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

Layout
Billedværkstedet Gelsted

Artikler til bladet 
 

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

Bestyrelsen:
Steen Asbjørn       Redaktør/Formand       Tlf. 6449 1005
Kirsten Hansen     Sekretær                   Tlf. 3035 2995
Gunvor Schmidt   Kasserer                         Tlf. 6449 1851
Birgitte Sørensen  Næstformand              Tlf. 6066 3428
Karsten Laursen                                  Tlf. 2615 2928
Bent Nielsen                Suppleant             Tlf. 3070 1786
Anne Marie Petersen   Suppleant            Tlf. 6449 2454

Deadline næste nummer:
Tirsdag  29 - 03 - 2016

Forbehold for trykfejl.

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

Brink’s Begravelses- 
forretning

Bedemand Peter Brink

64 49 12 98  -  Gelsted

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 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.

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

CNC-drejning –  CNC-fræsning

Massørerne i Gelsted
sundhedsklinikken

Bettina & Kaj Mariager

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

GENERALFORSAMLING
Foreningen – Gelsted Bladet

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
I foreningen ”Gelsted Bladet”

Torsdag d. 28. April kl. 19.00
På Holmegården 1’sal

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen

Vær med til at forme dit eget blad!
Alle i Gelsted og Tanderup Sogne er velkomne

Har du set   GelstedBladets hjemmeside, 

med mange gode links.

www.gelstedbladet.dk

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

Bevar Middelfart Sygehus
Region Syddanmark foreslår at lukke Middelfart Sygehus som en del af deres spareplan. Middelfart 
Byråd vil arbejde for at bevare sygehuset, fordi:

- Det øger trygheden for borgerne at have en skadeklinik tæt på

 - Regionens Rygcenter, der i dag ligger i Middelfart, er centralt placeret i regionen

- Der er gode adgangsforhold til sygehuset

- Der er gode parkeringsforhold ved sygehuset

- Middelfart Sygehus er byens næststørste arbejdsplads - vi ønsker, at arbejdspladserne bliver i byen

- Region Syddanmark i 2009 investerede 44 mio. kr. i det nye rygcenter i Middelfart

- Hvis rygcentret skal flyttes nu, mindre end 7 år efter åbningen, skal der igen bruges penge til etab-
lering af nyt tilbud andetsteds

Hjælp os med at bevare Middelfart Sygehus og Regionens Rygcenter i Middelfart. Skriv under her:  
http://www.skrivunder.net/bevar_middelfart_sygehus

Gelsted Bladet ønsker 
alle et godt nytår!
Når der holder mange biler rundt ved alle forretninger, 
sundhedsklinikker og andre salg/service P. pladser, 
kan vi ved jule nytårstid glæde os.

Det er jo især på de tidspunkter vi rigtig lægger mær-
ke til det. 
Desværre har vi et par gode forretningsbygninger der 
venter på andet end mad og drikke, som så også ville 
trække endnu flere til. - Vi hører jo hvordan folk står 

og venter i lange køer inde hos dem der har det hele i 
storbyerne.
Dermed menes alt det man kan have brug for, så folk 
så kan blive herhjemme, det mangler vi. - Så det er 
ikke let når vi ikke kan tilbyde det hele her i byen. 
Hvad vi også kan glæde os over er, Gelsted 
erhvervspark (tidligere GB) hvor alle bygninger er i 
brug, samt at alle håndværkerne her i Gelsted har så 
travlt.
Rigtigt godt nytår til alle Gelsted borgere - inkl. alle I 
nye som er flyttet hertil, så vi igen kan fylde børne-
universet helt op. 
Til allersidst en stor tak til byens kro og hotel, for 
jeres kæmpe julefest i Gelsted hallen, og til alle som 
havde købt billet og blev tilfredse.
Ved hjælp af alle Gelsted Bladets annoncører breder 
bladet sig længere og længere ud i nabosognene, og 
vi takker for jeres hjælp med det, og til alle, jo mere i 
sender ind - jo bedre. - Vi skal nok få budskaberne ud. 
Godt nytår mvh. fra Gelsted Bladet.                    BN
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Gelsted Fjernvarme
Hvis man den seneste tid har kørt forbi Gelsted Fjern-
varme på Tømmervej 3 og har undret sig over hvad 
der sker inde på fjernvarmeværket med al den aktivitet 
der p.t. er, så er vi i gang med en større ombygning af 
SRO systemet samt de pumper, som forsyner byen med 
varmt vand, fortæller Gregers Hovgaard. 

(På billede ses den rørføring til den midlertidige pumpe samt til de 
nye pumper)
Grunden til vi laver disse ting er af nød og ikke af lyst. 
Vores pumper er slidt helt ned og kan ikke mere. 

(Til højre på billedet ses pumpesæt til Gelsted Syd  Og til venstre 

pumpesæt til Gelsted Nord) 
Vores SRO system som styrer kedler, pumper samt 
motoren var et Windows XP program og dette er udgå-
et og derfor var det ikke sikkert at bruge mere. 
Derfor har vi sammen med vores rådgivningsfirma fået 
lavet en liste over ting, som skulle bygges om for at få 
et top moderne system oppe på varmeværket, som kan 
bruges i mange år frem i tiden. 
Smede- delen gik til Dansk Energi Service, der ligger i 
Vejle og har stor erfaring inden for dette område. SRO 
delen gik til Intego, der ligger i Odense samt Kolding, 
de har også stor erfaring med Fjernvarme samt Indu-
strier.
Som forbrugerne jo nok har opdaget, har vi et par gan-
ge været nødsaget til at lukke for varmen, dette skyl-
des at vi har taget de gamle pumper ud og p.t. kører 
på en midlertidig pumpe.

(På billedet ses ny og gammel hovedtavle samt en gammel hoved-
pumpe)
Det nye anlæg bliver bygget sådan op, så vi får to 
pumper til Gelsted Nord og to pumper til Gelsted Syd. 
Dette gøres af flere grunde - de to net er ikke ens og vi 
derved kan spare penge både i strøm samt i varmetab.
Det vil sige et temperatursæt for nord og et andet for 
syd, alt dette vil blive styret af tre målepunkter, som 
skal laves på ledningsnettet ude i byen. To i Gelsted 
nord og et i syd på de områder, der ligger længst væk 
fra værket eller der kan være problemer med lednings-
trykket i systemet. 
Derved kan vi hele tiden se hvad temperaturen er der-
ude og derved køre så lav temperatur ud fra værket 
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Støt vore 

annoncører, 
-  Handel lokalt !

    

      

Alt i hjemmeslagtning, 
pålægsfade og lækkert 

kød

som muligt, og betyder en besparelse.
Til SRO/El-delen kommer der en helt ny hovedtavle, 
den gamle var ikke sikker og det kunne ikke betale sig 
at bygge den om til den nye styring. Derfor har vi fået 
en ny, som ikke helt er på plads endnu men det kom-
mer den.
Den nye tavle er den som skal styre de nye pumper 
samt kedel og motoren. 
Dette gør også, at vi får et mere smart styresystem 
(SRO), som gemmer data, laver prognoser og derved 
selv kan styre den temperatur, som vandet skal sendes 
ud med i dagtimer og nattetimer. Alt dette gør, at vi 
også her kan få en energibesparelse.
Hele ombygningen regnes færdig samt idriftsat ved 
udgang af uge 10, 2016. 
Overordnet følger vi vores 5 års plan vedrørende Reno-
vering/Investeringer for at få et moderne Fjernvarme- 
værk, fortæller bestyrelsesformand Erik Hein.
Som billederne viser, er det en større ombygning der er 
i gang, og det påvirker ikke forbrugerprisen.
                                                                 GH / BN

Gelsted Plejecenter
Traditionen tro blev der igen i år afholdt julemarked på 
Gelsted Plejecenter i samarbejde med Centerrådet og 
frivillige.

Familie og venner til beboerne kom og hjalp med at 
pynte op til jul på stuerne og havde samtidig fornøjelse 
af at besøge årets julemarked. 
Der blev solgt kranse, dekorationer, julepynt, nisser, 
kobberting og loppeting. Overskuddet går til fest og 

underholdning for beboerne på Gelsted Plejecenter.
Stor tak til beboernes familie og venner, som støttede 
op om dagen, samt alle de frivillige for deres store ind-
sats.

Venlig hilsen
Lene Eg Andreasen 
Centerleder

SAMMENHÆNG FRA BØRNEHAVE 
TIL SFO OG SKOLE.  

Så siger vi igen farvel til storegruppe-børnene i 
børnehuset, og siger velkommen til de samme 
børn i SFO’en og skolen, når de pr. 1. marts star-
ter i DRÅBERNE.

Dråberne er Gelsted Børneunivers’ førskole-forløb. Her 
er børnene indtil de skal starte i 0.klasse efter sommer-
ferien. Dråberne får naturligvis fast base i Pytten, som 
vores SFO jo hedder her i Gelsted. 
Målet med vores førskoleforløb er 

• At vi sikrer en god overgang fra børnehave til 
skole og SFO.
• At børnene langsomt vænner sig til deres nye liv 
med skole og SFO.
• At børnene begynder at se sig selv som en del 
af det nye fællesskab i skole og SFO.
• At børnene øves i at blive mere selvhjulpne.

Det vil derfor komme til at foregå således: 

• At dagen har et skema, som i skolen.
• At der vil være en rød tråd i mange af de aktivi-
teter der foregår i børnehaven, dråberne og 0.klasse. 
• At børnene hver uge vil være sammen med 
voksne fra børnehaven, SFO’en og 0.klasse. 
• At der skabes rammer og indhold, der giver 
mulighed for deltagelse i fællesskaber og knytte ven-
skaber.
• At dagens indhold understøtter at børnene bliver 
mere selvhjulpne.                             Lisbeth Ringblom



www.gelstedbladet.dk

6

 
Vi reparerer også din bil 

 
Husby Auto Storegade 23 
5592 Ejby - Tlf. 64781446 

 

 

Infomøde 

 

Hvornår: D. 25. februar kl. 19.00-21.00.                                                     

Hvor: Gelsted Børnehus, Koldinghave 3, 5591 Gelsted 

Hvorfor: For at være med til at sætte dit præg på dette nye fælleskab for småbørnsfamilier i 

Gelsted. Medbring gerne alle dine idéer til, hvad sådanne et familiefællesskab kan indeholde 

af sjove og spændende aktiviteter. 

Røde Kors har blandt andet tilbudt at indrette et hyggeligt samlingssted i deres lokaler, med 

plads til at småbørnsfamilier kan mødes til snak, hygge og leg.  

Hvem: Om du er forældre, foreningsaktiv, fra erhvervslivet eller noget helt fjerde, så er du 

meget velkommen til at deltage. Alle der er interesserede i at deltage i et netværk, med 

småbørnsfamilier i fokus, er inviteret. 

 

    

Så hvis du synes, at det lyder spændende, så mød op d. 25. kl. 19.00-21.00, og hør nærmere.  

Der vil være kaffe og kage. 

 

 

 

Frimærkets Venner, 
Gelsted slår igen dørene op.
For niende år i træk afholder Frimærkets Venner, Gel-
sted, søndag den 6.marts 2016, byttedag på Gelsted 
Skole. Alle er velkomne.
Der er gratis adgang. Dørene er åbne fra kl. 10 – 15.

Der vil være en frimærkehandler og adskillige krejlere 
tilstede. Der vil også være mulighed for at bytte, så du 
kan få udfyldt nogle af hullerne i din samling.

Der vil blive afholdt et anvisningssalg med bl.a. rigtig
gode serier, samlinger og rodekasser.

Auktionen starter kl. 14, og der er mulighed for gen-
nemsyn fra kl. 13.

Du kan se mere om klubben og auktionen på vores
hjemmeside. http://www.frimærketsvenner.dk

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

Klub for Mænd
Hejsa Gelsted Bladet

Jeg skriver til jer da vi har startet en forening som et 
tilbud til områdets mænd, en såkaldt herreklub. 

Men vi er som sagt en forening for mændende i områ-
det. Det eneste krav for medlemskab er at du er over 
18 år og er mand, det koster 120 kroner i kvartalet, 
hvor halvdelen går til at låne et lokale i Foreningshuset 
Holmegaard, og resten går til en opsparing som så vil 
blive brugt på hvad vi nu ønsker til den tid. 
Vi holder åbent onsdag i lige uger fra kl. 19 til kl. 22. 
Under klubaftenen vil der være fri kaffe, og salg af øl 
og sodavand til en flad femmer. 
På disse klubaftener sidder vi hovedsageligt og hyg-
gesnakker om hvad hjertet begærer, men der er også 
plads til at spille et spil dart eller hvad du nu ønsker. 
Er der et medlem der ønsker at der arrangeres noget 
som fx en pokeraften, skal han blot nævne det til et 
bestyrelsesmedlem og vi arrangerer det i samarbejde 
med medlemmet.
Lyder det interessant, så skal du blot møde op en 
aften, og se klubben an, ingen krav om binding med 
det samme. - Eller du kan tjekke Facebook siden ud, 
som hedder "FHHK (Foreningshuset Holmegaard Herre 
Klub)" eller vores hjemmeside http://fhhk79.wix.com/
start-from-scratch og til hjemmesiden kan du scanne 
QR koden, og du kommer ind på siden.
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Vi udfører alt i tømrer-
og snedkerarbejde

samt løser
specialopgaver

og totalentrepriser...

www.lebaek.dk

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

Opfordring til alle hundeejere.

Gelsted Borgerforening henstiller til alle hundeejere, 
der lufter hunde på Holmegårdens arealer, at hunde 
skal føres i snor. Det er af hensyn til andre som lufter 
hunde samt de vilde dyr og fugle.  
Der kan luftes hunde på trekanten, græsarealet over 
for Holmegården, hvis det skal være uden snor.  
                               Bestyrelsen Gelsted Borgerforening

Skulle der opstå spørgsmål til annoncen, så kan jeg 
kontaktes via denne mail, eller på tlf.nr.: 42 25 82 14

Ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen
Tommy Andersen
Bestyrelses medlem
FHHK (Foreningshuset Holmegaard Herre Klub)

Arkiv dk
Tak for den overvældende interesse for arkivets sam-
ling. Efter at Arkiv.dk er gået i luften er visningerne 
af arkivmaterialet på Ejby gl. kommunes lokalarkiv i 
Brenderup eksploderet. Vi har nu fået en statistik, som 
viser helt præcis, hvad der interesserer mest. Den sag 
med flest visninger er advokat Neidhardts Arkiv, som 
har haft 1287 interesserede. Det billede, flest har kig-
get på, nemlig 444, er et billede af sognefogeder i Mid-
delfart Politikreds fra 1973. Det billede med næst flest 
visninger, er et fodboldbillede af Gelsteds fodboldpiger 
til Norway-cup i Oslo i slutningen af 1970erne med 
Børge Kock som træner. Det er set 363 gange.
 
Den nye statistik viser, at arkivet i Brenderup, som har 
materiale fra hele Ejby gl. Kommune, p,t, har 16817 
billeder, 3386 sager med historisk materiale, 590 film, 
115 lydfiler, 1047 bøger og 106 gl. kort, som er regi-
streret og til at se dels på Arkiv.dk eller ved besøg på 
arkivet tirsdag aften eller onsdag formiddag.
 
Ved hjælp af facebookgruppen, Gelstedminder, bliver 
rigtig mange af arkivets billeder nu delt og debatte-
ret, og det er jo netop meningen med arkivmateriale. 
Det skal samles ind og registreres, så det er sikret for 
eftertiden, men uden formidling, har det ingen mening. 
Så arkivverdenen er absolut på vej op i gear.
 
Har du brug for viden om dit hus, din slægt eller 
andet historisk så mail på haje49@live.dk eller ring på 
64422064 eller 51199608, så kan jeg måske hjælpe 
dig videre.
 
Venlig hilsen Hans Jensen. 

Ordinær generalforsamling i Gelsted Borgerforening 
d.29-2-16.  kl.19.30 ifølge vedtægterne.
Borgerforeningen er vært ved pølsebord kaffe øl/vand
Efter generalforsamlingen.
Vel mødt bestyrelsen
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Gelsted Foderstof
Værkstedsvej 5
5591 Gelsted

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

Støt vore 
annoncører, 
-  Handel lokalt !

Vandrerute i Gelsted
På kommunens initiativ og ved hjælp af en ny app, 
kaldet vandring fra landsby til landsby, har Gelsted 

Lokalråd lavet forarbejdet til en pragtfuld vandretur i 
det smukke landskab ved Holmegården. 

Vi starter på Holmegården og går langs den nye Hol-
meskov, over det gl. voldsted, Wolden, forbi Præstens 
Sø, videre over Mosevej til Tårup Udlod og de smukke 

søer, som fulgte med årtiers grusgravning. Vi går over 
de 2 jernbanebroer og forbi det lille, smukke ledvog-
terhus, inden vi atter vender næsen hjemad forbi den 

nye afgrøde, energipil tilbage ad Mosevej, forbi Høj-
landskvæget, fårene og hestene bag Holmegården og 
ender, hvor vi startede. En herlig lille tur på 6.6 km. En 
stor oplevelse rigere.
 
Lokalrådet er i fuldt sving med at bygge 2 sheltere, 
som sammen med en teltplads skal give mulighed for 
at overnatte i og ved Holmeskoven og med tilbud om  
badefaciliteter på Holmegården.  Der er ligeledes søgt 

om midler til at afmærke ruten og til informationstav-
ler ved start og undervejs. 

Når foråret for alvor viser sit smukke ansigt og venlige 
væsen skulle vandreturen, som har fået det romanti-
ske navn, Kærlighedsstien, være klar til at byde glade 
og naturelskende vandrere velkommen til ren lise for 
sjæl og krop.

Se ruten på www.gelstedbladet.dk, under bladet.
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Få din annonce i Gelsted Bladet.
Fra kun Kr. 600,00 for et helt år!

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

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.  

70-årig seniorforening risikerer
lukning

Gelsted Efterløns- og Pensionistforening mangler 
kandidat til bestyrelsen

Kort tid efter at have holdt en forrygende god jubilæ-
umsfest i oktober, er dagene måske ved at være talte 
for den 70 år gamle Gelsted Efterløns- og Pensionistfor-
ening.
 Trods et medlemstal på omkring 150, er der 
nemlig foreløbig ingen kandidater til den post, der bli-
ver ledig i bestyrelsen, når foreningen holder general-
forsamling tirsdag den 12. februar.
 Derfor står foreningen nu ved en afgørende skil-
levej: Lykkes det ikke at finde en kandidat, må den 
nedlægges, da en forening jo ikke kan eksistere uden 
en fuldtallig bestyrelse.
 Bestyrelsen appellerer derfor indtrængende til, 
at nogen melder sig til at tage en tørn i bestyrelsen, og 
den opfordrer lige så indtrængende medlemmerne til 
at bakke op om foreningen ved at møde frem til gene-
ralforsamlingen. Nye medlemmer er selvfølgelig også 
meget velkomne.
 - Det vil da være synd og skam, hvis foreningen 
skal lukke, for den er jo ellers velfungerende og et godt 
aktiv i vores område, mener formanden, Anna Hansen.

Nye aktiviteter på bedding
Bestyrelsen har endda en række tiltag i støbeskeen 
med henblik på at kunne tilbyde fornyelse og nye akti-
viteter i den kommende sæson, oplyser Anna Hansen:
 - Til maj har vi planlagt en fisketur til en put-
and-take-sø, hvor vi tager madpakke med, og de, der 
ikke har lyst til at fiske, kan bare hygge sig sammen. 
Vi arbejder på også at kunne tilbyde et rejseforedrag og 
danseopvisning til et par af klubdagene, fortæller hun.
 På generalforsamlingen vil bestyrelsen desuden 
foreslå, at vedtægterne moderniseres - herunder, at 
foreningen skifter navn. 
 Anna Hansen fremhæver i øvrigt, at bestyrelsen 
ikke står alene med arbejdet for foreningen, men kan 
trække på hjælp fra organisationen Danske Seniorer, 
som Gelsted Efterløns- og Pensionistforening er med-
lem af. Blandt andet kan bestyrelsen gratis trække på 
organisationens udviklingskonsulent, når den har brug 
for hjælp og rådgivning.

Gule ærter på menuen
Potentielle medlemmer eller kandidater til bestyrelsen 
er velkomne til uforpligtende at kontakte Anna Hansen 
for yderligere oplysninger på tlf. 22569070.
 Generalforsamlingen indledes med fællesspis-
ning klokken 12, hvor menuen står på gule ærter. 
Herefter fortsættes der med selve generalforsamlingen, 
der holdes på plejecenteret på 
Tårupvej.

VIDSTE DU DET?        Nej – egentlig ikke – 
Så læs her:

Hvad / Hvem er Centerrådet ved 
Gelsted Plejecenter?

Bestyrelsesarbejde er frivilligt, og bestyrelsesmøder 
afholdes den sidste torsdag i hver måned.
Her deltager også Plejecenterleder, Lene Eg Andreasen, 
eller en medarbejder. - Fra kommunen: Iben Løvstad. 
- I øvrigt deltager en masse frivillige borgere til fysisk 
god hjælp, der ikke er inkl. som service for beboerne 
på plejecentret, og hjælper til ved årstidsarrangemen-
terne, som netop det afsluttede julemarked, som også 
giver økonomisk fortjeneste til arrangementerne. - 
Også hjælp til gudstjenesterne – sang – musik, samt 
stærke kørestols- hjælpere onsdage, som er en god 
oplevelse for dårligt gående beboere – Ja, - Kort sagt 
er Centerråd og øvrige frivillige en kæmpe styrke for 
beboere og for huset. 
Af faste bestyrelsesopgaver er: Beboertilbud om køre-
ture en gang om måneden i egen bus, for at komme ud 
og opleve årstidernes herligheder, f.eks. om sommeren, 
en dag ved vandet ved lejet sommerhus, samt sørge 
for beboer- arrangementer på plejecentret året rundt.
Har du måske lidt overskud af tid og kræfter, så tilbyd 
gerne din hjælp.

Bestyrelsen er: 
Preben Jørgensen formand
Søndergade 148 5591 Gelsted
Tlf. 6449 1017  /mobil. 3036 1617
Email: jorgensenpreben@gmail.com  

Ib Nielsen, næstformand
Gelsted Mose 6 5591 Gelsted
Tlf. 64491776 / mobil 23261776
Email: libogis@mail.dk 

Gerda Wosniak, kasserer
Søndergade 24
Tlf. 4014 4405
Email: adreg@ofir.dk

Tove Rask Poulsen
Gelstedskovvej 1, 5591 Gelsted
Tlf. 6449 1090 / mobil. 2194 4110
Email: tovepoulsen@icloud.com 

Lejla Holm
Tårupvej 14,C 5591 Gelsted
Telefon 2575 5364
                                                              bn
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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

Gelsted dilettant forening.

Så er Gelsted dilettant forening gået i gang med at øve 
til næste års dilettant forestilling. 
Stykket vi skal spille næste år hedder Fusk og Lusk på 
lingerifabrikken. 
Vi spiller stykket første gang fredag den 12/2 2016 og 
lørdag den 13/2 2016. plakater og mere info kommer 
til januar.
Gelsted dilettant forening har brugt noget af deres 
overskud på at sponsorere nyt gulv på scenen i Gelsted 
forsamlingshus i forbindelse med renoveringen af den 
store sal. Vi er også i gang med at lave nye kulisser og 
der skal vi sige en stor tak til Johnny Larsen for den 
store hjælp og for at vi må bruge hans værksted.
Håber vi ses den 12/2 eller 13/2 2016.

På Gelsted dilettant forenings vegne 
Karsten Fischer.  

Støt vore 
annoncører, 

-  Handel lokalt !

I dagene op til jul  og nytår havde de handlende i 
SuperBrugsen Gelsted mulighed for at vinde et gratis 
indkøb. Blandt de mere end 1200 deltagere blev den 
heldige vinder 

Per B. Andersen, Grønnegade 18 her i Gelsted
Den 31/12 havde Per butikken for sig selv i 3 minutter 
til at fylde en kundevogn med varer efter eget valg. 
Med god hjælp fra sine børnebørn fik Per hurtig fyldt 
en god stor kundevogn med masser af lækkerier  til en 
samlet værdi på lidt over kr. 3500,-

Gelsted Krolf   - afholder generalforsamling 
mandag 22. februar kl. 14.oo i Seniorklubbens lokaler 
på Holmegården.
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
Foreningen er vært ved en forfriskning.
Vi håber alle møder op.
De bedste hilsener
Sten Blaakilde

FAKTA BOKS
 • Gelsted Bladet vil i hvert af de følgende numre gerne
 omtale en tilflytter.
 • Hvad gjorde, at han/hun flyttede til Gelsted?
 • Hvad var forventningerne?
 • Er forventningerne indfriet?
 • Send din historie til os, hvis du er en af dem.
 • Skriv til os, hvis du er en af dem og vil 
 kontaktes for interview.
 .       Din historie er velkommen uanset, hvornår du
           tilflyttede.
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Du finder vores annonce i Ugeavisen Vestfyn hver uge

Der tages forbehold for evt. trykfejl !
Husk generalforsamling for Gelsted Brugsforening afholdes 
lørdag den 2. april i Gelsted forsamlingshus
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Gospel-workshop 
 

Gospelkor! Julie Ben Semmane leder. 
Og du er velkommen. 28. februar i 

Husby Kirke. 
 
Dette er en gammel drøm!  
Samarbejdende Sogne har i årevis 
ønsket et gospelkor … og nu lykkes det! 
Eller dvs. vi begynder i det små med en 
gospelworkshop for dig og alle, og så får 
vi se, om der er interesse for et rigtigt 
kor. Julie Ben Semmane Boutrup har 
sagt ja til at lede koret og med sig tager 
hun både en pianist, en trommeslager, 
en bassist – og masser af smittende 
gospelentusiasme. 
 

 
Kom og syng med, vi skal takke og prise 

Gud.Kom og syng med … 
 

Julie er konservatorieuddannet i Ålborg, 
og hun har sunget som kirkesangervikar 
i Føns-Ørslev-Udby-Husby, men vigtigst 
er, at hun har masser af erfaring med 
gospelkor, og at hun brænder for det. 
Det handler om musik, som gør glad. 
 

 
Julie Ben Semmane Boutrup 

 
Gospelworkshoppen afholdes d. 28. 
februar kl. 10.00 – 15.30, hvor vi slutter 
af med en gospelgudstjeneste i Husby 
Kirke kl. 16.00. Undervejs er der kaffe, te 
og kage i forsamlingshuset ved siden af. 
Husk egen madpakke. Pris 50 kr. Ugens 
– nej, årets tilbud! 
 
Tilmelding hos enten Lone Lauridsen på 
mail vibyvej44@gmail.com eller Lars 
Højland på mail lah@km.dk senest d. 
21. februar. Max antal deltagere er 100. 
 

Arr: Samarbejdende Sogne,                       
______________________________ 

 
Kalender for konfirmanderne: 
 
2. marts: forældremøde kl. 19.00 i 
Gelsted Sognehus. 
 
4. marts: konfirmandlejr i Ejby 
Sognegård, start kl. 16.30. 
 
29. marts: ”Team Tvilling” i Ejby Hallen, 
kl. 19.00. Alle er velkomne. 
 
24. april og 1. maj  - kl. 10.00: 
Konfirmationer i Gelsted Kirke. 
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FRA KIRKEBØGERNE: 
Døde i Gelsted Sogn:  

21. oktober: Ebba Ellen Hansen, 
Søndergade 100, 5591 Gelsted. 

13. november: Else Marie Hansen, 
Tårupvej 10 B, 5591 Gelsted. 

22. november: Gudrun 
Rasmussen, Anlægsvej 15, B, 5592 
Ejby. 

11. december: Johannes 
Rasmussen, Tårupvej 10 D, 5591 
Gelsted. 

5. januar: Asmus Rasmussen, 
Fredensgade 8, 5591 Gelsted. 

6. januar: Rosa Elise Jacobsen, 
Tårupvej 12 E, 5591 Gelsted. 

Døbte i Gelsted Kirke: 

29. november: Johannes 
Rasmussen Davidsen, Søndergade 
16, 5591 Gelsted. 

5. december: Tjalfe Johan Gorst-
Rasmussen Schjødtz, 
Bjerggårdsløkken 7, 1 tv, 5240 
Odense NØ. 

24. januar:  Adam Emil Dahl, 
Tjørnevej 16, 5591 Gelsted. 

Døbte i Tanderup Kirke 

5. december: Benjamin Bang 
Gummesen, Fælledvej 4, 3, 5000 
Odense C. 

Hjemmebesøg og 
rund fødselsdag: 
Ønsker du en snak om stort 
og/eller småt med præsten, så 
ring og få en aftale: 64491096 

Jeg kommer gerne på besøg og 
nyder den kontakt det giver mig i 
sognene. 

I forbindelse med runde 
fødselsdage tager jeg ud og 
lykønsker, hvis jeg bliver indbudt, 
enten af fødselaren selv eller 
måske en nabo, familiemedlem 
eller ven af fødselaren. 

Hilsen  

Sognepræst  

Dorthe Stæhr Nielsen 

 

”TEAM TVILLING”  

kommer på besøg i Ejbyhallen d. 
26. februar, kl. 19.00 - og 
fortæller og viser filmklip om 
deres liv.  

Arrangementet indgår i 
konfirmandundervisningen, men 
alle er velkomne, især forældre, 
bedsteforældre, søskende osv.  

Arrangementet er tilrettelagt af 
Samarbejdende Sogne og det er 
gratis. 

 

På Team tvilling’s hjemmeside kan 
man læse om tvillingernes 
bedrifter, bl.a. gennemførelsen af 
en ironman. 

Her en lille start på historien: 

Vi blev født d. 22. januar 1980 på 
Rigshospitalet. Vi blev født 3 mdr. 
for tidligt og vejede kun 1.200 g 
hver. De første 3 mdr. lå vi i 
kuvøse, og havde en masse 
lægetjek. 

Peter manglede ilt under fødslen 
og endte med at blive spastiker, og 
har siddet i kørestol lige siden. 

Han er aldrig blevet behandlet 
som anderledes, fordi hans eneste 
handicap er kørestolen… 

Kom og hør tvillingerne fortælle 
d. 26. februar! 
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Optakt til 
påsken med  
Duo Danica 

 
 
 
Søndag den 13. marts kl. 19.30 er der optakt til 
påskehøjtiden i Gelsted kirke med Duo Danica, 
som består af solooboist Merete Hoffmann og 
Asger Troelsen ved orglet, begge fra Århus. 
 
Programmet er én stor optakt til Langfredag med 
vandringen Palmesøndag til korsfæstelsen 
Langfredag. 
 
Som programmets midterakse står et nyt til Duo 
Danica skrevet værk over den mest kendte salme af 
Carl Nielsen, nemlig ”Min Jesus, lad mit hjerte få”, 
hvor menigheden synger et vers før variation. 
Værket er skrevet af domorganisten i Helsingør Bo 
Grønbech. 
 
Gelsteds kirkekor medvirker ved koncerten, hvor de 
synger med på fællessalmerne sammen med 
menigheden. 
 
Koncerten afsluttes med en meget bevægende 
udgave af  Bo Grønbech  over den største 
Langfredagssalme ”Hil dig, frelser og forsoner” - 
for obo og orgel. Værket blev skrevet til Duo 
Danica i 2015. 
 
 

 
_____________________________ 
 
 
Kan du lide at synge, og går du i 
3. eller 4. klasse, så er du 
velkommen til at kigge forbi i 
Gelsted Sognehus torsdage fra kl. 
14.00 til 15.30. 
Vi er lige startet en ny sæson. 
Ønsker du nærmere oplysninger? – 
Så ring til Lars Reinholt på 2380 
3938, eller larsreinholt@mail.dk  
 
LØRDAGSDÅB: 
 
Ønsker I at benytte Jer af muligheden for 
at have barnedåb en lørdag, tilbyder 
Tanderup og Gelsted Kirker lørdagsdåb, 
første lørdag, i hver anden måned, 
nærmere bestemt følgende datoer i 
2016: 2. April, 4. juni, 6. august, 1. 
oktober og 3. december. Henvendelse: 
Dorthe Stæhr Nielsen, 6449 1096 eller 
DSN@KM.dk  
                                             

 

- 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.

 

 

GUDSTJENESTETIDER: 
 GELSTED TANDERUP Noter: 
FEBRUAR    
14. Ingen 09.00-JCR 1.s.i fasten 
21. 09.30 11.00 2.s.i fasten 
26. 17.00  Gud og pasta 
28. 11.00 ingen 3.s.i fasten 
MARTS:    
6. 09.30 11.00 Midfaste 
13. 11.00 ingen Mariæ bebudelse 
20. 14.00 – JCR Ingen Palmesøndag 
24. 16.00 19.00 Skærtorsdag 
25. 14.00 Ingen Langfredag 
27. 11.00 09.30 Påskedag 
28. 11.00 Ingen 2. påskedag 
APRIL:    
3. 09.30 11.00 1.s.e.påske. 
10. 11.00 Ingen 2.s.e.påske 
17. Ingen 19.00 –LAH 3.s.e.påske 
22. 09.00 - VA ingen St. bededag 
24. 10.00 - Konfirmation 
MAJ:    
1. 10.00 - Konfirmation 

 

Forkortelser: VA= Vita Andreasen, JCR= Jens Chr. 
Rothmann, Intet= Dorthe Stæhr Nielsen. 

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                                                
Graver i Tanderup: Jørgen Henriksen,    tlf. 2179 5325. 
Mail: tanderupkirke@hotmail.dk                                     
Graver i Gelsted: Jørgen Henriksen,       tlf. 2341 0335. 
Mail: gelstedkirke@gmail.com                                
Kirkekontor: Torsdag kl. 11 – 13.   Grete Hansen, 
Kirkebakken 12, 5591 Gelsted. Tlf.  2146 8103, mail: 
GRHA@km.dk  

FRA KALENDEREN: 
16. februar: Plejehjemsgudstjeneste: kl. 14.15. 

26. februar kl. 17.00, i Gelsted Kirke: ”Gud og pasta” 
– efter en kort gudstjeneste spiser vi sammen i 
sognehuset. 

27. februar: Ældre Kirker – indretning, symboler og 
kunst, v. Lektor Carsten Bach Nielsen. Kl. 9 – 12 i 
Middelfart Sognegård. Arr. Kirkehøjskolen. 

28. februar: Gospelworkshop i Husby Kirke, kl. 10.00 
– 15.30. Se omtale andet sted.  Arr. Samarb.Sogne. 

6. marts: Kom til søndagskaffe i Gelsted Sognehus, kl. 
15 – 17. Vi hygger os og lærer nye mennesker at 
kende, samtidig med, vi har det sjovt. Arr. Selvhjælp 
Fredericia-Middelfart. 

13. marts: umiddelbart efter gudstjenesten i Gelsted 
Kirke, kl. 11.00, er der indsamling til Folkekirkens 
Nødhjælp. Konfirmanderne er indsamlere, og alle 
andre der vil hjælpe med er velkomne.  

13. marts: Koncert med ”Duo Danica”- medvirken af 
kirkens ungdomskor. Gelsted kirke kl. 19.30. Se 
omtale andet sted. Gratis. Gelsted Menighedsråd.  

22. marts: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15. 

29. marts: Årets konfirmandarrangement, kl. 19.00 i 
Ejbyhallen: ”Team tvilling”- Gratis entre, alle er 
velkomne. Se omtale andet sted.  Arr. Samarb.sogne. 

3. april: Udflugt til Nyborg, Vor Frue Kirke, med den 
nye glasmosaik af Maja Lisa Engelhardt, kl. 10 til 16. 
Arr. Kirkehøjskolen.  

8. april: Spaghettigudstjeneste i Tanderup Kirke, kl. 
17.00 

13. september: Årsmøde og opstillingsmøde i Gelsted 
Sognehus kl. 19.30. Gelsted Menighedsråd. 
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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

Badminton - Nyt fra FGH’s ungdom 

12 af FGH’s ungdomsspillere var lørdag d. 23/1 i Fjordager 
og Lundby for at prøve at kvalificere sig til DGI’s Landsme-
sterskaber. Efter mange flotte kampe kan alle spillerne se 
frem til at deltage i Landsmesterskaberne. I Lundby kunne 
Mille Jensen og Katrine Skovgaard løfte pokalen som vinder i 

U13 D damedouble, og Mille 
kunne også glæde sig over 
en flot anden plads i single. 
Mathias Jespersen fik sam-
me sted en flot 3. plads i 13 
D herresingle. Det samme 
fik Jonas Føns i Fjordager 
hallen i U15 D herresingle. 
I Fjordager kunne Nicklas 
Jørgensen også glæde sig 
over 2 flotte sejre i U17 her-
resingle, men måtte efter en 
flot kamp, se sig besejret af 
den senere vinder.
Den næste opgave for FGH’s 
spillere bliver kommune-
mesterskabet d. 6/2 i Ejby 
hallen. 
Her har vi rekord mange 
spillere med, nemlig 29 og 
det er næsten halvdelen af 
deltagerne.
Ungdomsholdene har været 
i kamp igen, og med blan-

dede resultater. U11 holdet som med sejre i deres sidste 
runde, kunne spille sig i hold finalen, måtte desværre se sig 
besejret i begge kampe og slutter på en flot anden plads i 
deres pulje. U13 kan til gengæld være meget tilfredse med 
2 sejre der holder dem på første pladsen inden sidste runde. 
U17 holdet fik deres første sejr og kom væk fra sidste plad-
sen i deres pulje.  
I vinterferien afholder FGH i samarbejde med DGI igen en 
badmintonskole i Ejby hallen. Og ligesom sidste år, må vi 
allerede en måned før melde udsolgt, da der er tilmeldt 24 
spillere til skolen. Der er endda børn på venteliste til skolen. 
Vi er rigtig glade for den store opbakning til arrangementet, 
da der andre steder på Fyn bliver aflyst pga. manglende til-
melding. 
På ungdomstræningen bliver der ved med at komme nye 
spillere, både i Gelsted og i Ejby, og vi er nu oppe på 60 

ungdomsspillere. Det er helt fantastisk flot og længe siden 
vi har været så mange. Det betyder dog ikke at det skal 
stoppe der, vi har stadig plads til flere spillere som kan få 
glæde af vores dygtige træner Thomas Jensens spændende 
øvelser.
Lars Jensen, ungdomsleder FGH

NYT i G.G.&I.F.

Inden længe er det muligt at dyrke
 spinning i G.G.&I.F.

Siden oktober 2015 har G.G.&I.F. arbejdet på at starte spin-
ning op i Gelsted, og i skrivende stund arbejdes der på høj-
tryk for at blive klar, til forventet start omkring påske. Bliver 
vi klar før, starter vi selvfølgelig tidligere op. 
Spinninglokalet ligger i G.G.&I.F.´s klubhus, Sportsvænget 5 
i Gelsted. Instruktørerne bliver Jens Erik Pedersen og Linda 
Ruby Worsøe.  

I opstarten er der træning 1 til 2 gange ugentlig med Linda 
som instruktør. I uge 35 er Jens Erik også klar som instruktør, 
og der vil herefter kunne trænes op 4 gange ugentlig.
En træning varer 50 minutter.

Der bliver 8 til 10 cykler, og en cykel kan reserveres via et 
booking system på vores hjemmeside: 
http://www.ggif-fyn.dk/. 

Der betales online ved reservation. 
Prisen er kr. 150,- pr. sæson i medlemskontingent og kr.25,- 
pr. træning. Der bliver også mulighed for at reservere en 
cykel som ”gæst”, så er prisen kr. 35,- pr. træning. 
Hvis man træner mere end 15 gange pr. sæson, er det billi-
gere at være medlem.  
Den præcise start dato og tidspunkt vil blive annonceret på 
http://www.gelsted.dk/ og vores hjemmeside: http://www.
ggif-fyn.dk/.

Yderligere spørgsmål kan rettes til Lars O. Sørensen 
mobil 41 65 63 34.

Så er det igen tid til
FORÅRSOPVISNING 

I GELSTEDHALLEN
Søndag d. 20. marts 2016   kl. 10-12 ca.
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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

Stafetten skal gives videre 
 
G.G.& I.F. Gymnastik søger nyt udvalg så der også fremover kan dyrkes 
gymnastik i Gelsted! 
 
Den 7/3-2016 skal der vælges et nyt gymnastikudvalg! 
Det nuværende udvalg stopper og derfor skal et nyt udvalg vælges. 
Udvalget skal bl.a. planlægge den kommende sæson, og samarbejde med G.G.& I.F. som helhed. 
Udvalget er essentielt, for at der fremover kan tilbydes gymnastik i Gelsted. 
Det nye udvalg vil selvfølgelig få al den support og støtte fra det nuværende udvalg, som de har 
brug for. 
 
Det nuværende udvalg har gennem de sidste år skabt en gymnastikafdeling som er i vækst, både 
medlemsmæssigt og ressourcemæssigt. 
Vi har udskiftet gamle nedslidte redskaber og investeret i nye, moderne og tidssvarende, som 
gymnaster og trænere virkelig er glade for. Samtidig er skolen og dermed også gymnastiksalen 
nyrenoveret og alt i alt resulterer dette, efter vores mening, i et langt mere attraktivt gymnastiktilbud 
her i Gelsted. 
 
Gymnastikken er klart i vækst, både pga. masser af aktive gymnaster men også fordi vi har mange 
tidligere gymnaster og aktive beboere i byen, som er interesserede i vores forening, og som 
løbende er med til at skabe og afholde mange nye hold og aktiviteter i gymnastikregi. Sammen 
med dem, har vi en skare af vedholdende trænere, som år efter år sørger for, at de kendte 
gymnastikhold består og nye ind i mellem kommer til! 
 
Det nuværende udvalg, har valgt at nye kræfter skal tage over nu, og vi søger derfor nye 
udvalgsmedlemmer til at fortsætte og videreudvikle gymnastikken fra næste sæson. 
 
Udvalgsmedlemmer sidder for 1 år ad gangen, og der er altid valg i det tidlige forår, inden G.G.& 
I.F´s generalforsamling. Det nye udvalg sørger selv for konstitution, således man i fællesskab 
vælger 1 formand, og de resterende bliver ”udvalgsmedlemmerne”. Som G.G.& I.F. ser ud lige nu, 
mødes formanden med bestyrelsen ca. 1 gang om måneden, datoer og tidspunkter bestemmes i 
fællesskab! 
Som udvalgsmedlem får man også mulighed for at sætte nøjagtig det præg på gymnastikken, som 
man ønsker 
 
Er du interesseret, så mød op på valgaftenen og vær med til at sikre, at der stadig kan dyrkes 
gymnastik i Gelsted: 
 

Mandag den 7. marts 2016 kl. 19.00 
 i klubhuset, Sportsvænget 5.  

 
 
Yderligere information, så kontakt formand Lars O. Sørensen 41656334, Pia Jeppesen 20256860 
eller Laura Nielsen 22896140 
 
Venlig hilsen gymnastikudvalget 

Indendørsfodbold
Alle hold træner og spiller inden-
dørs fodbold.  Mange hold deltager 
i stævner og DBUs turneringer.
Flere ungdomshold skal spille om 
fynsmesterskabet lørdag den 6. 
februar i Aarup.  
U13 drenge og U15 drenge har 
spillet et par stævner med Futsal.  
Indendørs fodbold uden bander. 
Det kræver mere teknik og kam-
pene er på 20 min. 

Udendørsfodbold
Herre senior, med Kenneth Risum 
Hansen som træner. 
Der trænes der hver mandag og 
onsdag kl. 19:00 – 20:30
For at spille senior skal man være 
fyldt 16 år. Det er stadig plads til 
flere spillere, så kom og vær med.
Opstart af alle øvrige hold i løbet af 
februar og marts.

Ungdoms Hold Samarbejde
Igen i år har vi ungdoms samar-
bejdshold med U11 til U17 på pige-
siden med Brenderup, Ejby og Gel-
sted.
Og med U9 til U15 drenge med Ejby 
og Gelsted. Ved samarbejdshold er 
hvert medlem stadig medlem af og 
betaler kontingent til egen klub. En 
spiller på fællesholdet, kan deltage 
på andre hold inden for egen klub. 
F.eks. Anne, U17 pige fra Gelsted, 
som spiller på fællesholdet, kan sam-
tidig spille for Gelsteds dame senior men ikke for Ejbys senior. 
Normalt skifter man ikke klub til en samarbejdsklub under et 
samarbejde, netop for at alle spillere har tilhørsforhold i egen 
klub samt for at tilbyde træning og have hold på alle niveauer i 
alle klubber.  Vi forsøger, så godt vi kan, at fordele træningsti-
der og steder samt afvikling af kampe i alle klubber. Har I, som 
spiller eller forældre, spørgsmål til samarbejdet er I meget vel-
kommen til at spørge udvalget eller trænerne. 

DBU turneringen starter i weekenden 4.-5. april.

Dommerkursus
Vi afholder 11-mands kamplederkursus (varig-
hed 3 timer) den 3. eller 4. marts i Gelsted 
(endelig dato fra DBU-fyn senere)
Vi mangler dommere. Det kunne være starten 
på din dommerkarriere.
Tilmeld dig, hvis du vil hjælpe med at dømme 
kampe for fremtidens fodboldtalenter fra Gel-
sted og omegn. 
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Nyt fra Plantegaarden ApS:
Efter små 2 års kompagniskab har vi valgt pr. 31-12-
2015 at dele den ’grå’ og ’grønne’ afdeling i Vestfyns 
Haveservice ApS. 
Jeg vil fortsætte med den ’grønne’ haveservice med 
navnet Plantegaarden ApS, med base i Ejby. 
Det glæder mig, at min ’grønne’ flittige arbejdskollega 
Janni Haugaard, har valgt at fortsætte vores gode sam-
arbejde i Plantegaarden i 2016. 

Janni er uddannet plan-
teskolegartner, og ken-
der derfor mange plan-
ter og deres behov. 
Undertegnede er uddan-
net planteskolegartner 
og gartneritekniker. 
Jeg har 30 års plante-
erfaring, og beskåret 
buske og træer i 16 år 
hos private/erhverv, 
samt lavet have- og bed 
skitser i lige så mange 
år. 

Plantegaarden’s kompetencer er vedligehold af private 
haver og erhversarealer. Dette kan indebærer lugning, 
græsklipning, hækklipning, beskæring samt fæld-
ning. Skal der ændres i haven kommer vi gerne med 
beplantningsforslag og vi kan selvfølgelig også plante 
det! 

Butikken Plantegaarden 
i Ejby har åbent hver 
lørdag fra 9-12. Her kan 
du bestille planter, købe 
jord og gødning m.m.  
samt få en havesnak.

Med venlig hilsen

Jens Erik Jensen
Plantegaarden

Støt de lokale foreninger
SuperBrugsen støtter lokalt 

- og du bestemmer hvad

SuperBrugsens kerneværdier handler bl.a. om lokal 
nærhed og om at bidrage aktivt til nærmiljøet. Det har 
resulteret i et støtteprojekt, hvor dagligvarekæden for 
alvor lægger handling bag ordene. 

Når du køber ind i SuperBrugsen i Gelsted, skal du ikke 
bare tage stilling til, hvilke varer der skal i vognen. Du 
skal også tage stilling til tre forskellige, lokale projekter 
og støtte det, du synes bedst om. Ikke med dine egne 
penge, men med den donationsmønt, du får hver gang 
du handler. 

I SuperBrugsen vil vi gerne engagere os i det miljø, vi 
er en naturlig del af. Derfor udvælger vi hvert kvartal 
tre forskellige projekter, som vi støtter med i alt kr. 
10.000. Hvert projekt er garanteret min. Kr. 1000.00, 
og de resterende fordeles efter, hvor mange donations-
mønter de enkelte projekter får af kunderne, fortæller 
Henrik Debel Hansen, der er uddeler i SuperBrugsen 
Gelsted.

Nye projekter hvert kvartal
Alle tanker og idéer er velkomne, og forslagene kan fx 
være støtte til nye fodboldmål, trafikveste til børneha-
ven, udflugter for ældre, en julefest eller tøndeslagning 
for hele byen. Eneste krav er, at projektet ikke har rela-
tion til et politisk parti - og at projektet er lokalt forank-
ret og til glæde for de fleste. 

Alle foreninger og klubber kan ansøge, men vi kigger 
selvfølgelig på, hvilke donationer der giver mest værdi 
for flest, siger Henrik Debel Hansen. I denne omgang 
er det Foreningen Holmegaarden, Centerrådet ved Gel-
sted Plejecenter og FHHK Foreningshuset Holmegaar-
den Herre Klub der er i puljen. Puljen kører denne gang 
til og med påske, hvor en ny pulje starter op lige efter.

Tidligere har Hobby Klubben, Multibanen, Krolf klubben, 
Motionscafe’en, forsamlingshusene i Kerte og Gelsted, 
Senior klubben, Husby Tanderup Borgerforeningen, 
GGIF, Dagplejen, Centerrådet, Gelsted Skole, Bowling 
Klubben, Minigolfen, Gelsted Skytteforening, Gelsted 
efterløn og pensionistforening med flere fået økonomisk 
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GAS • VAND • VARME • SANITET
Kløvervænget  2, 5591 Gelsted
www.rosenkjaer-vvs.dk

Tlf. 64 49 22 99

støtte   

Har du et projekt du gerne vil have med i puljen – så 
kom ind i butikken efter et ansøgningsskema. Fristen 
for næste puljerunde er Palmesøndag.

For flere informationer kontakt Henrik Debel Hansen på 
telefon 31123384

Gelsted Hallens Venner
Ny forening i Gelsted

Gelsted Hallens Venner er en forening i Gelsted, Middel-
fart Kommune.

Foreningens formål er:
At, fremme og udvikle aktiviteterne i og omkring Gel-
sted Hallen til glæde og gavn for borgerne i Middelfart 
Kommune, beregnet til benyttelse af kommunens bebo-
ere og foreninger til idræt, kulturelt arbejde, udstillin-
ger og anden, for kommunens beboere vedkommende, 
almennyttige anliggender.

At, udvikle og udbygge fællesskabet, især i Gelsted 
& Omegn, blandt borgere og foreninger, herunder at 
medvirke til at skabe sundhed og trivsel for børn og 
unge, voksne og ældre til gavn for det sunde og aktive 
liv i lokalområdet.

Til bestyrelsen blev valgt:

Søren Jepsen
Peter Brink
Troels Clement
Lars Sørensen
Tom Petterson

Som suppleanter blev valgt:

Peter Fjordhauge
Kenneth Risum Hansen

Medlemmer:
Som almindeligt medlem kan optages foreninger i Gel-
sted & Omegn og eller foreninger og organisationer 
med særlig interesse for og i foreningens virke og for-
mål.
Foreningen kan optage medlemmer der ikke nødven-
digvis er en foreningen eller en organisation, men 
omfatter virksomheder, privat personer der er for-
eningsrelateret, institutioner m.fl.

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

Årsmøde i Gelsted Lokaludvalg 

Sted: Mødet afholdes i lokalerne hos Foreningshuset 
Holmegården, Søndergade 82, 5591 Gelsted 
Dato: Tirsdag den 23. februar 2016 klokken 19.00. 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
1. Valg af dirigent. 
2. Udvalgets årsberetning og drøftelse af foreningens 
forhold. 
3. Orientering om regnskab 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg af medlemmer til lokaludvalget På valg er: 1) 
Peter Olsen 2) Bent Clement 3) Per Vismark Larsen
6. Valg af suppleanter. På valg er: 1) Helle Pløger 2) 
Birgithe Vibe Larsen 
7. Konstituering med posterne: Formand, Næstfor-
mand, Kasserer, Sekretær, Medlem, 2x Suppleanter 
8. Eventuelt 
Alle er velkomne. Har du lyst til at gøre en forskel i 
vores lokalområde, så kom og hør nærmere.

Hobbyklubben
Onsdag den 9. marts er der generalforsamling i Hob-
byklubben kl. 17.30 i hobbyklubbens lokaler på Holme-
gården, dagsorden ifølge vedtægterne.
Hilsen Bestyrelsen
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HUSK !   - Du kan altid finde sidste nyt og mange 
informationer på :  www.gelsted.dk

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.

 

 

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 16. Marts 2016 
kl. 18.00 på Holmegaarden. 

      Søndergade 80, 5591 Gelsted 
 

Menu:    
  Menuen er endnu ikke fastsat 
    
  Læs menuen på www.gelsted.dk 
 
  Eller i Melfarposten og opslag på  
 
  FB i ”Aktiviteter og hyggesnak” 
   
 

Der er mulighed for køb af drikkevarer til 
”købmandspriser” og gratis saftevand til 
børnene.  

Pris:      
kr. xx,- pr. voksen 
kr. xx,- pr. barn op til 12 år. 

 
Tilmelding kan ske senest xxxxxx den xx. Marts på:  
 
lokaludvalg@gelsted.dk eller på sms til 30 91 70 99 

     
  Husk at     
medbring 
 Bestik og 
Tallerken 

Hvem laver egentlig Gelsted Bladet ?
Jeg sidder sammen med Karsten Laursen i hans hygge-
lige stue og prøver at få lidt at vide om hvem han er og 
hvilken tilknytning han har til Gelsted Bladet. 

Karsten er en af de personer der bidrager med flest 
historier og beretninger til Gelsted Bladets læsere.
Karsten er født i 1945 i Gelsted, nærmere sagt i Holme. 
Karsten voksede op i Gelsted og flyttede herfra da han 
skulle ind som soldat.
Efter endt soldatertid flyttede Karsten til Hesselager, 
hvor han blev gift med Annie, som også er født og 
opvokset i Gelsted. Senere flyttede de til Nyborg og til 
Odense for til sidst at flytte tilbage til Gelsted i 1976.
Karsten og Annie har 2 sønner, som har gået i skole i 
Gelsted.
Karsten og familie flyttede tilbage til Gelsted efter at de 
havde boet i Stige hvor de havde et hus, som lå ret frit, 
men efterhånden lå deres hus blot mellem en masse 
andre huse og derfor var det meget nemt at rykke 
teltpælene op, da Karstens forældre gerne ville sælge 
deres hus.
Her boede de så i 22 år, indtil de besluttede at bygge 
deres eget hus, hvor Karsten nu bor.
Karsten har rejst meget som rejse montør. 
Cykling er en af Karstens store interesser og han har 
det rigtig godt, når han mærker friheden på vejene.
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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.

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 !

Støt vore 

annoncører, 
-  Handel lokalt !

Det var noget af det han glædede sig meget til da 
han stoppede med at arbejde, og så meldte han sig 
til at cykle med en tur til Paris sammen med nogle fra 
Svendborg, de er en 35-40 stykker. Herfra blev der 
udvalgt 20 stykker til turen og Karsten var en af de hel-
dige. Han har senere været med 2 gange mere og han 
taler meget positivt over disse ture, så man sagtens 
kan høre at det er noget der står hans hjerte nær.
Det er noget der giver nogle rigtige gode oplevelser og 
holdet er stadig venner og mødes en gang hver som-
mer hvor de kører nogle ture sammen.
Hvornår startede du I Gelsted Bladet?
Karsten kan ikke huske hvornår han startede i Gelsted 
Bladet, men jeg har fundet ud af at det var i 2011.
Hvorfor startede du I Gelsted Bladet?
Det var ved en ren tilfældighed at Karsten havnede i 
Gelsted Bladets bestyrelse. Som så mange andre, blev 
han opfordret til at deltage i Generalforsamling i 2011 
og her blev han så valgt ind i bestyrelsen. Det var ikke 
noget han havde set komme, han havde blot sendt 
noget til Gelsted Bladet, som han havde skrevet om sin 
barndom eller ungdom.
Karsten var en super person for Gelsted Bladet at få 
ind, da han er rigtig god til at snakke med mennesker 
og få dem til at fortælle deres historier, som så kan 
sættes i Gelsted Bladet.
Hvad synes du er det bedste ved Gelsted Bladet?
Karsten synes det bedste ved Gelsted Bladet er at det 
adskiller sig fra andre lignende blade. Det har et meget 
professionelt lay out, der er gode farver og mange bil-
leder med i bladet, som er med til at gøre det ander-
ledes. Karsten synes det er et flot blad, som man kan 
være stolt af.
Karsten synes det er meget hyggeligt at være en del af 
Gelsted Bladets bestyrelse og der er jo mange der ger-
ne vil læse Gelsted Bladet, selv om der ikke er mange 
der selv bidrager med noget til Gelsted Bladet.
Hvad er dit ”job” i bladet?
Karsten er bestyrelsesmedlem og det indebærer at han 
kommer til møderne hver anden måned og en gang 
om året får han og hans søde kone Annie en rigtig god 
middag som betaling for alt det arbejde han har gjort i 
løbet af året.
Det at Karsten er med i bestyrelsen, har bevirket at 
han er kommet til at kende nogle mennesker, som han 
måske ellers ikke ville have kendt og det synes Karsten 
er meget hyggeligt.
Karsten bidrager desuden med en masse stof til bladet.

Hvad synes du der mangler i Gelsted Bladet?
Karsten mangler selvskrevne historier fra læserne, da 
Karsten mener Gelsted Bladet blev startet og sat i ver-
den for at beboerne indenfor Gelsted området har et 
sted hvor de kan meddele sig til hinanden.
Det kunne være noget sjovt, som man har oplevet og 
derfor gerne vil fortælle andre om, eller noget som 
ligger en på sinde og man har lyst til at dele med de 
øvrige, som bor her i Gelsted.
Karsten mangler disse ting, da han synes at man 
”bare” læser i bladet, men ikke bidrager med noget.
Hvad synes du andre kan gøre for bladet?
Der mangler mennesker der vil gøre noget for Gelsted 
Bladet og vil komme med nogle input og nogle interes-
sante historier, så det er sjovt og spændende at læse.
Der er en masse der opfordrer Karsten til at skrive og 
dit og dat, men som Karsten siger: Du kan jo også skri-
ve selv, derved kommer der andre historier i Gelsted 
Bladet.
Karsten synes der er ærgerligt, at der ikke er flere som 
skriver til Gelsted Bladet om deres oplevelser. Gelsted 
Bladet er jo det sted, hvor man skal kunne meddele sig 
til hinanden.
Enhver skriver jo med sin pen og der er jo ikke noget 
der er mere rigtig end noget andet.
                                                                        DA

Vidste du at ..
BN  står for Bent Nielsen
KL   står for Karsten Laursen
SA   står for Steen Asbjørn
KH   står for Kirsten Hansen
BS   Står for Birgitte Sørensen
DA   Står for Dorte Asbjørn
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HUSK !   - Du kan altid 
finde sidste nyt og mange informationer på :  

www.gelsted.dk

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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Jul & Ballon- dame i Dagplejen. 
December er en måned der har det med at flyve af 
sted. Det gør den også i dagplejen, der er så meget vi 
gerne vil nå at lave med børnene. 
Sidst i november, starter vi med at lave de såkaldte 
hemmeligheder til mor og far  (julegaver). Alt imens vi 
øver os på alle de julesange vi nu kender, På loftet sid-
der Nissen, Nisse far & nisse mor osv. 
December er også fyldt med hygge, nærvær og sociale 
arrangementer, der bliver holdt juletræsfest, og foræl-
derkaffe eftermiddag både i Legestuen og "hjemme" i 
dagplejen. 
Vi får bagt pebernødder som kommer med hjem i fine 
glas, der bliver lavet julepynt af fødder og hænder som 
bliver til julemænd og rensdyrene.
En skøn december som alle nyder, store som små.
Men den dejlige sne måtte vi vente på. 

Da den endelig kom i januar var vi klar, der skulle laves 
snemand, og leges i sne i haven.

D.20 januar havde dagplejen besøg af en Ballon- dame 
i Legestuen en hyggelige formiddag.
Hvor alle fik sig hver en sjov ballon, en hat, et sværd, 
en super helt eller noget helt andet. 

Dagplejer Charlotte Jørgensen.

Foredrag med Lindy Aldahl
Den 12. april kl. 19:00

I Gelsted Forsamlingshus

I foredraget vil Lindy fortælle om, hvordan hans liv var 
før, han blev tilmeldt tv-programmet ”Rigtige Mænd”, 
og hvordan er det at være ”filmstjerne”. Han kommer 
også ind på hvordan hans liv er nu og hvad alt dette 
har betydet for ham.

Billetpris 130 kr.  - Der er max. 140 billetter.
Der kan købes øl og sodavand.

Rigtig god fornøjelse 

Gelsted Forsamlingshus, Kontakt: Søren Frederiksen 
tlf. 25 14 35 37 Mail. Gelstedforsamlingshus@gmail.
com

Generalforsamling
Onsdag den 9. marts er der generalforsamling i Gelsted 
Kreative Aktivitets forening i Hobbyklubbens lokaler på 
Holmegården kl. 17 Dagsorden ifølge vedtægterne
Hilsen bestyrelsen

Ekstraordinær generalforsamling
Onsdag den 9. marts kl. 18.00 er der ekstraordinær 
generalforsamling i Gelsted Kreative Aktivitets Forening 
i Hobbyklubbens lokaler på Holmegården
Hilsen Bestyrelsen
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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.
Graver Tanderup: 2179 5325
Graver Gelsted:     2341 0335
Kirkekontor:         2146 8103.

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 

Vi spiller hver mandag kl. 14:00
ved Holmegården fra midt i April                

Tlf. 28949636.    

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
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Meet the Danes i 
Husby Forsamlingshus
Alt imens politikerne konkurrerer med hinanden om at 
gøre Danmark mindst muligt attraktiv for mennesker på 
flugt, har mange af borgerne i samme land travlt med 
at prøve at vise de der trodser skræmmebillederne, at 
vi i virkeligheden ikke er så lodret ondskabsfulde som 
de folkevalgte går og tror. Et eksempel på dette var det 
netop afholdte ”Meet the Danes” arrangement i Husby 
forsamlingshus, hvor en gruppe lokale ildsjæle, anført 
af Lilian Kidmose, havde inviteret nytilkomne til ægte 
dansk kaffe og kage, og muligheden for at komme lidt 
væk fra den ensformige hverdag på asylcenteret.

Omkring 65 mennesker, fra Syrien, Eritrea, Darfur og 
Fyn, mødtes til nogle timers samvær på tværs af sprog-
lige skel. Der var både fællessang og kurdisk musik, 
og masser af bræt- og kortspil der gjorde det ud for 
smalltalk når de fælles sproglige referencer slap op. For 
os der var mødt op som repræsentanter for de indfødte 
var det spændende, og også lidt knugende, at møde 
mennesker hvis hjemby ligger få km fra Kobane, som 
medierne stopfodrede os med en stor del af 2015.

Jeg overdriver næppe hvis jeg hævder at vi alle havde 
en fin eftermiddag, hvor smil og håndslag ofte gjorde 
det ud for egentlige meningsudvekslinger, men jeg 
glæder mig nu også til at møde de nye venner igen når 
danskundervisningen har båret endnu mere frugt. Det 
var flinke folk,

Mads Syndergaard, Husby

Renovering i Gelsted Forsamlingshus.  

Gelsted Forsamlingshus har i sensommeren og efter-
året været i gang med en større energi- og almen 
renovering af flere rum. Der er gjort mere eller mindre 
noget i alle rum, på nær den lille sal.  Dette vil vi meget 
gerne vise jer.

Her er en beskrivelse af alle de renoveringer der på 
nuværende tidspunkt er udført:

Det første vi kastede os over var køkkenet og gangen. 
Her blev loft og væggene malet og køkkenet fik nye 
LED armaturer. 

Den største og mest synlige og gennemgribende reno-
vering, er sket i den store sal. Her startede vi med at 
rive loft og vægge med træpaneler ned, radiatorerne 
røg samme vej. Nu kom turen til scenen, her blev gul-
vet fjernet og døren fra den store sal blændet af. 
Nu var vi klar til genopbygning. Langsiden ud mod mar-
ken og hele scenen rundt, er isoleret og beklædt med 
gips. På loftet er der kommet troltex plader, som tager 
lyden mindst muligt, så vi forhåbentligt har bevaret den 
gode akustik der er i salen. På scenen er der lagt nyt 
massivt trægulv, som er blevet lakeret. Herefter blev 
væggene spartlet og malet hvide. 4 radiatorer, hvide 
gardiner og nye højttalere er kommet til. Loftrummet 
over storesalen er blevet efterisoleret med papiruld.

Nu gik turen til den lille mellemgang ved toiletterne og 
dame- toilettet. Her blev borten pillet af, døren til gan-
gen forsvandt og det hele blev malet hvidt og piftet op 
med genbrugsmaterialer. 



www.gelstedbladet.dk

25

Til sidst kastede vi os over herre- toilettet. 
Det gamle pissoir + fliser blev brækket op. Her er 
opsat: 2 nye pissoir som ikke bruger vand, nye fliser på 
væggene og resten er malet hvidt.

Vi i bestyrelsen, er meget stolte over resultatet, det er 
blevet virkelig lyst og lækkert, MEN vi kunne ikke have 
gjort det uden vores mange fantastiske sponsorer, som 
har lagt timer, penge og materialer i vores store pro-
jekt. Tusind tak til jer alle.

Sponsor: Michael Tayler, Rishøj A/S, Gelsted Banko, 
Gelsted Dilettant, Gelsted Tømrer & Snedker, Andersen 
og Garrett Vestfyn A/S, Smed C. Larsen, Autogården 
Gelsted IVS, Eldrup Lim, Hansens Frugt og Grønt, A/S 
Ovethi, GMF, Hotpaper, Nykredit, Asperup El.

Hvad så nu… ja… vi kunne jo læne os tilbage og lade 
tiden gå, men NEJ. Nu skal vi lige have et pusterum og 
så håber vi meget på at rejse penge til nye vinduer og 
et nyt gulv i gangen/mellemgang. De første sponso-
rere, står klar til at hjælpe, men vi har meget brug for 
flere. Sidder du der hjemme og tænker, det kunne jeg/
vi godt tænke os at deltage i, så kontakt os, vi er altid 
klar til en snak. I kan endvidere følge vores gang på 
facebook, hvor vi lægger op hvad der sker i huset.

Hilsen
Bestyrelsen, Gelsted Forsamlingshus
Mail: Gelstedforsamlingshus@gmail.com

Holmegaarden
Holmegaarden er en gammel proprietærgård fra 

slutningen af 1800 tallet. 

Igennem årene har Holmegaarden være brugt til for-
skellige ting, og inden Foreningshuset overtog hoved-
bygningen, blev den brugt til ungdomsboliger for Mid-
delfart kommune. 
Indvendigt har den været igennem så mange foran-
dringer, at der ikke er meget tilbage af den gamle gård.  
Udvendigt kan man stadig se fortidens storhed. 
Fra vores side af ønsker vi at skabe et moderne for-
eningshus, i de gamle romantiske rammer. Dvs. at vi 
udvendig vil genskabe bygningen som den har set ud 
og indvendigt kan man finde et moderne foreningshus. 
Hovedbygningen består af stue, første sal og fuld kæl-
der. 
Stue etagen. 
I entreen åbner vi op til kip, og får derved en indbyden-

de og lys entre. Ligeledes vil der være adgang til første 
sal og kælder fra entreen. 

Køkkenet skal udbygges, så det bliver muligt at afholde 
bespisning og åbne op for madlavningsforeninger. 
Samtidig er det også meningen at køkkenet skal funge-
re som et fælles mødested for de forskellige foreninger, 
man kan kalde det for en slags foreningscaf’e. 
Det store fællesrum kommer til at være et af de vigtige 
rum for foreningshuset, da det skal være omdrejnings-
punkt for forskellige arrangementer, events og udlej-
ning. 
Foreningslokalet vil blive indrettet primært som et 
kreativt foreningslokale, da foreningen Foreningshuset 
Holmegaard Kreativ Design allerede nu bruger lokalet. 
Depotrummet giver os mulighed for nemt at kunne 
opbevare stole, borde og andet der skal bruges af de 
forskellige foreninger, eller til udlejning af fællesrum-
met. Dette giver os mere fleksibilitet i brugen af de for-
skellige rum. 
I stue etagen vil man også finde et almindeligt og et 
handicap toilet. Der vil ligeledes forefindes et puslebord 
på handicap toilettet for at imødekomme småbørn. 

Første sal.
Første salen kommer også til at indeholde et stort fæl-
lesrum, hvor vi vil opstille to store faste borde. 
Primært vil vi bruge dette lokale til møder eller konfe-
rencer. Og dette rum vil også være tiltænkt til at lokke 
sponsorer og erhvervsdrivende til foreningshuset. 
Vi ser også muligheden for at bruge lokalet til undervis-
ningsbrug.  
Foreningslokale 1 har vi tiltænkt som et musiklokale 
hvor unge kan mødes og spille musik. Det er tanken 
at dette rum lydisoleres og der tages højde for at el-
installationer kan håndtere den ekstra belastning, der 
kommer fra brugen af musikinstrumenter. 
Foreningslokale 2 og 3 vil blive standard lokaler som 
kan bruges af forskellige foreninger. En foldevæg imel-
lem de to lokaler giver mulighed for at skabe et større 
fællesrum, hvis behovet skulle opstå. 
En af tankerne med Foreningslokale 2 er at bruge det 
som et børnerum. Børnerummet vil kunne bruges hvis 
medlemmerne af foreninger har deres børn med, så 
kan de sende dem op i et rum og lege. 
Der vil være 2 toiletter med bade- muligheder på første 
sal. 
Kælderen.
Kælderen skal primært bruges til opbevaring samt til 
værksteder. 
Flere af rummene bliver slået sammen for at lave et 
stort værkstedsrum. Tanken bag dette rum er at give 
mulighed for flere forskellige foreninger at bruge rum-
met til forskellige formål. En anden tanke med dette 
rum er at bruge rummet til naturskole for kommunens 
skoler. 
Adgangen til kælderen kan ske via den indvendig trap-
pe og via en udvendig rampe. Et mindre værksted ved 
rampen vil kunne bruges som cykel og knallertværk-
sted. Kælderen indeholder også et fyrrum, teknikrum 
og flere opbevaringsrum. 
I kælderen vil der også være to toiletter med bad. 

Se udkast til huset på www.gelstedbladet.dk under bla-
det.
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Foreningshuset Holmegaard.
Foreningen.

Foreningens formål er primært at udleje og bruge ejen-
dommen Holmegaard til at fremme, støtte og udvikle 
folkeoplysende aktiviteter af forskellig art samt øge 
aktivitetsmulighederne for børn og unge i Gelsted og 
omegn.
Foreningshuset skal være et sted, som nye og etablere-
de foreninger kan bruge. Og ved at samle flere forenin-
ger under samme tag vil vi kunne udnytte hinandens 
styrker og dermed skabe et stærkt netværk. F.eks. vil 
nystartede foreninger kunne få hjælp af Foreningshuset 
med vedtægter, opstart af foreningskonto, pressehånd-
tering og hvordan man afholder et arrangement. Etab-
lerede foreninger vil kunne bruge Foreningshuset til at 
skabe netværk, hjælp til fondsansøgninger og sparring. 
Foreningshuset skal favne bredt, og derfor vil der også 
være aktiviteter rettet mod sponsorer, kommunen og 
investorer. 
Vision.

Dette er bestyrelsens vision for Foreningshuset. 

• Et fleksibelt hus, hvor rummene kan bruges af for-
skellige foreninger med forskellige formål.

• Give unge som ældre et samlingssted
• Udnytte de grønne område omkring Holmegaarden.
• At etablere et kulturelt fyrtårn i den østlige del af 

Middelfart kommune.
• At styrke foreningslivet i Gelsted og omegn. 
• Være bindeled mellem foreningsliv, erhvervsdriven-

de og kommune. 

Kort beskrevet er vores vision for Foreningshuset: "Et 
hus for alle".

Huset.

Efter overtagelsen af stuehuset på Holmegården fra 
Middelfart kommune har Foreningshuset igangsat 
en stor renovering af huset. Den tager naturligvis 
udgangspunkt i de visioner, bestyrelsen har til For-
eningshuset, men også i de ønsker og behov, som 
brugerne har til huset. Det har før overtagelsen været 
indrettet med små lejligheder, der har været brugt som 
ungdomsboliger. Derfor bliver renoveringen en større 
omgang, men det giver også os mulighed for at tilpasse 
indretningen til de behov og ønsker der er. 

Økonomi.

Den daglige drift skal finansieres af brugerne af huset, 
sponsorer, udlejning af lokalerne til forskellige arrange-
menter og ved afholdelse af forskellige events og arran-
gementer. 
Til renoveringen og istandsættelsen af huset, vil der 
blive søgt fonde, sponsorer og afholdt støttearrange-
menter.  

Tidsplan.

Interessen for foreningshuset har lagt et uventet pres 
på vores arbejde med renoveringen af huset. For-
eningshuset har således allerede hjulpet to foreninger i 
gang, og en tredje er på vej. Samtidig har vi fået flere 

henvendelser fra folk, der ønsker at bruge huset til 
bryllup, konfirmation, international rollespilsevent og 
meget andet. 
Vi forventer, at vi allerede i starten af maj kan tage de 
store fællesrum i brug, forudsat at vi finder de nødven-
dige økonomiske midler dertil. 

Opfølgning.

Løbende vil vi dokumentere de fremskidt, der sker i 
huset. Og vi vil bruge lokale og sociale medier til at 
gøre opmærksom på de ting, der sker. Her vil vi også 
nævne de sponsorer og fonde, der støtter Forenings-
huset, om det måtte være i form af penge, materialer 
eller arbejdskraft. 
Som en del af opfølgningen vil vi også lave evaluering 
af de ansøgninger og arrangementer vi laver. Dette er 
med henblik på at forbedre både ansøgninger og arran-
gementer. 

Samarbejdspartner og opbakning.

Frivillig arbejdskraft er en stor del af drivkraften i reno-
veringen af Foreningshuset, men også forskellige virk-
somheder har på nuværende tidspunkt allerede støttet 
Foreningshuset: 

Malermester A. Clausen fra Aarup har doneret 
maling og lærling.
Fjordhauge's Arkitekt & Ingeniørfirma er byg-
ningsrådgiver og arkitekt på projektet.
Vestfyns Betonboring er koordinator for renove-
ringen af huset. 
Middelfart Industriforenings Fond har i 2015 til-
delt  50.000 kr til Foreningshuset. 
Private sponsorer har doneret over 15.000 kr til 
driften af Foreningshuset.
Super Brugsen Gelsted
Fotomanden.com har hjulpet med billed- og film-
dokumentation.

Den lokale opbakning til Foreningshuset er bred, og 
vi har i 2015 trukket arrangementer fra Odense ud 
til Gelsted. En kunstskole fra Odense afholdt således 
i juni deres årlige udstilling i Foreningshusets lokaler. 
Det trak  besøgende fra lokalområdet men også fra det 
øvrige Fyn. Derudover blev der afholdt et rollespilsar-
rangement også i juni, og pga. det gode samarbejde 
med os har arrangørerne valgt, at de igen i 2016 vil 
afholde et arrangement. De har også anbefalet For-
eningshuset til andre arrangører, som lige nu arbejder 
på at flyttet et internationalt rollespilsevent til For-
eningshuset. 
Udover de samarbejdspartnere som er blevet nævnt 
her, har vi også fået et godt samarbejde med lokala-
viserne Melfarposten og Ugeavisen Vestfyn, hvor vi så 
ofte som muligt forsøger at fortælle den positive histo-
rie.

Kontakt.

Man kan følge Foreningshuset på www.Facebook.com/
foreningshuset.holmegaard/ eller www.gelsted.dk/
foreningshuset-holmegaard/
Ønsker man at skrive til os kan man gøre det på for-
eningshuset@gelsted.dk eller holmehuset@gelsted.dk. 
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Foreningshuset Holmegaard
Undskyld vi larmer.
I lang tid har det larmet og støvet oppe fra Forenings-
huset, hvor de frivillige, trofast hver torsdag aften og 
de fleste lørdage, har knoklet med at rive ned og rydde 
ud. De to store fællesrum som skal være centrum for 
mange af Foreningshuset kommende arrangementer 
står nu tomme hen. I kælderen er væggen mellem to 
små rum blevet væltet for at gøre plads til det nye fyr-
rum, og gulvet er blevet hakket op. 

Det er ikke kun i Foreningshuset der er blevet knoklet. 
At forvandle ungdomsboliger til et Foreningshus, kræ-
ver også arbejde med byggetilladelser, fonds ansøgnin-
ger, projektbeskrivelse og meget andet administrativt. 
Når Gelsted Bladet udkommer skulle vi gerne have 
fået vores byggetilladelse og nye sponsor kommet til. 
Det betyder at vi snart skal til at bygge op igen, og det 
glæder vi os til. 

Vi kan ikke gøre det alene. 
Uden opbakningen fra lokalområdet kommer vi ikke 
langt. Derfor er det også dejligt, når vi kan mærke den 
store opbakning der er til Foreningshuset og de frivillige 
som knokler i huset. Når nogle af de frivillige knokler 
med fondsansøgninger, dukker der folk op med nybagte 
boller. Eller når der skal fjernes murbrokker fra kælde-
ren, kommer en af byens erhvervsdrivende til undsæt-
ning med et transportbånd. 

Den opbakning er guld værd og vi sætter stor pris på 
den. Den er også med til at gøre arbejdet sjovere og 
lettere. For når man skal ud og snakke med fonde, 
kommune og sponsor er det altid en bonus at have stor 
lokal opbakning. 

Kom og vær med.
Hver torsdag aften kl. 19.00 mødes flere frivillige i 
Foreningshuset, hvor vi arbejder og hygger. Alle er vel-
kommen til at kigge forbi, ung som gammel. Man behø-
ver ikke være den store håndværker for at være med. 
Vi har plads til alle og der er altid noget at lave, ellers 
kan man altid få sig en snak. 

Åbent hus.
Søndag d. 28 februar holder vi åbent hus, fra kl. 12.00 
til kl. 16.00. Vi gerne vil invitere alle til at komme og se 
hvor langt vi er nået med huset. Her er der også mulig-
hed for at komme med forslag eller idéer til hvordan vi 
kan bruge Foreningshuset. 

Vi tænder op i grillen så man kan købe sig en pølse 
og være med til at støtte op omkring Foreningshuset. 
Super Brugsen har været så flinke at sponsorere pølser 
og brød, så alt salget af pølser går direkte til Forenings-
huset. 
                                            Morten Thomsen 

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 !

Har du set   GelstedBladets hjemmeside, 

med mange gode links.

www.gelstedbladet.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 - Tirsdag d. 29/03- 2016 -  Kl. 18:00

P e r s o n l i g  o g  
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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.rishoejas.dk

Støt vore 
annoncører, 
-  Handel lokalt !

Fra 19/11 - Algade 4
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Der finder du mange nyttige links !


