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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 og tryk
Deslers Grafisk Hus.  
Tlf.  64 71 48 09

Artikler til bladet
Alle artikler, meddelelser,  
m.m. bedes sendt til 
post@gelstedbladet.dk

Bestyrelsen
Charlotte Føns Rasmussen
Formand ............................................... Tlf. 30 22 03 15
Peder Wendelboe Jensen  
Næstformand ...................................... Tlf. 30 12 63 30
Lone Warren  
Sekretær ............................................... Tlf. 61 16  11 15
Gunvor Schmidt
Kasserer................................................. Tlf. 26 19 18 51
Torben Pihl Jensen
Bestyrelsesmedlem ............................ Tlf. 30 66 79 68
Rune Schmidt
Suppleant ............................................. Tlf. 61 61 79 23
Ann-Britt Larsen
Suppleant ............................................. Tlf. 27 15 61 25

Deadline næste nummer
Mandag den 8. juli 2019

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

Se meget mere: www.gelstedbladet.dk

GELSTED BLADET kan ikke holdes 
ansvarlig for indhold, trykt i bladet,  
der er indsendt af brugerne af bladet.  
Forbehold for trykfejl.

Information om optagelse af artikler 
og billeder i GELSTED BLADET
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 borge-
re, eller beskære artiklen, hvis der ikke er 
plads i bladet.
Bladets  deadline  skal overholdes
Deadline står altid på denne side. Alle 
artikler, meddelelser, m.m. bedes om 
muligt sendt som elektronisk fil, evt. 
som e-mail, eller word dokument, til:  
post@gelstedbladet.dk
Evt. papir billedmateriale sendes til:
Deslers Grafisk Hus, Vagtelvænet 10, 5610 
Assens.

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 dår-
lige 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.
Har du en mening om noget du gerne vil 
dele med andre borgere i Gelsted og om-
egn, eller vil du dele en god eller dårlig 
oplevelse med andre.
Vil du kommentere på en artikel fra bla-
det, 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. Gelsted Bladet lever af vore 
annoncører, uden dem intet blad, så vi 
bringer ikke kritiske indlæg om virksom-
heder der annoncerer i dette blad !
Vi bringer ikke anonyme henvendelser, 
og bringer heller ikke personlige angreb 
på andre navngivne personer.

Venlig hilsen
Redaktionen

Til foreninger, klubber, firmaer med mere...

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 aktivi-
tetsprogram 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 et nyt firma, lavet noget 
nyt i det gamle? Send din historie til os - 
det er gratis reklame. Skriv og send inden 
det er for sent.  Du kan se deadline på:
www.gelstedbladet.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

MASSØRERNE 
I GELSTED

Toftevangen 19 - 5591 Gelsted
Tlf. 2421 0888
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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

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.  

Manglende blad?
Hvis du ikke har modtaget 

GELSTED BLADET, kan du sende en 
mail til: post@gelstedbladet.dk eller 

ringe til Peder Wendelboe Jensen 
på tlf. 30 12 63 30

Vidste du..
At du kan hente ekstra numre af 

GELSTED BLADET i vore kirker, på 
biblioteket i Ejby, i SuperBrugsen 

Ejby samt i Ejby-Hallerne.

Annoncer i 
GELSTED BLADET

Fra kun kr. 600,- kan du have en 
annonce med i GELSTED BLADET 

for et helt år. 

GELSTED BLADET 
online

Du kan finde alle de tidligere 
udgaver af GELSTED BLADET på

www.gelstedbladet.dk

A
P

S

BRÆNDSEL . STRØELSE . DYREFODER . HUS & HAVE

Holmelund 32, Aarup
Tlf. 64 49 12 23 - hojlund.dk

Beretning for GELSTED BLADET 
29. årgang 2018/2019
Fra den samlede bestyrelse byder jeg her-
med velkommen til Foreningen GELSTED 
BLADETs generalforsamling. Som vanligt 
vil der blive fremført beretningen. Og som 
det foregik sidste år, er bladets bestyrelse 
enige om en kollektiv tilgang til alle op-
gaver, hvorfor det ikke nødvendigvis er 
formanden, som fremfører beretningen, 
men i dette tilfælde mig som menigt besty-
relsesmedlem. Beretningen er forfattet og 
enstemmigt godkendt af den samlede be-
styrelse.

Det forgangne 29. år for Foreningen GEL-
STED BLADET har været et stabilt år med 
fin tilgang af artikler og historier hen over 
året, så vi hver gang har kunnet udkomme 
med et blad på 28 sider. Det kan kun lade 
sige gøre, fordi vi har mange trofaste ind-
lægsgivere, så som Gelsted Skole, Gelsted 
Børnehus, Gelsted Tanderup Pastorat, Gel-
sted Gymnastik- og Idrætsforening, Gel-
sted Seniorklub, Gelsted Borgerforening 
og fra tid til anden mange andre. Vi fra be-
styrelsen vil gerne sige ALLE indlægsgive-
re mange tak for jeres fine indlæg til gavn 
for GELSTED BLADET og ikke mindst 
alle bladets læsere. Uden jeres bidrag in-
tet blad! Vi håber, at der vil komme ligeså 
mange indlæg i fremtiden, så vi holder vo-
res lille lokalsamfund orienteret om, hvad 
der foregår.

GELSTED BLADET er trykt på fint papir 
og i alle regnbuens farver. Det gør, at det 
er en fryd at se på og læse i. Opsætning og 
layout sker hos Deslers Grafiske Hus i As-
sens, og med deres professionelle tilgang 
til vores korrekturlæste indlæg fra besty-
relsen, kommer bladet til hver gang at se 

så struktureret og indbydende ud. Der skal 
derfor lyde en tak for samarbejdet, vi har 
med Deslers grafisk Hus fra den samlede 
bestyrelse.

Vores blad omdeles via FK Distribution til 
alle husstande i Gelsted skoledistrikt, samt 
Gelsted og Tanderup Kirkesogne. Dertil 
kommer, at vi i bestyrelsen kører rundt 
med blade på udvalgte adresser i Ålsbo, 
Husby, og Ejby. Men vi har også hjælp til 
dette fra et par seniorer i henholdsvis Gel-
sted og Ejby, som vi hermed takker mange 
gange for hjælpen.

Et blad af sådan en kvalitet koster selv sagt 
penge at trykke og omdele, hvorfor vi har 
annoncører i bladet. Det er bladets økono-
miske eksistensgrundlag. Vi er derfor sær-
deles taknemmelig for alle vores annoncø-
rer og deres bidrag til bladet, og vi takker 
for året der er gået med annoncer. Vi håber, 
at vi til stadighed kan have trofaste og også 
gerne nye annoncører, så vores økonomiske 
fundament fortsat kan forblive. Nøgletalle-
ne fremlægges senere af vores kasserer.

Vi vil også gerne gøre lidt reklame for 
vores hjemmeside www.gelstedbladet.dk, 
som har en elektronisk udgave af vores 
blade, en liste over vores annoncepriser og 
kontaktoplysninger for bestyrelsen og me-
get mere.

Med disse ord vil jeg på vegne af den sam-
lede bestyrelse for Foreningen GELSTED 
BLADET afslutte denne beretning og hå-
ber, vi får de andre punkter på generalfor-
samlingens dagsorden afholdt i god ro og 
orden.
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Årsregnskab for GELSTED BLADET 2018/2019
Regnskabsår 1/4 - 2018 - 31/3-2019

Resultatopgørelse 1/4 2018 til
31/3 2019

1/4 2017 til
31/3 2018

Balance pr. 31. marts 2019 2018
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Noter

Vi udfører alt i tømrer-
og snedkerarbejde

samt løser
specialopgaver

og totalentrepriser...

www.lebaek.dk

 
Vi reparerer også din bil 

 
Husby Auto Storegade 23 
5592 Ejby - Tlf. 64781446 

 
Vi reparerer også din bil 

 
Husby Auto Storegade 23 
5592 Ejby - Tlf. 64781446 

Dametøj i alle størrelser
www.susannem.dk

Nørregade 5 - Ejby - Tlf. 64 46 15 49

Læs mere: 
gelstedbladet.dk
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Climate Partner
Certified

Kontakt Hauge Energi for
et uforpligtende tilbud på
tlf.: 6596 7715

Afd. Odense
Bladstrupvej 9 B
5270 Odense N

Afd. Vestfyn
Hygindvej 15
5592 Ejby

Hauge Energi og Bosch
gaskedler – Et sikkert valg!

www.Haugeenergi.dk

9 gode grunde til at du
skal vælge en Bosch kedel
fra Hauge Energi
– Markedets laveste gasforbrug
– Markedets laveste elforbrug
– Lavt støjniveau
– 108% nyttevirkning
– Altid god rådgivning
– Konkurrencedygtige priser
– 5 års fabriksgaranti
– 15 års garanti v. tegning af abonnement
– Døgnvagt 24/7/365
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Climate Partner
Certified

Kontakt Hauge Energi for
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Afd. Odense
Bladstrupvej 9 B
5270 Odense N

Afd. Vestfyn
Hygindvej 15
5592 Ejby

9 gode grunde til at du
skal vælge en Bosch kedel
fra Hauge Installation
– Markedets laveste gasforbrug
– Markedets laveste elforbrug
– Lavt støjniveau 
– 108% nyttevirkning
– Altid god rådgivning
– Konkurrencedygtige priser
– 5 års fabriksgaranti
– 15 års garanti v. tegning af abonnement
– Døgnvagt 24/7/365

Kontakt Hauge Installation for
et uforpligtende tilbud på
tlf.: 66 18 96 00

www.haugegruppen.dk

Gl. Odensevej 12
5591 Gelsted
Tlf. 6449 1340
automester@gelsted.dk
www.gelsted-motor.dk

Gelsted Motorkompagni

Referat af generalforsamling i GELSTED BLADET
Torsdag, den 25. april 2019 på Holmegården
Rune Schmidt bød velkommen til generalforsamlingen 
og der var følgende dagsorden til generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent, stemmetæller samt protokolfører   
 Bent Pilgaard Pedersen valgtes til dirigent og konsta-  
 terede, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt   
 varslet. Stemmetæller: Gunvor Schmidt og protokol-  
 fører Lone Warren.
2. Beretning    
 Beretningen kan ses på Gelsted Bladets hjemmeside:   
 www.gelstedbladet.dk.    
 Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 
3. Regnskab
 Gunvor Schmidt fremlagde regnskabet for Gelsted   
 Bladet fra april 2018 – april 2019. 
 Regnskabsåret går fra april til april.
 Regnskabet godkendt uden bemærkninger.
 Regnskabet kan ses på hjemmesiden.
4. Indkomne forslag:  
 Ingen. 

5. Valg til bestyrelsen
 På valg: Birgitte Sørensen og Rune Schmidt,  
 der ikke  modtager genvalg samt Peder W. Jensen.
 Peder W. Jensen blev genvalgt.
 Som nye bestyrelsesmedlemmer blev Charlotte Rasmussen  
 og Torben P. Jensen foreslået og valgt.
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter  
 Rune Schmidt blev foreslået og valgt. Ann-Britt  
 Larsen blev foreslået. Ann-Britt Larsen havde ikke   
 mulighed for at deltage i generalforsamlingen, men   
 havde skriftligt tilkendegivet, at hun stillede op som   
 suppleant til bestyrelsen. Ann-Britt Larsen blev valgt   
 som suppleant.
7. Valg af revisor: Irene Jensen blev foreslået og valgt. 
8. Valg af revisorsuppleant:  
 Birgitte Sørensen blev foreslået og valgt. 
9. Eventuelt  
 De afgående bestyrelsesmedlemmer Birgitte Sørensen   
 og Rune Schmidt fik hver overrakt en gavekurv    
 som tak for arbejdsindsatsen i bestyrelsen.

På vegne af Bestyrelsen for GELSTED BLADET
Lone Warren
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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

En gavmild dag i Genbrugsbutikken
Den 6. april blev der afholdt uddeling
Genbrugsbutikken.

Formanden bød velkommen til alle de 
fremmødte fra foreninger og kunder.

Året 2018 havde været et godt år med en 
lille stigning i omsætningen samt var det 
året hvor der kunne fejres 10 års jubilæum 
hvilket alle i Genbrugsbutikken var stolte 
af, hvilket også gjorde at der i  år vil blive 
givet et ekstra tilskud til foreningerne.

Der vil blive udbetalt 200.000,00 kr. til for-
eningerne i år hvoraf de 60.000,00 kr. er 
jubilæumsgave.

Der er i alt 12 foreninger der får tilskud 
som er doneret af medarbejderne til de en-
kelte foreninger de 12 foreninger er: 
Gelsted folkedansere - Borgerforeningen - 
Fodbold ungdom - Gelsted krolf forening 
- Aktivitets rådet for Gelsted plejecenter 
- Hobbyklubben - Gelsted forsamlingshus 
- Ørslev forsamlingshus - Seniorklubben - 
Motions cafeen - Tirsdagsholdet vores ved-
ligeholdelses drenge og Butikken.

Det er selvfølgelig en glædens dag at se så 
mange taknemmelige personer modtage 
disse tilskud og giver os den glæde at se 
hvilken nytte det gør og hvor mange med-
lemmer dette kommer til gavn. det er jo det 
der er med til at man brænder for sagen og 
har lyst til at give de mange timer de frivil-
lige lægger i det

Der skal også lyde et kæmpe tak til vores 
medarbejdere endvidere en stor tak til vo-
res kunder for deres trofasthed over for bu-
tikken, der skal også lyde en stor tak til de 
personer der donerer ting til vores butik.

Vi vil også fra butikken sige tak for det 
gode samarbejde der på Holmegården, 
Borgerforeningen, seniorklubben og Zo-
nen, uden dette samarbejde kunne det blive 
svært at få det hele til at fungerer. En stor 
tak til personalet på genbrugspladsen for 
deres store hjælp.

Erik Larsen
Genbrugsbutikken

Der blev uddelt mange penge, mange tak, en masse krammere, gratis jord og 300 pølser 
på den store genbrugsdag.
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Indbetal blot kr. 25,- for enlige  
eller kr. 50,- pr. hustand på: 

homebanking konto nr. 6880 - 2825353
 eller til et af bestyrelsesmedlemmerne. 

Husk at opgive navn og adresse.
Ved fælles hjælp 

kan vi styrke lokalsamfundet. 
Formand Torben Pløger

Tlf. 24 59 75 79

Blive medlem af
Gelsted Borgerforening

Torsdag den 13. juni 2019 slår vi dørene op til 
Danmarks flotteste FAKTA butik
Med et butiksareal på godt 1100 kvm bliver 
vi 3. største Fakta butik i Danmark.

Der vil i løbet af dagen være mange aktivi-
teter  og omkring butikken.

Kl. 08.00 starter vi med officiel indvielse 
af butikken. Der vil være brunsvigerkage, 
kaffe og the til de morgenfriske.

Mellem kl. 12.00 – 18.00 vil Butiksrådet i 
samarbejde med personale sørge for, at man 
kan få en grill-pølse og noget at drikke.

Hele dagen igennem vil der være konkur-
rencer for både børn og voksne.

Dette er kun noget af programmet – kom og 
se, hvad vi ellers har fundet på.

Der er helt sikkert en masse gode åbnings-
tilbud at komme efter.

På vegne af
Personale og Butiksråd
Fakta Gelsted

www.gelstedbladet.dk
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Balslev Festival
Musikfestival for alle

Lørdag den 15. juni 2019 kl. 12.00

www.balslevfestival.dk
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KOM TIL KÆMPE 

ÅBNINGSFEST
TORSDAG DEN 13. JUNI

FRA KL. 8.00

Åbningstider: Alle dage kl. 8.00 - 21.00
Gl. Odensevej 3 - 5591 Gelsted

GELSTED

Der vil være masser 
af aktiviteter, gaver, 

og lidt til ganen i løbet 
af hele dagen.

Vi glæder os til 
at byde jer velkommen.

Indbetal blot kr. 25,- for enlige  
eller kr. 50,- pr. hustand på: 

homebanking konto nr. 6880 - 2825353
 eller til et af bestyrelsesmedlemmerne. 

Husk at opgive navn og adresse.
Ved fælles hjælp 

kan vi styrke lokalsamfundet. 
Formand Torben Pløger

Tlf. 24 59 75 79

Blive medlem af
Gelsted Borgerforening

Balslev Festival
Musikfestival for alle

Lørdag den 15. juni 2019 kl. 12.00



www.gelstedbladet.dk

10

Gelsted Skole samarbejder med Middelfart Musikskole
Igennem flere år har Gelsted Skole i fæl-
lesskab med Middelfart Musikskole tilbudt 
strygerundervisning og sammenspil. Kom-
mende skoleår udvides samarbejdet til også 
at omfatte et valgfrit fortsætterhold.

Emma i 2. klasse spiller cello. Det har hun 
gjort siden begyndelsen af skoleåret. Hen-
des klassekammerater spiller også på et 
instrument, enten bratsch eller violin. Det 
samme gør sig gældende for Sally i 3. klas-
se, der sammen med sin klasse på andet år 
modtager strygerundervisning af en af mu-
siklærerne fra Musikskolen. 

Instrumenterne stilles gratis til rådighed for 
et år af gangen, og fra 3. klasse må de ta-
ges med hjem, så alle elever har mulighed 
for at øve hjemme. I nuværende 3. klasse er 
der også et lille slagtøjshold. Der spilles på 
trommer, keyboard og rytmeinstrumenter, 
og en eller flere sangere synger i mikro-
fon. Ind imellem øver alle elever på samme 
sang, og så bliver det sat sammen til et stort 
orkester.

Samarbejdet med Musikskolen om stryger-
klasserne har været så stor en succes, at det 
allerede nu er besluttet at udvide ordningen 
kommende skoleår med et valghold, hvor 
interesserede elever i 4. klasse har mulighed 
for at fortsætte deres strygerundervisning 
på tredje år.

Igennem flere år har eleverne i 4. klasse del-
taget i ”Rockkarrusel”, der også er et musi-
kalsk samarbejde med musikskolen. Her får 
alle elever mulighed for at afprøve forskel-
lige instrumenter og varierede former for 
sammenspil, og der er gang i den, når Dan 
fra Musikskolen i samarbejde med skolens 
musiklærer står for undervisningen. 

”Lige for tiden spiller vi ”House of the Ri-
sing Sun”, og jeg spiller el-guitar”, fortæller 
Gustav. ”Jeg har ikke prøvet at spille guitar 
før, men jeg synes, det er fedt, og jeg vil øn-
ske, at alle får mulighed for at prøve det.”

Udover den almindelige ugentlige under-
visning er Musikskolen også behjælpelig 

med den musikalske opsætning af det årli-
ge skuespil. Til skolefesten i februar måned 
er der tradition for, at 6. klasse opfører et 
teaterstykke med musik og sang, og at ele-
verne selv spiller alle instrumenter i bandet. 
Her er Musikskolen en stor hjælp, når der 
skal indøves takter og akkorder.

Marianne Carlsson, som er musiklærer på 
skolen, er meget begejstret for samarbejdet 
med Middelfart Musikskole: 

”Det er et af de steder, hvor skolereformen 
har tilført noget positivt. Lærerne i mu-
sikskolen er konservatorieuddannede og 
specialiseret i bestemte instrumenter, som 
f.eks. stryger- og blæserinstrumenter. Det 
er med til at tilføre undervisningen noget 
ekstra og højner naturligvis niveauet. Det 
er også en god inspiration for mig at få mu-
lighed for at samarbejde med lærerne fra 
musikskolen.” 

Janne Bredgaard Madsen

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.
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Turbospring og 
Rytme:
Alder: 2.-5.kl.
Instr.: Peter
Info: 64 49 22 48 
Sted: Hallen
Start: Uge 36 
Bemærk:
Træningen foregår
i Gelsted Hallen

Udvidet spring
Alder: 4.-9.kl.
Instr.: Peter
Info: 64 49 22 48 
Sted: Hallen
Start: Uge 36

Bemærk:
Træningen foregår
i Gelsted Hallen

Motionsmix M/K
Instr.: Peter Brink
Info: 64 49 22 48
Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 36

Minifræserne:
Alder: 3-6 år
Instr.: Stine
Info: 22 44 26 69
Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 36

Haletudserne
Alder: 0-3 år
Instr.: Bettina
Info: 28 10 12 65
Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 36

Mandag Onsdag

Junior ROS + DANCE
Instr.: Peter Brink, 
Magnus, Cecilia og 
Celina
Info: 64 49 22 48
Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 36        

NYT NYT 
NYT Se beskrivelse

Micks Herremotion          
Instr.: Michael Taylor           
Sted: Gymnastiksal                        
Start: Uge 36

Krudt og Kolbøtter
Alder: 0 - 2.kl.
Instr.: Bettina
Info: 28 10 12 65
Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 36

www.gelsted-gymnastik.dk

Yoga
Instr.: Birgithe
Info og tilmelding:
21 45 28 31 
Sted: Gymnastiksal
Start: Uge 36            
Tid: kl 19.10

Tilmelding 
nødvendig
Max. 15 deltager

Nyfæste 11
5560 Aarup

Tlf.: 5121 0847
malerclausen@gmail.com

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

Emma i 2. klasse spiller cello Gustav spiller el-guitar, når der er Rock-
karrusel i 4. klasse.

Sally og klassekammeraterne modtager 
strygerundervisning af  musikskolelærerer
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Søndergade 1
5591 Gelsted 
Tlf. 64 49 10 68
www.gelstedkro.dk

Wienersnitzel 
med brasede kartofler,  
skysovs, ærter ......................... 125,-
Mørbradgryde 
med ærter og råstegte  
kartofler .................................. 135,-
Kroens hakkebøf 
med pommes frites,  
mixed salat & dressing ...........100,-

Steak af oksehøjreb  
med grøntsager, pommesfrites 
og whiskysovs ........................ 150,-
Spareribs 
Fra april - september .................105,-
Ekstra sovs  .............................20,- 
Ekstra kartofler ......................20,-
Pommes frites  .......................25,-

NEM OG LÆKKER AFTENSMAD 
- til en go’ pris

Bestil mad ud af huset til din næste fest hos os

www.gelstedbladet.dk
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Sally og klassekammeraterne modtager 
strygerundervisning af  musikskolelærerer

✔  Ny belægning 
✔  Anlæg af terrasse 
✔  Ny græsplæne 
✔  Plantning af hæk 
✔  Og meget, meget andet!

Din lokale anlægsgartner. 
info@khanlaeg.dk el. 28 88 95 78 

www.energifyn.dk
LUNGE, GELSTED OG LUNGHØJ 

ANTENNEFORENING

DANMARKS 
BEDSTE 
INTERNET

* Kilde: Loyalty Group BrancheIndexTM 2018

FIBERFORDELE TIL ALLE MEDLEMMER
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Bestil online 
via Super Brugsen Gelsted

Vil du købe en vare i Coops netbutik? 
Så kan du i stedet bare sige det nede i 

Super Brugsen. Hvis du får Brugsen til at 
bestille varen hjem til dig, er du med til 

at støtte Super Brugsen i Gelsted. 
Gelsted Lokaludvalg

Langelandsvej 6, 5500 Middelfart

Affaldsindsamling i dagplejen
Den kommunale dagpleje i Ejby var torsdag 
den 28. marts samlet på sportspladsen i Ejby. 

Hele ugen havde de små haft fokus på affald. 
Danmarks Naturfredningsforening står for 
den årlige affaldsindsamling, som dagplejer-
ne havde meldt sig til. 

De mindste børn nød sikkert synet af deres 
dagplejer, som kravlede under hække efter 
dåser og andet skrald. Selvom det talte sprog 
ikke er udviklet hos de små endnu, 

kunne de godt spotte affaldet i vejkanten. Så 
blev der peget og råbt højt. 

De store børn susede rundt for at fylde po-
sen op med skrald. Vi håber selvfølgelig, at 
de så gør deres ældre søskende og forældre 
opmærksom på, at skrald skal i skralde-
spanden.

”Jeg synes, at vi bor i en pæn og ren by”, 
siger Annette Haushøj. ”Jeg finder ikke ret 
tit affald på min vej”.

Der blev samlet 7 kg affald op og 100 ciga-
retskod. Skoddene er der fokus på i affald-
sindsamling i år. Vi kunne desværre sag-
tens have samlet flere op. Vi fandt kun 1 
dåse i Ejby; men det er en helt anden sag i 
Balslev, der samlede vi 9 op på vores korte tur. 

På affaldsindsamlingens hjemmeside kan 
man læse hvor meget, der er blevet samlet 
ind på landsbasis. 

Det er vigtigt, både at lære børnene, at de 
skal være med til at passe på naturen, men 
det er specielt også vigtigt, at vi står sammen. 

En hyggelig afslutning på en skraldeuge,  
hvor skraldebilen kom efter det, vi fik samlet. 

Marianne Kolstrup Larsen
Naturdagplejer i Balslev

Dagplejedag
Onsdag den 8. maj 2019 afholdt dagple-
jerne i Gelsted og Ejby dagplejedag i Gel-
sted Hallen.
 
Dagplejedagen er en fælles dag for alle lan-
dets dagplejer, hvor vi fejrer dagplejen. I 
Middelfart Kommune var emnet i år Scien-
ce, som er en del af den styrkede læreplan. 
Science går ud på at man oplever, bruger 
sine sanser, ser, lugter, føler, smager, hører, 
kropssans, balancesans. - Og at man forun-
dres og eksperimenterer. 

Science kan foregå både ude og inde, oppe 
og nede. I vores hverdag bruger vi Science 
når vi er ude og lege, hvor vi udforsker na-
turen eller måske maler vi med rødbedesaft 
indenfor. Der er ingen grænser for, hvornår 
vi oplever Science med vores dejlige dagple-
jebørn. 

På dagplejedagen var vi i Gelsted Hallen, 
hvor vi havde lavet flere aktiviteter, så børn 
og voksne kunne se et lille udpluk af, hvad vi 
laver og arbejder med i vores hverdag. 

Vi havde blandt andet lavet pinde med papir 
på, som så blafrede i luften, når vi løb med 
dem. Der var en sansemåtte med forskelligt 
fyld, som føltes dejligt, mærkeligt og my-
stisk på tæerne, eller når man kravlede over 
den. Der var flasker med olie og vand, og når 
man vendte dem kunne man se stjerner og 
andre ting flyde rundt deri. Der var en fald-
skærm, hvor luften hjalp os med at få den op 
og ned, og børnene fik en gyngetur i den. 
Børnene kunne også få en tur på et tæppe 
rundt i hallen. 

Hallen var fyldt med leg og godt humør af de 
ca. 100 forældre og bedsteforældre og de 70 
børn der deltog i dagen. 
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GAS • VAND • VARME • SANITET
Kløvervænget  2, 5591 Gelsted
www.rosenkjaer-vvs.dk

Tlf. 64 49 22 99

Bedemand Brink
ved Peter Brink

Sønder ade 33
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når vi er ude og lege, hvor vi udforsker na-
turen eller måske maler vi med rødbedesaft 
indenfor. Der er ingen grænser for, hvornår 
vi oplever Science med vores dejlige dagple-
jebørn. 

På dagplejedagen var vi i Gelsted Hallen, 
hvor vi havde lavet flere aktiviteter, så børn 
og voksne kunne se et lille udpluk af, hvad vi 
laver og arbejder med i vores hverdag. 

Vi havde blandt andet lavet pinde med papir 
på, som så blafrede i luften, når vi løb med 
dem. Der var en sansemåtte med forskelligt 
fyld, som føltes dejligt, mærkeligt og my-
stisk på tæerne, eller når man kravlede over 
den. Der var flasker med olie og vand, og når 
man vendte dem kunne man se stjerner og 
andre ting flyde rundt deri. Der var en fald-
skærm, hvor luften hjalp os med at få den op 
og ned, og børnene fik en gyngetur i den. 
Børnene kunne også få en tur på et tæppe 
rundt i hallen. 

Hallen var fyldt med leg og godt humør af de 
ca. 100 forældre og bedsteforældre og de 70 
børn der deltog i dagen. 

Vi 17 dagplejere startede dagen med at møde 
ind i Gelsteds Legestue, hvor vi tog imod de 
børn, hvor forældrene desværre ikke havde 
mulighed for at deltage i dagen. Vi fik bryg-
get kaffe og gjort formiddagsmad klar til alle 
vores deltagere. 

Vi vil gerne sige tusind tak til alle, der deltog 
i dagplejedagen og var med til at gøre dagen 
til noget særligt sammen med deres børn. 

Og en kæmpe tak skal lyde til Super-Brug-
sen Ejby for at sponsere frugt og grønt; til 
Ejby Bageri for de lækker boller. - Der blev 
spist godt af det hele. Og vi er glade for at 
kunne være i Gelsted Hallen, og at vores kol-
leger i Gelsted vil lægge legestue til. 

Da vi havde sagt farvel til de fleste børn og 
deres familier og fået ryddet op, samledes vi 
dagplejere til en fælles frokost, hvor vi fejre-
de os selv og vores arbejde. 

Camilla Johs
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GELSTED - TANDERUP PASTORAT
www.gelstedkirke.dk - www.tanderupkirke.dk

 

- Cakevision - 
Det søde køkken 

 

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

Konfirmandholdene i Gelsted –Tanderup - Pastorat 2019: 
  

Tillykke!   
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GELSTED - TANDERUP PASTORAT
www.gelstedkirke.dk - www.tanderupkirke.dk

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

Konfirmandholdene i Gelsted –Tanderup - Pastorat 2019: 
  

Tillykke!   



16

www.gelstedbladet.dk

GELSTED - TANDERUP PASTORAT
www.gelstedkirke.dk - www.tanderupkirke.dk

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Friluftsgudstjeneste  
hos spejderne i Tanderup den 18/6  kl. 17. 
Gudstjenesten starter kl. 18.30  
Der vil være mulighed for at købe pølser og 
kartoffelsalat/pasta, brød, kaffe, kage og drikkevare, 
samt der vil være spejderboder med 
spejderaktiviteter. 

Sognecafe’en:

spændende, hvad der kommer til ”syne”, når der 
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Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening
Gymnastik - Badminton - Håndbold - Foldbold - Banko

Fodbold Gymnastik

I Påsken deltog EGBs U15 
piger, som er en hold-
sammenslutning af Ejby, 
Gelsted og Brenderup, i 
Holland Cup tæt ved Am-
sterdam. 
Efter 6 tætte kampe og en 
finale sejr på 1-0 stod man 
øverst på podiet som vin-
der af Holland Cup 2019.
En flot præstation af 

pigerne, som gik ubesejret 
gennem hele turneringen. 
Det blev til en enkelt uaf-
gjort mod et spansk hold, 
og 5 sejre over hollandske 
og danske hold.
Pigerne havde en fanta-
stisk tur både fodbold-
mæssigt, men også socialt. 
Fredag tog holdet på 
sightseeing i Amsterdam, 

og så stod den på 3 kampe 
lørdag og 3 kampe søndag.

Pigerne havde til lejlighe-
den fået helt nyt outfit 
som er sponseret af Super-
Brugsen Ejby, Fakta Bren-
derup, Ejby Bageri, Energi 
Fyn, CJ Anlæg, Markussen 
Sport, Interacoustics og 
Fynke Bank Middelfart.

Bagerst fra venstre: Søren Desler, Annitta Sørensen, Karoline Traugott-Olsen, Tilde Weigand, Josefine 
Hansen, Maria Møllebjerg, Malou Haugaard Desler, Emilie Falk Leth, Josefine Møllegaard, Troels Clement. 
Forrest fra venstre: Helena Maria Sznajder, Cecilie Sørensen, Cecilie Høyer Lundgaard, Sofie Stendal Jessen, 
Ida Hesseldal Hansen, Cecilie Kaan, Therese Gejl, Kathrine Lind Clement, Alberte Bo Meyer Nielsen.

EGB U15 piger vinder 
Holland Cup 2019

Gymnastikopvisning

Lørdag, den 30. marts havde GG&IF sin 
årlige gymnastikopvisning, hvor Minifræ-
serne, Turbokrudt, Haletudserne, Junior 
ROS og Udvidet spring lavede hver deres 
flotte opvisning. 

Nicolaj Sørensen fra fodboldafdelingen 
blev kåret som årets Leder og Klara Han-
sen, som er hjælpetræner på Turbokrudt 
blev kåret som årets GG&IF’er. - Stort til-
lykke til dem begge.

I anledning af foreningens 60 års jubilæ-
um havde gymnastikudvalget valgt at 
servere kaffe/saft og brunsviger til alle.

Det blev en hyggelig eftermiddag, hvor 
alle holdene fik vist, hvad de havde ar-
bejdet med i vinterens løb. Dejligt at se 
den store opbakning fra et talstærkt pub-
likum, til stor glæde for både gymnaster 
og ledere. 

En flot afslutning på vintersæsonen 18/19.

Onsdag den 10. april kl.16.30 – 18.30 hav-
de GG&IF inviteret til sommergymnastik 
for alle årgange fra 0. klasse og opefter.

Inge-Lise Eriksen Brink

Motionscenter i Gelsted-Hallen 
Se mere på: www.eikmotion.dk EIK Motion
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Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening
Gymnastik - Badminton - Håndbold - Foldbold - Banko

Gymnastik

Nyt fra gymnastikudvalget

Sidste lørdag i marts var der gymnasti-
kopvisning i Gelsted Hallen. Det var en 
rigtig flot opvisning med fin tilslutning af 
både børn, forældre og bedsteforældre. 

GG&IF var vært ved kaffe og kage i an-
ledning af foreningens 60 års jubilæum. 
- Stort tillykke hermed. 

I forbindelse med opvisningen stoppede 
alle medlemmerne i gymnastikudvalget. 
Vi siger tusind tak den store indsats, de 
hver især har lagt i udvalget.  

Der havde i ugerne op til opvisningen 
været usikkerhed om udvalgets fremad-
rettede eksistens. Der havde været snak 
og skriveri både lokalt og i Stiftstidende; 
bekymringer der heldigvis ikke blev til re-
aliteter. Det har nemlig vist sig, at der er 
stor tilslutning til at etablere et nyt gym-
nastikudvalg. 

Så der eksisterer fortsat gymnastik i Gel-
sted i fremtiden. Det nye udvalg har alle-
rede holdt et par møder og har masser af 
ideer og nye initiativer i tankerne. De har 
blandt andet i samarbejde med Gelsted 
Skole allerede afholdt en gymnastikdag 
fredag den 10. maj 2019. 

Alle elever har fået mulighed for at prøve 
kræfter med gymnastikken og forenin-
gens mange gode trænere. Forhåbentlig 
lokker det nye gymnaster til foreningen i 
næste sæson.

Det nye udvalg består af: Henrik Thom-
sen, Nina Jessen, Jens Hartmann, Alex 
Hansen, Helle Snedker Hansen, Cecilie 
Wind, Jesper Nielsen, Stine Worsøe Ruby, 
Peter Brink, Marianne Karlshøj, Sanne Eng-
gaard Pedersen og Mikkel Rasmussen.

I løbet af sommeren kommer det nye 
program for gymnastikhold og andre 
af foreningens aktiviteter for sæsonen 
2019/2020. Så hold øje med Gelsted Bla-
det eller tjek foreningens hjemmeside 
www.ggif-fyn.dk

Sidder du inde med gode ideer, så tag 
gerne fat i én fra udvalget. Vi glæder os til 
at være rammen om masser af god gym-
nastik både for børn og voksne i fremti-
dens Gelsted.

Frem til skolernes sommerferie er der 
sommergymnastik i Gelsted Hallen hver 
onsdag kl. 16.30 – 18.30. Alle førskole- og 
skolebørn er velkomne. Mød endelig op 
og prøv gymnastikken af – vi glæder os til 
at se jer i hallen.

På vegne af gymnastikudvalget 
Mikkel Rasmussen

Motionscenter i Gelsted-Hallen 
Se mere på: www.eikmotion.dk EIK Motion
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Klinisk Fodplejer
Anne Petterson Tlf. 20 43 20 77
Fysiologisk Massør
Mona Frederiksen  Tlf. 22 56 23 64

Gelsted Byvej 5 - 5591 Gelsted
www.annemona.dk

www.gelstedbladet.dk

Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening
Gymnastik - Badminton - Håndbold - Foldbold - Banko

Flot punktum for FGH’s 
badmintonungdom i 
sæsonen 2018/2019

For første gang i mange år havde FGH 3 
hold kvalificeret til DM for ungdomshold i 
april. 

Inden de skulle afsted til henholdsvis Grind-
sted og Ejby, fik alle udleveret en klubbluse, 
sponseret af Ovethi, Home Ejby, Middelfart 
Advokaterne og Automester Gelsted. Sene-
re vil alle øvrige spillere i ungdomsafdelin-
gen også modtage en bluse.

Vores U11 hold havde suverænt vundet 
deres række på Fyn, og der var store for-
ventninger til dem, da de mødte til kam-
pene i Grindsted. Lørdag levede de helt 
op til forventningerne, da alle 3 holdkam-
pe blev vundet. Så der var spænding på 
søndag morgen, hvor Køge ventede. De 
havde også havde vundet deres første 
kampe, så det var en kamp om, hvem 
der skulle i finalen mod vinderen af den 
anden pulje. Man kunne godt få lidt 

præstationsangst som træner/holdleder, 
da træneren for Køge var den tidligere 
landstræner for seniorlandsholdet. 

Efter en meget spændende kamp, endte 
vi med at tabe i golden set, som bliver 
spillet hvis den ordinære kamp ender 3 
– 3. Det betød så en kamp om bronzen, 
men her var der udsolgt, så det blev til en 
meget flot 4. plads.

Vores U15 piger spillede på hjemmebane 
i Ejby Hallen, og det blev til 5 gode hold-
kampe og en flot 4. plads, som med lidt 
held kunne have været bronze.

Til sidst er der vores U9 hold, som lidt 
overraskende havde fået en plads ved 
DM i Grindsted. Med ret kort varsel fik 
vi samlet et hold med 5 spillere, hvor de 
3 kun havde spillet i 3 måneder. Men de 
gjorde det rigtig flot, og selv om de tabte 
alle 5 holdkampe, så var der mange flot-
te præstationer, som lover godt for de 
næste sæsoner. Specielt Simon Vingaard 
viste flotte takter, da han vandt 2 første 

singler. I den ene holdkamp, som vi tabte 
0 – 6, var kampene så lige, at holdlederen 
fra det andet hold mente, det lige så godt 
kunne være endt 5 – 1 til os. - Synd de ikke 
lige havde heldet med sig i disse kampe.

Den 30. marts holdt FGH klubmesterskab 
for ungdom, og med 33 deltagere var 
det det største klubmesterskab i mange 
år. Der var mange flotte og spændende 
kampe, og alle fik en medalje og præmie 
med hjem, som vi kan takke vores mange 
lokale sponsorer for. 

Årets ungdomsspiller blev Theis Peder-
sen, som ud over at spille på U15 holdet, 
også træner flittigt, blandt andet med de 
voksne og hjælper med at træne de små 
om mandagen i Gelsted.

Vi glæder os til næste sæson, hvor FGH 
håber at kunne udvide med nye tilbud, 
som f.eks. for de helt små og deres foræl-
dre. Sæsonen starter i uge 33.

Lars Jensen, ungdomsleder FGH

Badminton

U15 og Theis
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Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening
Gymnastik - Badminton - Håndbold - Foldbold - Banko

Alt i hjemmeslagtning, 
pålægsfade og lækkert kød

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

Børnebanko

Skærtorsdag den 18. april afholdt GG&IF 
bankospil for børn i Gelsted Forsamlings-
hus, hvor gevinsterne var tilegnet børn, 
naturligvis præget af påsken. 

Godt 100 børn og voksne mødte frem og 
fik nogle hyggelige og spændende timer 
sammen. Der var mange superfine gevin-
ster at spille om; gevinster, der var spon-
soreret af firmaer og private - 46 i alt - og 
GG&IF takker for den store opbakning. 

I pausen blev der uddelt saftevand, pøl-
sehorn og pizzasnegle til alle børn - de 
voksne købte kaffe med hjemmebagt 
kage. Det er 2. gang, børnebanko afhol-
des, så måske bliver det en påsketraditi-
on; - tilbagemeldingerne var enslydende: 
sjovt, spændende og hyggeligt.

Bankoudvalget / Annette Larsen

Bankoudvalget bringer en 
EFTERLYSNING:

Vi søger 1-2- frivillige hjælpere til at være 
opråbere ved torsdagsbanko. - Så har du 
en klar og tydelig stemme og et godt hu-
mør, hører vi gerne fra dig.

Vi forventer, at du kan tage opgaven ca. 
1 gang pr. måned. -  Du får naturligvis 
hjælp/oplæring i brugen af computeren 
m.m.

Kontakt for mere information til 
Rikke Bendtsen telf. 25157715 
eller Annette Larsen tlf. 51299914.  

                                       

BØRNEBANKO I GG&IF

singler. I den ene holdkamp, som vi tabte 
0 – 6, var kampene så lige, at holdlederen 
fra det andet hold mente, det lige så godt 
kunne være endt 5 – 1 til os. - Synd de ikke 
lige havde heldet med sig i disse kampe.

Den 30. marts holdt FGH klubmesterskab 
for ungdom, og med 33 deltagere var 
det det største klubmesterskab i mange 
år. Der var mange flotte og spændende 
kampe, og alle fik en medalje og præmie 
med hjem, som vi kan takke vores mange 
lokale sponsorer for. 

Årets ungdomsspiller blev Theis Peder-
sen, som ud over at spille på U15 holdet, 
også træner flittigt, blandt andet med de 
voksne og hjælper med at træne de små 
om mandagen i Gelsted.

Vi glæder os til næste sæson, hvor FGH 
håber at kunne udvide med nye tilbud, 
som f.eks. for de helt små og deres foræl-
dre. Sæsonen starter i uge 33.

Lars Jensen, ungdomsleder FGH U9

U15

U11
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GENBRUGSBUTIKKEN GELSTED
Telefon
64 49 19 99
Tlf. vedr. afhentning
20 78 21 10

Åbningstider
Mandag  9.00 - 12.00
Tors - fredag 10.00 - 16.00
Lørdag  10.00 - 14.00

Majfest 2019
For andet år i træk blev der afholdt majfest 
på sportspladsen i Gelsted.

Torsdag aften startede med banko i teltet 
og veteranfodboldkamp.

Fredag aften var der firma-/gadefodbold. 
11 tilmeldte hold og ca. 100 deltagere sør-
gede for en sjov og hyggelig aften. Der blev 
spillet i 2 puljer med mange sjove og spæn-
dende kampe. - 
Efter kampenen var der smørrebrød i teltet.

Lørdag var der gang i den hele dagen! 

Kl. 10:00 var der Gelsted Løb. Knapt 50 
børn og voksne begav sig ud på de 5 km 
rundt i Gelsted. En flot tur.

Herefter var der U14 drenge kamp på sta-
dion. Imens lavede Gelsted Gymnastik en 
flot opvisning. - I hallen var der floor-ball 
med en meget dygtig DGI instruktør. Der 
spilles tirsdag kl. 20.00 i gymnastiksalen.

Der blev afholdt mange kampe med en 
masse forskellige udfordringer: baules, 
krolf, skydning mm. 

Til sidst spillede Gelsteds senior 2 hold 
kamp på stadion.

Dagen sluttede af med fest i teltet. Stegene 
blev grillet af Carsten og Peter fra GIFM, 
den lokale madklub. Musikken blev leveret 
af Det Sorte Får. 

Desværre var tilslutningen ikke så stor i år. 
Et par runde fødselsdage kostede lidt stam-
gæster. Vi håber på flere gæster næste år 
og vil forsøge at informere endnu mere og 
opfordre folk til at komme. 

Søndag stod på oprydning og nedtagning 
af telt.

Tak til alle der bakkede op om arrange-
mentet, og stor tak til de mange frivillige, 
som har hjulpet undervejs.

En ekstra tak til Søren Jepsen og Karsten 
Fischer, der som tovholdere har lagt meget 
energi i majfesten.

Kenneth Risum

Hvordan klarer vi det her?Dommerkanden er tom
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KLIPPEHULEN
TLF. 4156 2674

HERRE & DAMEKLIP

Jeg er flyttet i fine, nye lokaler på 
Gelsted Bygade 2, 5591 Gelsted.
Kig ind og se min nye salon!

 

 

Jane Lind ho lm

Åbningstider
Man & ons:       9:00 - 20:00
Tirs & fre:         9:00 - 16:00
Tors & lør:       lukket

 
 

V/ Jane Lindholm
Gelsted Bygade 2

5591 Gelsted
Find mig også på facebook!

Hanne Hviid
Tlf. 20 49 28 26

hh@ejby-hallerne.dk

Anders Bærholm
Tlf. 21 72 70 07

kontakt@ejby-hallerne.dk

Halvej 5 · 5592 Ejby
www.ejby-hallerne.dk

Så er vi i gang med fodbold

Alle kan være med

Skud på mål

Højt humør efter hårde kampe Hockey i hallen

Opvarmning

Så er Gelstedløbet igang

Et af de mange hold til firmafodbold
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Forår og forsommer i Gelsted Seniorklub
Med dette nummer af Gelsted Bladet må 
det være på sin plads at ønske alle læsere 
en fantastisk sommer.

Gelsted Seniorklub har igen været aktive. 
Vi har afholdt vores påskefest i den 10. 
april, og ikke mindre end 78 deltog i dette 
arrangement. Hanne Hviid kreerede en tra-
ditionel påskefrokost med masser af dejlig 
mad, som blev rost meget. I køkkenet rege-
rede Camilla og Anders, så alt klappede til 
punkt og prikke. Musikken til festen blev 
denne gang leveret af Lasse (fra Lasses 
Duo) – der var fællessange og solonumre. 
Det fungerede fint.

EDB blev afsluttet den 20. marts og bad-
minton i Gelsted Hallen sluttede den 12. 
april. - Flere af vores medlemmer ville ger-
ne have fortsat lidt længere med badmin-
ton. Hyggelig afslutning med Doris’ gode 
kaffe og chokolade fra John.

Modeshow 
Den 24. april i seniorklubbens lokaler
Onsdag den 24. april skete der noget i 
Seniorklubben! - De aktive holdt nemlig  

modeopvisning, med fremvisning af smart 
og moderigtigt tøj fra Seniorshoppen.

Vi startede med kaffe og hjemmebag – (de 
dejlige kager var lavet af Ingelise og Me-
rete J.) - samtidig med, at 4 modige damer 
var på catwalken. Det var smart tøj fra Se-
niorshoppen, som blev præsenteret.

32 friske damer var mødt op til dette arran-
gement. Efter showet var der mulighed for 
køb af tøj og tasker, og salget gik rigtig godt.

Sommertur den 22. maj
Busturen den 22. maj går til ”Sydhavsøer-
ne” – lidt mere præcist, er det Skudehavnen 
i Rudkøbing, hvor vi får en to retters menu. 
Videre går det med bussen til Valdemar 
Slot, hvorfra vi skal sejle med veteranski-
bet M/S Helge til Svendborg Havn – en rig-
tig dejlig tur, som desværre måtte aflyses 
på grund af for lav tilslutning.

Tur til Jens Galschiøts Galleri i Næsby. 
Den 29. maj kl. 11.00
De aktive har arrangeret en tur til Galleri 
Galschiøt den 29. maj. Dette er en kør-selv 

tur, hvor vi arrangerer samkørsel. Vi tager 
selv madpakken med.

Niaz starter med rundvisning i ca. halvan-
den time. Niaz kommer fra Irak, og han har 
haft en grufuld opvækst, inden han kom til 
Danmark. Han er uddannet på Kunstaka-
demiet i Bagdad og senere på Designskolen 
i Kolding. Han har arbejdet med forskellige 
materialer, og har blandt andet lavet kera-
mik og malerier til vores dronning.

Han bor i dag i Odense med sin kone (også 
kunstner) og deres 2 børn. Det bliver helt 
sikkert en spændende rundvisning/fortæl-
ling, vi får. - Efter rundvisningen giver 
Niaz kaffe/te, og vi regner med samtidig at 
spise vores medbragte mad. Pris for turen 
er max. 100 kr. pr. person for rundvisning.

Cirkusrevyen den 13. juni
Der er ca. 70 deltagere til cirkusrevyen. En 
hyggelig tur hvor Svend Amlund sørger for 
transporten. Desværre er det sidste gang, 
der arrangeres en tur til cirkusrevyen.

Stemningsbilleder fra påskefesten
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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

Skøn natur på Æbelø

Jens Galschiøts smukke skulptur

Grillfesten den 19. juni
Det næste arrangement i Gelsted Senior-
klub er så vores grillfest. Denne er pro-
gramsat til den 19. juni, og vi håber selvføl-
gelig på, at vi kan skaffe fuldt hus, det vil 
sige 84 personer.
Menuen til en grillfest er som sædvanlig 
helstegt pattegris og kalv. Jørn Erik griller 
og synger for os, akkompagneret af Anne 
Grethe. Grillfesten er samtidig afslutning 
på vores forårsarrangementer.

Sønderborgrevyen i juli måned
Mange af seniorklubbens medlemmer del-
tager i Sønderborg-revyen. Her bliver tin-
gene sat på
spidsen – en hyggelig revy med masser af 
bid i.

Æbelø den 8. juli fra kl. 09:00 til 16:00
Her er lidt info om en anden tur, som der 
er en del, der deltager i. - Der arrangeres 
samkørsel fra Holmegården.

Ulla Rasmussen er guide på vores gåtur til, 
fra og på Æbelø. Hun fortæller fantastiske 
historier om øen. Turen er 14-15 km inkl. 

rundtur på øen. Vi går både ud og hjem i 
lavvande, og du skal regne med at være af 
sted i ca. 8 timer.

Vandet på ebbevejen kan nå op til knæet, så 
det er bedst at gå i shorts eller badedragt. 
Afstanden fra parkeringspladsen til du er 
på selve Æbelø ved færisten er ca. 4 km, 
heraf de 1,5 km på ebbevejen. Rundturen 
på øen er på ca. 8 km. Det tager ofte lidt 
længere tid at gå hjem pga. træthed. Så regn 
med 2 timer, fra vi går fra øen.

Nu er det tid til sommerferie, og så kommer 
Gelsted Marked 15- 18. august. Vi er i fuld 
gang med forberedelserne. Seniorklubben 
er på markedet med et telt, hvorfra der sæl-
ges hjemmelavede kager/lagkager og kaffe, 
øl og vand. Man er velkommen til at besøge 
vores stand og få en god snak.

God sommer til jer alle og på gensyn den 
28.august 2019, hvor vi starter op igen.

Bestyrelsen 
for Gelsted Seniorklub
Anne Friis

4 modige damer – Anne Sofie, Anne Grethe, Merete L og Anne, der optrådte på catwalken
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Serviceside
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

Gelstedbladet:
post@gelstedbladet.dk
www.gelstedbladet.dk

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 Tlf. 21 79 53 25
Graver Gelsted Tlf. 23 41 03 35
Kirkekontor Tlf. 21 46 81 03

Gelsted Børnehus
Koldinghave 3  Tlf. 88 88 54 55

Brenderup Dyreklinik
Stationsvej 60 - Brenderup. 
Tlf. 64 44 10 29

Gelsted Skole
Gelstedvej 29 Tlf. 88 88 55 40.

TAXA Fyn Tlf. 64 41 40 55

Falck: Tlf. 70 10 20 30
Vagtlægen: Tlf. 70 11 07 07
Politiet: Tlf. 114
Alarm: Tlf. 112

Fællesspisning
Gelsted 
Borgerforening
Gelsted Borgerforening afholdt fællesspis-
ning på Holmegården, og det var superdej-
ligt at så mange deltog, og rigtigt dejligt at 
se flere nye deltagere, både børn og voksne. 

Vi havde en rigtig hyggelig aften med god 
mad og god stemning. Tak til køkkenet for 
den lækre buffet. Næste fællesspisning er 
Sankt Hans aften.

Gelsted Borgerforening
Tomas Jakobsen

Skt. Hans Aften 
Holmegaarden 
Søndag d. 23. juni 
Program
Vi mødes ved bålpladsen kl. 18.00, hvor der 
er sat telt op, grillen er tændt, klar til at gril-
le jeres medbragte grill-mad. 
Der kan købes øl, vand og vin til billige pri-
ser. Der er mulighed for at lave snobrød, og 
vi sælger markedspølser med brød. 
Kl. 20.00 tænder vi bålet, med heks lavet 
af børnene fra SFO’en i Gelsted, og synger 
midsommervisen. Tag din nabo med og 
kom og få en hyggelig aften.

Gelsted Borgerforening

Byvandring i 
Gl. Gelsted
Byvandring i Gl. Gelsted 
Onsdag den 19. juni kl. 19.00
Hans Jensen fra lokalarkivet vil tage dig 
med på en aftenspadseretur i det oprindelige 
Gelsted - nemlig Gl. Gelsted. Få historierne 
om gårdene, husene, skolerne, kirkegården, 
alderdomshjemmet, elværket, præstegården 
og kvindeegen m.m. Der sluttes af med kaffe 
og kage. Se nærmere om mødested på Gel-
steds hjemmeside, på Facebook, i avisen 
og ved opslag. Arrangør: Ejby Kommunes  
lokalhistoriske Arkiv. 

Hans Jensen
Tlf. 51199608/64422064

Fotos fra arkiv.dk
Ejby Kommunes Lokalhistoriske Arkiv
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Aktiviteter i Gelsted
Bankospil
Hver torsdag kl. 19.00 i
Gelsted forsamlingshus. G.G.&.I.F

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, dokumenter, billeder mv.)
Tlf. 88 88 52 49 / tirsdage 19.30 - 21.30
mail: lokalarkiv2000@yahoo.dk

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 velkom-
ne, begynderhold etableres og undervi-
ses fra kl. 18.30”

Frimærkeklubben i Gelsted
2 månedlige aftenmøder i vinterhalvåret 
i håndgerningslokalet på Gelsted skole.
Frimærkets venner, Tlf. 64 49 18 34

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.

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 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.gelstedfolkedans.dk

Gelsted Jagtforening 
Formand: Lars Mørk Hansen 
Mobil. 21 63 84 12

Gelsted Krolforening
Sten Blaakilde
Vi spiller hver mandag kl. 14.00 ved  
Holmegården fra midt i April
Tlf. 28 94 96 36.

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 og kig eller ring 
på tlf. 40 35 41 22, hvis du har spørgsmål. 
www.gelstedseniorklub

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 Skyttevej,  
Lunge, i Gelsted. Eventuelt spørgsmål 
besvares på tlf. 64 49 14 06

Hobbyklubben
Kreative aktiviteter for både børn og 
voksne.  Kontakt: Ann-Britt Larsen 
tlf. 27 15 61 25

Husby-Tanderup-Gelsted spejderne
Præstegaardsvej 17
5591 Gelsted. Tlf. 60 65 12 33
Møde hver tirsdag kl. 18.30 - 20.00

Minigolf Clubben Gelsted
Spil minigolf fra 1. april til 1. okt. hver 
torsdag kl. 19.00 ved Banevolden. I er 
velkomne til at besøge os alle dage fra 
kl. 12.00 til 21.00 Se om der er optaget 
på: www.gelstedminigolf.dk 

MotionsCaféen
Motionér med hygge i pauserne hver 
mandag kl. 10.00-12.00
i Gelsted og Ejby fra september til april.
Formand: Janne Bay, Tlf. 22 66 64 46

Vestfyns Figur- og Brætspil Forening
For spilleinteresserede fra 16 år og opefter
Vi mødes for at spille forskellige spil om 
mandagen fra ca. 18.30
Holmegården - Søndergade 80
Formand: Claus Løvgreen 25 39 56 70 
Kasserer: Esben Jensen 21 19 68 80
Email: vffigur@gmail.com

Vestfyns folkemusiklaug
Spiller og synger hver torsdag
kl. 19.30 i aulaen på Gelsted skole. 
Sæson start 3. Torsdag i September.

Vil du gerne lære at hækle..... 
strikke....sy..... eller ???
Foreningshuset Kreative Design Forening 
Formand: Conny Kærhave-Andersen
Tlf. 23 88 04 13. E-mail connyka@ejbynet.dk

Gelsted Børnehus
Koldinghave 3  Tlf. 88 88 54 55

Brenderup Dyreklinik
Stationsvej 60 - Brenderup. 
Tlf. 64 44 10 29

Gelsted Skole
Gelstedvej 29 Tlf. 88 88 55 40.

TAXA Fyn Tlf. 64 41 40 55

Falck: Tlf. 70 10 20 30
Vagtlægen: Tlf. 70 11 07 07
Politiet: Tlf. 114
Alarm: Tlf. 112

Her kan du finde
Gelsted Bladet
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 må-
ned, ved afhentning i våbenhusene m.fl.
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Hilsen fra den anden side af jorden Projekt Fibernet bliver gennemført
Seniorklubben på tur

MØD OS PÅ www.totalbanken.dk - Tlf. 6345 7000
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Ole Automesters 
sidste arbejdsdag

Byvandring i 
Gl. Gelsted
Byvandring i Gl. Gelsted 
Onsdag den 19. juni kl. 19.00
Hans Jensen fra lokalarkivet vil tage dig 
med på en aftenspadseretur i det oprindelige 
Gelsted - nemlig Gl. Gelsted. Få historierne 
om gårdene, husene, skolerne, kirkegården, 
alderdomshjemmet, elværket, præstegården 
og kvindeegen m.m. Der sluttes af med kaffe 
og kage. Se nærmere om mødested på Gel-
steds hjemmeside, på Facebook, i avisen 
og ved opslag. Arrangør: Ejby Kommunes  
lokalhistoriske Arkiv. 

Hans Jensen
Tlf. 51199608/64422064

Fotos fra arkiv.dk
Ejby Kommunes Lokalhistoriske Arkiv
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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

 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

GelstedBladet 
samler på 

gode historier
Har du en god historie 

om vores dejlige lokalområde?
Så skriv endelig en mail til 

post@gelstedbladet.dk.

Tårup Udlod 3, Tårup Udlod
5591 Gelsted

Hvor kommer jeg – Pjuske – fra
Jeg er en langhåret kat, og mine Søde Men-
nesker kalder mig Pjuske. Lige nu bor jeg i 
Gelsted Mose nr. 29. Jeg vil gerne efterlyse 
mine rigtige menneske–forældre. 

For ca. 3½ år siden fandt mine Søde Men-
nesker mig i deres maskinhus, nede ved 
mosen. Jeg havde absolut ikke lyst til at 
snakke med nogen. Der var heller ikke 
nogen, der skulle klappe mig. Mine Søde 
Mennesker gav mig mad nede i maskin-
huset. Ellers var jeg nok død i dag. Så fik 
min Søde Menneske-far Kjeld en god ide. 
- Hver dag flyttede Kjeld min madskål 1 
meter op mod stuehuset. Således fik de mig 
lokket op til deres dejlige hus. Så lige plud-
selig var jeg hjemme ved Menneskemor 
Ellen, og Menneskefar Kjeld. Men jeg vil 
altså stadig ikke klappes. Efter noget tid fik 
jeg 5 små killinger. Da mine børn var store 

nok, skulle de præsenteres for mine Søde 
Mennesker. - Hele sidste sommer legede 
jeg med mine børn ude i solen, og mine 
Søde Mennesker har nydt at se dem lege. 

Efterhånden som tiden går, er jeg blevet 
glad for mine Søde Mennesker, så hver dag 
går vi sammen ned og fodrer hønsene, og 
samler æg ind. 

Men, hvis du ved, hvem jeg er og gerne vil 
have mig hjem igen, skal du kontakte Ellen 
og Kjeld Christensen på tlf. 42965168 eller 
tlf. 42965173. 

Mange kattehilsener fra Pjuske


