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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   Bestyrelses medlem            Tlf. 2615 2928
Lone Warren               Suppleant         Tlf. 6116 1115
Anne Marie Petersen   Suppleant         Tlf. 6449 2454

Deadline næste nummer:
Mandag  21 - 11 - 2016

Forbehold for trykfejl.

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

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.

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v.
Hvad sker der i fremtiden hos jer ? Hvad har I af aktiviteter på 
programmet ? Hvis I sender jeres planer, og hvad der nu ellers sker 
hos jer lidt ud i fremtiden, bringer vi det gerne her i Gelsted Bladet, 
og for at støtte økonomien er det gratis !

Så fat tastaturet og få sendt jeres aktivitetsprogram til : 
post@gelstedbladet.dk 

Så bringer vi  det i bladet   - (hvis pladsen tillader)
Vi vil selvfølgelig også gerne skrive om nylige arrangementer I har 
afholdt, og I må meget gerne medsende billeder fra arrangementet.

Har du startet ny firma, lavet noget nyt i det gamle, send historien til 
os, det er gratis reklame !
Skriv og send inden det er for sent, husk ”deadline”

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

Har du set   GelstedBladets hjemmeside, 

med mange gode links.

www.gelstedbladet.dk

Frisørsalon Klippehulen 
v. Jane Stimose 

Grønnegade 2 - Gelsted.

Åbningstider 
mandag: 9-20
tirsdag: 9-16 

onsdag: 11-18  
fredag kl. 9 til 16. 
Torsdag lukket.          

Mobil tlf. nr. 41562674 

Malerfirmaet 
Andersen/Garrett Vestfyn A/S

Tårupvej 45
5591Gelsted

Tlf. 21698784 
 andersenmaler@gmail.com

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.  
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Langelandsvej 6, 5500 Middelfart

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

Så sker der noget igen i Gelsted
Denne gang er det ikke  noget der vækker den 

store glæde

Vores containerplads er i kommet i fare for at skulle 
lukkes,  - det er en "skidt" ide´ man der har fået.

Gelsteds container er en plads der fungerer med et 
personale der sætter en ære i at tingene bliver gjort 
rigtigt, både miljø men også økonomisk korrekt. 
Der kan altid blive plads til forbedringer med evt. flere 
fraktioner, anden måde at sorterer på, men det er vi 
da helt sikre på at personalet også kan håndtere.
En plads uden opsyn er helt ude i hampen så ved vi 
da alle hvordan der kommer til at se ud både på plad-
sen og omkring Holmegårdsarealet
Især det sidste vil vi fra Genbrugsbutikken ikke synes 
om, da alt det man ikke kan finde ud af at læsse af på 
pladsen, så vil være læsset af hos os hvis pladsen er 
ubemandet.

Genbrugsbutikken har altid været en "strøgbutik".
Også da den blev drevet af kommunen, forstået på 
den måde at når borgerne skal på containerpladsen så 
stopper man lige ved butikken for at høre om noget 
kan bruges eller for at gå ind og gøre en god handel.

Dagligdagen for Genbrugsbutikken vil bliver noget 
anderledes, samtidig vil driftomkostningerne stige hvis 
pladsen lukkes eller der bliver færre fraktioner, for så 
skal vi til at bruge flere penge og tid til at transportere 
tingene til Ejby.
Set ud fra Genbrugsbutikkens side bliver det svært at 
"miste" strøgkunder" og at øge driftomkostningerne.
Der vil så ikke kunne blive afsat flere penge til lokal- 
foreningerne i nærområdet, - tværtimod færre og 
det var jo ikke det der var meningen med at være" 
støtteforening"  til alle de andre foreninger, så vi fra 
Genbrugsbutikken vil hermed bede politikere samt 
embedsfolk, om endnu engang at tænke på at vi også 
er en del af Middelfart kommune. 

Vi har fuld forståelse for alt det nye omkring miljø, 
og arbejdsforhold, men en løsning er måske færre 
åbningsdage, og få pladsen up to date, så vi alle ikke 
skal bruge tid og penge på at køre til Ejby. 
Fra butikkens side vil vi da også gerne være med til 
at skabe gode forhold for borgerne og vil dermed da 
også gerne være en del af pladsen på den ene eller 

anden måde, så vi håber da at kommunen kan bruge 
vor fremstrakte hånd til et eller andet
Vi  ser frem til en løsning der tilfredsstiller alle parter i 
denne sag.
Med venlig hilsen 
Erik Larsen,  formand for Genbrugsbutikken Gelsted

Informationsmøde fra 
vandværkerne i Gelsted området.
I Lunghøj Vandværk, Gelsted-Taarup Vand samt Gel-
sted Vandværk, der forsyner Gelstedområdet med 
vand, arbejdes der på en sammenlægning af vand-
værkerne. 

Bestyrelserne i de 3 nævnte vandværker har siden 
2013 arbejdet med en sammenslutning af vandvær-
kerne med henblik på fælles drift og på sigt et nyt 
vandværk.

Bestyrelserne for Lunghøj Vandværk, Gelsted-Taarup 
Vand samt Gelsted Vandværk, indbyder til et informa-
tionsmøde på Gelsted Kro, den 2. november 2016, kl. 
19.30, hvor vi oplyser om baggrunden for vores anbe-
faling af en sammenlægning. 
Mødet er kun til information for forbrugerne. Der kan 
IKKE træffes nogen afgørelse denne aften, da den 
endelige afgørelse kun kan ske på en ordinær og evt. 
ekstraordinær generalforsamling i hvert enkelt vand-
værk.

Lunghøj Vandværk, Karl C. Knudsen
Gelsted-Taarup Vand, John Trædholm
Gelsted Vandværk, Mads H. Christoffersen

Vigtigt: Klip denne ud og gem.
Hvis du ikke har modtaget 

Gelsted Bladet, skal du ringe på 
Tlf. 70 10 40 00. og klage.



www.gelstedbladet.dk

4

Der saves igen i træ på Hylkedamvej.
Når man for 65 år siden gik igennem værkstederne på 
Tornhøj møbelfabrik her i Gelsted, hvor min far savede, 
høvlede og pudsede træ til møbler, lugtede det af varm 
snedkerlim og træ overalt. Her, hvor jeg i dag går gen-
nem værkstederne, hvor Carl Hansen & Søn producerer 
deres kendte designmøbler, skal jeg helt hen og holde 
et stykke træ til næsen for at spore en lugt af, hvad der 
holder 220 mennesker beskæftiget i Danmark og 300 
på verdensplan. Ventilation og rengøring er så effektiv, 
at luften er ren og man kunne spise af gulvet, om man 
vil. Det så jeg dog ingen gøre.

Adm. Direktør og ejer Knud Erik Hansen, der i sagens 
natur ellers er en meget travlt optaget mand, har efter 
en aflyst aftale fået plads i sin kalender til på en venlig 
og kompetent måde at vise mig rundt i produktionen, 
hvor der fremstilles møbler designet af 12 forskellige 
danske designere, hvoraf Wegner vel er den, Carl Han-
sen & Søn er mest kendt for.  

Han fortæller engageret og varmt om både produkter 
og produktionsmetoder. Der er 120 – 130 ansatte, der i 
tre skift hver dag forvandler den bedste kvalitet af træ 
(kun kernetræet kan bruges) til møbelstel. Mest dansk 
eg, men også en del bøg og lidt valnød bliver til møbel-
stel, der siden ender med at blive færdige borde, stole 
og lænestole af designere som Hans J. Wegner, Ole 
Wanscher, Kaare Klint m.fl.. I alt som allerede nævnt 
12 navne, som man kan gøre sig bekendt med på sitet: 
http://www.carlhansen.dk/designere/.
Hele området giver indtryk af et godt arbejdsmiljø. Og 

Knud Erik nævner da også selv, at der lægges vægt på 

alle kan have det godt med deres arbejde. En kraftig 
udsugning sørger for godt indeklima, kantinen er nyligt 
renoveret og blevet et behageligt rum at holde pause 
i. Og firmaet har egen massør. Faktisk så jeg på hele 
rundvisningen kun glade ansigter. Og jeg tror ikke, det 
udelukkende skyldtes, at besøget fandt sted på slutnin-
gen af dagholdets vagt. 

I 2011 havde Carl Hansen & Søn 107 ansatte. I dag 
er der ansat 300 personer. Heraf de 220 i Danmark. 
80 procent af salget eksporteres til det store udland. 
I 2014 omsatte firmaet for 286 mill. kr. I 2015 var 
omsætningen steget til 366 mill. kr.. Knud Erik forven-
ter i år yderligere vækst til 420 mill. kr.. Og den halve 
milliard påregner han at nå i 2017.

Virksomheden er 108 år gammel. Hvad skyldes en 
sådan succes for en over 100 årig? Hårdt arbejde 
svarer Knud Erik. Og gode produkter. Der gås ikke 
på kompromis med kvaliteten og kun det bedste er 
godt nok. F. eks. er råmaterialet naturligvis vigtigt. 
Derfor har der kun været brugt dansk træ. For tiden 
må virksomheden dog se sig om på andre markeder. 
I Danmark er der tale om nogle skovfredninger som 
kan medføre besvær med tilstrækkelige leverancer på 
sigt. Under mottoet ”rettidig omhu” er der derfor opkøb 
af træ i Ungarn og Estland. Det er ikke, kan jeg høre, 
Knud Eriks ønskedrøm, men for ham en uomgåelig 
nødvendighed at afsøge markederne. For træ skal man 
bruge, hvis man vil lave møbler. Og det skal være kva-
litetstræ, når det skal være kvalitetsmøbler. 

I alt 4 virksomheder har Carl Hansen & søn opkøbt de 
seneste år. Det er gjort for produkternes skyld. Det er 
gjort, når der kan ses en positiv synergieffekt mellem 
produkterne. Der produceres herefter i dag kun i Gel-
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Støt vore 

annoncører, 
-  Handel lokalt !

    

      

Alt i hjemmeslagtning, 
pålægsfade og lækkert 

kød

sted og i Årup. Alle færdige varer lagerføres i Gelsted. 
Og snart vil produktionen fra Årup blive flyttet til Gel-
sted. Knud Erik forventer ud over det at tilføre endnu 
mere beskæftigelse til adressen. 

Carl Hansen & Søn har siden 1908 været en ren møbel-
fabrik. Efter Knud Eriks mening er det ikke sikkert, det 
skal blive ved med at være sådan. Skal man tro ham, 
og det gør man nok klogt i, når det gælder de her ting, 
ønskes der ofte en totalleverandør, når et stort hotel 
skal bygges et sted i verden. Carl Hansen og Søn skal 
altså kunne levere andet og mere end møbler. F.eks. 
tæpper. Alt det betyder, at når Knud Erik ser tre år 
frem, ser han behov for mere plads i Gelsted. Derfor 
har han købt resten af Gelsted Erhvervspark af GMF 
Holding med overtagelsesdato den 1. januar 2017. 

Da Knud Erik gik med planer om at bygge i Årup for at 
få mere produktionsplads, blev han ringet op af Frank 
Petersen fra GMF Holding. De to blev enige om, at det 
var lettere og bedre for Carl Hansen & Søn at flytte til 
en del af Gelsted Erhvervspark. Bygningerne passede 
perfekt til møbelfabrikkens planer og skønt Knud Erik 
ikke før Franks opringning kendte noget til hverken 
Gelsted eller Hylkedamvej, føler han sig i dag særdeles 
godt tilpas på stedet. ”Jeg føler, virksomheden er blevet 
godt modtaget af folk her omkring,” siger han, ”Og det 
kan jo også skyldes, at området allerede har været vant 
til at have en fabrik her på stedet i mange år,” fortsæt-
ter han. ”Det er en smuk egn og den ligger centralt 
placeret. Det er tæt på motorvejstilslutning og der er 
togstation. Det burde ikke være svært for folk at slå sig 
ned her.”

Nu har virksomheden afdelinger i Gelsted, København, 
Oslo, London, Milano, Tokyo, Hong Kong, New York og 
Los Angeles. Hovedkvarter for marketing er i Køben-
havn. Der er showroom i København, New York, Los 
Angeles, Tokyo, Milano, Oslo og London. Men hoved-
sæde, produktion og det samlede færdigvarelager er 
på Hylkedamvej 77-79, 5591 Gelsted. Denmark. Knud 
Eriks telefonsamtale med Frank bragte Gelsted tilbage 
på verdenskortet. Tak for det til jer begge.

Lad os ønske Carl Hansen & Søn, alle ansatte plus alle 
de der kommer til i fremtiden og Knud Erik Hansen held 
og lykke med de dristige og flotte planer. 
                                                             Karsten

NKT orkestret i Gelsted
Traditionen tro har NKT orkestret besøgt 

Gelsted plejecenter. 

Desværre var vejret for ustabilt til at det kunne foregå 
i haven, som det ellers ofte har gjort, så man måtte 
rykke indenfor, hvilket nok har ærgret naboerne der 
ellers havde fået gratis koncert. 
Der var mødt rigtig mange op til arrangementet ikke 
kun beboerne, men også mange der kom fra omegnen. 
Der blev serveret kolde drikke i pausen, det var en 
gruppe af hjælpere, der altid møder op når der sker 
noget på hjemmet der sørgede for det. 

Orkestret spillede godt med nedsat lyd, og det blev 
nydt i fulde drag.
                                                                KH
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Psykolog åbner klinik i Hjorte. 
Efter en veloverstået uddannelse som psykolog slår 
Hanne Groth dørene op for klienter i sin nye klinik i 
Hjorte udenfor Gelsted. Hanne Groth har en længere 
række uddannelser bag sig, blandt andet som zonete-
rapeut, NLP-terapeut, og antroposofisk heilpraktiker og 
kan ny tilføje en titel som psykolog.

Hanne Groth tilbyder en kombination af psykolog-
samtaler og antroposofi til sine klienter og gør brug af 
samtaleteknikker, som er klient-centrerede. Det vil sige 
at hun sætter klienten i centrum for hele behandlingen 
og forsøger at finde frem til ”kernen” i dette menneske. 
Hun ser mennesket som et holistisk væsen som består 
af både krop, sjæl og ånd. 

Der arbejdes med såkaldt biografiarbejde, hvor klien-
tens liv inddeles i 7-årsperioder. ”Vi gentager hændel-
serne i vores liv i forskellige perioder og såfremt der 
ligger noget sjæleligt ubearbejdet på et tidligere 

udviklingstrin, vil dette vise sig igen på et bestemt tids-
punkt, senere i livet”, fortæller Hanne Groth.  Der bliver 
dog altid taget udgangspunkt i klientens liv og udfor-
dringer lige nu, ligesom der arbejdes med klientens res-
sourcer og på at fremme disse. 

Behandlingerne tager udgangspunkt i såvel de teorier, 
som der blev undervist i på universitetet og den antro-
posofiske baggrund. Én af de mest anvendte teorier er 
ACT som er en åndelig, humanistisk model. Antroposofi 
er en evidensbaseret teori, som bruges meget i eksem-
pelvis Tyskland, Frankrig og England, men som endnu 
ikke er så udbredt i Danmark. Antroposofien ser ander-
ledes på eksempelvis årsagen til angst, depression, 
personlighedsforstyrrelser og lidelser som for eksempel 
OCD. Forskellen ligger i at man her ikke ser det som 
kun som en forstyrrelse i hjernen, men at der tillige kan 
være tale om en ubalance i organerne. Organerne ses 
som sæde for og instrumenter for forskellige dele af 
menneskets sjæleliv. Med homøopatisk antroposofisk 
medicin kan man tilsætte noget til samtaleterapien, 
som tilsammen får en meget dybtgående virkning. 

Hanne Groth lægger vægt på at terapien er praktisk og 
nyttig og noget klienten kan gå ud og bruge i sin hver-
dag. Hun arbejder sammen med klienten om de foran-
dringer, der skal ske og der bliver givet ”hjemmearbej-
de” for.  Klienterne får konkrete redskaber til, hvordan 
de skal komme videre med deres liv. 

Danske Seniorer Gelsted 

Afholder bankospil tirsdag den 1 november Kl. 14.00
på Gelsted Plejecenter
Mange fine præmier

Alle er velkommen
Hilsen Danske Seniorer Gelsted.

Den kedelige nyhed
Syng sammen i Gelsted forsamlingshus SLUTTER. 
Tak for godt samarbejde. 
                                  Venlig hilsen Ellen og Kjeld.
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Vi udfører alt i tømrer-
og snedkerarbejde

samt løser
specialopgaver

og totalentrepriser...

www.lebaek.dk

Gelsted Kro inviterer til

J U L E F R O K O S T
lørdag den 26. november kl. 17.30

Gelsted Kro og Hotel

TRADITIONEL DANSK 
JULEBUFFET
Invitér vennerne, naboerne eller dine medarbejdere 
til årets fest..

Pr. kuvert ekskl. drikkevarer   325,-
Festen holdes i Gelsted-Hallen - www.ejby-hallerne.dk

Søren Mandrup Unplugged 
spiller under middagen

Billetter skal forudbestilles på tlf. 6449 1068 eller mail: hotel@gelstedkro.dk

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

Foto: Per Morten Abrahamsen

Stand-up’er Uffe Holm står 
for underholdningen

100 års fødselsdag i Gelsted!
Den 30/11, fylder fhv. smedemester Agner Pedersen 
100 år. – Han er født i midten af en søskende flok på 
10, hvoraf kun han og en søster er tilbage. 
Agner klarer sig trods alderen godt, men desværre pt. 
dæmpet ned, gr. defekt stemme, og kan slet ikke for-
tælle det han så gerne vil. 

Agner er en meget vidende mand, og benyttes stadig af 
vandværkets folk, når ikke de kan finde ældre vandled-
ninger. 

På hans adresse startede hans farfar i 1876 en smedje 
i en af husets nuværende stuer.  Altså for 140 år siden. 
Han er således tredje generation som smed i Sønder-
gade 13 i Gelsted, hvor han stadig bor. 
Det er hyggeligt at høre hans fortællinger om alt det 
gamle, som f.eks. at han var opkræver for vandværket, 
og pengene var små, og hvordan nogle bestemte folk 
kunne skælde ham ud, når han kom og skulle hente 
penge. I et halvt hundrede år var han vandværkpasser, 
eller mere moderne sagt driftsleder. 
I 1960 blev han fjernvarmemester, som dengang var 
sort arbejde, da der blev fyret med noget der lignede 
tjære, og kedlerne skulle renses hver uge, og det var 
nattearbejde. 
Senere udvidede hans virke sig til dagligt, at tilse og 
passe alle kommunens rensningsanlæg, så han fik 

efterhånden nok at se til, tillige med sin smedeforret-
ning, der så selvfølgelig havde nogle smedesvende.
 I 1963 blev alle de gamle smedelokaliteter for små, 
og revet ned, og et nyt værksted blev bygget. I 1968 
valgte Agner at fortsætte med vand, varme og rens-
ningsanlæggene, og overgav smederiet til en datter og 
hendes smedesvend, som så blev fjerde generation i de 
efterfølgende 33 år,– ja indtil 2001, og afhændet grun-
det alder. 
Da Agner jo har en huskesans uden lige, har lokalarki-
vets Hans Jensen og Agner haft megen nyttig snak, og 
tilført personnavne – årstal m.m. til arkivet, fra tidligere 
tider. 
Vi ønsker Agner tillykke, og en god festdag, hvor familie 
og venner mødes på kroen.                              bn
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Gelsted Foderstof
Værkstedsvej 5
5591 Gelsted

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

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

 
Vi reparerer også din bil 

 
Husby Auto Storegade 23 
5592 Ejby - Tlf. 64781446 

Rollespillerne indtog Gelsted
Omkring 200 rollespils -arrangører, var i weekenden 
d.16 til d.18 september samlet i Gelsted. 
Det var Gelsted skole og Gelsted hallen der lagde loka-
ler til Landsforeningen Bifrosts årlige Forum. I løbet af 
weekenden blev der afholdt flere workshops, foredrag 
og sociale arrangementer. 

Det var Foreningshuset Holmegaard der i første omgang 
hørte at Bifrost ledte efter en forening i Middelfart, der 
ville hjælpe dem med at afholde Forum. Det var Bifrosts 
tanke at Forum skulle afholdes i Middelfart, men efter 
at Morten Thomsen fra Foreningshuset havde snakket 
med Bifrost og overbevist dem om at vi I Gelsted kunne 
levere nogle bedre rammer end Middelfart, blev det 
aftalt at man skulle arbejde på at få Forum til Gelsted. 

Det blev aftalt at Foreningshuset skulle sørge for kon-
takten til de lokale og stille med frivillige til baren 
under Forum. Til gengæld, ville Bifrost så handle lokalt 
og halvdelen af overskuddet fra barsalget ville blive 
delt mellem de foreninger der hjalp til. Sammen med 
Foreningshuset Holmegaard, hjalp spejderne i Husby, 
Tanderup og Gelsted samt GGIF gymnastik udvalg 
med til at stå i baren og servere mad for deltagerne 
på Forum. Men det var ikke kun foreningerne der var 
involveret i samarbejdet. Super Brugsen i Gelsted, Ejby 
Hallerne, Gelsted Kro, Gelsted skole og Middelfart kom-
mune var også med til at løfte opgaven at skabe de 
gode rammer for Forum. 

Efter arrangementet havde deltagerne og Bifrost kun 
rosende ord omkring Gelsted og den opbakning der 
havde været. De følte sig virkelig velkomne og impo-
neret over den velvilje til at bakke op om arrangement. 

Forum gav også et overskud til foreningerne på næsten 
7000 kr. som bliver delt mellem spejderne, GGIF og 
foreningshuset

Sangaftener i Husby Forsamlingshus.

De sidste 7-8 år har vi i Husby Forsamlingshus afholdt 
sangaftener med fællesspisning. Vi starter kl. 18.00 
med spisning – en hovedret kreeret af chefkok Anni 
Hansen med efterfølgende kaffe og kage. Prisen har vi 
gennem alle årene kunnet holde på 50 kr.
Efter spisningen er der fællessang, hvor Lilian Kidmose 
og undertegnede har udvalgt et antal sange, som vi 
akkompagnerer til. Fremover vil det også være muligt 
for deltagerne ved tilmeldingen at foreslå en sang ger-
ne i forbindelse med en oplevelse eller en lille historie. 
Der kommer som regel 40-50 til disse aftener.
Datoerne for den kommende sæson er:
Mandag den 3. okt. - Tirsdag den 6. dec. (julefrokost)
Onsdag den 11. jan. -Torsdag den 9. marts
Derudover afholder sognepræst Vita Andreasen sangaf-
ten i Udby Kirke torsdag den 3. nov. i forbindelse med 
”Syng dansk ugen,” og sognepræst Dorthe Stæhr Niel-
sen afholder sangaften i sognehuset i Tanderup onsdag 
den 8. febr.
                                                                       Andreas Feirup

JULE- marked
Centerrådet i Gelsted

Afholder Julemarked lørdag den 26 november 
kl. 10.00 – 13.00

På Gelsted Plejecenter.

Der vil være salg af grønt til indendørs 
og udendørs m.m.

Der vil også være tombola med gode præmier.
Der vil være mulighed for at købe en varm ret

eller gløgg og æbleskiver.
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Støt vore 
annoncører, 
-  Handel lokalt !

Psykolog Hanne Groth

Tlf. 20 23 18 00 - www.hannegroth.dk
Assensvej 50 - 5591 Gelsted

Psykolog Hanne Groth

Psykolog Hanne Groth

Psykolog Hanne Groth

Professionel psykologhjælp
Behandling af børn og voksne
Ingen ventetid

Arbejdsdag i Pytten.
En stor tak til de forældre der mødte op til arbejdsdag i 
Pytten fredag den 23. september fra kl. 15-19. 

Der blev svedt og arbejdet hårdt i det dejlige vejr. 
Træværket blev malet, sandkassen blev repareret, der 
blev sat hegn op langs vejen, bedene blev ordnet og 
der blev fældet træer og meget mere. Arbejdsdagen 
sluttede med en dejlig middag som forældre og perso-
nale havde lavet i fællesskab. 

En vellykke arbejdsdag, som vil blive en tradition frem-
over.  

Endnu en gang skal der lyde en stor tak til de forældre 
der mødte frem. 

Mvh personalet i Pytten.

Efterårsprogram for Hobby-klubben -  

En kreativ klub for børn og unge.

Foreløbigt program, ændringer kan forekomme.
Mødedag : Onsdage fra kl. 15.30 – 17.30

Uge 43: Halloween Tema – vi laver græskar og uhyg-
geligt pynt til værelset. 

Uge 44: Æsker – vi folder/fletter gaveæsker- eller 
æsker til opbevaring af små skatte....

Uge 45: Accessories – Det kunne være knyttede arm-
bånd, halskæder og bælter – eller måske en taske

Uge 46: Leg med farver – vi prøver forskellige teknik-
ker af – bla. arbejder vi med voksmaling og akvarel-
farve. Vi laver billeder eller kort ud af vores motiver

Uge 47: Glaskunst – her arbejder vi med koldglas. Vi 
skærer og farver glas, som efterfølgende brændes ved 
800 grader.

Uge 48 – 49 – 50 : Står i Julens tegn...
Vi laver juledekorationer – julepynt i karton – anderle-
des julepynt – Julegaver – til -og fra kort.... og meget 
meget andet...

Vi mødes første gang onsdag den 26. oktober – Kol-
dinghave 14, 5591 Gelsted 
Yderligere information samt tilmelding : 
Liselotte – telefon 27580591

Fik du ikke Gelsted Bladet? 

- Så ring til Tryksagsomdelingen, 
på Tlf. 70 10 40 00, og opgiv din adresse med 
gade og nr. 
- Alle i området skal have bladet, det er ikke en 
reklame.
Vi har oplevet, at nogle omdelere har taget fejl og 
troet det var en reklame. - Derfor er det bedste 
man kan gøre at ringe til omdelingen direkte.
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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

Bedemand Brink
ved Peter Brink

Sønder ade 33

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

Her lidt for kommunalbestyrelsen at overve-
je, vedrørende bevaring af genbrugspladsen!
Der tales om evt. flytning af pladsen, over til Ejby, 
Hvorfor dog det, spørger vi så dem som bestemmer, 
(kommunalbestyrelsen) og svaret er at pladsen er ned-
slidt. 
Vi er mange her, som kommer på pladsen, og finder en 
veldreven plads, med få fejl, måske et par huller i ind-
kørslen, som hver dag belastes af store og små køretø-
jer, og helt uden problemer.     
Alt synes at være på plads, og brugeligt. Måske sænk-
ning af containere til beton og andet tungt bygnings-
affald, der måske kan laves for 50.000 kr, i stedet for 
mange millioner til en flytning. - 
Det kunne være en forbedring, og blive årsag til andre 
goder i vores område 
Her er god plads til aflæsning, og kolliderer ikke med 
lastbilerne der henter containerne. Ligesom Ejby bor-
gere er glade for at komme og læsse af her, er vi glade 
for at kunne køre til Ejby, til deres specialbutikker, som 
vi ikke har her. 
Derfor kære beslutningstagere. Kom herover og se 
vores gode genbrugs plads, og beslut ved selvsyn, at 
nedslidt ikke betyder ubrugeligt, - I samarbejde med 
de andre genbrugspladser, kan man måske sænke 
åbningstiderne og fordele pasning af pladserne.
Vi her i Gelsted mener vi efterhånden har fået taget 
meget fra os, efter vi blev en stor Middelfart kommune, 
og nu syntes vi at være nået grænsen, og håber at de 
af vore ikke i Gelsted området boende politikere, vil 
støtte vore lokale politikere og os, og bakke os alle op, 

så vi kan fortsætte med den vigtige servicering for Gel-
sted og omegn.                      
Jeg er bekendt med EU krav om yderligere sorterin-
ger, som vi nok skal høre efter, og som vel også er 
besluttet, men hvordan det kan regnes ud til at koste 
så mange millioner?  - Kan vel være en fejlkalkyle, 
og overvej venligst evt. andre forslag, for at vi kan 
beholde vores gode genbrugsplads med bemanding og 
åbningstid efter behov, og fortsat kan levere genbrugs-
ting ind til vores store gode genbrugsbutik på vej ind til 
pladsen, hvor alt sorteres - renses – vaskes af frivillige, 
og gøres salgsklart til de ventende kunder. Evt. ophør 
vil blive et savn for Gelsted by og alle foreningerne, 
som nyder godt af butikkens overskud.-  
Så bevar venligst nuværende funktioner, og selvfølgelig 
med nødvendige reduktioner af åbningstiderne. - 

Med venlig hilsen på vegne af Gelsted og omegns bor-
gere                                                Bent Nielsen 

Genbrugspladsen i Gelsted
Vi tilslutter os indlæggene fra vore to bysbørn, 

Flemming Enevoldsen og Bent Nielsen,
vedr. Genbrugspladsen i Gelsted. 

Det er et utroligt regnestykke, der er omtalt i Fyens 
Stiftstidende ang. en mulig renovering af kommunens 
genbrugspladser. 
Der investeres 28 millioner kr. for at opnå en årlig 
besparelse på 1 million kr. Det lyder helt forrykt, hvis 
det er rigtigt.
Et ordsprog siger, at ”der er sjældent røg af en brand, 
uden at der er ild”. Pønser kommunen på at lukke vores 
genbrugsplads i Gelsted, så vi måske skal køre til Ejby 
eller længere?
Alting skal helst flyttes mindst til Ejby, f.eks. ødelagde 
man vores skole ved at lægge de tre ældste klasser til 
Ejby Skole, så Gelsted uvilkårligt bliver mindre attraktiv 
at bosætte sig i, og skolebørnene må cykle ad en farlig 
vej uden cykelsti igennem Kingstrup.
Lægehuset forsøgte kommunen også at flytte. Det blev 
heldigvis ikke tilfældet.
Kommunalvalget nærmer sig, og borgmesteren 
stiller op til endnu en periode. Hav det i tankerne, 
Gelstedborgere!

Alice og Ernst Lund
Lundevej 5, 5591 Gelsted
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Man-fredag 8-19.    Lør-Søndag 8-18 

Du finder vores annonce i Ugeavisen Vestfyn hver uge

Til baby

- til mor

VORES BABYPAKKE 
ER OGSÅ EN MORPAKKE

Vores nye babypakke er fyldt med lækre Änglamark produkter
 til både mor og baby. Faktisk er den så god, at den koster 220 kr. 

Med mindre du er medlem. Så er den gratis. 
Bestil den og bliv medlem på superbrugsen.dk/baby.

GRATIS
FOR 

MEDLEMMER
Læs mere på 

superbrugsen.dk/baby

Der tages forbehold for evt. trykfejl !
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Geoteknik og Miljøopgaver, så er det Boreteknik A/S                                     
I Gelsted udføres der klargøring af jordprøveanalyser,

efter prøver hentet op rundt omkring i Danmark.
 - Se Boretekniks hjemmeside, www.boreteknik.dk

Kontakt Boreteknik A/S, Koldinghave 18, 5591 Gelsted 
Benjamin mobil nr.:29 40 75 87 - Arne mobil nr.:22 10 72 84

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

Sensommer i dagplejen.
Vejret er stadig super skønt, og onsdag d.7/9 havde 
dagplejen fernisering i Legestuen i Gelsted.
Alle dagplejere med børn, var med fra morgenstunden 
til socialt og kulturet samvær, på tværs af grupperne.
Formiddags -hygge med udeaktiviteter af forskelige 
slags, blev nydt i det skønne septembervejr.
Efter en god frokost, som stod på Ris a'la Creme med 
koteletter og grønsager, var det tid til en velfortjent  
middagslur. 

Om eftermiddagen var alle forældre inviteret til kaffe & 
te, hvor de kunne se og købe deres børns kunstværk. 
Der var kunst i flere forskellige udgaver, noget var 
malet andet var trykt, på forskelige tekstiler.
Kreativiteten har fået fuld gas. 

En super skøn og hyggelig dag, med stor opbakning fra 
forældrene, stort tak til dem.
De indsamlede penge bliver brugt til et andet arrange-
ment til børnene. 

Dagplejerne i Gelsted.
Charlotte Jørgensen. 

Hjælp til dem der er interesserede i 
Gelsted Bladet, uden for Gelsted.
 
Bladet ligger bl.a. til afhentning i Ejby, Balslev, Husby, 
Fjelsted, Ørslev og Kerte kirker. Ejby Bibliotek, og 
SuperBrugsen Gelsted.
Selvfølgelig ligger de også i Gelsted og Tanderup kirker. 
- Dvs. Alle Gelsted -interesserede kan få ny viden om 
Gelsted og omegn hveranden måned, ved afhentning i 
våbenhusene m.fl.

Hvor er alle de unge mennesker ???
Jeg vil gerne komme med en opfordring til alle de unge, 
som bor her i området. 
Det ville glæde mange her i byen, hvis I turde komme 
ud af busken og lave nogle artikler til Gelsted Bladet. 

Det kan jo ikke passe, at det ”kun” er den ældre gene-
ration, der sender artikler ind til Gelsted Bladet. 
Skriv om det, der optager jer lige nu og send gerne 
nogle fine billeder med. Jeg ved jo, at I kan gøre det, 
for det tager jo ikke lang tid for jer, hvis I lige ville 
skrive noget på FB. Lad være med at tro, at det ikke er 
noget, som andre gider læse - Bare kom i gang og lad 
alle se hvad I går og tænker og laver.
Bevis at I kan !!!! 
                                                                     DA

Se artikel om Foreningshuset Holmegaard, og 
Gelsted Marked på vores hjemmeside.

www.gelstedbladet. dk
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Før det hele bekyndte

En billedkavalkade over Gelsted Marked 
2016,  - måske er du med ? ........

Alle fotos Billedværkstedet - Gelsted
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Gelsted Marked - 2016
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Gelsted Marked - 2016
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Gelsted Marked - 
2016
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Gelsted Mose 34.  
”Kom indenfor og undskyld roderiet.” Lene tager imod 
mig. Stående i bagdøren. Vi går gennem bryggerset og 
ind i det nyindstallerede køkken. ”Vi har lige renoveret 
køkkenet,” fortsætter hun og så er det jo let at forstå, 
der i bryggerset står nogle ting og sager, hun ikke selv 
synes skal stå der.

Lene har tidligere boet forskellige steder sammen med 
Lars, som hun har kendt siden 2004. Og de har boet 
hver for sig forskellige steder. Vejle, Odense og Køben-
havn. De sidste fire år boede de sammen i Skrillinge. I 
en lejlighed. Her sad de så og tænkte, det kunne være 
rart med lidt mere plads omkring sig. Også gerne et 
sted med fred og ro og smuk natur.

Når man på den måde kan afgrænse og definere sine 
ønsker, er det muligt på nettet at indlægge sine ønsker 
som søgekriterier for en bolig. Det gjorde Lene og Lars. 
Og Gelsted Mose 34 dukkede op som et eksempel på 
deres drømme eller i hvert fald ønsker. De købte stedet 
og flyttede hertil den 1. maj 2016.

Det var et tiltalende faktum, at huset var i en stand, så 
de umiddelbart kunne flytte ind. Uden store forudgåen-
de ombygninger eller renoveringer. Huset har den tidli-
gere ejer sat i stand og haven ved de fleste i Gelsted og 
omegn, hvordan ser ud. Den satte den forrige ejer også 
i stand. Så der i dag dårligt kan tales om en have, men 
vel mere om en park. Køkkenet valgte Lene og Lars så 
af forskellige årsager dog alligevel at ændre på allerede 
nu, hvor de har boet her i mindre end et halvt år.

Lene fortæller, at de som nye tilflyttere, føler sig sær-

deles godt modtaget af naboerne. Hendes definition af 
naboer omfatter hele Gelsted Mose, opdager jeg; men 
hele Gelsted har som område modtaget dem godt, 
udtrykker hun. De har haft glæde af allerede på Gel-
sted Marked at opleve, de let og hurtigt kan komme i 
snak med ”de indfødte”. Hvis de vil. Og de er på vej til 
at deltage i nogle af de lokale arrangementer, der er så 
mange af netop i Gelsted.

Lars er skolelærer på Assensskolen og 41 år. Lene er 
oprindeligt uddannet indenfor speditørfaget og er 34 
år, men arbejder p.t. som tjener tre forskellige steder 
i Middelfart. Hun arbejder på den måde ”fuld tid”, men 
tiden er fordelt på tre forskellige arbejdspladser. Hun 
havnede i tjenerfaget, da hun og Lars efter en pause i 
bofællesskabet genoptog det i Skrillinge. Da hun fandt 
tilbage til Lars på Fyn, fandt hun ikke samtidig et job i 
sin branche. Sidder der en speditør, der kan bruge en 
hjælper og læser med her?
                                                               Karsten 

QUINDE AFTEN
BLIV SIKKER I DIN STIL OG DINE FARVER 

- OG VIS HVEM DU ER!

AnneMona klinikken har inviteret Farve- og stilkonsu-
lent Birgit Lillelund til Gelsted.
Birgit er uddannet farve- og stilkonsulent fra Colourme-
beautiful 

Få gode ideer og tips til din makeup og garderobe
Mandag den 24. oktober 2016 kl. 19.00 i AnneMona kli-
nikken   - Gelsted Byvej 5  - Torvet i Gelsted.

Begrænset plads. Først til mølle princippet. 

Pris for aftenen er 150,00   - incl. lidt til ganen

Tilmeldning senest fredag d. 21. oktober 2016 til

Anne 20 43 20 77        eller Mona 22 56 23 64             

AnneMona klinikken har i år eksisteret i 10 år.   Anne 
som klinisk fodplejer og Mona som fysiologisk massør.

Har du set   GelstedBladets hjemmeside, 

med mange gode links.

www.gelstedbladet.dk
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Kirkehøjskolen: 
 

 
 
2016-17 : 
 
Lektion 1: 
”Katharina – munkens 
brud”  
v/ Måle Fortælleteater og 
TRIOfabula.  
 Lørdag 5. november 2016 
kl. 10: Morgenkaffe, Husby 
Forsamlingshus, 
Skræppedalsvej 6, 5592 Ejby.  
Kl. 11: Forestilling i Husby 
Kirke, Storegade 2, 5592 Ejby.  
 
Der er i alt 5 lektioner, se 
www.kirkehojskole.dk  
 
 

BABYSALMESANG: 
Vi starter nyt hold tirsdag 
d. 25. oktober, fra kl. 10.30 
til 12.00. – Tanderup 
Sognegård. Det er gratis at 
deltage, og vi får kaffe/te 
og rundstykker

 
 
 
 

Sangforedrag med Jens 
Rosendal og Rasmus 
Skov Borring: 
            
Mandag d. 21.11.16 kl. 
19.00  i Tanderup 
Sognegård 
 
Jens Rosendal er den nulevende 
forfatter, der har flest sange 
repræsenteret i 
højskolesangbogen og han står 
bl.a. bag sangen: "Du kom med 
alt det der var dig".  
Rasmus Skov Borring er pianist 
og komponist og har sat musik 
til en række nye sange af Jens 
Rosendal. 
Kan du lide at synge fra 
højskolesangbogen og vil du 
gerne lære nye toner, så mød 
op til en hyggelig og musikalsk 
oplevelse i Tanderup 
Sognegård. 
 

 
 
Rasmus Skov Borring 
 

 
Jens Rosendal 
 
 

50 + 
arrangement:  
 
Søndag d. 30. oktober kl. 
17.00 inviterer Tanderup 
menighedsråd den mere 
modne del af sognet til 
middag i Sognegården. Der 
vil først være spisning og 
hyggeligt samvær og 
dernæst er der 
gudstjeneste i kirken v/ 
Dorthe Stæhr Nielsen. 
 

 

- Cakevision - 
Det søde køkken 

 

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



www.gelstedbladet.dk

19

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.

Døde i Gelsted: 

26. juli – Vibeke Ester 
Christensen, Tårupvej 12 S, 
5591 Gelsted. 

8. august – Edith Martha 
Rasmussen, Fredensgade 24, 
5591 Gelsted. 

17. august – Annelise Stenstrup 
Larsen, Tårupvej 14 D, 5591 
Gelsted. 

29. august  – Grethe Olesen, 
Fabers Alle 83 C, 5300 
Kerteminde. 

Døbte i Gelsted Kirke: 

13. august: Ida Juhl Jakobsen, 
Hjortebjergvænget 4, 5463 
Harndrup. 

28. august: Mathilde Marie 
Thygesen Led, Tårup Udlod 19, 
5591 Gelsted. 

11. september: Victor Vagtholm 
Pagh, Skolegade 1A, 1.th, 5560 
Aarup. 

Viede i Gelsted Kirke: 

13. august: Mie Juhl Overgaard 
og Klaus Jakobsen, 
Hjortebjergvænget 4, 5463 
Harndrup. 

Døde i Tanderup: 

24. maj – Rigborg Mariane 
Knudsen, Anlægsvej 15 C, 5592 
Ejby. 

Døbte i Tanderup Kirke: 

13. august: Patrick Strøjer 
Christiansen, Hårevej 65, 5591 
Gelsted. 

3. september: Malte Gitz, 
Damgyden 7, 5592 Ejby. 

 

 

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  Dorthe Stæhr Nielsen 

______________________ 

Oplev Danmarks første 
billedkunst-koncert-
musikensemble opføre 
Juleevangeliet, fortalt på en helt 
ny måde:  

”Det skete”  
opføres i Gelsted Kirke: fredag 
d. 18. november, kl. 17.00. - 
efter forestillingen spiser vi 
tortillas i Gelsted Sognehus. 

ExpandingCanvas: 

 

Det er en enestående rejse med 
Maria på æslet og Josef, engle 
og stjerner,  der vandrer rundt i 
kirkens hvælvinger, -  med 
tonemalerier og  scenarier der 
males op for øjnene af små og 
store, fra 1- 100 år;  det 
projiceres op på kæmpelærred , 
- ledsaget af musik på alskens 
instrumenter, med nye og 
gamle kendte toner. 
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GUDSTJENESTETIDER: 
 GELSTED TANDERUP Noter: 
OKTOBER     
2. ingen 11.00 19.s.e.trinitatis 
9. 11.00 09.30 20.s.e.trinitatis 
16. 11.00 Ingen 21.s.e.trinitatis 
23. 09.00 MJ Ingen 22.s.e.trinitatis 
30. Ingen 19.00 23.s.e.trinitatis 
NOVEMBER    
6. 16.00 19.00 Alle Helgen 
13. ingen 14.00 - LAH 25.s.e.trinitatis 
20. 11.00 Ingen Sidste søndag i 

kirkeåret 
27. 9.30 11.00 1.s. i advent 
DECEMBER    
4. 14.00 Ingen 2.s. i advent + 

minikonfirm. 
11. 11.00 09.30 3.s. i advent 
18. ingen 09.00- LAH 4.s. i advent 
24. 13.00 14.30 Juleaften 
24. 16.00  Juleaften 
25. 09.30 11.00 Juledag 
26. 09.00  JCR ingen 2. juledag 
31. 16.30 15.00 nytårsaften 

 

Forkortelser: LAH= Lars Højland, JCR= Jens Chr. Rothmann, 
MJ= Michael Juul, 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: Grete Hansen, Kirkebakken 12, 5591 Gelsted. 
Tlf.  2146 8103, træffetid efter aftale. Mail: GRHA@km.dk  

FRA KALENDEREN: 
7. oktober: Spaghettigudstjeneste i Tanderup Kirke, 
kl. 17.00. 

25. oktober: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15. 

30. oktober: 50 +, kl. 17.00 spisning i Tanderup kirke, 
og kl. 19.00 Gudstjeneste. Tilmelding til Inger, tlf: 
2971 1034. 

6. november, kl. 16.00: Alle Helgensgudstjeneste i 
Gelsted Kirke. Helene Blum medvirker. 

6. november, kl. 19.00: Alle Helgensgudstjeneste i 
Tanderup Kirke. Helene Blum medvirker. 

15. november kl. 19.00 i Brenderup Kirke:          
”Salmer i en beattid” –  Entre 50,- Købes ved 
indgang. Arr: Samarbejdende sogne.  

18. november kl. 17.00 – Nyfortolket juleevangelium  
for 0 til 100 årige, i Gelsted kirke, med spisning 
efterfølgende. Se omtale andet sted i bladet. 

21. november, kl. 19.00 i Tanderup Sognegård: 
Sangforedrag med Jens Rosendal og Rasmus Skov 
Borring. 

22. november: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15. 

4. december: Minikonfirmation i Gelsted Kirke, kl. 
14.00. 

6. december: Spejdergudstjeneste kl. 19.00 i 
Tanderup Kirke. 

11. december: ”Messias”   i Husby kirke, kl. 15.00. 
Arr: Samarbejdende sogne. Entre 150,- Billetter Kan 
reserveres hos Lone: lone@4kirker.dk, eller tlf. 4032 
3736. 

24. december: Juleaftensgudstjeneste på 
Plejehjemmet, kl. 10.00. 
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”Rock, håb og kærlighed” 

En anderledes kirke og 
rockkoncert – med Beatles, 
Rolling Stones, Hendrix, Elvis, 
Grundtvig, Ingemann, 
Brorson og mange flere. 

Tirsdag d. 15. november kl. 
19.00 i Brenderup Kirke. 

Vi inviterer til en ganske speciel 
musikalsk oplevelse – en 
koncert, hvor smukke bibelske 
tekster og gammelkendte 
salmer bliver sat i relief og 
sammenhæng med nogle af vor 
tids største rocksange. En større 
forståelse af de gamle salmer 
opstår, når de sættes i lyset af 
det nye. 

Ingemanns ”lysets engel” taler 
sammen med Jimmi Hendrix’s 
”Angel” og det gamle 
testamentes tale om Engle. 

Johannes’ tale om Guds 
kærlighed til og mellem 
mennesker står flot og klart i 
sammenhæng med Beatles 
”With a little help from my 
friends”. 

Elvis taler sammen med 
Grundtvig, og Deep Purple taler 
sammen med Mattæus 
evangeliets tale om 
bekymringer – osv osv. 

Det hele er smukt sammensat 
og fremført af gruppen: 
”Beatsalmer”, - som består af:       

Tina Kruse Andersen, som 
læser. Simon Mott Madsen, som 
synger. Bjørn Krog Thesbjerg, 
som spiller klaver og endelig 
Tore Bjørn Larsen, der spiller 
orgel. 

 

Entre: 50,- ved indgang. 

Händels  

”Messias” 
11. dec. 2016 kl. 15.00 i 
Husby kirke. 

 

Händels kendte storværk 
”Messias”, der med tiden 
er blevet til lidt af en 
”juleklassiker” opføres 
med vokal- og 
barokensemble fra Århus 

 

Entre: 150,-  Billetter kan 
reserveres på mail: 
lone@4kirker.dk,                   
- eller tlf: 4032 3736. 

------- 

Begge arrangementer er 
arrangeret af  
Samarbejdende sogne, i Gl. 
Ejby Kommune. 
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www.gelstedbladet.dk
Der finder du mange nyttige links !

Jyske 3 bold stævne
Der blev kæmpet godt og spillet flot fodbold til jyske 3 
bold stævnet
Tillykke til Rasmus, Simon, Daniel og Asger

Stævne i Brenderup
Der blev spillet nogle gode fodboldkampe, kæmpet 
godt og scoret nogle flotte mål.
Tillykke til Kristine, Maria, Marie, William og Felix

FodboldStævne i Strib
Efter nogle gode kampe og flotte mål, kunne vi velfor-
tjent få overrakt medaljer
Tillykke til William, Daniel og Lilly

Fodboldstævne i Dalum
Der blev kæmpet og spillet flot fodbold
Tillykke til Malik, Rasmus og Mikkel
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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

Nyfæste 11
5560 Aarup

Tlf.: 5121 0847
malerclausen@gmail.com

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

FGH’s ungdomsbadminton er kommet godt i gang med sæsonen 2016/17.

Igen i år har der været stor tilslutning til træningerne i Gelsted mandag og i Ejby fredag. Vi kunne godt bruge 
nogle flere spillere i alderen 7 – 10 år, så kom og prøv et par gange mandag kl. 15.10 i Gelsted eller fredag kl. 
16.00 i Ejby. Vi er også kommet i gang med holdtræningen torsdag 
i Gelsted, og der meldt 4 hold til den Fynske holdturnering.

Badminton opvisningskamp i Ejby hallen fredag d. 11/11-2016.
FGH gentager succesen fra sidste år, og kan i år tilbyde et flot 
arrangement med Hans-Kristian Vittinghus og Rasmus Fladberg, der 
vil spille om titlen som ”Master of Westfyn”, en titel Vittinghus vandt 
sidste år og vil gøre alt for at beholde. H.K. Vittinghus er nr. 10 i 
verden og var med på herrelandholdet der i år vandt VM for hold 
for første gang nogensinde. Rasmus Fladberg er regerende Dansk 
mester, så det er spillere helt i verdenstoppen vi kan præsentere 
her. 
Der vil også være spil og træning for børnene med spillere fra OBK. 
Spil med stjernerne og autografskrivning. Desuden vil vi igen i år 
have et lotteri på indgangsbilletten, med flotte præmier fra vores 
sponsorer og et VIP arrangement med spisning og foredrag af de 2 
spillere.
Priser:  Børn gratis, voksne 75,- kr. og VIP 300,- kr. 
Billeter kan købes ved indgangen eller på telefon: 20284612 
eller mail:  larsjensen987@gmail.com, VIP billetter kan kun købes ved bestilling senest en uge før.                                                                                       
Lars Jensen

ADVARSEL
Der er igen ny svindel og kriminelle 

E-mails og SMS ’er
på vej til vores telefoner og e-mail, indbakke.

Mailen eller sms’ en, er en besked om at din bestilling, 
eller ordre er på vej til dig, men hvis du ikke ønsker 
”din” bestilling alligevel, skal du klikke på - se billede.

Så tryk ikke på noget men slet denne mail straks, put 
den i spammappen hvis du har en sådan.

Dette gælder kun for denne slags mail / sms, - 
Hvis du venter en ordre, ved du jo nok hvad der er 
rigtigt.

                                                           SA
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Sognerådsformand Mads Svendsen
Hermed forsættelsen af artiklen om 

Sogerådsformand Mads Svendsen, skrevet af hans barnebarn 
Jørgen Kinggård Svendsen.

Den 29. oktober 1946 må nok betegnes som et høj-
depunkt i Mads Svendsens professionelle liv. Den dag 
udnævnes han til Dannebrogsmand og modtager et
”i Ordenskancelliet udfærdiget Certifikat” Ligeledes 
modtager han et hæderstegn, et kors af sølv. 

I Mads Svendsens sidste periode som sogerådsfor-
mand blev der bygget et ”De gamles Hjem” i Gelsted. 
I samme bygning blev der også indrettet et kommu-
nekontor og en mødesal, som på indvielsesdagen blev 
taget i brug til et lille omproviseret ”sognerådsmøde”. 
Her konstaterede de tilstedeværende, at det store 
egetræs-mødebord let kunne holde til at slå hårdt i! 
Men det var nye tider, og nu skulle sognets anliggen-
der ikke længere styres fra en kontorstol på Skrins-
haugegård. 

I god tid havde Mads Svendsen besluttet og også 
meldt ud, at den 1. april 1950 var det slut med sog-
nerådsarbejdet. Han fik gentagne opfordringer til at 
ændre denne beslutning , men stod fast ved sit stand-
punkt. Og for yderligere at fastslå det urokkelige heri 
udeblev han også fra Venstres opstillingsmøde til det 
kommende sognerådsvalg. ”Nu må de klare sig selv”, 
har han sikkert tænkt. Det gjorde Venstre så også; fik 
opstillet en yngre spidskandidat, forpagter Alfred Nør-
relund, og han blev da også både indvalgt i sognerå-

det og senere valgt som den nye sogenrådsformand. 

Da Mads Svendsen den 26. marts fyldte 70 år blev det 
både markeret som en rund fødselsdag og som afsked 
med en mangeårig sognerådsformand.  Dagen igen-
nem strømmede det ind med gaver, blomsterkurve og 
telegrammer fra nær og fjern. I løbet af formiddagen 
indfandt der sig repræsentanter fra mange Gelsted-
foreninger, fra Sparekassen, fra Andelsmejeriet, fra 
Ungdomshjemmet m.fl.  Også hele det afgående sog-
neråd mødte frem. Der blev holdt taler og til slut tak-
kede Mads Svendsen for samarbejdet og for den tillid 
man gennem årene havde vist ham. 

Hvordan var Mads Svendsen så som sognerådsfor-
mand?  Det kan vi stykke sammen fra forskellige avis-
artikler. Han var økonomisk ansvarlig. Han overtog et 
sogn med gæld, men  da et særkende for ham var, 
at han altid søgte at bruge mindst muligt af penge til 
kommunens hele forretningsgang, så fremstod Gel-
sted ved hans afgang mere solvent økonomisk set end 
de allerfleste kommuner. Et andet bevis på hans øko-
nomiske dygtighed var, at han efter formueopgørelsen 
i 1945 kunne aflevere en af amtets fineste og mest 
korrekte opgørelser. Han var en dygtig kommunal-
mand. Ingen var som han inde i kommunale sager. 
Han satte sig grundigt ind i de utallige lovbestem-
melser og cirkulærer som forelå. Han havde en ene-
stående evne til at huske de forskellige paragraffer 
og enkeltheder. Det vidste alle, og da han samtidig 
bestræbte sig på at tage hensyn til alle sider, var det 
ikke mange afstemninger, der blev holdt i sognerådet; 
på tværs af alle politiske modsætninger kunne han 
på sin stilfærdige facon få sagerne til at glide. På det 
personlige plan siges det, at han måske for fremmede 
virkede noget tilknappet og mut, men i virkeligheden 
var han en mand med meget lune, som regel med en 
morsomhed i baghånden, og altid forhandlingsven-
lig overfor problemer, der vedrørte almenhedens vel. 
Som sognerådsformand var han målrettet, pligtopfyl-
dende og punktlig. Som privatmand var han et stil-
færdigt gemyt, vennesæl, lun og hyggelig. Han havde 
en evne til at forene sognerådsformanden med pri-
vatmanden; var altid at træffe i sit hjem, næsten altid 
på kontoret. Når det forretningsmæssig var overstået, 
var han oplagt til at snakke videre og fortælle småhi-
storier. På tomandshånd – i sit hjem – var han i sit es. 
Som 70-årig er sognerådsformanden Mads Svendsen 
nu igen privatmanden, Mads. Desværre får han kun 
lejlighed til at nyde sit otium i et par år, for i august 
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HUSK !   - Du kan altid 
finde sidste nyt og mange informationer på :  

www.gelsted.dk

GAS • VAND • VARME • SANITET
Kløvervænget  2, 5591 Gelsted
www.rosenkjaer-vvs.dk

Tlf. 64 49 22 99

1952 bliver han ude på marken væltet omkuld af en 
kvie og brækker et ribben. Det kommer han sig aldrig 
helt over. Kræfterne forsvinder, og han indlægges på 
Assens Sygehus. Her dør han den 24. januar 1953. 

Begravelsen fandt sted den 31. januar. Båren blev ført 
fra Assens Sygehus, og ved sognegrænsen til Gelsted, 
ved Hylkedam, tilsluttede et stort antal antal menne-
sker sig kortegen. Gennem Gelsted by var flagalléen 
sat på halv stang. I kirken var der et væld af kranse. 
Oven på kisten lå sølvkorset (hæderstegnet for en 
Dannebrogsmand) på en sort pude. Efter bisættelsen 
blev holdt en mindehøjtidelighed i Gelsted Forsam-
lingshus. 

Et langt liv var slut for husmandssønnen fra Roerslev 
Mark, der i kraft af sin begavelse og flid kom til 
at sætte sit præg på Gelsted Sogn i over et kvart 
århundrede.

Gelsted Seniorklubs Formandsberetning 
ved Generalforsamling nr. 20,

 d. 14. september 2016  

Det har været en fornøjelse i 15 år, deraf 10 år som 
formand, at komme her næsten hver onsdag, og mær-
ke den interesse alle her har for at lytte og fortælle om 
hinandens oplevelser, samt hygge os med forskellige 
aktiviteter.    Om alt hvad vi har foretaget her i det for-
gangne år af fester og udflugter, vil jeg ikke genfortæl-
le, men takke jer alle for den store støtte I medlemmer 
har givet vores lille bestyrelse, ved at deltage. 
Også en stor tak til bestyrelse og vore samlevere, for 
stor hjælp til servicering på onsdage og til festerne. 
Ligeledes tak til medlemmers hjælp med mange for-
skellige aktiviteter her i huset – samt i genbrugsbutik-
ken, og sidst, men ikke mindst hjemme i køkkenerne, 
med markeds lagkagerne, som er meget eftertragtet, 
og giver os en klubfortjeneste, i vores telt på Gelsted 
marked. – Jeg kan anbefale alle 60 + at være medlem 
her, og selvfølgelig selv bestemme om hvad man vil 
deltage i, og hvornår, og modtage e. mails med Senior-
klub nyt, og til hver en tid følge klubbens aktiviteter på 
www.gelstedseniorklub.dk
Lidt andet, men med kæmpestor betydning for Senior-
klubbens dagligdage: En rigtig stor fornøjelse var, da 
døren omkring år 2004 ude fra det gamle trapperum, 
og her ind til ladeloftet blev åbnet, og så se ud på 
halmloftet, med dets mange gamle træbjælker, og så 
ca. 4 år efter, kunne vi åbne døren igen til det vi ser i 
dag, - et helt nyt flot møderum med borde og stole til 
90 personer, i stedet for til ca. 45 i det første mødelo-
kale, som vi fik til rådighed, og stadig har, som stød-
pude ved fester, samt til EDB skolen. - Vi fik åbnet de 

nye lokaliteter her, med salen, toiletter lille køkken med 
maskiner, og bedst af alt, nemlig elevator nede ved den 
nye trappe, så alle, også dem af os med gangbesvær 
kan komme herop. – Alt det har betydet en fordobling 
af medlemmer, så vi nu er 194 hvor 76 mødtes i dag. - 
Det er nok, et af Gelsted borgerforenings mange gode 
initiativer, det bedste for Seniorklubben.  Alt dette lod 
sig gøre med materiale, og anden hjælp fra Gelsted 
Borgerforening, og arme og ben fra Gelsted Seniorklub.      
Vi fik også sponsoreret ovenlys og skunk vinduer – 
gardiner - parketgulv – trappelift – og mere, rundt fra 
omegnens virksomheder og Seniorklubmedlemmer, 
ved vores egen dygtige indsamlers besøg. - Foruden 
alle disse goder, har Seniorklubben gennem årene fået 
skabt en god sikkerheds driftsøkonomi, opstået ved 
indtjening på Gelsted marked, og ved medlems og gen-
brugsbutikkens sponsoreringer, og ingen kontanter til 
husleje, men arme og ben hver mandag, fra mandags-
holdet. Jeg ønsker Seniorklubben rigtig mange gode år, 
og med denne klub reduceres medicinforbruget, ved at 
komme hjemmefra, og lytte til andres meninger, samt 
fortælle om sine egne oplevelser. Vi har blandt andet et 
medlem, som til oktober fylder 102 år, som ikke læn-
gere er så godt gående, men det lindrer på smerterne, 
når hun kommer her, og får et slag kort og lidt snak. - 
Ernst Lund blev valgt til vores GF. dirigent, og startede 
med at mindes tre afdøde medlemmer. –Valg, I stedet 
for Bent Hensen og Bent Nielsen, valgtes Bente David-
sen og Steen Ole Sørensen til bestyrelsen. Supplean-
terne Agnethe Lysholt og Inger Steiner blev genvalgt. 
- Ernst Lund ønskede ikke genvalg som revisor, efter 20 
år på bagen, og nyvalgt blev Otto Egedal. – Poul Chri-
stensen fortsatte som revisor suppleant. - Senere kon-
stituerede bestyrelsen sig, således at Steen Ole Søren-
sen blev formand – Ronald Matthiasen næstformand 
- Jytte Andersen kasserer – og øvrige bestyrelses med-
lemmer er Bente Davidsen, Britta Hansen, som står for 
alt indkøb m.m.                                                     bn 
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GENBRUGSBUTIKKEN      GELSTED                                                                              
                                                                                         Åbningstider   
Telefon  64491999                                                                  Mandag      9,00 – 12,00
Mobil       26219706                                                             Tors – fredag   10,00 – 16,00 
Mobil       60294439 ( efter kl. 17.00 )                                            Lørdag   10,00 – 14,00
                       Dødsboer .m.m modtages evt. afhentes

www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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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 !

Hvem laver egentlig Gelsted Bladet 
Birgitte Sørensen har et hjerte af guld og har i mange 

år hjulpet Røde Kors i Ejby, og nu Gelsted Bladet.

Birgitte kom til Gelsted for 32 år siden. Birgitte og hen-
des mand Bent er begge to oprindeligt fra Nordjylland, 
men flyttede hertil da Bent fik arbejde på G.B. 

Birgitte der er uddannet Kontorassistent har arbejdet 
hos Politiet og er nu på 23. år ansat hos Top Revision, 
nu BDO. 
De bor i et hyggeligt hus, som bærer præg af hygge og 
ro. Sammen har de 2 piger på henholdsvis 30 og 32 år. 
Der er endnu ikke kommet børnebørn til, men det kom-
mer der jo nok med tiden. 
Birgitte holder meget af at arbejde med tal og så strik-
ker hun til Røde Kors i Ejby. Birgitte viser stolt det 
tæppe frem, som hun lige nu er i gang med at strikke, 
et stor tæppe med mange farver og en størrelse på ca. 
1x1 meter. 
Hun har strikket for Røde Kors i 23 år og synes det er 
dejligt at kunne glæde andre og samtidig selv have 
noget at lave. Birgitte strikker og afleverer tingene som 
så bliver sendt af sted til katastrofeområderne rundt 
om i verden. Derudover laver Birgitte kort med de flot-
teste motiver på. Jeg fik set lidt om, hvordan de bliver 
lavet og jeg må tilstå, at Birgitte har en meget større 
tålmodighed end jeg har.

Hvornår startede du I Gelsted Bladet?

Birgitte kom ind i bestyrelsen i Gelsted Bladet for ca. 
3-4 år siden. Hun har tidligere været med til at lave 
GGIF bladet sammen med Hans Jensen for ca. 25 år 

siden. Det var dog noget mere besværligt, da alle 
siderne blev lagt på gulvet og så manuelt sat sammen, 
siger Birgitte, som mener at nu er det lidt nemmere at 
få Gelsted Bladet lavet.

Hvorfor startede du I Gelsted Bladet?

Birgitte blev som næsten alle de øvrige medlemmer 
opfordret til at melde sig ind i bestyrelsen gennem en 
ven. 
Gunvor (bladets kasserer)vidste, at der skulle et nyt 
medlem i Gelsted Bladet og så snakkede hun med Bir-
gitte om at melde sig ind. 

Hvad synes du er det bedste ved Gelsted Bladet?

Det bedste ved Gelsted Bladet, er når der kommer 
nogle artikler ind fra borgerne om hvad der sker i byen. 
Det er de sjoveste, når det er dem selv der kommer 
med noget.

Hvad er dit ”job” i bladet?

Jeg kan ikke sige hvad jeg egentlig laver i Gelsted 
Bladet, for jeg laver ikke noget, siger en beskeden 
Birgitte. Jo, jeg deltager i møderne og kommer med 
mit input, fortsætter Birgitte og så lavede jeg jo det 
omkring Gelsted Bladets 25 års jubilæum. 
Det med at gå ud og lave interview, det er jeg nok for 
genert til, siger Birgitte. Derudover hjælper Birgitte 
Gunvor, når de laver regnskab til annoncørerne. 

Hvad synes du der mangler i Gelsted Bladet?

Som alle andre jeg har lavet interview med fra Gelsted 
Bladets bestyrelse, mener Birgitte at der mangler ind-
slag fra borgerne om hvad der sker i området. 
Bare der var nogle flere som ville sende noget ind, ville 
det være meget sjovere.  
Det kunne være spændende hvis børn og unge menne-
sker ville bidrage med noget til Gelsted Bladet.

Hvad synes du andre kan gøre for Bladet?

Skrive og bidrage med artikler og sjove indslag, ville 
være noget der kunne ligge højt på ønskelisten, mener 
Birgitte.
                                                                       DA
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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

 Ejby Skakklub – Plejecenter 
Egebo, Anlægsvej 9, 5592 Ejby. 
Tirsdage fra kl. 19:00. Formand 
Poul Jacobsen  - Tlf. 40 83 36 
16   ”Kig ind, alle er velkomne, 
begynderhold etableres og 
undervises fra kl. 18:30”

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 : 42 92 47 11 .

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.

Se nyheder på 

www.gelsted.dk

og

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 - Mandag d. 21/11- 2016 -  Kl. 18:00
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1205 S
Danmark mest populære hus og 
have trailer
Indv. mål 203x116x35 cm.
Totalvægt 500/750 kg

Industrivej 6
5592 Ejby

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

Tlf.: 64 49 11 28 
www.rishoejas.dk

Støt vore 
annoncører, 
-  Handel lokalt !

Lad os slå det fast
Det er kommet redaktionen på Gelsted Bladet for øre at der 
går rygter om at der er en eller flere personer her i Gelsted, 
der har indflyelse på hvad der kommer i Gelsted Bladet, og 
at alt går gennem dem, og at de kan stoppe trykning af stof 
til bladet, m.v.

Der findes ingen sådanne personer !
Alt der kommer i Gelsted Bladet er godkendt af Gelsted Bladets 
bestyrelse, og det er kun direkte person angreb vi ikke vil trykke, 
så alle kan komme til orde i vores allesammens Gelsted Blad.

Så har du en mening om noget, så send det bare til bladet, så skal 
vi nok trykke det.

Og så lige igen til sidst, der er ingen uden for Gelsted Bladets 
bestyrelse der har nogen indflydelse på Gelsted Bladet.

Steen Asbjørn / Redaktør og Formand


