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Gelsted Lægehus
I 1906 blev der for første gang indrettet en lægepraksis i Gelsted. Dengang 
med èn læge. Efter at praktiserende læge Preben Kjærhus´s praksis i Ejby 
blev slået sammen med Gelstedlægernes praksis, er Gelsted-Ejby Lægehus 
efter omfattende nyrenovering og ombygning en moderne indrettet arbejds-
plads for syv læger, sygeplejersker, sekretærer, en diætist og en jordemoder. 
I alt 15 personer.
Det fortalte Walter Ulrichsen bl.a. i sin velkomsttale, da lægehuset den 18. 
september 2015 fejrede byggeriets afslutning og grundlæggelsen af den nye 
virksomhed, Gelsted-Ejby Lægehus. Videre mente han i sin tale, at tiltaget 
har været en vigtig sag, da han er overbevist om, at fremtiden vil bringe 
flere og flere opgaver ud til praktiserende lægers huse. På den måde skal 
skabelsen af Gelsted-Ejby Lægehus ses som en fremtidssikring for virksom-
heden såvel som for dens brugere. Og jeg hørte Preben Kjærhus sige, han er 
glad for at flytte sammen med andre læger. Det er gavnligt at have kollegaer 
at sparre med.
Foruden nye bygninger har virksomheden taget et nyt logo i brug. Et smukt 
billede, der med det integrerede hjerte, en slange og et æble skal symboli-
sere nærhed, videnskab og sundhed.
Selve byggeprocessen var langvarig og ikke uden problemer undervejs. 
Men Walter berømmede i sin tale den faglige support, der kunne trækkes på 
undervejs. Både fra arkitekt Peter Fjordhauge fra Fjordhauges Arkitekt og 
Ingeniørfirma samt fra kompetente folk fra Thode Tømrer & Snedker A/S. 
Peter Fjordhauge bekræftede i en tale, at byggeprocessen var forløbet til-
fredsstillende og nævnte byggeriet som en del af en række positive hæn-
delser i Gelsted og omegn fra de senere år. Gelsted er på vej fremad igen, 
mener han. 
I et interview efter talerne fortalte Carsten og Malte fra Thode  mig, at også 
de synes byggeriet, på trods af mange udfordringer undervejs, er forløbet 
godt. Udfordringerne kom ofte af, at hele ombygningen har været gennem-
ført i et hus, der samtidigt har skullet fungere som lægehus uden alt for sto-
re gener eller forstyrrelser for personale og patienter. Byggeriet har således 
været opdelt i to processer. Når der byggedes i den ene halvdel, praktiserede 
lægepersonalet i den anden. Og omvendt. Det letter ikke et byggeri, men 
var et uomgængeligt vilkår. Desuden nævner de to hele lægehuspersonalet 
som særdeles engagerede personer, der er gået meget op i selv detaljerne 
i byggeriet. Det er godt for slutresultatet og virker undervejs sådan, at der 
ofte må ændres i planerne. Carsten Engel kunne dog ikke lade være med 
at slutte interviewet med et smil og en bemærkning om, at han er glad for, 
værket er afsluttet og med et godt resultat.  
Steen Dahlstrøm, der på 30. år er borgmester i Middelfart Kommune, var 
hovedtaleren. Der var ikke noget første spadestik, der skulle foretages og 
der var heller ikke nogen silkesnor, der skulle klippes over. Men borgmeste-
ren holdt en tale, hvor han på byrådets vegne takkede for det udviste initia-
tiv med Gelsted-Ejby Lægehus. 
Et moderne og velfungerende lægehus er et godt aktiv, når der skal tiltræk-
kes nye beboere og nye aktiviteter til et område. Lægehuset skaber tryghed 
hos borgeren. Vi har i TV set indslag fra egne i Nordjylland, der er i fare 

Frisørsalon Klippehulen 
v. Jane Stimose 

Sundhedsklinikken 
Grønnegade 2 - Gelsted.

Åbningstider mandag tirsdag 
kl. 11 til 20

Onsdag - fredag kl. 9 til 15. 
Torsdag lukket.          

Mobil tlf. nr. 41562674 
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HUSK !   - Du kan altid finde sidste nyt og mange 
informationer på :  www.gelsted.dk

Vidste du
At du kan hente ekstra numre af Gelsted Bladet i 
vore kirker og på biblioteket i Ejby

Gelsted gjorde sig til på marked
LANDSBY GIK NYE VEJE: Da Gelsted Marked i 
August slog dørene op til tre dages marked og musik 
for hele familien, var kommunen traditionen tro også 
at finde på pladsen i jagten på nye borgere. 
Den kommunale markedsstand var i år forstærket 
med repræsentanter fra det lokale børneunivers, som 
åbnede standen fredag med morgensang fra 260 gla-
de børn. 

Formålet var at gøre opmærksom på det gode børneliv 
i Gelsted og områdets fortræffeligheder overfor børne-
familier fra hele landet.

Gelsted er kendt for sit årlige marked med over 
60.000 besøgende, men også for sit aktive forenings-
liv og skønne natur. Byen rummer derudover idræts-
hal, indkøbsmuligheder samt det moderne Gelsted 

Børneunivers, hvor børnehave og vuggestue er inte-
greret med skole og SFO, så pasning og skole er sam-
let på et sted. Alt i alt et oplagt sted for børnefamilier. 
Bosætningskonsulent Anne Marie Klausen fortæller:
”Gelsted, som måske ikke er kendt af mange, har 
faktisk rigtig meget at byde på, når det gælder om 
at tiltrække børnefamilier. Byggegrundene koster fra 
250.000.- og opefter og da byen har egen station og 
kort til motorvejsnettet, så kan børnene få en tryg 
opvækst samtidigt med at mor og far både kan pendle 
til Odense eller trekantområdet på en halv time. Det 
overraskede mange på markedet i weekenden.”

En lille by med stort potentiale
Anne Marie Klausen, der som bosætningskonsulent 
lever af få potentielle bosættere til at føle sig vel-
komne i Middelfart Kommune, havde allieret sig med 
flere Gelstedborgere fra forældrebestyrelsen i skole og 
institution. Sammen ønskede de at gøre reklame for 
de gode faciliteter for børn.

Børn fra Gelsted Børneunivers åbner standen med morgensang

for at stå uden praktiserende læger. I Gelsted kan vi 
modsat glædes over et nyt lægehus med mange kom-
petente kræfter, udtrykte borgmesteren. Gelsted kan 
i det hele taget tilbyde en tilflytter meget, fortsatte 
han. Der er nyt børneunivers. Der er ledige bygge-
grunde til konkurrencedygtige priser. Og bor man i 
Gelsted er der gode pendlermuligheder til arbejds-
pladser både mod øst og vest.   

Mange lagde vejen forbi. Alle ønskede Gelsted-Ejby 
Lægehus Tillykke og held & lykke i fremtiden. Det gør 
vi også fra Gelsted Bladet. Gratulanterne kunne sma-
ge på vellykkede lækkerbiskener fra buffet tilberedt af 
Gelsted Kro.                                                KL
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Aktivitetsmessen d. 21. August
Fredag d. 21. august var der fra kl. 14-17 aktivitets-
messe i Gelstedhallen, arrangeret af Middelfart kom-
munes Sundhedsafdeling, Ældreråd og Frivilligcenter. 

Forskellige foreninger, klubber samt sociale og frivillige 
tilbud til pensionister/seniorer blev repræsenteret ved 
i alt 18 forskellige stande i hallen.  Der var mødt godt 
op, omkring 85 mennesker deltog og nød en hyggelig 
og inspirerende eftermiddag. 

Ældrerådsformand Flemming Enevoldsen, som selv bor 
i Gelsted, bød velkommen bl.a. med fokus på ensom-
hed. Han nævnte fx at dette arrangement er stablet på 
benene med ønsket om at udvide kendskabet til alle de 
gode aktiviteter, der foregår i Gelsted, og forhåbentlig 
få nye medlemmer til at melde sig til det man synes 
kunne være interessant. 

Seniorklubben havde medbragt kortspil, så man havde 
mulighed for at se, hvad de bl.a. laver på deres hyg-
gelige onsdag formiddage, og rundt omkring ved stan-

dene havde man mulighed for at få en snak med de 
forskellige frivillige og foreninger, og høre om hvilke 
aktiviteter de har at tilbyde.

I løbet af eftermiddagen var der 4 forskellige aktivite-
ter, hvor alle blev opfordret til at deltage. 
Gelsted folkedansere havde først en optræden, og 
derefter blev tilskuerne inviteret med i dansen, hvilket 
nogle stykker tog imod, til stor fornøjelse for både dan-
sere og tilskuere.  
Motionscaféen opfordrede de besøgende til at komme 
hen og prøve deres træningsmaskiner, petangbane 
samt curling. Det vakte så stor interesse, at de i løbet 
af eftermiddagen fik 5 nye tilmeldinger til motionsca-
féen, som starter op igen d. 5. oktober.  
”Syng sammen” samlede folk til hyggelig fællessang, 
og flere tilkendegav bagefter, at det var så dejligt at 
synge sammen med andre, at de overvejede at fort-
sætte. Krolfklubben sluttede dagen af i det gode vejr 
ude på deres baner, med en omgang krolf for alle, der 
havde lyst.
Sundhedsafdelingen gav kaffe og kage, og vi takker 
Hallen for rigtig god service og godt samarbejde samt 
Gelsted Brugs for de søde blomster på bordene. 

Med venlig hilsen
Bente Mott Frandsen, sundhedskonsulent  Middelfart 
kommune.

Vidste du at ..
BN  står for Bent Nielsen
KL   står for Karsten Laursen
SA   står for Steen Asbjørn
KH   står for Kirsten Hansen



www.gelstedbladet.dk

5

Støt vore 

annoncører, 
-  Handel lokalt !

    

      

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

Alt i hjemmeslagtning, 
pålægsfade og lækkert 

kød

 

Gelsted børneunivers består af vuggestue, børnehave, 
skole og SFO. Vi har nu eksisteret i 1 år og vil derfor gerne 
invitere jer til at besøge os. 

Vi holder åbent hus følgende dage. 

Børnehave og vuggestue:  

22. oktober og 5. november fra kl. 16 -18 

Skole og SFO:  

5. november fra kl. 15 -18 

Kom og se vores gode faciliteter og få en snak om hvad vi 
kan tilbyde jer, hvad enten det drejer sig om vuggestue, 
børnehave, skole eller SFO.  

Se mere om hvem vi er  på Middelfart  kommunes 
hjemmeside under folkeskoler og dagtilbud  

  

 

 

  

ALLE BØRNEFAMILIER 
SE HER  

Gelsted Torv
Gelsted torveplads ser nu ud, 
som værende fiks og færdig.

Lad os rose dem der har besluttet og bevilget - samt 
dem der har udført arbejdet med butikstorvet.  
Lidt tålmodighed skulle der til imellem de forskellige 
etaper, og nu tror vi på, at det vil se sådan ud i mange 
år frem. 
Lad os også være stolte af, og rose dem der har givet 
os helt ny skole. - Jeg mener ikke Gelsted er glemt hos 
vores kommune.
Lad os også være stolte af dem der har etableret sig 
omkring den store plads, samt på hjørnet, der hvor 

tandlægen tidligere var, samt automobilhjørnet på Gl. 
Odensevej, og glade for at se at de alle hver især træk-
ker folk til denne del af Gelsted. 

Desværre står den to etagers tidligere bankbygning 
tom, men med de aktiviteter vi ser der er i gang, må 
der da være nogen der vil leje eller købe stedet.
Bag denne bygning ligger blomsterhandelen, med sine 
store lagerlokaler og salgsbiler, som kører til flere torve 
rundt omkring på Fyn og i Jylland.
Vi må erkende at en slagter - elektriker - kiosk/fri-
sør - manufaktur - Brugsen Fremtiden - Børges ishus 
- Brugsforeningen - Købmand/brændsel- Vaskeriet og 
Urmageren desværre har forladt torvepladsen siden 
1957, hvor jeg kom for at hjælpe med skolebyg-
geriet, og senere kom mere byggeri, som det nye 
SuperBrugsen - Totalbanken - Urmager Guld og Sølv 
- ”Bikuben” - BP (den gang), og to tandlægebygninger. 
- Håber den nye skole nu, som den gang, sammen med 
fabrikkerne vil trække flere til, for at slå sig ned i Gel-
sted.- Fabrikkerne og nye virksomheder efter lukningen 
af Gelsted bygningsindustri hører vi mere om.
Denne lille orientering om denne del af Gelsted, som 
helt sikkert vil overleve, når der bare sørges for at der 
er god service og ”varer” på hylderne. - Hvis der ikke 
er det, er det let at køre til andre butikker og behand-
lere, og fri os venligst for det, til glæde for alle parter. 
- Det lokale - det længe leve, og tillykke med det nyre-
noverede Gelsted torv.
bn
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Udenfor Gelsted marked 2015
Efter at havde boet 23 år Søndergade 27, Gelsted har vi 
oplevet Gelsted Markedet på nært hold.
Vi plejer at lave det til en god familie / venne weekend 
da vi har god plads omkring huset, og vi har nogle gan-
ge har været op til 20 personer til spisning lørdag aften 
hvor vi har arrangeret bed and breakfast for vore børns
venner både lørdag og søndag.
Vi har på det seneste også erhvervet os Søndergade 29, 
jeg har de senere år ryddet mine forældres hus, prøver 
at få mine svigerforældre til at rydde lidt ud :-) samt 
det faktum at jeg selv elsker loppemarkeder og nogle 
gange (altid, ifølge min mand :-) ) får alt for meget 
slæbt til huset, ja så var der altså fyldt op i næsten alle 
rum.
Såååå nu skulle det altså være!!
Hele ugen op til Gelsted Markedet havde jeg ferie og 
den blev brugt på at gå fra rum til rum for at samle 
sammen, der var ganske enkelt, dømt GROV SORTE-
RING !
Jeg bestemte mig for at bruge pladsen inde ved nr. 29, 
fik sat nogle pavilloner op som jeg også havde på lager
og så var det bare at flytte det hele ud i dem.

Jeg åbnede fredag formiddag og var noget spændt, og 
hold da op jeg blev overrasket, der var mange der kom 
forbi,der har altid været "parkeringsplads" hele vejen op 
af Søndergade og Tømmervej og mange valgte lige at 
kikke ind når de gik tilbage til deres biler.
Det sjoveste var en familie fra Schweis. De lavede stor- 
indkøb af alt muligt, lige inden de tog hele turen hjem i 
deres campingbus, der var også andre engelsk 

og tysk talene kunder så man fik også sat gang i at få 
vendt tungen rigtig :-)
Jeg lukkede når jeg havde lyst, for jeg var naturligvis 
nødt til selv at gå ned på markedet, for at se om der 
var noget jeg ikke kunne leve foruden, så selv om jeg 
var træt Søndag eftermiddag så var det en rigtig god
weekend og mit salg fortsatte langt ind i ugen efter, 
fordi jeg også havde nogle af tingene på FB og Gul og 
Gratis.
Hvis der er meget jeg kan undvære næste år.... ja så 
tror jeg, at jeg vil gøre det igen. Kan kun anbefale det:-

Med venlig hilsen   Pia Halskov Jacobsen

Jubilæum i Gelsted
Gelsted Efterløn-og Pensionistforening har den 

20. oktober 2015, 70-års jubilæum.

Det fejres med festmiddag for medlemmer på Gelsted 
Kro kl. 17,00 på jubilæumsdagen til en kuvertpris på 
kr. 70,00. Dertil hører en genstand i form af vin, øl 
eller vand samt kaffe og kage.
I tilgift får man underholdning af Else Marie fra det tid-
ligere Dræsinebanden, ligesom der også vil være musik 
til en svingom.
Er der nogen, som har lyst til at fejre jubilæet med os, 
optager vi gerne nye medlemmer. Nu i sidste halvdel 
af året koster et medlemskort kun 50 kr., og man kan 
blive medlem, hvis man er fyldt 60 år eller modtager 
efterløn/pension.

 
Vi reparerer også din bil 

 
Husby Auto Storegade 23 
5592 Ejby - Tlf. 64781446 
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Vi udfører alt i tømrer-
og snedkerarbejde

samt løser
specialopgaver

og totalentrepriser...

www.lebaek.dk

Gelsted Kro inviterer til

JULEFROKOST 
lørdag den 5. december 

kl. 17.30

TRADIT IONEL

DANSK
JULE
BUFFET

Danmarks bedste stand up’er 
Fuhlendorf underholder

Slarafenband spiller op 
til dans med pop/rock fra 
70’erne og 80’erne

Søren Mandrup Unplugged 
spiller under middagen

Invitér vennerne, naboerne 
eller dine medarbejdere til 
årets fest..

299,-
pr. kuvert ekskl. drikkevarer

Billetter skal forudbestilles på 
Gelsted Kro, tlf. 64 49 10 68 
eller mail: hotel@gelstedkro.dk

Stand up på 1. klasse leveres 
af Fuhlendorf 

Festen holdes i Gelsted-Hallen
www.ejby-hallerne.dk

Måske kunne man som nyt medlem få øjnene op for, 
hvor mange gode arrangementer foreningen faktisk har, 
f.eks. EDB-undervisning, hyggeeftermiddage på Pleje-
centeret, udflugter samt ikke mindst vores julefest på 
kroen, der altid samler mange.
Vi håber på stor tilslutning. Tilmelding med betaling kan 
ske på vores konto nr. 6880 1079663 i Totalbanken eller 
til formanden :
Anna Hansen, Grønnegade 8, tlf. 22569070.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Hjertestarter opsat
Indvielse om nogle uger.

Efter et langt år med telefon/e-mails osv er hjertestar-
teren endelig opsat ved forsamlingshuset (nord væggen 
af Vores Hus). Hjertestarteren er fuldt funktionsdygtig, 
men vil først blive officielt indviet om nogle uger, hvor 
du vil blive inviteret til demonstration mv. Hjertestarte-
ren er opsat som et samarbejde mellem HTUG og HTB. 

Ophængningstedet er besluttet som et kompromis mel-
lem synlighed samt at undgå at skæmme forsiden af 
den bevaringsværdige bygning som forsamlingshuset 
må siges at være. Og så måtte den ikke sidde i direkte 
sollys. 
Skilt med tydelig anvisninger giver alle mulighed for 
at yde førstehjælp i en presset situation, men firmaet 
"Kunsten at Redde Liv" kommer og indvier starteren om 
nogle uger sammen med en instruktør. 

Du vil blive inviteret til at deltage. 
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Gelsted Foderstof
Værkstedsvej 5
5591 Gelsted

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

BA-BU-BA-BU – Zonen rykker ud!

Jeg havde lige et ærende på Holmegarden og kikker 
forbi Zonens Brandbilsværksted, som ligger ved gen-
brugspladsens udkørsel. 

På værkstedet er der fuld aktivitet omkring genbrug og 
restaurering af en gammel Bedford Brandbil fra 1947. 

Hvornår kan den mon køre ud og slukke en ildebrand, 
spørger jeg? (Kommer senere.)
Bilen kom fra Sjælland til Gelsted d. 14. november 2012 
Efter nogen tid kom den i tørvejr i en gammel cement-
bygning på genbrugspladsen, som "redderne" af bilen 
fik isoleret bedst muligt, så der kan arbejdes hver tors-
dag aften året rundt.

Klokken var ca. 19.30 og for Henrik Martinsen og Benny 
Rasmussen var aftenens udfordring, at skille en stor 
messingpumpe fra sin stålaksel, så den bliver startklar, 
stål for sig og messing for sig. Pumpen skal ikke mere
bruges på sprøjten da en mere original Ellehammer 
pumpe er kommet til Zonen på Holmegården, velvillig 
udlånt fra Danmarks Tekniske Museum.

Peter Lorentzen og Børge Andersen var i gang med 
karetmagerarbejde på selve karosseriet som består af 
både træ og stål. 

Jeg fik ikke nogen dato for færdiggørelsen, men spæn-
dende er det da, at få et Zoneværksted og museum her 
til Gelsted.
Da jeg kom til byen sidst i 50.erne havde Zonen sin 
station liggende Søndergade 15, og flyttede senere ned 
i Søndergade nr. 3 ved, siden af kroen, hvor Børges far 
Aage Andersen var stationsleder.    
bn.

Smukt løb på en smuk dag
Vejrguderne tilsmilede ”Danmarks smukkeste moti-
onsløb” Wedellsborgløbet, der søndag d.30. august 
blev afholdt for tredje år i træk, arrangeret af Husby 
Tanderup Ungdoms og Gymnastikforening (HTUG) i 
samarbejde med Wedellsborg gods.

I alt 138 deltagere, fordelt med 112 på 5 km løbet og 
26 på 10 km, kunne nyde en dejlig sensommerdag på 
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ruten, som ca. halvdelen af vejen går helt ud til Lille-
bælt rundt om Wedellsborghoved. 

Feltet rummede løbere af alle slags; toptunede moti-
onsløbere, der kom i mål på flotte tider. Én så løbeivrig, 
at han efter at være kommet i mål på 5 km løbet lige 
tog turen rundt to gange mere, som deltager i 10 km 
løbet. Der var mange ”familie-hygge-løbere” bl.a. en 
del børn, hvoraf en enkelt kom turen rundt i en baby-
jogger med far som skubber. Også gående bakkede op 
om arrangementet,  fik god motion og en skøn oplevel-
se, f.eks. havde nogen spottet Marsvin i vandet ud for 
Wedellsborg hoved. Kort sagt var der motionister af alle 
aldre og støbninger, og alle så ud til at nyde hinandens 
selskab.
I start/mål-området var der også god stemning, børne-
ne hyggede sig på hoppepuden og spejderne sørgede 
for salg af mad og drikke.
På kvindernes 5 km blev vinderen Mie Tupholm Bruun i 
tiden 23:59 og toer Kira List i 26:58 . 
Hos herrerne vandt Niels Nordby Kjeldsen ( 19:37 ) 
fulgt af Frank Nielsen ( 21:15).  Juniorerne løb i en 
klasse for sig, men deres tider blandede sig endog 
meget flot med de voksnes. Således var vinderen på 
pigernes 5 km Matilde Hyttel med tiden 23:33 faktisk 
bedste kvinde på strækningen og hos drengene blev 
Jacob Koch-Hansen med tiden 19:53 kun overgået af  
bedste mand med 16 sekunder. 
Lokale kræfter fra Husby tog sig meget ubeskedent af 
førstepladsen i både kvindernes og herrenes 10 km. 
Caroline Dietz vandt i 46:59 og Karsten Modin i 39:34. 
Jonna Gissel Jensen fejrede sin fødselsdag med at blive 
nr. to hos kvinderne i 52:42. Kim Konradsen tog sig af 
andenpladsen hos herrene i tiden 41:27.

Blandt børnene vandt Astrid Kildelund og Lasse Sand 
spurtpræmier, og alle deltagende børn fik overrakt 
medalje.
Alt i alt en dejlig dag. HTUG takker for det gode sam-
arbejde med Wedellsborg gods og spejderne, og for 
opbakningen fra deltagere, sponsorer og frivillige hjæl-
pere. Wedellsborgløbet 2016 er allerede under planlæg-
ning.   

Alle resultater og mange fotos fra Wedellsborgløbet 
2015  kan ses på hjemmesiden www.husby-tanderup.
dk Her er det også muligt at printe et diplom ved at 
klikke på deltagernavn i resultatlisten.
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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

Velkommen til Gelsted.
Vi vil gerne sige tusind tak for den flotte velkomstpak-
ke som vi modtog fra SuperBrugsen i Gelsted, Gelsted 
Borgerforening, Gelsted Handel og Erhverv, og Gelsted 
Lokaludvalg.
Samtidig vil vi gerne takke alle der har budt os vel-
kommen ”tilbage” til Gelsted, - det varmer meget.
Gelsted er en dejlig by og det kan varmt anbefales at 
bosætte sig her.
Venlig hilsen
Grethe og Helge, Tåruplundvej, 5591 Gelsted

Advarsel
I 35 år har jeg haft brugsretten over arealet med 
regnvandsbassinet på Koldinghave. 
Bassinet fungerer på den måde at der, når der kom-
mer store mængder regn, kan vandet via nogle 2 
meter høje rør, stige over i et støre bassin og derved 
undgås at der opstår oversvømmelser i Hønnerup. 
Ligeledes er der lavet en olieudskiller til at fange olien 
der kommer med vandet fra vejen. 

Alle disse år er der kun renset op en gang for ca. 30 
år siden. Olieudskilleren virker ikke mere og ællinger-
ne svømmer igennem rækværket og hvad så? Mode-
ren flyver ned til dem og kan ikke lette igen grundet 
den snævre skakt og hele familien drukner.
Da vi i vinter fandt vores ene æsel druknet, opdagede 
vi at dækslet over det to meter høje rør var skubbet 
væk p.g.a. at det var tilgroet og derfor kunne vandet 
ikke stige op uden at skubbe dækslet væk. 
Nu er der fri adgang til et 2 meter dybt hul. Vi har 
midlertidig dækket det af med en gl. harve. 

Vi oplyste kommunen om problemet og de kom straks 
næste dag for ar se på det. Senere påtalte vi det igen 
til kommunen, de kom straks næste dag, og der skete 
bare ikke mere. 
Vi har nu opsagt vores pasningspligt og fjernet hegnet 
til dyrene, gjort kommunen opmærksom på det, og så 
kom der en fra spildevands afdelingen og skulle se på 
det og vide hvordan det hele egentlig virker, for det 
var der ingen der vidste noget om der. 
Der er nu gået over en måned og der er stadig ikke 
sket en sk.. Det bekymrer mig at der nu er fri adgang 
ude fra vejen, og hvad kan de ikke ske hvis nogle børn 
finder på at lege inde på arealet?
                                                    Kirsten Hansen 

Vidste du at .....
SuperBrugsen Gelsted inviterer til ....

KFUM spejderne og OK er i butikken 9/10 13-17
Halloween & græskarskæring fredag den 30/10 kl 15-17:30
GGIF og OK er i butikken 30/10 13-17
Portvinssmagning torsdag den 12/11 kl. 19-22
Børnehaven er forbi og pynte juletræet op fredagformiddag  den 27/11
KFUM spejderne og OK er i butikken 27/11 13-17
Smag på din butik lørdag den 28/11 kl 11-14
Ølsmagning (julebryg mm) torsdag den 10/12 kl. 19-21:30
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Man-fredag 8-19.    Lør-Søndag 8-18 

Du finder vores annonce i Ugeavisen Vestfyn hver uge

 
 

Så går du aldrig glip af de lokale  
tilbud og fordele

Send 
SB 6765

til 1400
Du kan til en hver tid afmelde dig. Blot SMS den samme kode som ved tilmelding 

Tilmeld dig 
SuperBrugsen 

Gelsted´s 
SMS tilbud 

Der tages forbehold for evt. trykfejl !

Vidste du at .....
SuperBrugsen Gelsted inviterer til ....

KFUM spejderne og OK er i butikken 9/10 13-17
Halloween & græskarskæring fredag den 30/10 kl 15-17:30
GGIF og OK er i butikken 30/10 13-17
Portvinssmagning torsdag den 12/11 kl. 19-22
Børnehaven er forbi og pynte juletræet op fredagformiddag  den 27/11
KFUM spejderne og OK er i butikken 27/11 13-17
Smag på din butik lørdag den 28/11 kl 11-14
Ølsmagning (julebryg mm) torsdag den 10/12 kl. 19-21:30
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Allehelgen. 
Søndag d. 1.november fejrer vi traditionen tro 
allehelgen i vores kirker. I Tanderup Kirke 
klokken 19 00 og I Gelsted Kirke klokken 16 
00. 

Det er en søndag til minde om de døde, både 
dem vi selv personligt har mistet og desuden 
alle dem, som er gået forud for os – alle dem, 
vi står på skuldrene af og som har bragt den 
kristne tro videre i slægtled efter slægtled. 
Navnene på dem, der er døde fra sognene 
siden sidste allehelgen, vil blive læst højt 
under gudstjenesten. Desuden tænder vi lys 
for vore døde. 
 
Gudstjenesten Allehelgens dag skaber gennem 
bønner og salmer, lystænding m.m  plads til at 
mindes og sørge over dem, vi har mistet. 
Vores kor ved kirken medvirker denne dag; 
såvel børne- som ungdomskoret og desuden 
synger Helene Blum ved gudstjenesten i 
Gelsted kirke.  

Om Allehelgen 

Allehelgen falder altid første søndag i 
november. Allehelgensdag har en lang historie. 
I middelalderen mindedes man særligt 
helgenerne og martyrerne, altså dem, som 
døde for deres tros skyld. Nu fejrer vi 
Allehelgen i folkekirken til minde om alle vore 
døde.  

Oprindeligt lå Allehelgen fast den 1. november 
og der knytter sig mange traditioner til dagene 
omkring, særligt aftenen før, Allehelgensaften 
den 31. oktober.  

For mange danskere flyder Halloween og 
Allehelgen sammen. 

Om end de begge har døden som tema, 
kommer de fra vidt forskellige traditioner 

Halloween: 

All-Hallows-Even er en oprindelig skotsk 
betegnelse for allehelgensaften, altså den 31. 
oktober. Halloween er kommet til Danmark fra 
USA, men har rødder i både Mexico og 
Skotland. Traditionen handler om uhygge og 
død, fordi man troede, at der denne aften var 
særlig stor risiko for, at de døde vendte tilbage 
for at hjemsøge de levende.  
 
Danskerne har taget skikken med at klæde sig 
ud og tænde lys i udhulede græskar til sig. 
Også i nogle kirker inddrager man elementer 
af Halloween, fx i markeringen af Allehelgen 
for børn. 

 

Alle sjælesdag (Allehelgen) 

Allesjælesdag er en katolsk helligdag, som 
falder den 2. november. Her går man i forbøn 
for de dødes sjæle. I middelalderen bad man 
om, at de døde måtte få afkortet deres pinsler 
i skærsilden. Efter reformationen blev 
Allesjælesdag afskaffet i Danmark, fordi man i 
den evangelisk-lutherske kirke lagde afstand til 
forestillingen om skærsilden. 

Allehelgen, som oprindeligt gjaldt de katolske 
helgener og kristne martyrer, er i folkekirken 
blevet en dag både til minde om vore egne 
døde og alle kristne, som har levet før os. 
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GUDSTJENESTETIDER: 
 GELSTED TANDERUP Bemærkn. 
OKTO-
BER 

   

04. 09.30 11.00 18.s.e.trinit. 
11. 11.00 Ingen 19.s.e.trinit. 
18. 09.00 –VIA Ingen 20.s.e.trinit. 
25. Ingen 09.00 –VIA 21.s.e.trinit. 
NOVEM
- BER 

   

01. 16.00 19.00 Alle Helgen 
08. 11.00 ingen 23.s.e.trint. 
15. 09.30 11.00 24.s.e.trinit. 
22. 09.00– VIA ingen Sidste sønd. i 

kirkeåret 
29. 11.00 09.30 1.s.advent 
DECEM-
BER 

   

06. 14.00 ingen 2.s.advent, 
minikonfir-
mation. 

13. 09.30 11.00 3.s.advent 
20. 14.00-VIA Ingen 4.s.advent 
24. 13.30 

16.15 
15.00 Juleaften 

25. 09.30 11.00 Juledag 
26. 11.00 ingen 2. juledag 
27. ingen 11.00 - MIHL Julesøndag 
31. 16.15 15.00 Nytårsaften 
    

 

Forkortelser: VIA= Vita Andreasen, MIHL= Mikkel 
Holmegaard Larsen, Intet= Dorthe Stæhr Nielsen. 

 

Program for Salmemaraton ligger i kirkernes 
våbenhus. 

Program for Kirkehøjskolen kan ses på 
www.kirkehojskole.dk. 

K A L E N D E R : 

9. oktober:  Spaghettigudstjeneste i Tanderup 
Kirke, kl. 17.00. 
13. oktober:  Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15. 

26. oktober:  Foredrag med Kirsten Jørgensen i 
Tanderup Menighedshus, kl. 19.00. ”Fra 
cremelinser til fiskehejrer – når bønnen taler 
nutidsdansk.”   Arr. Samarbejdende sogne. 

1. november: Allehelgensgudstjeneste i Gelsted 
Kirke, med deltagelse af Helene Blum, kl. 16.00 

3. november:  Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15. 

3. november:  Tirsdagshygge i Gelsted Plejecenters 
cafe’, kl. 15 – 17. Emne : Allehelgen. 

14. november: ”Nyere kirker- Indretning, kunst og 
symboler” – v. Lektor  Benny Grey Schuster, i 
Tanderup Menighedshus, kl. 9.00 – 12.00.            
Arr. Kirkehøjskolen i Middelfart Provsti. 

24. november: Julekoncert med Ester Brohus, kl.  
19.00 i Gelsted Kirke. Arr. Samarbejdende sogne. 

1. december:  Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15. 

6. december:  Julekoncert med Ringe Gospelkor, i 
Tanderup Kirke,  kl. 16.00. 

8. december:  Juleafslutning for spejderne. 

13. december: Julekoncert i Gelsted Kirke, kl. 
16.00, med kirkekorene.med kirkekorene. 

20. december: Julekoncert i Tanderup Kirke, kl. 
16.00, med kirkekorene. 

24. december: Julegudstjeneste på Gelsted 
Plejecenter, kl. 10.00. 
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Fra kirkebøgerne: 
Døde  i  Gelsted: 

12. juli – Jørgen Karsten Nielsen, 
Kløvervænget 11, 5591 Gelsted. 

28. juli – Søren Rishøj, Birkehøjvej 
8, 5591 Gelsted. 

7. august – Erik Nielsen, Lundevej 
24, 5591 Gelsted. 

12. august – Jørgen Bang, Tårupvej 
12 R, 5591 Gelsted. 

 

Døbte i Gelsted Kirke: 

2. august – Ask Kamp Vanman 
Knudsen, Solbakkevej 27, 2630 
Taastrup. 

23. august – Jannick Christian Riel 
Drøge, Pindsende 39, 5560 Aarup. 

 

Viede i Gelsted Kirke: 

15. august - Jette Marie Pedersen 
og Lars Bech Thorsen, Sirvej 9, 
7500 Holstebro.- 

6. september – Jeanet Egidiussen 
og Keld Ullerup Egidiussen, 
Dammen 10, 5591 Gelsted. 

 

Døde i Tanderup: 

11. august - Lis Rasmussen, Store 
Kirkestræde 5.1, 5610 Assens. 

 

BABYSALMESANG 
Starter igen! – i uge 43 i Gelsted 
Sognehus. 

Onsdage fra 10.30 – 12.00. mindst 
6 gange. 

Tag mor eller far med til hygge 
omkring de helt små fra ca. 3-12 
mdr. 

Vi leger og synger i det tempo, der 
passer børn og forældre. Derefter 
kaffe/the og rundstykke. 

Alt er ganske gratis.. 

Tilmelding til : Organist Lars 
Reinholt, mobil: 2380 3938. 

 

BØRNEKOR                            

ved Gelsted og Tanderup Kirker: 

3. – 6. klasse. 

Har du lyst til at synge i et lønnet 
kor? 

Vi øver torsdage fra 15.00 – 16.15 
i Gelsted Sognehus. 

Koret synger ca. en gang om 
måneden i kirkerne, bl.a. til 
julekoncerter, juleaften, påske og 
pinse. 

Ring til organist Lars Reinholt, 
mobil: 2380 3938. 

 

UNGDOMSKOR                 

ved Gelsted og Tanderup Kirker: 

Fra 7. klasse. du 

Har du lyst til at synge i et lønnet 
kor? 

Korte synger til alle gudstjenester, 
vielser og koncerter. 

Vi øver torsdage i Tanderup Kirke 
fra kl. 17.00 – 18.45. 

Ring til Organist Lars Reinholt, 
mobil: 2380 3938. 

 

NYT - NYT -  NYT 
VOKSENKOR                           

er startet op i Gelsted Sognehus! – 
koret hedder Con Brio koret. 

Har du lyst til at synge, og kan du 
synge rimeligt rent, så er du 
velkommen til at prøve at være 
med. 

Vi synger et meget varieret 
program  

– og vi synger sammen torsdage i 
Gelsted Sognehus fra kl. 19.00 – 
21.00. 

Kontakt Lars Reinholt, mobil 2380 
3938. 

 

 

 

- Cakevision - 
Det søde køkken 

 

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

JULEKONCERTER:  
 

ESTER BROHUS: 
24. november i Gelsted Kirke, kl. 19.00: 
 
Musikalitet og stædighed er 2 nøgleord i Ester  
Brohus´ karriere. Hun valgte tidligt at forfølge  
sin drøm om at skabe sig en karriere som san- 
ger og sangskriver, og siden pladedebuten  
"Ester" og hittet "Perfect Way" i 1992, har hun  
op til i dag manifesteret sig som vores stærke- 
ste og mest originale country-inspirerede navn.  
 
Under en koncert-turné i Grønland mødte Ester  
Brohus biskoppen fra Odense, Kresten Drejer- 
gaard. "Hvorfor giver I ikke koncerter rundt  
omkring i kirkerne derhjemme?" spurgte bi- 
skoppen ¬ nærmest retorisk.  
Den tanke lå ikke Ester Brohus fjernt. Danmarks  
ukronede country-dronning har aldrig lagt skjul  
på sin nære tilknytning til Kirken.  
 
 Ester Brohus akkompagneres af Knud Møller 
(guitar/kor), datteren Sabrina Brohus (kor), og Morten 
Maltesen (bas). Ud over den fantastiske stemme som 
hovedinstrument spiller Ester også selv guitar og 
mundharpe. 
 
Entre: 100.- Kr. – Billetter kan forudbestilles på 
grha@km.dk, med angivelse af navn, adresse og antal 
billetter. Betales ved indgangen, hvor også ledige 
billetter kan købes.   
Arrangeret af Samarbejdende sogne. 

 

 

Julekoncert i Tanderup Kirke: Søndag 
d. 6. december kl. 16.00: med  

Ringe Kirkes gospelkor 
- der består af 60 medlemmer. Koret ledes af Anders 
Gustavsen-Sprotte, som er uddannet fra konservatoriet 
i Odense. 
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Gelsted marked 2015
For første gang i Gelsted Markeds historie var det ikke Arne Rasmussen der stod som formand for Gelsted Bor-
gerforening. Mange var spændt på hvordan den nye bestyrelse ville gribe markedet an og der gik endda rygter 
om at der slet ikke ville blive noget marked. Flere journalister kaldte Gelsted Marked 2015 for år 0 efter Arne. 
Men dette var så langt fra virkeligheden som noget kunne være. Arne med sine 28 års erfaring var med hele 
vejen og hjalp de "nye" i bestyrelsen, og med hjælp fra afgående bestyrelsesmedlemmer og andre som har 
været omkring 
Gelsted Marked var med den nye bestyrelse i trygge hænder. 
Men markedet er mere end en person, det er en nærmest en sindstilstand hvor alle i ugerne op til markedet 
lever og ånder for marked. Det er som hele byen samles omkring Holmegaarden og med latter, gåpåmod og god 
stemning giver sig i kast med at stable markedet på benene. Selv om man er ny eller veteran er alle lige og alle 
hjælper til hvor de kan. Så at sige at en mand eller en bestyrelse for Gelsted Marked er forkert. Det er alle de 
mange frivillige der bruger timer, dage og for nogle vedkommendes uger på at gøre klar til marked, det er deres 
marked. 
Så en stor tak og et skulderklap til alle de frivillige der fik markedet til at løbe af stablen. 
Men når vi skriver at det er byen Gelsted som er Gelsted Marked skal man ikke glemme alle de mange virksom-
heder, både små som store der støtter op omkring Gelsted Marked. At de hjælper med viser også det sammen-
hold der er kendetegnet for Gelsted Marked og for Gelsted. 
Gelsted Marked er i gang med et generationsskifte, hvor nye yngre kræfter bliver hjulpet igennem alle de ting 
som skal til for at få et marked op at stå. Det er et generation skifte, hvor man lytter til de folk der har været 
med fra starten, men hvor der også er plads til nye idéer og tiltag. Nogle af de nye idéer og tiltag kunne man se, 
bl.a. ved at Gelsted Marked som det første kræmmermarked i Danmark havde et markedsløb på programmet, 
men mange ting var også "så de plejer". 
Flere har spurgt om Gelsted Marked 2015 så gik uden problemer, og til det kan svaret kun være næsten. 
Når man overdrager stafetten til nye mennesker vil der næsten altid gå noget tabt i processen, og det gjorde der 
også i år. Dog var det ikke større ting end at de blev løst på stedet og næsten uden at nogen opdagede det. 
Alt i alt var Gelsted Marked 2015 et marked som vi kender det, med dens gode stemning og høje humør, og vi 
ser frem til Gelsted Marked 2016.
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Gelsted marked 2015
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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

Nyt spillertøj
Veteranholdet i Gelsted har fået nyt spillertøj.

De 4 sponsorer er:

Flemmings Auto v/Flemming Andersen,
Taxi Bus Ejby v/Svend Amlund
BDO Revison v/Tom Petterson
Gelsted Slagteren v/Ole Sloth Nielsen mfl.

Stående fra venstre:
Flemming Andersen, Søren Frederiksen, Michael Han-
sen, Anders Nielsen, Ole Sloth Nielsen, Kenneth Risum, 
Per Larsen, Allan Andersen

Siddende fra venstre:
Johnny Larsen, Bjarne Rasmussen, Steen Davidsen, 
Kjeld Kristensen, Allan Rasmussen, Peter Brink

Øvrige spillere i truppen er:
Tom Petterson, Svend Amlund, Troels Clement, Søren 
Jepsen, Jimmy Skjold Jensen, Niels Overgaard, Michael 
Beyer, Jesper Thygesen,
John Hansen og Henrik Nielsen.

Mvh
Kenneth Risum

FGH har i år valgt at satse på en træner fra OBK, 
Thomas Jensen, til at stå for både træningen i Gelsted 
mandag og Ejby fredag. Det har vist sig at være en 
succes og børnene er rigtig glade for det. Vi har også 
som noget nyt åbnet en ekstra træning om tirsdagen, 
som primært henvender sig til spillere fra vores ung-
domshold.
I anledning af at vi blev kåret til årets ungdoms klub 
på Fyn 2014/15, har vi fået mulighed for at iklæde bør-
nene ens klubbluser, som lige nu er klar fra trykkeriet. 
For at dette var muligt har vi fået hjælp fra flere lokale 
virksomheder, som har bidraget med penge og nu kan 
få deres navn vist frem på bedste vis. 
Tak til Ovethi, Automester Gelsted, MM composite. 

Der er stadig plads til nye spillere, så kom endelig og 
prøv, mandag i Gelsted kl. 15.10 og fredag i Ejby kl. 
15.30. 

Gymnastik afdelingen. 
Alle hold er nu startet op for dette års gymnastik. Der 
er stadig plads til flere gymnaster på næsten alle hold. 
På yogaholdet er alt optaget.



www.gelstedbladet.dk

21

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

Book and Play
NYT NYT NYT
Book en enkel time når du har tid.
Er I to eller flere der kun kan få tid til at spille badminton engang imellem, så er der 
nu mulighed for at booke enkelte timer når det passer jer.
Kik i kalenderen og se efter de skraverede tidspunkter. Du skal vælge hal og dato i 
venstre side.
Prisen er 120 kr. pr. time pr. bane. (30 kr. pr. spiller når I er fire på banen)
Du skal være tilmeldt hold Book and Play for at booke disse tider, det koster ikke 
noget.
Har du spørgsmål kontakt Erling på 20670200 eller mail kesa@kesa.dk

Gymnastik afdelingen

Et af de nye hold i år er DANCE for piger med Cecilia og 
Celina som instruktører. 
Cecilia og Celina instruerer i forskellige genrer og tem-
poer. 
Holdet er for nybegyndere og øvet.



www.gelstedbladet.dk

22

Dagplejens sommer arrangementer.
Hvert år afholdes der dagplejedagen 2 Onsdag i maj på 
landsplan.
I år, tradition tro, tog Gelsteddagplejerne på besøg på 
Niels Eriksens gård for at se på køerne, kalvene og de 
store traktorer. Dette er altid et super hit hos alle de 
små børn 
Inden vi går hjem igen får vi frisk komælk, kiks og 
ostehaps. Stor tak til Niels fordi vi altid er velkomne.  

I juni holdt dagplejen midsommer ”fest” hvor vi i år 
havde, fokus på mundmotorik, så der blev for eks. 
pustet til sæbebobler i stor stil ude på legepladsen.

Til vores frokost var der tændt op i grillen, hvor der 

blev grillet pølser og serveret salat, som blev spist med  
velbehag.

I august havde Gelsted marked indtaget Gelsted, og 
dagplejen var klar på pladsen.
Det var en super formiddag, hvor vi får karruseltur, ser 
dyrene og der bliver spillet musik som vi kan danse til. 
Tak til borgerforeningen, fordi vi altid er velkomne i 
laden til rundstykker og kaffe med de små dagpleje- 
børn.
D.10/9 havde vi fernisering og forældre- kaffe om 
eftermiddagen i Legestuen.
Tak for den store opbakning til arrangement om efter-
middagen sammen med børn og dagplejerne.
Det er altid dejligt at se den store tilslutning til vores 
arrangementer, og den store begejstring for de ting 
som børnene har udstillet. 

Dagplejer Charlotte Jørgensen.

Ladcykel til Gelsted dagplejerne.

Dagplejerne har længe ønsket sig en ladcykel, så de 
kunne cykle omkring i omegnen af Gelsted, og med 
mulighed for at komme på besøg i Ejby hos kollegaer 
eller i gæstehuset.
En tur til stranden kunne måske også være muligt, og 
på fødselsdagsbesøg hos børnene når de fylder år.

Dette er nu blevet muligt, fordi vi har fået sponsoret 
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GAS • VAND • VARME • SANITET
Kløvervænget  2, 5591 Gelsted
www.rosenkjaer-vvs.dk

Tlf. 64 49 22 99

penge fra Auto Mester i Gelsted og mønt i samling i 
SuperBrugsen Gelsted.
Kæmpe stor tak til begge erhvervsdrivere, for det store 
bidrag, som har gjort det muligt for Gelsted dagple-
jerne at købe en ladcykel.

Vi vil suse derudaf med børnene, og give dem oplevel-
ser som ellers ikke havde været muligt.
TAK!!!! Fra alle dagplejere i Gelsted.
                                                  Charlotte Jørgensen 

Kursusprogram for 
Gelsted Kreative Aktivitet (GKA)
Glaskunst
Sted:  Koldinghave 14, Gelsted
Dato:  Fredag d. 30.10.15 fra kl.18- kl.21.30 og 
lørdag d.31.10.15 kl.10-15
Pris:  Medlemspris kr. 350 
for ikke medlemmer 450 kr

og igen samme sted og klokkeslet

Dato:  Fredag d. 5.02.16 fra kl.18- kl.21.30 og 
lørdag d. 6.02.16 kl.10-15

Strømpenisser
Sted:  Gelsted skole afd. B
Dato/tid: Onsdag den 28/10 og 4/11 kl. 18.00 – 
22.00
Underviser: Hanne Hviid
Materialeomkostninger: 100 kr for medlemmer og 200 
kr. for ikke medlemmer 
Lær teknikken i at fremstille nisser, der bygges op med 
ståltråd, pladevat, uld m.m. (Ulla Påske nisse). Oplev 
det spændende i at se, hvordan nissen ender med at få 
sin helt egen personlighed.

KREA-AFTNER 
Onsdage den  20/1 -  24/2 og 16/3 2016
Kl. 18.00 – 21.30 
Disse aftner er gratis for medlemmer.
Materialeudgifter må påregnes kr. 50 – 100  pr. gang 
Onsdag den 20/1 - Armbånd
Sted: Gelsted Skole afd. B
Liselotte Pedersen viser hvordan vi 
kan lave flotte knyttede armbånd – de kan både frem-
stilles med og uden perler.
Onsdag den 24/2 - Patchwork

Sted: Gelsted skole afd. B

Hanne Hviid viser hvordan man kommer igang med 
Patchwork
Der er mulighed for at sy i hånden og på maskine

Onsdag den 16/3 –  Quilling
Sted: Gelsted skole afd. B
Liselotte Pedersen underviser i den spændende 
papirteknik, hvor man blandt andet kan lave blomster 
og uroer. 

Beton kursus
Sted:  Holmegården
Tid:   kl. 10.00– 16.00
Dato:  lørdag.28. maj
Materialepris: For medlemmer 100 kr. 
For ikke medlemmer 200 kr. 
Underviser: May-Brit

På dette kursus skal vi arbejde med det rå 
og maskuline materiale beton, som bl.a. 
kan trylles om til de skønneste skåle, fade, 
mindre skulpturelle objekter, små blomsterkrukker, fug-
lebade og lysestager.
Kun fantasien sætter grænser.

Medbring gerne forskellige forme til at støbe i. Find 
også inspiration på nettet – bl.a. facebook gruppen 
”Kreativ Beton”

Årligt medlemskab af foreningen koster kr. 150 – for 
mere information se  www.gkaf.dk

HOBBYKLUBBEN.....
- stedet for de friske drenge og piger

Vi starter kurset i uge 43, onsdag den 21. oktober og 
frem til 2. december 
Sted: Gelsted Skole afd. B     Tid: 15.30-17.30

Vi mødes en gang om ugen, og laver mange forskellige 
kreative ting, bla. smykker af glas - ting i gummi og 
træ - filt mm

Prisen for ca. 7 gange er 100 kr. incl. forbrug af mate-
rialer. 

Tilmelding til Liselotte 2758 0591 eller Hanne 2049 
2826                    Opstart igen i uge 2, 2016

Tilbudet gælder børn og unge under 18 år 
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HUSK !   - Du kan altid finde sidste nyt og mange 
informationer på :  www.gelsted.dk

Støt vore 
annoncører, 
-  Handel lokalt !

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.

Høflig orientering, til dem 
der ikke lige ved det!

Gelsted Seniorklub mødes hver onsdag kl. 9,00 i 
Seniorsalen på Holmegården, til sædvanlige aktiviteter 
med kortspil – Petanque - Bob – Fingersnilde – Puslespil 
- EDB, hvor ældre hjælper ældre, samt 60 + Badminton 
i Gelsted hallen torsdage kl. 10,30 til ca. kl. 12.00.

Sidste nyt er Snakkegruppen, som har lavet alle tiders 
uge program.
Seniorklubben har også årstidsfester og udflugter på 
programmet.
Evt. tvivl, gå da ind og tjek hjemmesiden 
www.gelstedseniorklub.dk
bn

Kære Gelsted Seniorklubmedlemmer!
Seniorklubbens Generalforsamling d. 16. september:  
Vi fik valgt et nyt bestyrelsesmedlem, nemlig Britta 
Hansen, i stedet for Laurits Jensen, som ikke ønskede 
genvalg. - Så klubben fortsætter nu hen imod General-
forsamling nr. 20, i september 2016. - 
Der kan læses på vores allerede opdaterede hjemme-
side, www.gelstedseniorklub.dk om hvordan General-
forsamlingen foregik. 
bn

SNAKKEGRUPPEN!
  Mødes hver onsdag 

Onsdag d. 07. oktober Løvfaldsfest i Seniorsalen på 
Holmegården. Tilmelding ligger klar i salen fra s. 16. 
september.

Onsdag d. 14. oktober efter morgenkaffen, så videre til 
Holmegårdshaven, og prøve hvordan man spiller Krolf, 
hvis efterårsvejret tillader det.

Onsdag d. 21. oktober starter EDB, hvor ældre hjælper 
ældre efter morgenkaffen.

Har du set   GelstedBladets hjemmeside, 

med mange gode links.

www.gelstedbladet.dk
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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.

Støt vore 
annoncører, 
-  Handel lokalt !

Vidste du ....
Du kan altid finde ældre numre af Gelsted Bladet på 

www.gelstedbladet.dk 
hvor der også er flere direkte link til vore annoncøres 
hjemmesider, og link til næsten alt i kommunen !

 

 

FÆLLESSPISNING 
I GELSTED 

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

Tag naboen, genboen eller familien med til en hyggelig aften. 
 

Onsdag den 18. November 
2015 

kl. 18.00 på Holmegaarden. 
      Søndergade 80, 5591 Gelsted 

 

Menu:   Klar suppe med tilbehør 
 
Peberrodskød med sovs 
og hvide kartofler            

        
  Dessert: æblekage 

 
             Menuen leveres af:  

HHjjeemmmmeellaavveett  
 

Der er mulighed for køb af drikkevarer til ”købmandspriser”. 
Vi laver rød saftevand til børnene, og giver kaffen bagefter. 

Pris:    
Prisen fastsættes snarest. Se opslag på 
gelsted.dk, på Facebook og i Melfar posten m.m. 

 
 Tilmelding senest Fredag den 13. November på mail  
   lokaludvalg@gelsted.dk eller på sms til 30 91 70 99 

 
Der er til denne fællesspisning et loft på 100 personer efter 
først til mølle princippet. Tilmeldingen er åben. 

     
  Husk at     
medbring 
 Bestik og 
Tallerken 

Julehygge 
- nu med udstilling og salgsboder
Sted:  Gelsted skole
Dato:  søndag den. 15. november 2015
Tid:  kl.10-15
Pris:  For medlemmer kr. 100 kr. pr voksen, ikke-med-
lem 150 kr,        børn under 18 år 50 kr.

Her bager vi julen ind, klipper og klister, og meget 
andet julehygge.

Som noget nyt i år, vil der være boder hvor det er 
muligt at købe julepynt eller måske en julegave.

Boderne er forbeholdt medlemmer samt undervisere af 
GKA – så for 150 kr. vil du kunne få en bod. 
Kriteret for at kunne få en bod, er at dine salgsvarer er 
hjemmelavede. 
For reservation af salgsbod, 
kontakt Ann-Britt -  2715 6125

Nyhed hos Sundhedsklinikken 
                        Grønnegade 2 i Gelsted.

Jane Stimose starter en ny frisørsalon. Salonen kom-
mer til at hedde Klippehulen og åbner d. 19-10-2015.- 
Åbningstiderne bliver Mandag og tirsdag 11-20 Onsdag 
og fredag 9-15 Torsdag lukket Man kan bestille tid en 
uge før åbning. - 
Jane Stimose har tidligere været ansat hos Salon Lena 
fra 1998-2006 og siden været maler i Ejby.
                                                                          bn

Mystisk helicopter over Gelsted.
Onsdag d.23 aug. blev Gelsted og omegn overfløjet af 
en helicopter, der tydeligvis ledte efter noget.
Den fløj meget langsomt, landede vist et sted, og blev 
set af rigtig mange borgere.
Er der nogen der ved hvad missionen var, så skiv til 
Gelsted  Bladet, og del din viden med os alle. - Vi er da 
meget nysgerrige.                                              
SA
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GENBRUGSBUTIKKEN      GELSTED                                                                              
                                                                                         Åbningstider   
Telefon  64491999                                                                  Mandag      9,00 – 12,00
Mobil       26219706                                                             Tors – fredag   10,00 – 16,00 
Mobil       60294439 ( efter kl. 17.00 )                                            Lørdag   10,00 – 14,00
                       Dødsboer .m.m modtages evt. afhentes

www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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Pizza-møde på Gelsted Børneunivers
Onsdag den 9. september var der indkaldt til pizza-
møde. Børneuniversets bestyrelse og ledelse har et 
ønske om at inddrage forældrene i langt højere grad 
end det sker i dag. Vi ønsker, at vi er i mere dialog med 
vores forældregruppe, således at vi kan blive endnu 
bedre til det vi gør i dagligdagen. Endvidere hænger 
vores pizzamøde godt sammen med Middelfart Kom-
munes nye velfærdsstrategi, hvor vi fra kommunens 
side ønsker at inddrage borgerne mere i løsning af de 
kommunale opgaver, udtaler skoleleder Anders Fæster 
Nielsen. 

De fremmødte blev efter en kort introduktion sendt ud i 
tre responscaféer. 
Programmet var at forældrene skulle drøfte tre temaer; 
den røde tråd i deres børns liv, forældresamarbejdet 
mellem universet og hjemmet og skolereformen som 
den er udmøntet lokalt i Børneuniverset. De forældre, 
der er mødt frem får stor indflydelse på, hvad det vi 
skal arbejde med både i personalegruppen, men ikke 
mindst i bestyrelsen, så vi hilser alle gode og konstruk-
tive tiltag velkomne, fortæller Afdelingsleder Flemming 
Schou Christensen. 
Mens forældrene diskuterede aftenens temaer, havde 
de lokale KFUM/KFUK-spejdere lavet aktiviteter for de 
fremmødte børn. Efter halvandens times koncentreret 
arbejde var der fælles pizzaspisning, hvor snakken fort-
satte. 
Bestyrelsen og ledelsen er enige om, at det bestemt 
ikke bliver sidste gang, at der afholdes pizza-møde i 
Gelsted Børneunivers.

Madpakkesjov med Sebastian Klein  

Den 16. september kom Sebastian Klein forbi Gelsted 
Børneunivers for at sætte fokus på sunde madpakker. 
Ca. 60 børn fra 2. og 3. klasse deltog i aktiviteten, der 
foregik på skolen.

Sebastian Klein, der er kendt af børnene fra TV, lærte 
børnene om hvad en sund madpakke er - og hvorfor 
det er vigtigt med en sund madpakke. 
Gelsted Brugs stod for arrangementet.
Mens Brugsens personale sammen med eleverne lave-
de spændende salater, sørgede Sebastian Klein for at 
elevernes smagsløg blev udfordret med lækre sager 
såsom chili, syltede agurker, ost, røget makrel, peber-
rod og ikke mindst ansjoser.

SFO-dag i Gelsted Børneunivers
Traditionen tro blev der den 10. september afholdt fæl-
les SFO-dag for Anna-Trolle, Fjelsted/Harndrup, Ejby og 
Gelsted SFO. 
Der var et utal af aktiviteter, hvor børnene fik en på 

opleveren. Så 
det var nogle 
glade, men 
trætte børn der 
sidst på efter-
middagen tog 
hjem.
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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
Ejby Skole.          Tlf. 88 88 55 17.
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
www.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 Krolforening 
Sten Blaakilde                 

Tlf. 28949636.    cost@privat.dk

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:

Den Lille Kunstskole.
For børn i alderen 8-18 år
Ved Lone Thorup
tlf.: 31 60 09 75

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
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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 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. 23/11- 2015 -  Kl. 18:00

P e r s o n l i g  o g  

p
r o

f e s s i o n e l  s e r v i c e

w w w . t r a i l e r c e n t r e t . d k

w w w . t r a i l e r c e n t r e t . d k

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

Murerfirmaet Rishøj A/S 
Værkstedsvej 14 - DK-5591 Gelsted

Tlf.: 64 49 11 28 
www.rishoej-andreasen dk

Støt vore 
annoncører, 
-  Handel lokalt !

Gelsted Krolf har som den første forening indtaget Holmegården.
Mandag 14. september var 12 krolfere de første som indtog foreningshu-
set Holmegården.
Forud var gået et par dage med flytning af banen fra sportspladsen.
Det vil her være på sin plads at takke såvel Genbrugspladsen og Gen-
brugsbutikken samt Borgerforeningen for velvillig hjælp.
Banen er indrettet på den store græsplæne foran huset.
Den er anlagt med 18 huller der dækker hele græsarealet.
Alle er hjertelig velkomne til at deltage. Vi spiller hver mandag kl. 14.00  
så længe vejret tillader det, og starter igen midt i april.
Vi glæder os til at se jer, bare mød op. 

Seniorklubbens medvirken på Gelsted Marked 2015:

Seniorklubbens telt på Gelsted Marked blev godt besøgt alle dage, som 
ikke var solskinsdage, men meget blæsende. Derfor ikke meget øl/vand-
salg. Men til gengæld, gav det anledning til et stort kaffesalg i det lille telt. 
- Til kaffen blev Seniormedlemmernes hjemmebagte skære- og lagka-
ger nydt i fulde drag, på grund af kagerne som var sponsoret, gav det jo 
100% fortjeneste, som vi så kan nyde godt af i klubbens arbejde.- Tusind 
tak til alle ”bagerne”.
Men - men ikke alt er fortjeneste. - Leje af telt - borde og bænke skal jo 
betales, og dertil deler vi med Borgerforeningen, som vi står og sælger 
læskedrikke for, men her skal solen helst skinne noget mere, for at få det 
hele til at løbe rundt, med fortjeneste til følge. - Næste år skinner solen 
igen.                                                                                          bn
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