.
 Kirstens historie er så lang at jeg kunne fylde hele 
bladet med det, hun er et livstykke, der har en masse 
på hjerte og da jeg til sidst spurgte hvad hun ville lave 
i fremtiden svare hun med et stort smil: Det sammen 
som nu, jeg kan slet ikke undvære det.
                                                          Dorte Asbjørn

PS. I de følgende numre af Gelsted Bladet vil jeg skrive 
om de andre medlemmer af bladet.

på den gamle airfield startede for over 20 år siden et 
museum op i nogle af de endnu bestående bygninger. 
Kontroltårnet i sin originale udgave og en hangar + 
nogle briefingrooms bl. a.. Brødrene startede projek-
tet op for at have et levende minde om de tusindvis 
af unge mænd, der mistede livet på bombetogter over 
Europa. Blandt alt for mange andre også deres egen 
storebror Christopher Panton, der ikke vendte hjem 
efter et af de helt store bombetogter med ca. 900 fly 
over Nürnberg.
Landsbyen East Kirkby var før krigen beboet af ca. 200 
indbyggere. Under krigen var der det meste af tiden 
stationeret ca. 2000. Der var tale om flybesætningerne, 
men også om jordpersonel. Både kvinder og mænd. 
”Vores besætningsmedlem” var født 1919. Det var der-
for med stor spænding, jeg en af dagene besøgte en 
dame, der efter, hvad der blev mig fortalt, har en for-
midabel hukommelse og som er født i 1923. Kunne hun 
mon huske nogen af de syv, der dræbtes ved Emte-
kær?
Edna Ely var ved krigens start malkepige i East Kirkby 
og hun kunne virkelig fortælle om, hvordan landsbyen 
og basen fungerede. Hun huskede detaljer og hændel-
ser klart og talte om dem en lille times tid, hvorefter 

trætheden syntes at overmande hende og hun tak-
kede mig hjerteligt fordi jeg var kommet. Men ifølge 
de bekendte jeg vandt mig i East Kirkby på fortove og 
om aftenen i Pubén, var det vist mig, der skulle være 
taknemmelig. De kunne nemlig fortælle mig, at Edna 
havde afslået at lade sig interviewe af BBC. Desværre 
kunne Edna dog ikke genkalde sig nogen af de syv 
navne, jeg havde noteret fra ”vores” flystyrt. ”Men du 
må tænke på, Karsten, at der var mange tusinde, der 
passerede igennem den her lejr i de år. Nogen af dem 
var her jo desværre ikke ret længe.” 

Den dag jeg talte med Edna var det på dato 71 år 
siden, at ”vores” Lancaster bombemaskine lettede fra 
Airbasen lige der omme bag hendes havegærde. 
Min nabo, i den uge jeg boede i East Kirkby, hedder 
Ernie. Han var i 1944 ni år gammel. Noget af det han 
husker tydeligt er når flyene lettede tungtlastede lige 
henover huset han boede i. ”De havde jo endnu ikke 
hjulene oppe og det så somme tider ud, som ville de 
tage vores skorsten med sig. Så cirklede de rundt over 
landsbyen indtil alle var kommet op i marchhøjde. Det 
kunne vare ½ time eller måske mere. I den tid brum-
mede motorerne lige over mig. Flere og flere af dem. 

Vinduerne i vores hus klirrede. Men så, pludselig blev 
der dødstille. De var væk. På vej mod deres målom-
råde.”  
                                                           Karsten

Fortsat fra side 5
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-

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

HJÆLP.

Jeg er for nylig blevet valgt ind i Ejby Kommunes Lokal-
historiske Arkivs støtteforening, hvor jeg sammen med 
Michael Tayler skal prøve at varetage Gelsted sogns 
interesser, hvad lokalhistorien angår. 
På arkivet i Brenderup ligger der over 16000 billeder 
samt andet materiale, som endnu ikke er scannet ind. 
I mit eget lille arkiv har jeg ca. 2000 Gelstedbilleder, 
som skal registreres, så det kan blive lagt ud på Arkiv.
dk til glæde for rigtig mange mennesker over hele lan-
det og i udlandet. 
JEG HAR BRUG FOR HJÆLP TIL REGISTRERINGEN. 
Kunne du tænke dig at bruge nogle timer om ugen 
i dit eget hjem på at hjælpe med det, så ville jeg på 
Gelsteds og egne vegne blive rigtig glad. Arbejdet er 
ulønnet. Registreringen sker på computer, så det er 
nødvendigt, at du kan arbejde på en computer på bru-
gerniveau. Jeg sørger for den fornødne oplæring og 
støtte i forløbet. Venlig hilsen Hans Jensen, Kongeløk-
ken 18, 5580 Nørre Aaby, tlf 64422064 og 51199608. 
Mailadresse: haje49@live.dk

Stor ros til vores præst, 

Dorthe Stæhr Nielsen, som den 26.04.15 sammen med 
kirkekoret sang "Don´t worry, be happy" for vores kon-
firmander og holdt en fin tale for os om ikke hele tiden 
at bekymre os om småting, selvom der er et konstant 
pres for at være perfekt og præstere.
Indslaget med sangen gjorde, at den højtidelige og 
meget fine konfirmationsceremoni også blev utrolig 
festlig. Tak for det.
                                                          Lene Larsen

Som omtalt i april nummeret af dette blad flyttede 
AnneMona klinikken til ny adresse på Gelsted Byvej 5 
den 7. april. 
Det blev så første åbningsdag på den nye adresse. 
Adskillige gratulanter dukkede denne dag op på klinik-
ken, hvor damerne af samme grund havde valgt at 
nedlægge arbejdet. 
                                                               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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Graversamarbejde i Tanderup og Gelsted: 

Efter mange år som graver ved Gelsted kirke, gik 
Tommy Rasmussen på pension ved udgangen af april 
måned. Dette var anledning til at udvide samarbejdet 
mellem kirkerne i Tanderup og Gelsted. Jørgen 
Henriksen, som var fast graver ved Tanderup kirke 
siden 2010, blev herefter ansat i de to sogne, som 
graver og leder af et team med tre 
gravermedhjælpere. 

 

Jørgen har været værdsat som graver i Tanderup og 
det har været vigtigt for menighedsrådet, at der også i 
fremtiden vil være personale på kirkegården de fleste 
af ugens hverdage. Fremover vil der derfor være 
muligt at møde enten Jørgen eller en af de tre 
medhjælpere i fire af de fem hverdage. Mandag er 
personalets fridag. 

Lise Lotte i færd med at afprøve en ny elklipper til 
træstyning ved Gelsted Kirke. 

 

De tre gravermedhjælpere, som hidtil kun har været 
tilknyttet Gelsted kirke, er Henny Gravgaard, Lise 
Lotte Pedersen og Joan Hemmingsen. Joan har man 
kunnet møde på Tanderup kirkegård siden april 
måned.  

 
hele holdet samlet:                                                                         
Joan – Lise Lotte – Henny – Jørgen. 
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Gudstjenestetider: 

JUNI GELSTED TANDERUP Bemærkn. 
14. 11.00 09.30 2.s.e.trinitatis 
21. 09.30 11.00 3.s.e.trinitatis 
28. 09.00 - MHL ingen 4.s.e.trinitatis 
JULI    
5. 09.00 - VA ingen 5.s.e.trinitatis 
12. 09.00 - VA ingen 6.s.e.trinitatis 
19. ingen 14.00 - LH 7.s.e.trinitatis 
26. 09.00 - LH ingen 8.s.e.trinitatis 
AUGUST    
2. 09.30 11.00 9.s.e.trinitatis 
9. 11.00 09.30 10.s.e.trinit. 
16. 11.00 ingen 11.s.e.trinit. 
23. 09.30 11.00 12.s.e.trinit. 
30. 09.00 - JCR ingen 13.s.e.trinit. 
 

Kontaktoplysninger ved kirkerne: 

Sognepræst: Dorthe Stæhr Nielsen, Gelstedvej 
58, 5591 Gelsted. tlf. 6449 1096.                        
Mail: DSN@km.dk  

Organist: Lars Reinholt, tlf. 2380 3938,             
mail: larsreinholt@mail.dk  

Kirkekontor: Grete Hansen, Kirkebakken 12, 5591 
Gelsted. Tlf.  2146 8103, mail: GRHA@km.dk  

Graver i Tanderup: Jørgen Henriksen,                   
tlf. 2179 5325. mail: tanderupkirke@hotmail.dk  

Graver i Gelsted: Jørgen Henriksen,                      
tlf. 2179 5325, mail: gelstedkirke@gmail.com  

 

Minikonfirmandhold i  efteråret 2015 - starter ultimo 
september. Se nærmere i næste kirkeblad. 

Konfirmandindskrivning i 2015:  

På grund af den nye skolereform, begynder 
konfirmandundervisningen i uge 43, efter efterårsferien. 
Timerne kommer til at ligge tirsdag og torsdag morgen. 
Indskrivningen, der før foregik om foråret er derfor i år 
bestemt til d. 23. september. For nærmere info – kontakt 
sognepræsten på mail:  dsn@km.dk  

 

Et lille glimt fra d. 12. april, hvor vi havde lejlighed til 
markere graverskiftet ved Gelsted kirke.  Tommy 
Rasmussens virke gennem mange år, fik rosende ord med 
på vejen, - der blev sunget og hygget. TAK til Tommy for 
din fine indsats! 
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FRA KIRKEBØGERNE: 
Døde i Gelsted: 

8. marts – Marie Lund Nielsen, 
Tårupvej 10 H, 5591 Gelsted. 

10. marts – Christa Bøgebjerg 
Løvendahl  Skøtt, Skjoldborgsvej 37, 
7000 Fredericia. 

29. marts  - Anne Merethe Birkkjær, 
Søndergade 98, 5591 Gelsted 

7. april - Anna Kirstine Larsen, 
Skyttevej 2, 6691 Gelsted. 

20 april – Else Marie Olesen, 
Tårupvej 10 G, 5591 Gelsted. 

24. april - Carl Jørgensen, Tårupvej 
12 O, 5591 Gelsted. 

15. maj - Rosa Alice Rasmussen. 
Tårupvej 12 I, 5591 Gelsted. 

Døbte i Gelsted Kirke: 

5. april – Sebastian Wænnerstrøm 
Larsen, Birkehøjvej 5, 5591 Gelsted 

11. april – Sofia Matilde Hansen. 
Søndergade 156, 5591 Gelsted. 

10. maj – William Borg Nielsen, 
Højbovænget 1, 5591 Gelsted. 

Døbte i Tanderup Kirke: 

11. april – Annika Christiansen, 
Nyhusevej 15, 5592 Ejby. 

Kalender: 

9. juni: Friluftsgudstjeneste i 
Tanderup – 18.30. 

16. juni: Plejehjemsgudstjeneste     
kl. 14.15. 

17. juni: Jørn Henrik Pedersen – om 
Menneskebilledet i velfærdsstaten 
og konkurrencestaten. I Harndrup 
Kirkelade, kl. 19.00.                           
Arr. Samarbejdende Sogne. 

23. juni:  Tirsdagshygge i cafeen på 
Gelsted Plejecenter, kl . 15 – 17. 

21. juli: Plejehjemsgudstjeneste      
kl. 14.15. 

 

 

- Cakevision - 
Det søde køkken 

 

Chokolade-, dessert- og kagekurser 
info@cakevision.dk   www.cakevision.dk  

 

Konfirmandholdet i Tanderup Kirke, d. 3. maj 2015. 
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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

 

 
Smede og Maskinarbejde - Alt i smedearbejde - 

Twinheat stoker - Svejsning - Montage 
- Rustfri pladearbejder til køkken og industri. 

Carsten Larsen   -   Agerstien 21    -   5591 Gelsted 
tlf. 61 38 44 89.
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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

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

Malerfirmaet 
Andersen/Garrett Vestfyn A/S

Tårupvej 45
5591Gelsted

Tlf. 21698784 
 andersenmaler@gmail.com

FGH Badminton årets ungdomsklub på Fyn
DGI Fyn kårede på deres aktivitetsmøde FGH som årets ungdomsklub på Fyn.
Nogle af de kriterier som er lagt til grund for kåringen er, at der skal være træning for alle årgange og man skal 
deltage i holdturneringen. FGH har haft 5 hold med i holdturneringen, ligesom vi altid deltager ved landsdels- og 
landsstævner. Der bliver lagt vægt på træneruddannelse og forældreinvolvering. Både hvad angår træner og for-
ældreinvolvering har FGH haft stor aktivitet i det forløbne år. Det har også betydet, at FGH’s ungdomsafdeling 
tæller over 60 børn i alle aldre og det er en fremgang på over 50% i forhold til sidste år.
FGH har ungdomstræning en gang om ugen både i Ejby- og Gelstedhallen. Til næste år vil træningen blive udvi-
det, så de der ønsker det kan få træning to gange om ugen. Det skulle gerne give nogle endnu dygtigere badmin-
tonspillere.

Med kåringen følger der spillertøj for 5000 kr., så der vil være nye FGH trøjer til børnene næste sæson.
FGH er et badminton fællesskab mellem Gelsted-Ejby-Fjelsted/Harndrup og Husby/Tanderup idrætsforeninger. Vi 
udbyder badminton for alle, lige fra 6 år til 80 år. FGH har badminton for ældre i dagtimerne, træning for senior- 
og veteran turneringsspillere, booking af baner for motionister og træning for den store ungdomsafdeling, som 
ungdomsformand Lars Jensen har fået sat i en rivende udvikling.                                               Erling Hansen
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Nyfæste 11
5560 Aarup

Tlf.: 5121 0847
malerclausen@gmail.com

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

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

FGH får besøg af badminton stjerner
I anledning af kåringen af FGH som årets ungdomsklub og i forbindelse med Badmintonens Dag, er det lykkedes 
FGH at arrangere en kamp mellem 2 af Danmarks og verdens bedste herresingle spillere.
D. 25/9 2015 skal Ejbyhallen lægge hus til en kamp mellem Viktor Axelsen og Hans Kristian Vittinghus.
Til arrangementet vil vi invitere vores naboklubber til at gøre reklame for deres klub, så vi på denne måde kan 
være med til at skubbe til badmintonudviklingen på hele Vestfyn.
Der er stadig en del detaljer der skal på plads inden vi kan sende det endelige program ud, men vi kan afsløre 
noget af det vi arbejder på:

VIP arrangement med spisning og foredrag af spillerne, mulighed for børnene for at spille med stjernerne, double 
kamp med nogle af OBK’s bedste spillere, lodtrækningspræmier og meget mere. Prisen for at se kampen kendes 
ikke endnu, men vi arbejder på en pris under 100,- kr. for voksne og gratis adgang for børn.
Dette er et meget stort arrangement, det største i FGH’s historie, og for at dette kan lykkes, skal vi bruge nogle 
lokale sponsorer. Skulle man være interesseret i at være en del af dette, kan I henvende jer til Lars Jensen på 
tlf:  20284612                                                                                                                                 Lars Jensen
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Giv dig tid i Magtenbølle
I Magtenbølle viser bilisterne hensyn, de kører ikke for 
stærkt. I dag søndag eftermiddag har hensynsfulde 
bilister fået en venlig hilsen fra beboerne i Magtenbølle: 
hjemmebagte muffins og en flyers med budskabet : 
"Tak fordi du passer på os".

"I stedet for løftede pegefingre og sure miner overfor 
dem der kører for stærkt, så har vi valgt at sætte fokus 
på de positive handlinger og påskønne dem der kører 
hensynsfuldt", udtaler formand for Magtenbølle beboer-
forening Else Marie Kristensen.

Vejen gennem Magtenbølle har flere skarpe sving og 
nogle steder er det svært at overskue trafikken. 
Der skal også være plads til andet end biltrafik i Mag-
tenbølle. Børn, gående, ryttere, dyr og andre svage tra-
fikanter skal der også være plads til i Magtenbølle.

"Vi har uddelt 200 muffins og fået god respons på 
vores lille happening" fortæller Rikke Fredskov fra Mag-
tenbølle og fortsætter "Vi holder meget af Magtenbølle 
og med vores motivationsfremmende aktion sætter vi 
fokus og synliggør den gode trafik-kultur."

Vil du vide mere om "Tak fordi du passer på os"-
kampagnen i Magtenbølle så kontakt : Else Marie 
Kristensen, Magtenbøllevej 78, 5492 Vissenbjerg, tlf. 
20135492 mail: elsemarieeventyr@msn.com.

VORES EGEN SUPERBRUGS:

Uddrag fra Superbrugsens Generalforsamling

År 2014 har været et positivt år for Superbrugsen Gel-
sted. Vi nåede ikke helt i mål, men vi kom rigtig tæt på 
det ambitiøse opsatte mål, så vi er på rette vej. I 2013 
kom vi ud med et underskud på 889 t.kr og i 2014 kom 
vi ud med et underskud på knap 19 t.kr så vi har for-
bedret årets resultat i forhold til sidste år med 870 t.kr. 
Dette er ikke sket uden hårdt arbejde, udvikling af nye 
tiltag og tilpasninger i butikken. 
Der er sket nogle ændringer i butikken i løbet af 2014
Bake-offen lå indtil medio januar 2014 i forbindelse 
med kasse 1, og det var ikke  tilfredsstillende for kun-
der og medarbejdere. Derfor blev det besluttet at flytte 
Bake-offen fra kasselinien, og flytte den ind i selve 
butikken som ta’selv. Den beslutning er der blevet taget 
rigtig godt imod, hvilket også har bevirket at vores salg 
af brød er steget markant.
Slagterafdelingen startede januar 2014 med at hver 
fredag sælges der smørrebrød til 15 kr. pr. stykke og 
slagter/delikatesse er bemandet, således at man selv 
kan bestemme størrelsen på sine bøffer, købe tilbehør 
der passer til samt købe færdige fredagsmenuer. Det 
ser også ud til at være noget medlemmerne godt kan 
lide. Siden januar 2015 har vi nu også en bemandet 
slagter/delikatesse om lørdagen.
Den 6/6-2014 besluttede Post Danmark, at lukke vores 
postbutik. Efter lukningen har vi fået en aftale med GLS 
om, at der kan sendes/afhentes pakker fra GLS og lige-
ledes kan man stadig afhente pakker fra Post Danmark.
Så efterhånden tror vi, at man har affundet sig med, at 
”verden” forandrer sig.

AFHOLDTE ARRANGEMENTER i 2014:
25-27/4  Var der blomstermarked
20/5 Besøg af Cirkus Mascot
21/6 Børneloppemarked hvor der var 22 børn tilmeldt
31/10 Halloween hvor der blev skåret 82 flotte græs-
kar. I år lykkedes det at få græskarmændene ud på tor-
vet.
28/11 Havde vi smag på julen – det var en rigtig god 
dag, og kunderne lod til at være tilfredse med arrange-
mentet.
Derudover har der løbende været forskellige konkur-
rencer i butikken Eks. Vind en middag med vores egen 
slagter (for 8 personer)
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GAS • VAND • VARME • SANITET
Kløvervænget  2, 5591 Gelsted
www.rosenkjaer-vvs.dk

Tlf. 64 49 22 99

OK-BENZIN:
GGIF fik i 2014 en check på kr.18.213,00, og spejderne 
fik en check på kr. 5.501,62 så totalt blev der udbe-
talt kr. 23.714. Disse penge kan SuperBrugsen uddele, 
fordi vi tanker lokalt.  
Husk at man får Pluspoint efter køb af de første 40 liter 
brændstof. Man skal blot huske at bruge sit medlems-
kort inden man tanker. 
DONATIONER
SuperBrugs kæden fortsætter med donationsstandere 
i alle butikkerne. Donationerne går til lokale aktiviteter, 
som bliver fordelt hver 3. måned.
Sidste år fik bl.a. Kerte forsamlingshus, Hobby Klub-
ben, GGIF, Gelsted seniorklub, Talenter i bowlingklub-
ben, Jan Lyst Knudsen (Scleroseforeningen), Gelsted 
Skole, Husby Tanderup Borgerforening, Gelsted efter-
løn/pensionistforening, stor glæde af donationerne. Jeg 
vil gerne opfordre alle de lokale foreninger i området 
til at benytte sig af muligheden for et lille tilskud til det 
store frivillige arbejde, der er til gavn for rigtig mange.

AKTIVITETER  I  FREMTIDEN
Der vil igen i år blive lavet nogle arrangementer 
22/5 GoCook Bussen holder foran Brugsen
6/6 Cirkus Mascot kommer til byen
22/6 Børneloppemarked
Øvrige arrangementer i løbet af året vil løbende blive 
annonceret, her kan nævnes
 Bagagerumsmarked
 Portvinsaften til efteråret
 Vildtaften sammen med Jagtforeningen til efter-
året.

FREMTIDSPLANER
Bestyrelsen forventer at SuperBrugsen Gelsted vil 
komme ud med et overskud i 2015. Det resultat kom-
mer ikke af sig selv. Der skal arbejdes hårdt for at opnå 
dette. For at kunne skabe det forventede overskud 
skal både omsætningen stige og vi skal passe på vores 
omkostninger.
Men bestyrelse og uddeler har besluttet at foretage 
nogle investeringer i 2015.  Det drejer sig om udskift-
ning af lysstofrør til LED-rør, udskiftning af ostekøler, 
og så skulle der have været indkøbt elektroniske hylde-
forkanter (men det har vi besluttet at udsætte lidt pga. 
dollarkursen, den er for høj i øjeblikket) i stedet moder-
niserer vi butikken til koncept 15.
Til finansiering af ovennævnte investeringer har besty-

relsen besluttet at låne 1 mill. i Låneforeningen til en 
favorabel rente. Lånet skal tilbagebetales over 5 år, 
men 2015 bliver afdragsfrit.
Med baggrund i ovennævnte kan vi kun som tidligere 
opfordre til, at vi alle i byen støtter op omkring vores 
Brugs og bruger den aktivt.
Jeg vil slutte af med at sige tak til Henrik og hans per-
sonale, for deres gode arbejde og store indsats i det 
forgangne år, og selv om vi ikke nåede et positivt resul-
tat, så synes jeg, at de alle skal have et skulderklap. 
Også en tak til bestyrelsen for dens indsats, i løbet af 
året.
Jeg ser frem til, at vi alle også i år, fortsætter det gode 
samarbejde og dermed skaber grundlaget for endnu et 
godt år for vores butik

 Ved den efterfølgende middag og vinsmagning, hvor 
deltagerne smagte en spændende menu, og fik lov at 
smage en masse fine vine, var der også en konkur-
rence ” Den store ØkoQuiz”, som gav hele forsamlingen 
hovedbrud, og måtte løses med stor koncentration. 

Efter megen snak, og grin, var der da også ca. 4, ud af 
os alle der svarede rigtigt.

 Og så var der præmier.                                      SA
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få det gjort i en fart” fortæller Brugsuddeler Henrik 
Debel.

”Vi bruger primært vore sponsorkroner på ungdom-
men,” fortæller formand Kim Lund fra Gelsted Gymna-
stik og Idrætsforening og han forklarer videre: ”Vi vil 
gerne forstærke vores indsats i afdelingerne med børn 
og unge. Det gør vi blandt andet ved at tilbyde nye 
rekvisitter så vidt muligt. Vi har fået en ny fodboldbane 
og her har vi blandt andet fået en ny måltavle, og ellers 
indkøbt forskellige nye redskaber. Vi har ca. 800 med-
lemmer og heraf er de ca. 500 børn og unge.” Han kan 
også tilføje at når man afholder den årlige gymnastik-
opvisning er SuperBrugsen også repræsenteret, og de 
er et stort aktiv for klubben.

Mikael Fjeldsted leder hos KFUM spejderne fortæller at 
her skal pengene gå til sommerlejren der i år bringer 
ca. 25 børn på en stor international sommerlejr i Tysk-
land.

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.  

Boelsbjergvej, 5610 Assens  |  Østergårds Plads, 5620 Glamsbjerg

Ingen aften/weekend tillæg

www.sydvestfynsbedemand.dk 

Bedemand Lykke Rømer
Sydvestfyns Bedemand
Tlf. 5052 0929

Nærvær - Omsorg - Værdighed
Jeg ser det som en af mine primære opgaver at hjælpe  familier med 
at gøre hver enkelt afsked, personlig og unik.

Som en del af mine værdier har jeg synlige priser, så jeg udfærdiger 
altid et prisoverslag ved første møde, og har bisættelser fra 10.900 kr.

Som hjælp til de helt små, udleverer jeg altid bogen larver og guld-
smede - en lille letlæselig bog om døden.

Lokal støtte er vigtig 
             – og går begge veje.
Det kan godt betale sig at tanke hos SuperBrugsen i 
Gelsted. Nu har Gelsted Gymnastik og Idrætsforening 
modtaget næsten kr. 23.000, mens KFUM Spejderne 
Husby-Tanderup har modtaget knap kr. 4.300.

Pengene har OK’s kunder sparet op til klubben ved at 
tanke på deres OK Benzinkort. Når du vælger at knytte 
dit benzinkort til sponsoraftalen, støtter du gratis for-
eningen med et øre beløb for hver liter brændstof, der 
tankes på kortet. Det koster med andre ord ikke kun-
den ekstra at tanke, da det er OK og SuperBrugsen i 
Gelsted, der udbetaler pengene. Bilisterne tanker til 
samme pris som prisskiltet viser, og får samtidig mulig-
hed for at støtte klubben. ”Så har du ikke allerede til-
knyttet dit OK kort til en af de to lokale  foreninger – så 
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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

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

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

Genbrugsbutikken
Formand Erik Larsens velkomsttale på dagen, hvor de 
mange kontant hjælpe Diplomer skulle udleveres. 
Velkommen til alle der er mødt op til denne for os så 
store dag lørdag d. 11. april. 2015. 

Det er med en meget stor glæde at vi for 6. gang kan 
give en ekstra belønning til 14 foreninger her i nærom-
rådet. Vi havde i 2014 igen et godt år, som gør at vi 
igen i år kan give ca. 150.000,00 kr. til disse foreninger. 
For at alt dette kan lade sig gøre kræver det en stor 
arbejdsindsats, og det har de 30 frivillige medhjælpere 
også gjort, uden deres indsats havde det ikke været 
muligt at opnår disse flotte resultater for år 2014. 
Der er blevet brugt 6274 arbejdstimer, og det er disse 
arbejdstimer der ligger til grund for, at der kan udbeta-
les penge til foreningerne.  Det er nemlig medhjælper-
ne der selv bestemmer hvem de vil donerer deres timer 
til, og ikke bestyrelsen. – 
Det eneste bestyrelsen har indflydelse på er at forelæg-
ge timesatsen på generalforsamlingen og derefter sørge 
for overrækkelsen af det donerede til foreningerne. 
Så alt i alt en meget stor tak til alle medhjælperne for 
deres store indsats. Så jeg syntes at vi skal klappe for 
alle hjælperne.  –    (Og der blev klappet) – 
Nu når vi er i gang med at sige tak, vil vi gerne have 
lov til at takke de foreninger der er her på Holmegår-
den, for det rigtig gode samarbejde vi har. 
Her på Holmegården er det vigtigt at vi kan arbejde 
sammen og hjælpe hinanden og på den måde også 
lære hinanden at kende så det på den måde er sjovt at 
komme her på matriklen. -  
Der er kommet en ny forening her på Holmegården, 
som vi også ved at der vil komme et godt samarbejde 
med nemlig  Foreningshuset Holmegården, som nu kan 
komme i gang med at indrette hovedhuset, så vi på 
den måde kan få plads til flere foreninger her på denne 
store kulturelle grund. 
Der skal også lyde en stor tak til genbrugspladsens per-
sonale for deres altid store hjælpsomhed og forståelse 
for vores behov. 
Vi skylder også en tak til alle der bakker op omkring 
butikken ved at komme og handle og komme for at 
hygge sig med en kop kaffe, og dermed også have 
noget socialt sammen med vores medhjælpere og der-
med også med hinanden. og alle dem der kommer med 
ting og sager, så vi har noget at sælge af, uden den 

opbakning havde der ikke været grundlag for, at have 
en genbrugsbutik her i Gelsted. – 
Formanden sluttede med at takke af med champagne 
og kransekage til alle.
Efter seneste generalforsamling ser foreningen Gelsted 
Genbrugsbutiks bestyrelse således ud: Formand Erik 
Larsen - Næstformand Svend Thorup - Kasserer Ove 
Andersen - Butiksudvalg Lise Hansen - Best. medlem 
Gerda Thorup og Best. medlem Niels Erik Bentholm. – 
Formanden takkede Erik Petersen for Flid og dygtighed 
i bestyrelse og forretning, og Erik er nu godkendt til 
fortsat virke, men ikke i bestyrelsen. 
                                                                  BN
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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

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

���������������� � �

 

Vandretur-Klakkebjerg

Gelsted Lokaludvalg og Borgerforeningen afholder vandretur for alle
borgere i Gelsted og omegn.

Søndag den 14. juni 2015

kl. 10.00 mødes vi ved 

Spejderhytten, ”Skovbrynet” 

Ørsbjerg skovvej 21, 5560 Årup 

Oplev alt, hvad et dansk kuperet 
skov- og overdrevslandskab kan 
rumme af skønhed. Brende Å er et 
af de fineste fynske vandløb, der 
snor sig på smukkeste vis og 
naturligt gennem den markante 
ådal, der står med høje skrænter, 
hvorfra der flere steder er flot 
udsigt.

På turen er der mulighed for at se isfugl, orkidéer og sagnstenen
med mærker af troldens fingre.

Efter turen nyder vi madpakken ved spejderhytten

Tilmelding på:
email: lokaludvalg@gelsted.dk eller SMS til 3091 7099

Husk 
madpakken!

Kommende Kokke i Gelsted
14 børn fra  Gelsted afprøvede deres evner ud i 
køkkenkunsten med besøg af GoCook-bussen 

fredag den 22. maj ved SuperBrugsen. 
Det var  GoCook-bussen, der kom forbi - en bus, der i 
samarbejde med COOP, kører rundt i landet for at inspi-
rere børn og unge til at kaste sig over madlavningen.

Dagens opgave var at lave en korn-otto - en nordisk 
version af risotto med korn og masser af grøntsager. 
Og når retterne var færdige, var der smagsprøver til de 
forbipasserende på torvet og inde i SuperBrugsen
Børnene bestemmer selv, hvad der skal i retten, fordi 
det at bestemme selv, og ikke have voksne med i køk-
kenet, giver større lyst til at lave mad.

- GoCooks mission er at skabe en generation af børn, 
der er bedre til at lave mad end deres forældre. Bus-
sen her er et leg- og læringsrum, hvor man kan få lov 
til at eksperimentere, og det giver større motivation for 
at lave mad, siger Jakob Damgaard, der er chauffør på 
GoCook-bussen på dens tur rundt i landet.

Fredag var bussen i Gelsted, og turen går fra Rønne til 
Skagen med stop 36 steder undervejs.

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 !
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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

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

GelstedBladet : 
post@gelstedbladet.dk
Tlf. 6449 1005

Gelsted Folkedansere
Vi danser på Gelsted Skole, fra sept. 
til april,  onsdage kl. 19.15 til 21.45.
Kom og prøv om det er noget for dig.

Husk kaffekurven !

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 23919676.
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 Skytte-
vej, Lunge, i Gelsted.
Eventuelt spørgsmål besvares på 
6449 1406

Gelsted Skakklub 
               -nu Ejby Skakklub

Fælleshuset Blommegrenen 9
5592 Ejby

Tirsdage fra kl. 19:00. 
Formand Poul Jacobsen

Tlf. 40 83 36 16
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

HUSK !   - Du kan altid 
finde sidste nyt og mange 

informationer på :  
www.gelsted.dk



  www.gelstedbladet.dk 

 1 2 3 4 5 

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

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 *
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1205 S
Danmark mest populære hus og 
have trailer
Indv. mål 203x116x35 cm.
Totalvægt 500/750 kg

Ved Gelsted Bladet Generalforsamling
Børge Jensen nu 90 år, har i mange år omdelt Gelsted Bladet i Ejby, men 
har nu desværre valgt at stoppe, og begynde at slappe af. Det er vi meget 
kede af i Gelsted Bladets bestyrelse, men vi siger Børge 1000  tak for de 
mange års arbejde.   - Men, som Børge nu er, så har han da selvfølgelig 
også fundet en afløser til os Hans Persson som vi byder velkommen med 

tak.

På billedet får Børge  
et par gode flasker 
vin, af Bent Nielsen, 
på Gelsted Bladets 
bestyrelses vegne, så 
vi håber at Børge vi 
hygge sig derhjem-
me.

Efterskrift.
Ved red. afslutning, 
har vi med beklagelse 
fået underretning om 
at Børge Jensen er 
afgået ved døden.
Æret være hans 
minde.


