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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  27 - 3 - 2017

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

Fibernet i Gelsted og omegn?
Torsdag, den 9.2.2017 kl. 19.30 er der indkaldt til Ekstraordinær generalforsamling i Lunge, Gelsted og 
Lunghøj Antenneforening, hvor eneste punkt på dagsordenen er bestyrelsens indstilling til indgåelse af aftale med 
EnergiFyn omkring levering af Fibernet og Waoo TV til området.
På generalforsamlingen vil EnergiFyn være repræsenteret og svare på spørgsmål, så det er bestyrelsens
håb, at rigtig mange medlemmer vil møde op til den ekstraordinære generalforsamling.

Forløbet bag indstillingen har været langt og spændende, og hvis bestyrelsens indstilling bliver godkendt på
den ekstraordinære generalforsamling, vil der i løbet af kort tid blive skrevet kontrakt med EnergiFyn, så 
gravearbejde og nedlægning af fiber kan påbegyndes.
Vi er overbeviste om, at aftalen med EnergiFyn vil give et løft til hele vores område, med fremtidssikret bredbånd 
og en god foreningsaftale på TV-delen, udtaler formanden for antenneforeningens bestyrelse, Erik Wunderlich.

Historikken bag tiltaget kan kort beskrives således:

Antenneforeningen indgik tilbage i oktober 2005 kontrakt med Fyns Antenne og Elektronik omkring TV-og bred-
båndsleverance i forbindelse med en større renovering af anlægget i 2005 og 2006.

Denne kontrakt udløber pr. 1.10.2018.
Bestyrelsen har i længere tid haft et stort ønske om udvidelse af foreningens dækningsområde, så der kan leve-
res til et noget større område end det nuværende. Specielt højere hastigheder på bredbånd er i fokus.
I forbindelse med at Fyns Antenne og Elektronik blev en del af Dansk Kabel TV i juli 2015, har vi efterfølgende 
været i en længere dialog omkring udvidelse af dækningsområdet.
I juni 2016 kom Yousee på banen med et oplæg og efterfølgende tilbud på udvidelse af dækningsområdet, der 
ville medføre at et antal nye husstande kunne blive medlem af antenneforeningen og få bedre dækning omfat-
tende TV og hurtigt bredbånd. 
Bestyrelsen så det som en naturlig ting at høre andre leverandører på markedet, hvorfor der blev taget kontakt til 
andre mulige udbydere.
Fra EnergiFyn blev der modtaget et oplæg, der omfattede nedgravning af Fibernet i hele det nuværende område, 
samt en større udvidelse af dækningsområdet medførende at bestående og nye husstande kan blive tilkoblet 
Fibernet. Tilbuddet fra EnergiFyn omfatter tillige en foreningsaftale med Antenneforeningen, medførende billigere 
prisstruktur på TV-pakker med mere, samt levering af fiberbredbånd. EnergiFyn etablerer herudover også Fiber-
net til erhvervslivet i byen.
Efter gennemgang og revidering af de to tilbud, blev disse forelagt på den ordinære generalforsamling i december 
2016, hvor bestyrelse blev bemyndiget til at fortsætte dialog med tilbudsgiverne, og forelægge resultatet til god-
kendelse på en ekstraordinær generalforsamling. 

Bestyrelsen tog kontakt til EnergiFyn med nogle opklarende spørgsmål, og efter besvarelse af disse, stod det 
klart, at EnergiFyns tilbud var klart bedst på flere punkter, og specielt på dækningsområdet. 
Gravearbejdet vil være afsluttet i god tid inden vores nuværende kontrakt udløber, så overgangen kan blive 
så gnidningsløs som muligt.

På den ekstraordinære generalforsamling vil EnergiFyns oplæg blive gennemgået, herunder orientering
omkring nye områder, tidsplan og tilslutningsmuligheder. Bliver bestyrelsens indstilling godkendt, vil kort og 
beskrivelse af de nye områder blive offentliggjort hurtigst muligt. 

22.1.17/EW
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Støt vore 

annoncører, 
-  Handel lokalt !

Kære alle

Gelsted Handel & Erhverv afholdt den 
årlige juletræsfest i Gelsted Hallen og 

valg af ny sognekonge.
 

Det forløb på alle måder ganske godt og sogne-
konge for 2016/17 blev Steen Asbjørn for bl.a. 
hans arbejde med Gelsted Bladet siden 2007.

Steen Asbjørn takker for udnævnelsen

Der var ca. 110 børn og omkring 120 voksne, så hallen 
var fyldt pænt op, idet Peter Brink og hans nissegym-
nastikhold fyldte en del til glæde for alle børn.

Jeg vil gerne takke hele bestyrelsen incl. suppleanter  
for deres arbejde og indsats i forbindelse med Julesjov 
i Gelsted, flot arbejde på kort tid og tak til Anne, Anne 
og Sanne for deres smil og for deres arbejde med glögg 
og æbleskiver, og en stor tak til Karina Fjordhauge for 
hendes støtte til Peder (og dermed bestyrelsen) plus for 
hendes arbejde på dagen hvor hun hjalp her og der og 
sad i indgangen og tog godt imod at gæsterne.

Det store juletræ blev sat op på Torvet og en stor tak 
skal lyde til Johnny fra Gelsted Tømrer & Snedker for 
hans store indsats i en travl tid.

Med venlig hilsen
Gelsted Handel & Erhverv
Tom Petterson
formand

GELSTED SENIORKLUB   - vil gerne 
ønske Jer alle et rigtigt godt og lykkebringende 
nytår.

Man afviklede i dec. måned en fantastisk julefest, 
hvor selveste " Troels Trier " kikkede forbi.

" Man er på rekreation ", som røde mor dengang sang, 
blev foreviget for en stund af Palle Andersen og hans 
guitar.

Der var ikke et øje tørt, stående bifald, nogle endda 
med ris -a- la -mande i munden, og en snebajer i hån-
den.

Palle fortalte historier fra hans hjemlige adresse, og de 
af os, der var tilstede på festdagen, kender nu betyd-
ningen af at få strøget en bh og et par underbukser, 
samt risikoen ved at spise for mange æg.

Godt gået Palle, vi er stolte over, at kunne præsentere 

dig som underholder ved vores arrangement.
Når dette læses, vil der kun være ca. en uge til vi hol-
der vores næste arrangement, nemlig Vinterfesten.
Den er planlagt til den 22. februar 2017, men i skriven-
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Alt i hjemmeslagtning, 
pålægsfade og lækkert kød

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

de stund, er der heller ikke planlagt mere.

Vi i bestyrelsen har også lige en familie, vi skal tage 
hensyn til, men I kan følge med på seniorklubbens 
hjemmeside, som hele tiden er ajourført.

Her vil vi skrive om " Vinterfesten " lige så snart, der er 
noget planlagt.

Vores personlige arrangement lige nu er Juleaften - 
nytårsaften, og så derefter klubarbejdet.

Der er her nogle stemningsbilleder fra julefesten i Gel-
sted Seniorklub, og vi glæder os til at se så mange Jer 
som muligt til vores møder i 2017.

Godt Nytår alle sammen

Steen Ole Sørensen
formand     

For 4. År i træk afholdte Løbe-
Halløj-Klubben vinterløb i Gelsted.
Denne gang lød startskuddene på henholdsvis 8 & 12 
km, fra Gelsteds flotte forsamlingshus.
Både løbere fra Ringe, Assens , Kerte, Nørre Åby, Ejby 
og selvfølgelig Gelsted, havde fundet vej.

Sådan et arrangement kræver selvfølglig opbakning.
Igen i år var lokale handelsdrivende med som sponso-
rer.  - Gelsted Motorkompagni, ved Peder Munk, havde 
igen sørget for drikkelse, når løberne kom i mål.
Super Brugsen og Johnny Larsen, havde hjulpet med 
slik og frugt. 
Rishøj A/S gav lige nogle flasker rødvin, til div. spurt-
præmier.  -
Cake Vision, havde igen som sædvanlig lavet flotte 
kransekager til vinderen af 12 km( både til mand og 
kvinde)
Peder Fjordhauge, havde sponsoreret 2 stk. gavekort 
til Marcussen Sport, til vinderen af 8 km, også mand og 
kvinde.  - Nybolig Odense, ved Tommy Led, mente der 
skulle være lidt at skylle ganen i, så både øl og soda-
vand, takker vi ham for.
Gelsted Slagteren, havde forskellige lækre spegepølser 
som spurtpræmier.
Godt nytår.
Vi ses både på asfalten og i skoven, gerne iført 
løbesko.

Morten Christensen, Gelsted

Lad vores små virksomheder behol-
de adgangen til genbrugspladsen
Af Dan Johansen, formand for Dansk Byggeri Fyn

De kommunale genbrugspladser skal ses efter i søm-
mene i løbet af foråret. Det lyder umiddelbart som en 
god ide, at politikerne på Christiansborg vil sende de 
nuværende ordninger til servicetjek. Desværre er der 
lagt op til, at vores mindre virksomheder med små biler 
ikke længere må benytte de kommunale genbrugsplad-
ser. Et forslag, som jeg kun kan ryste på hovedet af, og 
som jeg bestemt ikke mener, gør hverdagen lettere for 
navnlig mindre virksomheder. 

For de fleste store virksomheder giver det god mening, 
at de har en privat virksomhed, som stiller store contai-
nere op, der hvor de arbejder, og som også sørger for 
at hente og håndtere affaldet. Men mindre virksomhe-
der, som for det meste arbejder for private boligejere, 
har sjældent mere affald, end de selv kan køre ud med 
på den nærmeste genbrugsplads. Derfor vil det kun 
gøre arbejdet mere bøvlet, hvis de skal til at lave afta-
ler med en privat virksomhed om at hente affaldet.

Vi har mange mindre virksomheder her på Fyn, og jeg 
håber, at regeringen vil lytte til dem og sikre, ar de 
fremadrettet selv kan vælge, om de ønsker at bruge 
den kommunale eller en privat affaldsordning. 

Hobbyklubben afholder
Ordinær generalforsamling

Onsdag den 15. marts kl. 19.00
På Gelsted Skole.

Bestyrelsen

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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To mænd begyndte med at lave søde 
sager i fritiden. - Nu er det blevet 

kursuscenter og en lille fabrik:

Cakevision i Gelsted bageri, startede i 2014, med at to 
venner købte og renoverede det ikke så gamle bageri, 
som er en flot gulstensbygning, fra starten af 70 erne. - 
Ejerne er Peter Kofod og Albert Kraaer.
De gode mursten var jo ikke alt, for næsten alt træ-
værk, som udhæng – vinduer og døre var tjenlige til 
at blive skiftet ud, og det er så sket, og en lejlighed og 
en frisørsalon(Gelsted Frisør) er lejet ud, og bageriet er 
startet igen på fritidsbasis i weekender og helligdage, 
samt aftener, med at lave specielle kager og chokolade i 
høj standard, som vi kunder så kan købe. 
Cakevision har indtil videre åbningstider som kan ses på 
hjemmesiden og på facebook. (Ikke hverdags åbent.) 
Cakevision har også dessertvine, specialøl, gavekurve, 
forme og værktøjer som sælges både til private og pro-
fessionelle.
Nu er det en præsentabel gulstens forretningsbygning 
på Gelsted Torv, hvor vi glæder os over der er gang i 
den.
I bageriet er der ligeledes sket en opblomstring, så alt 
lever op til hygiejnekravene for et bageri. Samme er 
sket med butikken og baglokalerne, og der afholdes 
kurser for grupper aftener og weekender efter aftale. 
Alle kan nemlig lære at lave søde ting med marcipan og 
chokolade i Cakevision Det Søde Køkken. 
Lokalerne kan rumme op til 45 kursister ad gangen som 
enten kan få en oplevelse med selv at fremstille fløde-
boller, chokolader og kager, eller ved at høre et fore-
drag omkring chokolade, marcipan evt. med demo af 
hvordan forskellige ting fremstilles i Det Søde Køkken.  

Om det er en børnefødseldag, polterabend, vennerne/
kollegerne eller forretningsforbindelser, der skal prøve 
noget nyt så er Cakevision Det Søde Køkken en oplagt 
mulighed.                                                      bn.

Gelsted Plejecenter
Julemarked i Plejecenter.

Centerrådet ved Gelsted Plejecenter har afholdt det tra-
ditionelle julemarked lørdag den 26 november. 

Der var rigtig mange mødt op først på dagen. De tre 
piger der står for at lave de grønne ting, havde lavet 
nogle flotte ting, plejecentret havde selv lavet nogle 
ting og Centerrådet stod for tombolaen med mange fine 
gevinster. 

Pengene der kommer ind går til at arrangerer under-
holdning og andet for beboere, frivillige og ældre i 
området. 
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Nem og lækker aftensmad - til en go´ pris 

Wienersnitzel m. brasede kartofler, 

skysovs, ærter .  125,- 

Mørbradgryde m. ærter og 
råstegte kartofler 135,- 

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

Steak af oksehøjreb m. 
grønsager, pommes frites & 

whiskysovs 150,- 

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

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

Tlf. 64 49 10 68    www.gelstedkro.dk 

Spareribs 105.-

Vi udfører alt i tømrer-
og snedkerarbejde

samt løser
specialopgaver

og totalentrepriser...

www.lebaek.dk

GELSTED KROLF klub afholder generalforsamling
Mandag 20. februar kl. 14.00 i seniorklubbens lokaler 
på Holmegården.
Dagsorden iflg. Vedtægter.
Foreningen er vært ved en forfriskning.
Bestyrelsen håber på stort fremmøde.
Pbv.  Sten Blaakilde.

I maj måned fylder Plejecentret 50 år. Dette vil blive 
fejret med åbent hus og en fest for beboere, personale 
og frivillige. 
Desværre er der gået en del frivillige af på grund af 
alder, så der kan godt bruges lidt flere til når vi går ture 
om onsdagen. 
Henvendelse kan ske til:
 Preben Jørgensen tlf. 30 36 16 17.

Preben Jørgensen  

Pulsen skal op.
Så starter vi med 10 minutters opvarmning, siger Jens 
Erik, der er aftenens spinninginstruktør eller indpisker 
om du vil, i GGIF´s klubhus. 
Ikke for tung belastning, 80 til 100 omdrejninger med 
pedalerne i minuttet. 

Da de 10 minutter er gået har alle ni på holdet fået 
sved på panden og er klar til at skrue mere belastning 
på cyklerne. De bliver tungere at træde. Vi må op og 
stå. Ned og sidde igen. Mindre belastning. Mere belast-
ning. Igen op og stå. På den måde bringes pulsen til, 
gennem en stiv klokketime, skiftevis at stige og falde 
konstant. Der er god musik på anlægget og en god 
stemning blandt de ni mennesker, der hver har reserve-
ret sig en cykel af de ti mulige. 
 
Det er god motion. Og så foregår det lige henne om 
hjørnet. I klubhuset. 
Du kan melde dig til på hjemmesiden www.ggif-fyn.dk
Karsten 

Ordinær generalforsamling i 
Gelsted Borgerforening 

d.20-2-17 kl.19.30, ifølge vedtægterne.
Borgerforeningen er vært ved pølsebord kaffe øl/vand

efter generalforsamlingen.
Vel mødt Bestyrelsen.

Nb.Husk medlemsbevis for 2016.
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Gelsted Foderstof
Værkstedsvej 5
5591 Gelsted

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

 
Vi reparerer også din bil 

 
Husby Auto Storegade 23 
5592 Ejby - Tlf. 64781446 

Juletræsfest i Dagplejen.
Torsdag D.15/12-2016 holdt vi julefest i dagplejen.

Alle dagplejere med børn var mødt op til en hyggelig 
juleformiddag.
Der blev nydt hjemmebagte boller, æbleskiver og hvad 
der dertil hører.

Glade og forventningsfulde børn var der mange af, mon 
nu julemanden havde tid til at kigge forbi, i denne travle 
juletid !!

Men heldet var med os, pludselig dukkede han op uden 
for vinduet, med julesækken på nakken.
Jublen var stor, nogle hoppede andre blev lidt generte. 
Han blev straks budt indenfor, hvad mon han havde i 
sækken ?.

Julemanden havde pakket godter i poser til alle børne-
ne. Superlækkert og lige noget for de små poder.

Da alle havde fået deres juleguf, var det tid til at bruge 
noget energi, så der blev danset om juletræet, sunget 
julesange & salmer. 

En skøn og hyggelige tradition med julefest i dagplejen. 
Der blev snakket, grint og leget resten af formiddagen, 
inden det var tid til frokost og middagslur til de små.

Stor TAK til Super Brugsen i Gelsted for Sponsor guf til 

julemandens godteposer!!

Fra alle Dagplejerne i Gelsted.

Hovedsponsor booster 
Kildemand i 2017 
Speedwaykører Peter Kildemand tager om få måneder 
hul på 2017-sæsonen – og det gør han med den ro, 
det giver at vide, at hans hovedsponsor er på plads. 
Hovedsponsoren er dækfirmaet A/S Ovethi – Dansk 
Dæk Service og deres webshop dæk.dk, som fortsætter 
supporten, der startede helt tilbage i 2015. Sponsoratet 
styrker Kildemands muligheder for at komme tilbage i 
Grand Prixet.

- Det betyder rigtig meget for mig og mit team, at 
sponsoraftalen med A/S Ovethi og dæk.dk er kommet i 
stand, siger 27-årige Peter Kildemand. Med den økono-
miske tryghed, som sponsoratet giver, kan Kildemand 
nemlig knokle videre mod nye mål, som bl.a. er Grand 
Prix-serien, hvor han er 1. reserve i 2017.  
Samarbejdet med dækfirmaet startede tilbage i 2015 - 
Kildemand fortæller: 
- Vores fine samarbejde, der startede for et par år 
siden, blev sidste år fulgt op af et hovedsponsorat – mit 
suverænt største nogensinde. At firmaet nu har valgt at 
fortsætte det i 2017, glæder mig helt usigeligt meget. 
Det giver nemlig mig og mit team den økonomiske 
stabilitet og de muligheder, der skal til, for at jeg kan 
investere i at nå mine mål, forklarer Peter Kildemand. 
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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

Om samarbejdet tilføjer han: - A/S Ovethi, dæk.dk, mit 
team og jeg passer rigtig godt til hinanden. Ovethi og 
dæk.dk er lokale i forhold til Fjelsted og omegn, samti-
dig med at de også arbejder nationalt i resten af Dan-
mark og internationalt ligesom jeg selv. 

At A/S Ovethi og dæk.dk fortsætter samarbejdet med 
Peter Kildemand er ikke nogen tilfældighed: 
- Grundlæggende er vi jo vilde med motorsport og i 
særdeleshed speedway her hos Ovethi, så det er natur-
ligt for os, at en lokal fyr som Peter Kildemand, der har 
trådt sine barnesko i en klub i vores baghave, har vores 
interesse. Han er et kæmpe aktiv for sporten, og han 
er den perfekte frontfigur for vores brands, forklarer 
Thomas Thinggaard, der er medejer af dækfirmaet A/S 
Ovethi og deres webshop dæk.dk med hovedkvarter i 
Gelsted på Vestfyn. Og han uddyber:

– I den forgangne sæson har Peter sikret os en masse 
eksponering over for vores private kunder, i særdeles-
hed også over for vores erhvervskunder, hvor speed-
way og forholdet til Peter har hjulpet os med at skabe 
nye relationer. Vi har allerede kurven fuld af fantasti-
ske oplevelser med vores kunder og netværk, som er 
begejstrede for den underholdning, speedway giver. 
Det har styrket mange værdifulde bånd for os - så den 
slags oplevelser vil vi gerne have mange flere af, for-
klarer Thomas Thinggaard om årsagen til at fortsætte 
hovedsponsoratet. Han understreger samtidig, at det 
gode samarbejde med Kildemand afspejles i speedway-
køreren og hans teams velvilje og naturlighed i forhold 
til at stille op og være med, når dækfirmaet, der har 12 
afdelinger fordelt over hele Danmark, gerne vil inddra-
ge dem i events og diverse former for markedsføring. 

- Det, at Peter og teamet tager sig tiden til os, er så 
afgørende. Det er jo lige præcis det, der er med til at 
gøre dem til så gode repræsentanter for os, som de 
vitterligt er – både i Danmark og udlandet, slutter Tho-
mas Thinggaard. 

Kort om Peter Kildemand: Peter startede sin speedway-
karriere som 4-årig, hvor han begyndte at brænde 
benzin og dæk af i den vestfynske klub Fjelsted. Og 
selvom han har kørt for klubber andre steder i verden, 
så er Fjelsted den dag i dag stadig den eneste danske 
klub, han nogensinde har kørt for. Udover Danmark 
kører han fast i Sverige (Piraterna) og Polen (Unia 
Leszno). Af største bedrifter kan nævnes U21 hold-VM 
Guld, Senior Hold-VM Guld, EM sølv, to Grand Prix-sejre 

og titlerne som Årets Speedwaykører samt Årets MC 
Sportskører til Dansk Motorsports Award.

Her ses Peter sammen med Thomas Thinggaard, der er med-
ejer af A/S Ovethi. 

Januar 2017: Peter Kildemand har netop forlænget sit 
samarbejde med klubben Fjelsted i en 3-årig aftale. 
Desuden forsætter han i klubberne Leszno i Polen og 
Piraterna i Sverige. Han er reserve til VM Grand Prixet, 
som i 2015, og er klar til at gribe chancen, når den 
byder sig!

Om Ovethi: A/S Ovethi - Dansk Dæk Service blev 
grundlagt i 1954 og beskæftiger i dag 73 medarbej-
dere. Virksomheden importerer og markedsfører alle 
anerkendte kvalitetsmærker inden for dæk, fælge og 
hjul til alle formål. Til personvogne, motorcykler og 
varevogne, lastbiler, landbrugsmaskiner samt industrien 
– en gros såvel som detail. Virksomheden er lagerfø-
rende inden for så godt som alle typer dæk og dækker 
hele landet via et net af butikker og rullende service-
værksteder. A/S Ovethi har branchens nyeste og mest 
moderne udstyr og lægger altid vægt på muligheder og 
løsninger, når de hver dag bringer gejst samt stor viden 
og knowhow i spil i branchens bedste kunderådgivning. 
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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

Noget om det, at være små og større 
børn i Gelsted:
Fra tidlig morgen til lukketid sidst på eftermiddagen, er 
her liv og glade dage omkring skoler og kostalden. 
Børnene holdes godt i gang i mange grupper rundt 
på den store legeplads ved Gelsted Børnehus med de 
mange legeredskaber, og råber ofte når jeg går forbi 
pladsen, - ”hvad hedder du – hvorfor gør du det? ”
– Jo virkelig lækkert at se nye generationer på vej. 
Andet sted, står måske 15 barnevogne med de helt 
små, som lige tager sig et hvil.  
På mine cykleture har jeg passeret 4 storke stående, 
med røde eller blå bleer, så heldigvis er flere nye på 
vej. Ligeledes dagplejemødrene med småbørnene 
gående med barnevognene, og somme tider på vej op 
i den store kostald og snakke med køer eller kattene.  
Ad åre venter skolen på dem. 
Hvorfor jeg lige nævner det her, er fordi vi nyder, at 
være nabo til Børnehus, SFO og skolen, samt kostal-
den. 
I ferier, weekender og efter arbejdstid er alle legeplad-
ser omkring os tomme, så er her godt nok lidt stille, og 
dette til trods for at der er mulighed for gratis at bruge 
legepladserne i fritiden, under forældreopsyn. 
Efter skoletid leger eller spiller de større børn bold på 
fodboldbanerne, og de endnu større er sendt til Ejby 
skole, hvilket vistnok bevirker at der ikke længere er så 
mange unge til idræt eftermiddage og aftener her. For 
mig at se har GG&IF og Hallen nu har for meget tom-
gang, og en del, kun med selvbetjening. 

Mener det var et stort Gelsted tab, da vores store 
årgange blev sendt til Ejby eller andre skoler derude.  

Spændende hvad den nye multibane vil bringe Gelsted. 
– Pladsen er ryddet for rør og kabler, og drænet og er 
planeret, og venter blot på højere temperatur for fær-
diggørelse af multibanebelægningen til sommer.   
 bn

Vores SuperBrugs er populær i miles omkreds.
Desværre glemmer mange af de udenbys kunder at 
sætte indkøbsvognene på plads igen, og så må vi bor-
gere der bor her i byen passe på hvor vi kører, eller må 
flytte vogne på plads, for selv at kunne være her.
En opfordring til de udenbys gæster, sæt indkøbsvogne 
på plads efter lån, ligesom Gelsteds egne borgere gør!
 sa

 Vi er et par, som handler meget i Gelsted Brugs og 
synes de har en god service.
Dog savner vi lidt mindre portioner i slagterafdelingen . 
Det er meget store portioner som man skal købe for at 
få et tilbud.
Desuden savner vi kødstykker, som vi selv kan mari-
nere.
Det virkes som om alt ( eller næsten alt) er færdiglavet 
og det passer ikke ind i vores menuplaner.
Vi vil gerne selv bestemme marineringen, så det ville 
være lækkert at kunne købe mindre portioner og uden 
færdig marinering.
En opfordring er hermed givet videre til slagteren i 
Brugsen. 

Venlig hilsen
Signe Jensen
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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

Balslev løbet
" Balslev løbet startede i 2012 for at få penge ind til 
Balslev forsamlingshus. Sidenhen er overskuddet gået 
til sportpladen, som har fået gyngestativ og i 2016 blev 
det nye bålsted indviet. 
Tanken med løbet er at familien kan være samlet om 
en frisk fysisk aktivitet i den smukke natur rundt om 
Balslev på 3,5 km. Nogen går turen rundt med børn og 
hund andre løber. Man giver en flad 10'er pr omgang. 
Tidstagning står man selv for. 
Nogen løber eller går 1 omgang, men der er altid nogen 
som løber mere sågar et halvmaraton. 
N.A.M. Løbeklub fra Nørre Aaby møder talstærkt op. 
De flytter deres træning til Balslev, for at gennemføre 
deres 1 times test. De sidste par år har Føns havbane 
haft en stand, så man kan høre om de muligheder der 
er på havbanen i Føns. 

Efter turen rundt hygger børnene sig på pladsen med 
snobrødsbagning, sponsoret af foredragsforeningen, 
boldspil og leg på legepladsen. 
Super Brugsen fra Ejby har sponsoret frugt, Rema 
1000 fra Ejby har sponsoret vand og bageren i Ejby har 
sponsoret boller til alle de fremmødte. 
I 2016 blev der gået/løbet 774,5 km håber den rekord 
kan stikkes i 2017! 

Datoen for Balslev løbet 2017 er søndag den 21. Maj kl 
10:00 Tjek Facebook gruppen "Balslev løbet" 
                                                Marianne Kolstrup Larsen

Nyt fra vores Brugs
Mandag d. 9. januar skiftede vi vores bakeoff brød og 
brød fra Nr. Åby bageri, ud med brød fra Kvickly Middel-
fart. Det giver os noget ensartet brød hver dag til gode 
priser. Som et nyt tiltag i forbindelse med skiftet er der 
etableret bagerudsalg  i forområdet, og hver dag åbner 
bagerudsalget kl. 7.00. 

Vi tilbyder bla. Et morgentilbud der består af 6 rund-
stykker og en dagmartærte til kun 35,00 kr. 
Hver morgen er afdelingen betjent til kl. 9.00. 
Som en ekstra service kan vi nu skære rugbrød i skiver 
så kan det da ikke være meget nemmere! 
I forbindelse med afdelingen har vi også et køleskab, så 
der er mulighed for at købe flødekager mm.  Skulle der 
være specielle ønsker så tager vi gerne imod.

Generalforsamling
Gelsted Forsamlingshus afholder generalforsamling

Mandag d. 27. marts kl 19.30.
Hilsen Bestyrelsen
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Støt vore 
annoncører, 
-  Handel lokalt !

Byggeriet af Multibanen ved 
Gelsted Skole er godt i gang. 

Byggeriet begyndte i starten af december, hvor Buch og 
Sønner fik gravet området ud og drænet. 

Vi fik ikke tilladelse til at koble overfladevandet på den 
offentlige kloak, så der gik lidt ekstra tid med at få de 
sidste tilladelser på plads til udlægning af ekstra lagt 
dræn og faskiner som sivebrønd.
Af samme grund var det nødvendigt at fjerne det leven-
de hegn mellem Pytten og Bølgen for at gøre plads til 
faskine og sivebrønd. 

Hegnet der stod i forvejen trængte alligevel til at blive 
klippet tilbage, så vi håber at kunne plante noget nyt 
og pænere når Multibanen står færdig, så området 
igen kan få det lidt naturlige præg tilbage, som børn og 
voksne godt kan lide.  
Samtidig med dræningen har Flemming Bager lagt el - 
ledningerne ned, så de er klar til opstilling af lysmaster, 
og her efter jul er der udlagt bundgrus, som venligt er 
sponseret af Nymølle / Ålsbo grusgrav, og transporteret 
af Anders Nielsen, en af de flinke lokale landmænd 

Fliserne er venligt sponsoret af IBF Ejby og Peter Han-
sen Transport står for stabilgrus og fragt af stabilgrus 
og fliser. 
Plantegården i Ejby står for etablering af underlag og 
flisearealer, og de har været hurtige og heldige med 
vintervejret, så underlaget og det store fliseareal langs 
skolens SFO er nu på plads, og vi er dermed stort set 
klar til at få etableret Multibanen, 

Arealet kommer desværre til at stå sådan i nogle 
måneder, for der kan iflg. leverandøren ikke lægges 
kunstgræs ud før jorden er 10 grader varm, så det bli-
ver nok tidligst i maj måned, at Multibanen kan laves 
færdig. 
Multibanen leveres af TRESS Sport og Leg, og vi får 
også en pannabane, som er sponseret af GMF, og det 
hele skulle gerne blive færdigt og klar til indvielse og 
hygge inden sommerferien ! 

Tak til sponsorerne og de frivillige der er med til at gøre 
det muligt, og til de dygtige lokale håndværkere der 
sørger for at multibanen bliver lavet efter alle kunstens 
regler. 
Vi er meget glade for den store støtte og velvilje som 
vi er blevet mødt med til projektet, og glæder os til at 
multibanen bliver færdig, så den kan være endnu et 
aktiv for de mange aktive borgere i  vores aktive lokal-
område.

Man kan kontakte skoleleder Anders Fæster Nielsen på 
mobil 4049 3228 hvis der er spørgsmål.  

På multibaneudvalgets vegne 
Jesper Navne 
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”Orm og Tyr” - 
Martin A. Hansen  
En temadag om Martin A. Hansens 
kristendomstolkning i ”Orm og Tyr”  
og Sven Havsteen- Mikkelsens kunst.  
Lørdag den 8. april 2017 kl. 10.00 – 16.00 i 
Sognegården v. Middelfart Kirke, Algade 1.  
 

Foredrag ved:  
Anders Thyrring Andersen: Kontrapunkt – om 
arbejdsfælleskabet mellem Martin A. Hansen og 
Sven Havsteen-Mikkelsen.  
Ole Juul: At binde mørkets fyrste. 
Opstandelsestanken og – troen i ”Orm og Tyr” 
med linjer til novellerne ”Agerhønen”, 
”Høstgildet”, ”Martsnat” og ”Paaskeklokken”  
Henning Nørhøj: Fra soldyrkelse til 
folkekristendom. Martin A. Hansens ”Orm og tyr” i 
et kirkehistorisk perspektiv.  
 
Deltagerpris kr. 300,00. Prisen inkluderer 
formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe- 
Tilmelding senest d. 20. marts til Kaj Axel Jensen e-
mail adresse: kajaxeljensen@gmail.com eller 
telefon  
64 44 17 60 / 61 85 94 15.  
Samtidig indbetales deltagergebyret 300 kr. til De 
Samarbejdende Sogne på Konto nr. 7780 - 
0001903111 - Angiv navn samt ”Orm og Tyr” i 
bemærkningsfeltet.  
Læs også om Landsforeningen Martin A. Hansen 
på: www.martinahansen.dk og 
www.digteroglandskab.dk  
Temadagen er arrangeret i samarbejde mellem  
Martin A. Hansen foreningen og Samarbejdende 
Sogne. 

”Det demente samfund”   

 Torsdag d. 23. marts, kl. 19.00 i Gelsted 
Sognehus. Historiker og debattør Michael 
Bøss, Aarhus, fortæller om aktuelle bog. 

 

»Vi lever i en nutidskultur, hvor vi kun fokuserer 

på øjeblikket, mens vi glemmer fortiden og 

bekymrer os over fremtiden. Det betyder, at de, 

der styrer vores samfund, reducerer os 

mennesker til produktionsfaktorer – mens 

hjerneforskerne samtidig gør os til nogle kemisk-

biologiske maskiner med en række psykiske, 

fysiske og materielle behov, der skal 

tilfredsstilles. Derved tages såkaldt åndelige 

værdier ikke længere alvorligt, altså værdier, der 

ikke kan fremme den økonomiske vækst. Jeg tror 

bare ikke, at man kan finde mening i tilværelsen 

– og det er vel det, det handler om – ved at blive 

betragtet som en maskine til statens nytte«.  

- 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.

FRA KIRKEBØGERNE: 
Døde i Tanderup sogn: 

7. december – Anker Fænø 
Gade, Hårevej 46, 5591 Gelsted. 

Døde i Gelsted sogn: 

23 november – Karen Elisabeth 
Søndergaard, Tårupvej 12 D, 
5591 Gelsted. 

23. november – Inga Haugård 
Jensen, Fredensgade 29 B, 5591 
Gelsted. 

17. december – Poul Rishøj, 
Birkehøjvej 7A, 5591 Gelsted. 

19. december – Henry Dyrup 
Truelsen, Søndergade 1.1, 5591 
Gelsted. 

28. december – Karen Marie 
Hansen, Tårupvej 12 J, 5591 
Gelsted. 

4. januar – Jens Herløv Nielsen, 
Tårupvej 14 G, 5591 Gelsted. 

12. januar – Peter Friis Gullerup, 
Tjørnevej 6, 5591 Gelsted. 

20. januar – Marie Christine 
Pedersen, Tårupvej 12 B, 5591 
Gelsted. 

Døbte i Gelsted Kirke: 

27. november: Oliver Rosenkjær 
Christiansen, Vinkelvej 8, 5591 
Gelsted. 

14. januar: Theodor Herluf 
Knudsen, Tårupvej 23, 5591 
Gelsted. 

15. januar: William Hvid 
Dunsmose Nielsen, 
Gelstedskovvej 14, 5591 
Gelsted. 

22. januar: Isabella Bergholdt 
Andersen, Toftevej 15, 5591 
Gelsted. 

22. januar: Naja Klint Andersen, 
Søndergade 56, st, 5591 
Gelsted. 

Viede i Gelsted Kirke: 

14. januar: Natasja Marie Anne-
Dorthesdatter og Kenneth 
Knudsen, Tårupvej 23, 5591 
Gelsted. 

   

Søndag d. 12. marts  

- er der indsamling til 
Folkekirkens nødhjælp. 
Konfirmanderne og spejderne 
hjælper som indsamlere i 
henholdsvis Gelsted og 
Tanderup. 

Tag godt imod indsamlerne. 
Igen i år kan der både betales 
med kontanter og  mobilepay. 

SOGNECAFE’ 

Kom og hav en hyggelig formiddag 
og få en god snak med andre over 
en kop kaffe med brød (10 Kr.) –
suppleret med en sang fra 
højskolesangbogen, en god 
historie eller andet. 

Hver anden torsdag i lige uger kl. 
10.00 til 11.30. Første gang d. 23. 
februar, - i Gelsted sognehus. 

Har du spørgsmål, evt. om 
samkørsel, så ring til Hanne på tlf:  
2184 8659. 

BABYSALMESANG: 

Der starter nyt hold 
babysalmesang i Gelsted 
Sognehus: onsdag d. 22. 
februar, fra kl. 10.30 til 
12.00. 



www.gelstedbladet.dk

16

GUDSTJENESTETIDER: 
 GELSTED TANDERUP Dagens navn: 
FEBRUAR:    
12. ingen 11.00 MJ Septuagesima 
19. 11.00 Ingen Sekssagesima 
26. 14.00 ingen Fastelavn 
MARTS:    
5. 9.30 11.00 1.s.i fasten 
12. 11.00 9.30 2.s.i fasten 
19. ingen 11.00 MJ 3.s.i fasten 
26. 11.00 ingen Midfaste. 
APRIL:    
2. 9.30 11.00 Mariæ bebud. 
9. 11.00 Ingen Palmesøndag 
13. Ingen 19.00 Skærtorsdag 
14. 14.00 Ingen Langfredag 
16. 9.30 11.00 Påskedag 
17. 9.00 - LH ingen 2.påskedag 
23. ingen 9.00 – MJ 1.s.e.påske 
30. 9.30 11.30 Konfirmation 
MAJ:    
7. 10.00 ingen Konfirmation 
12. 11.00 ingen St.Bededag 

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: 
28. februar: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15. 

7. februar: Menighedsrådsmøde kl. 17.00 i Tanderup 
Sognegård. 

22. februar: Babysalmesang starter kl. 10.30 i 
Gelsted Sognehus. 

22. februar: Menighedsrådsmøde, kl. 18.00  i Gelsted 
Sognehus. 

23. februar: SOGNECAFE’ starter i Gelsted Sognehus, 
fra kl. 10.00 til 11.30.  Derefter hver anden uge. 

26. februar: Tøndeslagning på Holmegården efter 
fastelavnsgudstjenesten kl. 14.00 I Gelsted Kirke. Alle 
børn er velkomne til at være udklædte, også i kirken. 

12. marts: Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 
efter gudstjenesten kl. 11, i Gelsted Kirke. Tag godt 
imod indsamlerne! 

14. marts: Menighedsrådsmøde i Tanderup 
Sognegård. 

21. marts: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15. 

23. marts: kl. 19.00 i Gelsted Kirke: Historiker Michael 
Bøss fra Århus fortæller om sin aktuelle bog:                                     
”Det demente samfund”.                                             
Arr. Samarbejdende sogne. Fri entre. 

30. april: Konfirmationer: I Gelsted Kirke kl. 9.30 og I 
Tanderup Kirke kl. 11.30. 

7. maj: Konfirmation i Gelsted Kirke kl. 10.00. 

Åbne kirker: 

For de, der ønsker at besøge kirkerne i hverdagene, 
er det muligt:  i Tanderup, når der er personale på 
kirkegården, - og i Gelsted er døren åben fra kl. 8.00 
til kl. 17.00 på hverdage. 
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Kirkehøjskolen:  

Lektion 4  

Troen alene  

v/ provst Thomas Reinholdt 
Rasmussen, Hjørring Søndre 
Provsti.  

Martin Luthers lille katekismus 
er et pædagogisk og teologisk 
mesterværk, som har haft stor 
betydning for både tænkning og 
kultur. Foredraget vil se på, 
hvorledes katekismen blev til og 
den sammenhæng, Luther skrev 
den i, samt undersøge de tanker 
og den kristentro, som den 
udtrykker. Derved vil det også 
blive trukket tråde op til i dag 
og stillet spørgsmålet: hvad 
betyder Luthers lille katekismus 
i dag?  

Lørdag 4. marts 2017 kl. 9.00-
12.00. Asperup Sognegård, 
Kirkestræde 14, 5466 Asperup.  

 Lektion 5  

Er folkekirken i pagt med sine 
medlemmer?  

v/ Anders Laugesen, journalist 
og vært på bl.a. Mennesker og 
tro på P1.  

Lørdag 1. april 2017 kl.9.00-
12.00. Gamborg 
Forsamlingshus, Gamborgvej 
46, 5500 Middelfart 

Det nye menighedsråd i 
Tanderup Sogn: 

Formand 
 Gerda Christensen 
 Tanderupvej 64, 5591 Gelsted 
 Telefon 64 78 11 97 
 Mobil 20 27 04 97 
 E-mail 
gkc.tanderupvej64@outlook.dk  
 
Næstformand 
 Aksel Vinther 
 Wedellsborgvej 5, Emtekær 
5592 Ejby 
 Telefon 65974393 
 Mobil 41481135 
 E-mail lise-aksel@mail.dk  
 
Kirkeværge 
 Berner Nielsen 
 Jacob Gades Vej 18, Torø 
Huse, 5610 Assens 
 Mobil 30 89 18 08 
 E-mail 
nielsenberner@gmail.com  
 
Kontaktperson 
 Georgina Bodo 
 Emtekær Gade 4, Emtekær 
5592 Ejby 
 Telefon 43 54 39 89 
 Mobil 60 71 39 89 
 E-mail georgina@sinobi.dk  
 
Kasserer 
 Anne Slettemose 
 Gl. Assensvej 44 Udby, 5580 
Nr. Åby 
 Mobil 42794705 
 E-mail anne-
1503@hotmail.com 

Der er møde I menighedsrådet: 
07. februar kl. 17 og 14. marts 
kl. 17 i Tanderup Sognegård. 
 

Det nye Menighedsråd i 
Gelsted sogn : 

Formand: Kim Lund, Dalbovej 
10, 5591 Gelsted. Mobil 2425 
1682, h.k.lund@lund.mail.dk  

Næstformand: Peter Brink, 
Lundevej 14, 5591 Gelsted. 
Mobil 2374 9298, mail 
familienbrink@mail.tele.dk  

Kirkeværge: Lars O. Sørensen, 
Toftevangen 49, 5591 Gelsted, 
mobil 4165 6334  mail 
los.gelsted@mail.com  

Kontaktperson: Per Buskbjerg 
Andersen, Grønnegade 18, 5591 
Gelsted, mobil 2984 8659, mail 
buskbjerg.andersen@gmail.com  

Kasserer: Erna Kjær Torbensen, 
Dammen 8, 5591 Gelsted, mobil 
3024 2467, mail 
ernakjaer@mail.com  

Hanne Andersen, Grønnegade 
18, 5591 Gelsted, mobil 2184 
8659, mail 
hkva.terkelsen@gmail.com  

Grete Hansen, Danmarksgade 
34.1, 7000 Fredericia. mobil 
2072 1585, mail grha@km.dk  

Desuden sidder i begge 
menighedsråd: Sognepræst 
Dorthe Stæhr Nielsen. 
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Forårsopvisning
Søndag d.26 marts 2017 kl 10

Så er det igen tid til at Gelsted Gymnastikforening
laver opvisning i Gelsted hallen.

Alle er velkomne

Vi håber at se rigtig mange til et par hyggelige 
timer, hvor gymnastikholdene vil vise hvad de 

kan.

Fri entré for alle

Generalforsamlingen i GG&IF. 
I år afholdes generalforsamlingen: 

Onsdag d. 8. marts 2017 - Kl. 19.00 
I klubhuset på Sportsvænget 5 

Nyt fra Indoor Cycling 
 

 
Nu kan du træne Indoor Cycling mandag og torsdag i 
Gelsted. 
Siden foråret har Linda Ruby Worsøe trænet to hold 
hver torsdag. Fra 1.januar 2017 er Jens Erik 
Pedersen startet med at trænet to hver mandag. 
 Mandag ved Jens Erik:  
  Kl. 19.00 - 20.00 Begynder / Øvet 
  Kl. 20.15 - 21.15 Begynder / Øvet 
 Torsdag ved Linda: 
  Kl. 19.00 - 20.00 Begynder 
  Kl. 20.15 - 21.15 Øvet 
 

 
 
Træningslokalet finder du i G.G.&I.F.´s klubhus, 
Sportsvænget 5 i Gelsted. (Ved siden af Gelsted 
Hallen). 
En træningstime koster kun kr. 20,-. Der kan betales 
kontant og med Mobile Pay. 
Book en træningstid på: 

http://www.ggif-fyn.dk/ 
 

  
   Jens Erik  Linda 
 

Fodbold indendørs
Der er fuld aktivitet med indendørsfodbolden.  Der 
trænes i Gelsted og Brenderup hallerne. Der spilles 
stævner, turneringer, både som almindelig fodbold 
med bander og Fut-sal uden bander. Kom og vær 
med, der er plads til flere.

Udendørs fodbold
Enkelte hold spiller vinterfodbold, dvs. udendørs hele 
vinteren.
Vi tilmelder hold i næsten alle rækker igen, samt for-
søger at få et dame senior 7 mands i gang igen.
Alle hold starter udendørssæsonen sidst i februar og i 
marts måned.  Herre senior starter medio februar.
Se nærmere på  www.ggif-fyn.dk

Med venlig hilsen
Fodboldafdelingen, Marianne, Jesper, Søren og Britta 



www.gelstedbladet.dk

19

www.ingridmarie.dk
- altid åbent i webshoppen

Tlf. 64 42 10 23  · E-mail ingrid@ingridmarie.dk

Åbningstider Ovnhusvej 3, Føns, 5580 Nr. Åby: 

onsdag og torsdag  kl.  13- 17.  Fredag kl. 10-14.
1. lørdag i måneden kl. 10- 14, ellers efter aftale.

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 / DGI begynderstævne og 
udtagelse til landsmesterskab 
D. 7/1 havde FGH i samarbejde med DGI indbudt til 

begynderstævne for ungdomsspillere på Vestfyn. 
Der var overvældende mange der ville deltage og vi 
måtte udvide fra 3 til 4 timer. Selv om vi fik en time 
mere, måtte vi desværre sige nej til flere spillere og 
endte med at have 45 deltagere. Et begynderstævne 
gælder om at give spillerne så lige kampe som muligt, 
og der bliver ikke fundet én vinder af stævnet, men 
en masse spillere med gode oplevelser, som alle får 
en præmie med hjem. Dette kræver meget af arran-
gørerne og der var heldigvis hjælp at hente hos flere 
forældre i FGH. Resultatet blev et godt stævne, hvor 
alle børnene fik spillet mindst 5 kampe og fik en god 
introduktion til de næste stævner og begynderholdtur-
neringen der starter nu.
D. 21/1 var flere vores mere øvede spillere med i udta-
gelsesstævnet til landsmesterskaberne. Deltagelse i 
dette stævne giver automatisk adgang til landmester-
skaberne, men det betød ikke at der blev slappet af ved 
stævnet.

Der blev hentet pokaler i flere rækker. Emma Greve 
Andersen vandt damesingle i U15C og damedouble i 
samme række med Katrine Skovgaard. 

I U13D blev det også til FGH sejr, da Patrick Larsen og 

Theis Pedersen vandt herredouble. Disse spillere plus 5 
mere er nu klar til at deltage ved landsmesterskaberne.
Lars Jensen, FGH
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HUSK !   - Du kan altid 
finde sidste nyt og mange informationer på :  

www.gelsted.dk

Ny behandler hos 
Sundhedsklinikken i Gelsted
Det går godt i den lille sundhedsklinik på Grønnegade 
2 i Gelsted. Ud over at der netop er blevet fastansat en 
ny massør, er der også spændende nyt. 
Huset har nemlig fået en ny behandler, Britt Kjær Over-
gaard, som tilbyder Reiki healing-behandlinger. 
”Reiki healing er ren velvære for krop og sind”, fortæller 
Britt Kjær Overgaard med et stort smil på læben. 
”Selvom det er en blid behandlingsform, så er den 
enormt effektiv, og det bedste af det hele er, at du 
behøver ikke at tro på det. Det virker uanset hvad!”

Gendai Reiki Healing er en gammel japansk metode, 
der styrker dit energisystem. Vi har alle et energifelt 
omkring og igennem den fysiske krop (som nogen kal-
der auraen), og dit energisystem indeholder informa-
tion om, hvordan du har det. Når dit energifelt bringes 
i kontakt med en højere frekvens, kan vi fjerne både 
fysiske og psykiske ubalancer. 
Behandlingerne er nænsomme og efterlader dig med en 
dejlig ro i kroppen og et bedre velbefindende. 
En behandling varer ca. 1 time og foregår ved, at Britt 
placerer sine hænder forskellige steder på eller uden for 
kroppen og arbejder med energien i kropsfeltet. 
Der er også altid en indledende og en afsluttende sam-
tale, som understøtter behandlingen.

Reiki Healing er gavnlig når du f.eks.
-  Har smerter eller andre fysiske symptomer
-  Føler dig energiforladt, deprimeret, angst, stresset  
eller på anden måde er ude af balance mentalt                    
 og følelsesmæssigt
-  Ønsker at understøtte en medicinsk behandling med       
alternativ behandling
-  Ønsker at understøtte en spirituel vækst
-  Har behov for at forkæle eller fokusere mere på dig  
selv
-  Eller bare er nysgerrig i denne retning

Britt er uddannet inden for Gendai Reiki hos Marianne 
Kaufmann og har taget den sidste del af sin uddannelse 
i slutningen af januar. ”Jeg er meget glad for at have 
fået lov at være i sundhedsklinikken i Gelsted”, afslutter 
hun. ”Det er et dejligt sted at være, og mine behandlin-
ger er blevet taget så godt imod, så jeg er meget glad!”
Behandlingerne foregår tirsdage og fredage i Sund-
hedsklinikken Gelsted, Grønnegade 2, Gelsted. Du kan 
læse meget mere om dem på Britts hjemmeside, 

www.brittovergaard.dk eller kontakte hende telefon 
2751 6008 / E-mail kontakt@brittovergaard.dk

Fakta om Britt Kjær Overgaard

Britt Kjær Overgaard er 39 år og er datteren fra Kjærs 
Antik & Genbrug. Hun har arbejdet med markedsføring 
hele sit liv og er i dag også selvstændig Marketingkon-
sulent med sit firma Britt&KO. Ved siden af har hun 
gennem de sidste 10 år arbejdet intenst med at uddan-
ne sig inden for personlig udvikling og har i dag både 
en uddannelse som Be Change Coach, Spirituel Mentor 
samt Gendai Reiki Healer. Hun er også indehaver af 
bloggen www.modernespiritualitet.dk - en blog om livet 
på godt og ondt med udgangspunkt i mottoet ” I dag er 
den bedste dag i mit liv. Og sådan er det”.
Læs evt. mere på www.brittovergaard.dk / www.
facebook.com/modernespiritualitet.dk
Fakta om Sundhedsklinikken i Gelsted

Den lille klinik i Gelsted har eksisteret i snart 5 år og 
drives af ægteparret Bettina og Kaj Mariager. Der til-
bydes flere forskellige behandlinger ud over traditionel 
massage, og der er netop blevet fastansat en ny mas-
sør ud over de 3 freelancere, der også er tilknyttet. 
Desuden er der i klinikken også en frisør: Jane Lind-
holm, Klippehulen og nu også Britt Kjær Overgaard, 
der tilbyder Healing baseret på Gendai Reiki. Se evt. 
mere på www.masigel.dk
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GAS • VAND • VARME • SANITET
Kløvervænget  2, 5591 Gelsted
www.rosenkjaer-vvs.dk

Tlf. 64 49 22 99

TIl alle harmonika-og musik interesserede
Sidste år holdt Foreningshuset Holmegaarden Harmonikatræf i Gelsted. 

Der var mange med  og vi fik en god oplevelse. Med harmonikamusik, dans, sang og hyggeligt socialt samvær. 
Mange har sagt, at de gerne ville have deltaget, men ikke vidste, at der var et træf.

Vi er i gang nu med forberedelserne til et nyt træf, med stor hjælp fra Jette fra "Jette med venner”.  I år har vi 
fået et samarbejde med Vestfyns Folkemusiklaug.

Vi holder igen et træf d. 8. April 2017 kl 10.00 I Gelstedhallen.

Så hvis du, eller kender du nogen, der kan tænke sig en god dag med musik, sang, dans  og socialt samvær, så 
sæt x i kalenderen, kom og vær med.

Kig ind på FB  Harmonika Gelsted. Her  her kan du følge med i forberedelserne til træffet. ( må gerne deles og 
synes godt om)

Man medbringer selv frokost - husk service. 
Øl og vand SKAL købes. 
Kaffe og kage kan købes. Der vil blive mulighed for at købe et lettere måltid til aftensmad. Men det skal forudbe-
stilles hos mig.(inden d. 1. April )

Der vil blive spillet musik af :
Nelly og Preben -Preben har med en lille harmonikaudstilling med Vestfyn Folkemusiklaug Preben og Hans Ole og 
Åge, De Thorøhusiske Spillemænd . Kirsten ( Mougaard) og Poul. Lindø Harmonikaklub.Bolværksmatroserne, Tvil-
linggårdens old mixers, Jette med venner og mange flere.

Venlig hilsen,
Conny Kærhave-Andersen
connyka@ejbynet.dk
Tlf.: 2388 0413
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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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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 !

Kerte Kirke!
En kærkommen lejlighed til at indvie Jer i den pudsige 
opdagelse, det var for murerfirmaet RISHØJ, da de 
skulle istandsætte Kerte kirke efter branden den 13. 
november sidste år.

Man skulle skrælle noget af væggen i våbenhuset, og 
i den forbindelse kom der et gammelt dokument frem, 
som viste sig at være en gammel billedhuggerregning. 

Selve regningen er overgivet til Danmarks Nationalmu-
seum, som en slags danefæ, af historisk humoristisk 
betydning.

Regningen lyder på formidable kr. 42,40, den er ikke 
kvitteret, og man kan ikke se, hvem der har udstedt 
den, men indholdet af regningen kommer her:

Taget vor herre ned af korset, dertil brugt 4 karle og 
pudset ham både forfra og bagfra  ...................5,10

Limet det ene øre på Apostlen Paulus................0,50

Samt repareret hans underdel og forbedret, hvad der 
ellers var bræk på.......................................... 4,80
Gjort den hellige Stefan en arm og 
pudset hans næse.                                           2,00
Forbedret Fadervor.................................         1,20
Gjort nye 10 bud om..................................     1,40
Udvidet himlen.......................................        6,00
Vel oppudset den hellige Jomfru Maria og gjort
 hende et barn.............................................. 16,00
Gjort strikke til at hænge de hellige engle i
6 stk. a`30  øre...................................   ..      1,80
Sat ny rumpe på den hellig ånd....................... 2,60
Vasket Apostlens ører, der var blevet sorte 
af ælde.........................................................1,00

Summa - Sumarum...................................... 42,40

I skal selvfølgelig ikke tro på alt, hvad jeg siger. 
Mvh. Gelsted Seniorklubformand. Steen Ole Sørensen.
Ref: bn

Foreningshuset Holmegaard 
Søndergade 82, 5591 Gelsted 

CVR nr. 36 27 36 15 
Bank – Totalbanken konto 6880 0001084523 

E-mail Foreningshuset@gelsted.dk 
www.gelsted.dk/foreningshuset-holmegaard

Bestyrelse 
Formand Per Vismark Larsen, Gelsted Mose 37, 5591 Gelsted, tlf. 4250 7630 

Økonomi ansvarlig Tom Petterson, Søndergade 115, 5591 Gelsted, tlf. 2175 7654 
Næstformand Morten Kanstrup Thomsen, Søndergade 55, 5591 Gelsted, tlf. 3030 0215 

Anne Friis tlf. 2162 6396, Claus Kristensen tlf. 2511 9624 

Indmeldelsesanmodning
§3. Medlem 

Som almindeligt medlem kan optages foreninger i Gelsted og omegn, og eller foreninger og 
organisationer med særlig interesse for og i foreningens virke og formål. 
Foreningen kan optage støttemedlemmer der ikke nødvendigvis er en forening eller en 
organisation, men omfatter virksomheder, privat personer, institutioner m.fl.  

Forening/navn: ___________________________________________

Adresse: ___________________________________________

Postnr. & by: ___________________________________________

E-mail adresse: ___________________________________________  

Telefon nr.: ___________________________________________

Kontaktperson: ___________________________________________

Ønsker ind indmeldt som: 

Almindeligt medlem:   Forening eller organisation 

Støttemedlem:  Privat person, virksomhed eller andet 

Støttemedlem:  Enlig person 

Kontingent 2016 kr. 125 pr. alminelig medlem 
Kontingent 2016 kr. 125 pr. støttemedlem (familie/bolig), enlige dog kr. 75.

Dato & underskrift:  ___/______2016______________________________

Stemmeret: 
Generalforsamlingen er åben for alle, dog har kun almindelige medlemmer stemmeret.  
Støttemedlemmer har ikke stemmeret 
Et almindeligt medlem har en stemme på generalforsamlingen.  
Forslag til beslutning på generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 
dage før generalforsamlingen. Det er kun bestyrelse, medlemmer eller medlemmer af 
foreninger, som er medlem samt støttemedlemmer der kan indsende forslag til beslutning på 
generalforsamlingen.

Kunne du tænke dig at 
støtte, være med i :
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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.

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

Foreningshuset Holmegaard 
Støtte og udvikle idræts- fritids- 
kultur- kreative- og folkeoply-
sende aktiviteter. 

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.

VIL DU GERNE LÆRE 
AT HÆKLE..... STRIKKE.... 

SY..... eller ???  

Foreningshuset Krea-
tive Design Forening 

Formand: Conny Kærhave-
Andersen

Tlf.   2388 0413
E-mail connyka@ejbynet.dk



  www.gelstedbladet.dk     

 1 2 3 4 5 

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

Poul Jensen
40781100

Vi er
medlem af

Nørre Åby Apoteksudsalg
Østergade 34, Nørre Åby · Tlf. 63 46 51 08

Vissenbjerg Apoteksudsalg
Østervang 10 G, Vissenbjerg · Tlf. 63 46 51 09

Ejby Apotek
Algade 11, Ejby · Tlf. 63 46 51 00

Aarup Apotek
Bredgade 60, Aarup · Tlf. 63 46 51 05 Vi bygger, renoverer og 

bevarer Danmark

Tømrer/ Snedkerfirma Henning Hansen
Hjortegyden 30 / 5591 Gelsted

Tlf. 64 78 10 48 / henning@hh-hansen.dk
www.hh-hansen.dk

*NYT*  Gelsted Marked  - Altid i uge 33  * NYT * *NYT*  Gelsted Marked  - Altid i uge 33  * NYT *
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1205 S
Danmark mest populære hus og 
have trailer
Indv. mål 203x116x35 cm.
Totalvægt 500/750 kg

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 !

Husk ! DEADLINE næste nummer - Mandag d. 27/3  kl. 18:00

GENERALFORSAMLING
Foreningen – Gelsted Bladet

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
I foreningen ”Gelsted Bladet”

Torsdag d. 27. 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

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


