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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.
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Deadline næste nummer
Tirsdag den 5. november 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

Billeder
Evt. papir billedmateriale sendes til:
Deslers Grafisk Hus, Drejervænget 8, 5610 
Assens.

Evt. digitale billeder der ønskes bragt i 
GELSTED BLADET, skal have en vis op-
løsning 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.

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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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

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.  

A
P

S

BRÆNDSEL . STRØELSE . DYREFODER . HUS & HAVE

Holmelund 32, Aarup
Tlf. 64 49 12 23 - hojlund.dk
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Mad til festen
Eller ring til delikatessen på tlf. 64 46 14 29

SUPER BRUGSEN EJBY 
Møllervænget 1 - 5592 Ejby

Kom forbi og oplev de mange muligheder 

ÅBENT ALLE 
HVERDAGE 

KL. 8.00 - 20.00

Vejbod i Kingstrup
Vi startede vores lille vejbod med blom-
ster sidste år. 

Vi har fået en fin modtagelse og sælger al-
lerede en del buketter. Vi prøver at favne 
bredt med størrelser og priser på buketterne. 

Vi har altid holdt af blomster, og da jeg 
tidligere har arbejdet som blomsterbinder 
og min mand er god til alt det arbejde, der 
ligger i at dyrke blomsterne i marken; ja 
så lå det ligesom naturligt, da vi købte 
ejendommen på Kingstrupvej med et godt 
stykke jord til, at her skulle der selvfølge-
lig være masser af blomster. 

På Lolland, hvor vi kommer fra, har vi en 
god ven, som dyrker georginer, så vi har 
fået masser af gode råd og vejledning. 

Vi dyrker blandt andet georginer, solsik-
ker, frøkenhat og div. græsser. 
Sidste år løb sæsonen fra august til midt 
oktober. Alt efter vejr og vind bliver det 
nok noget af det samme i år. 

Når vejboden lukker, ligger der et stort 
stykke arbejde i at få knoldene fra geor-
ginerne op. De tåler nemlig ikke frost, så 
dem passer vi godt på og opbevarer let kø-
ligt vinteren over. 

Pia Buchholtz
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Grisefest på Gelsted Kro
Igen i år, har vi traditionen tro afholdt 
grisefest på Gelsted kro.

For 3 år siden valgte vi at prøve at arran-
gere en grisefest lørdagen før vi går på 14 
dages ferie, og man må sige, at opbaknin-
gen fra byen virkelig har været stor! – Alle 
årene har der været langt over 100 perso-
ner med.

Vi kombinerer festen med lidt livemusik i 
krostuen, som gør, at lørdagen bliver slut-
tet af med et brag af en fest, blandet med 

lækker gris med diverse tilbehør, samt 
glade, syngende og dansende folk efterføl-
gende i krostuen.

Blandingen af personer er stor, der er både 
familier med børn, der sidder enten uden-
for og spiser eller i vores restaurant; der er 
de ældre, der kommer forbi sammen med 
hele kortklubben, eller de gode venner, 
som trænger til at komme lidt ud, og så er 
der de unge, der samles på kroen og giver 
den gas med god aftensmad, samt slutter 
dagen af i krostuen med fest og farver!

I år – ja faktisk i alle årene – har vejret vist 
sig fra den fineste side af, så folk har enten 
kunnet sidde i vores telt udenfor, på vores 
terrasse eller ved de opslåede borde, der i 
dagens anledning er sat op udenfor kroen.

Vi er SÅ glade for den kæmpe opbakning 
folk fra nær og fjern giver os, og næste år 
lørdag i uge 28 er der selvfølgelig grisefest 
igen.

De gladeste grise-hilsner 
Thomas og Pernille

Hygge i krostuen.
Det er ikke grisen men Palle  
Andersen, der sørgede for musikken.
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Vi udfører alt i tømrer-
og snedkerarbejde

samt løser
specialopgaver

og totalentrepriser...

www.lebaek.dk

Faurskov Blomster
Tilbyder buketter
og begravelsesbinderi  
Tlf. 64 49 12 15 · 21 60 35 15
Bjergevej 18, 5560 Aarup

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

Musikken gøres klar.En del af ænderne var dykænder.Flere ænder tilbage i  Ejby Park.

Alle hyggede.

Ejby Bypark – Byparkfesten den 23. august
Fredag den 23. august 2019 blev der 
holdt fødselsdagsfest i Ejby. 

Ejby Bypark havde 1-års fødselsdag, og i 
anledning af dagen havde en gruppe fri-
villige arrangeret en Byparkfest, og rigtig 
mange glade Ejby-borgere tog imod invi-
tationen og deltog i festlighederne.

Solen skinnede over fødselaren, da borg-
mester Johannes Lundsfryd Jensen åbnede 
festen med en tale kl. 16:00. 

Herefter var der mulighed for at bage sno-
brød med spejderne, lave sjov sport med 
Ejby Idrætsklub, deltage i andedams-væd-
deløb og blive underholdt af ballonklov-
nen, mens den lokale DJ Amin sørgede 
for baggrundsmusikken fra scenen. – Og 
ellers kunne man bare sidde på en bænk 
eller på græsset og nyde den flotte park, 
der ligger midt i byen, og som blev indviet 
i sommeren 2018.

En gruppe frivillige havde travlt med at lan-
ge kolde øl og sodavand og lækre grillpøl-
ser med brød over disken; –  for  en flad tier 
var det muligt at få stillet sult og tørst. 

Fra kl. 19:00 gik bandet #Katfish på sce-
nen og sørgede for masser af stemning og 
dansevenlig musik, mens solen langsomt 
gik ned over byparken.

Det var første gang, sådan et arrangement 
blev prøvet af, men det er en glad arran-
gør-gruppe, der kan se tilbage på dagen. 
Et forsigtigt bud lyder på, at der har været 
mellem 500 og 600 mennesker på besøg 
i parken i løbet af dagen. Der var kæmpe 
opbakning fra sponsorer og frivillige, alle 
var glade på dagen, og vi har kun fået po-
sitive tilbagemeldinger, lyder det fra grup-
pen, der består af Franz Lægteskov, Mik-
kel Lysholt Andersen, Christian Barslund 
Nielsen og Christina Skovgaard. 

Noget tyder på, at der er startet en ny tradi-
tion, så mon ikke der kommer en Bypark-
fest igen i august 2020.

Christina Skovgaard
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Læs mere: 
gelstedbladet.dk

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

Climate Partner
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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

Climate Partner
Certified
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Hygindvej 15
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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

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

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

Gelsted Krolfs 10-års jubilæum

Der spilles krolf.Der spilles banko.Der grilles.

Der spises og hygges.
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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

Gelsted Marked 2019
Vanen tro, så kunne man igen i år fin-
de Gelsted Forsamlingshus som aktiv 
deltager med god musik og servering af 
først og fremmest vores gode vafler samt 
gode kolde og varme drikke. – Alt sam-
men i vores større telt ”Musikcaféen”.

Vores telt var rigtig godt besøgt med glade 
og feststemte mennesker, hvilket glæder 
os meget.

Vi ser frem til Gelsted Marked 2020, hvor 
vi vil komme med helt nye kunstnere på 
det musikalske område og dermed spred-
ning i musikvalg. Måske en hel ny form 
for ”event” fredag og lørdag aften.

Gelsted Forsamlingshus var så heldig at 
blive sponsoreret med nye T-shirts af Fak-
ta i Gelsted.
Tak til vores nye butik Fakta for sponsorat 
og for at ”påklæde” os pænt under dette 
års marked.

Som for alle foreninger i Gelsted, er 
Gelsted Marked en stor event, hvor der 
medfølger planlægning og logistik samt 
nødvendig hjælp af en stor del frivillige 
medhjælper.

Stor tak alle vores frivillige for jeres iver 
og engagement under dette års marked. 
Uden jer kunne det ikke lade sig gøre. - 
Gelsted Forsamlingshus drives jo på uløn-
net og rent frivillig basis for at kunne op-
retholde et forsamlingshus i Gelsted by.

Vores næste event er den årlige oktober-
fest den 26. oktober samt et nyt tiltag med 
romsmagning af de gyldne dråber den 8. 
november. - Vi glæder os til vi mødes igen!

Tak for et godt Gelsted Marked.

Gelsted Forsamlingshus
Bestyrelsen
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✔  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

VENDS 19
Glæd dig til næste Vends årbog. Kan 
købes i boghandelen, på lokalarkiverne 
og i nogle lokale supermarkeder fra den  
2. november. 

Prisen er 135 kr. for 86 sider, sprængfyldt 
med disse gode lokale artikler. En oplagt 
gaveide. 

N.B. Bogen om Holmegårdens historie  på 
50 sider til en pris af 50 kr. kan købes på 
lokalarkivet eller ved henvendelse på mai-
ladressen: Haje49@live.dk 

Indhold Vends årbog 19: 

•  Nyt om det gamle Middelfart. Ud-
gravning ved kirken af Maria Laurid-
sen

•  Digteren-soldyrkeren-vejmanden Kai 
Clausen, Middelfart af Søren Hech-
mann Andersen

•  Om en strandvold og dens mulighe-
der, Blanke Mark af Vagn Pedersen

•  I kløerne på brandkommissionen, 
Viby af Poul Christensen

 
 
•  Middelfart Stolefabrik, om arbejds-

løsheden i 1920’erne og 1930’erne af 
Bent Behrendt Jørgensen

•  Onkel Jens – en udvandrerskæbne, 
Nørre Aaby af Jørgen Wendelboe Jen-
sen og Hans Jensen

•  Hønseriet og familien Østergård på 
Assensvej, Middelfart af Lisbeth 
Vognsen

•  Jonna Knudsen, lærerinde ved Roer-
slev forskole af Ulla Pedersen

VENDS 19 

Glæd dig til næste Vends årbog. Kan købes i boghandelen, på lokalarkiverne og i nogle lokale 
supermarkeder fra den 2. november. En oplagt gaveide. Prisen er 135 kr. for 86 sider, 
sprængfyldt med disse gode lokale artikler. 
 
Nyt om det gamle Middelfart. Udgravning ved kirken af Maria Lauridsen 
Digteren-soldyrkeren-vejmanden Kai Clausen, Middelfart af Søren Hechmann Andersen 
Om en strandvold og dens muligheder, Blanke Mark af Vagn Pedersen 
I kløerne på brandkommissionen, Viby af Poul Christensen 
Middelfart Stolefabrik, om arbejdsløsheden i 1920’erne og 1930’erne af Bent Behrendt Jørgensen 
Onkel Jens - en udvandrerskæbne, Nørre Aaby af Jørgen Wendelboe Jensen og Hans Jensen 
Hønseriet og familien Østergård på Assensvej, Middelfart af Lisbeth Vognsen 
Jonna Knudsen, lærerinde ved Roerslev forskole af Ulla Pedersen 
 

                                       
Udgraving Middelfart       Fange i Vridsløselille              pastor Knudsen, Gelsted    Hønseriejer i Middelfart    Bilemblem i Amerika 

 
N.B. Bogen om Holmegårdens historie  på 50 sider til en pris af 50 kr. kan købes på lokalarkivet eller ved 
henvendelse på mailadressen: 
Haje49@live.dk  
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Middelfart Stolefabrik, om arbejdsløsheden i 1920’erne og 1930’erne af Bent Behrendt Jørgensen 
Onkel Jens - en udvandrerskæbne, Nørre Aaby af Jørgen Wendelboe Jensen og Hans Jensen 
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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.  12- 17 eller efter aftale.
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Motion, medens du har det sjovt
Folkedans – er det 
ikke noget for gamle 
mennesker?

NEJ – det er for alle, 
der kan lide at røre sig, 
for alle der gerne vil 

være sammen med andre danseglade; mo-
tion med socialt islæt.

Det er den gode aktivitet for ægtepar at 
være sammen om, det er den aktivitet, 
hvor du kan komme alene, der er altid no-
gen at danse med. 

Det er dansk kulturarv, som er vigtig at 
føre videre til de kommende generationer. 
– Det er sjovt at lære noget nyt, og der er 

dygtige ledere, der viser og vejleder.
Det er for alle, både uøvede og øvede, vi læ-
rer bedst, når vi danser med nogen, der kan.  
 
Alene musikken sætter én i godt humør. 

Det er ikke kun den ugentlige danseaften, 
men der arrangeres jævnligt dans med an-
dre foreninger, og når mange dansere er 
samlet giver det en fantastisk stemning, 
samt stor mulighed for at møde andre med 
samme interesse. 

Kom og vær med, vi danser på Gelsted 
skole hver onsdag aften kl. 19:15.

Vi danser ikke i dragter, og vi giver ingen 
opvisninger, men vi har det sjovt.

Dans dig glad 
Hver onsdag i vinterhalvåret danser 
vi folkedans på Gelsted skole. 

Sæsonen er startet, men kom alligevel. 

Vores nye instruktør Reimer Larsen sør-
ger for at du kan være med, uanset om 
du er begynder eller øvet danser.

I pausen nyder vi den medbragte kaffe/te.

Har du lyst til at prøve, så kom og dans! 
Enlige er også velkomne.
 
Vi går ikke op i dansedragter og op-
visninger, men elsker at danse og være 
sammen i en afslappet atmosfære.

Se www.gelstedfolkedans.dk for yderli-
gere information, eller kontakt Bernhard 
29 43 41 17. 
 
Se også bagsiden af Gelsted-bladet. 
 
 

På vegne af Gelsted Folkedansere
Bjarne Jensen
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Geltedbladet på nettet:

Find alle tidligere udgivelser  
på gelstedbladet.dk

Faurskov Blomster
Vi er et ægtepar, som har drevet Faur-
skov Blomster i 29 år; vi kører på torvet 
i Kerteminde og Odense.

Vi åbner igen herhjemme på Bjergevej 18 i 
Faurskov. Vi har svært med faste åbnings-
tider, da vi er meget hjemmefra.

Man er altid velkommen til at kontakte os 
på tlf. 64 49 12 15 eller 21 60 35 15, så fin-
der vi en løsning.

Vi laver begravelsesbinderi og friske bu-
ketter. Vi sælger potteplanter samt kruk-
ker.

Man kan følge os på Facebook under nav-
net @faurskovblomster.

Vi lægger altid det op, vi har til salg, eller 
evt. tilbud, og vi prøver at skaffe , hvad 
folk ønsker.

Jane & Søren Nielsen

Vil du gerne lære at hækle, strikke eller sy?
Vi eksisterer stadig, flere har været med 
fra starten, og nye er kommet til.

Vi hedder nu De Kreative – tidligere Hol-
megaardens Kreative Design Forening.

Nu har vi lokaler på Gelsted Skole, skiftevis 
i håndarbejdslokalet eller formningslokalet. 

Her kan du møde andre mennesker fra om-
egnen og få en god sludder. – Vi mødes 
over vores forskellige hobbyer og nyder 
det at være sammen med hinanden.

Du bestemmer selv hvad du har lyst til at 
lave, og det er altid muligt at få et par gode 
råd eller blot dele lidt erfaring.

Det hele foregår på Gelsted Skole hver 
mandag fra kl. 19:00-22:00, og det koster 
kun 30 kr. pr. måned at være med.

Vi håber, at du har lyst til at komme og 
hygge med os. Mød op eller kontakt Con-
ny på 23 88 04 13.
 

De kreative
Conny Kærhave-Andersen
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Langelandsvej 6, 5500 Middelfart
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Byvej’s Lopper
Et gammelt butikslokale, to viljestærke 
unge kvinder og tre samlerhjem udgjor-
de grundlag for, at en mor og hendes to 
døtre i starten af juli åbnede den lille 
loppebutik på Gelsted Byvej 18. 

“Vi kunne ikke modstå det lille butikslo-
kale og store butiksvindue og greb mu-

ligheden for at sælge ud fra gemmerne.” 
fortæller Natasja Knudsen. “Og så elsker 
vi genbrug!” I butikken som de har kaldt 
Byvej’s Lopper, finder du alt fra kurve til 
vaser, lysestager til tasker og måske lige 
det, du ikke vidste, du manglede. 

“Vi bor allesammen i byen indenfor en 
radius på 3 km og elsker, at der er liv og 
forskellige arrangementer i byen; Fakta, 
en slagter, frisørsalon, genbrugsbutik og 
Gelsted Marked. 

Så vi synes, det kunne være sjovt at bidra-
ge til det lokale byliv med en lille hyggelig 
butik. – Og så er det også en god anledning 
til at være sammen som familie og møde 
nye mennesker fra lokalområdet eller end-

da være med til at trække folk til Gelsted,” 
udtaler Freya Christina Frederiksen.

Selvom begge døtre har uddannelser in-
denfor salg og service, drives butikken 
kun på hobbyplan og har indtil videre spo-
radiske åbningstider, som kan ses i vindu-
et eller på butikkens Facebook side. 

Freya Christina Maj Frederiksen

Con Brio-koret 
Vi er et kor, der har eksisteret i mere 
end 25 år. Vi startede samme år, som 
Middelfart musikskole blev dannet.

Vi har haft flere dirigenter, og har øvet for-
skellige steder i kommunen. De sidste år 
har Lars Reinholt (tidligere organist i Gel-
sted kirke) været dirigent. 

Vi er kun kvinder tilbage i koret. Vi kunne 
godt tænke os, at vi blev lidt flere medlem-
mer, så vi opfordrer sanginteresserede til 
at melde sig. Man er velkommen til at prø-
ve et par gange, inden man tilmelder sig.

Vi synger fra kl. 19:00-21:00. – Øve aften 
enten onsdag eller torsdag. Sted ikke fast-
sat endnu.

Hvis man melder sig, betaler man for et 
halvt år ad gangen. Kontingent 600 kr., 
men hvis vi bliver mange, falder prisen.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse 
til Tove Zöga Larsen, tlf. 25 54 42 28, eller 
undertegnede, Anne-Grethe Clement, tlf. 
22 36 05 58.

Tove og Anne-Grethe  
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ÅBENT ALLE DAGE 

8.00 - 21.00

GELSTED

Gl. Odensevej 3 · 5591 Gelsted
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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

Tirsdag Torsdag Fredag
16.00

16.15

16.30

16.45

17.00

17.15

17.30

17.45

18.00

18.15

18.30

18.45

19.00

19.15

19.30

19.45

20.00

20.15

20.30

20.45

21.00
Gymnastikudvalg:   Ulla: 22 62 84 61;   Trine: 27 20 24 04;   Inge-Lise: 29 46 94 97;   Thilde: 20 99 23 03

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

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

Geltedbladet 
på nettet:

Find alle tidligere udgivelser  
på gelstedbladet.dk

GelstedBladet 
samler på 

gode historier
Har du en god historie 

om vores dejlige lokalområde?

Så skriv endelig en mail til 
post@gelstedbladet.dk.

NYE FORDELE til ALLE medlemmer af 
Lunge, Gelsted og Lunghøj Antenneforening
Lunge, Gelsted og Lunghøj Antenne-
forening har indgået en ny aftale med 
Energi Fyn. 
Det betyder, at alle medlemmer af Lunge, 
Gelsted og Lunghøj Antenneforening fra 
1. oktober 2019 vil få rabat på internet-pro-
dukter og tv-pakker samt en gratis tv-boks. 

Medlemskontingent til antenneforeningen 
udgør blot kr. 1,00 pr. måned = kr. 12 pr. 
år. Fastsættes hvert år på generalforsam-
lingen.

Lynhurtigt internet via fibernet
Som medlem af Lunge, Gelsted og Lung-
høj Antenneforening kan du få rabat på 
dine internet-produkter. Rabatten udgør 
kr. 20,00 pr. måned på alle listepriser på 
internetprodukter.

Gratis tv-boks
Alle medlemmer i Lunge, Gelsted og 
Lunghøj Antenneforening kan fra 1. okto-
ber 2019 bestille en TV-boks til 0 kr. pr. 
mdr. (Normalpris 39 kr. pr. mdr.). Med 
en TV-boks har du mulighed for at spole, 
optage og starte forfra samt fuld adgang 
til Waoo’s frit valgs kanaler og de mange 
muligheder, der følger med. 
(For de medlemmer der i dag betaler for 
en TV-boks, vil opkrævningen stoppe pr. 
1. oktober 2019.)

Ikke medlem – endnu?
Hvis du også gerne vil have specielle pri-
ser på dit tv og internet, så skal du blot 
melde dig ind i Lunge, Gelsted og Lunghøj 
Antenneforening. Du kan melde dig ind og 
bestille produkter ved at kontakte Energi 
Fyn på tlf. 70 13 19 00.

Tilbud om etablering  
eller aktivering til 0,- kr.
Hvis der ikke er etableret fibernet i din bo-
lig i dag, så har du muligheden nu. 

Fra den 15. september til 31. oktober 2019 
tilbyder Energi Fyn etableringen til 995 
kr. (Normalpris 2.995 kr.).  Det eneste, du 
binder dig til, er 6 mdr. internetabonne-
ment efter eget valg.

Hvis du har en fiberboks i din bolig, der 
ikke benyttes – tilbyder vi i samme perio-
de aktivering til 0 kr. (Normalpris 299 kr.).

Se Tv- og internetpakker, priser med mere 
på: www.lgla.dk
 

Erik Wunderlich
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- Cakevision - 
Det søde køkken 

 

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

KIRKEHØJSKOLEN 
i 

Middelfart Provsti 
 

Troens veje 

 
 
Lektion 1  
Lørdag 5. oktober 2019 kl. 9.00-12.00 
 
Hvordan tro med den viden, vi har? 
Hans Kjeldsen, astrofysiker, professor ved  
Aarhus Universitet. 
”Det er ikke udelukket, at vi inden for de 
kommende ti år vil have de første målinger, 
som fortæller os, at der er liv derude i 
universet.   
Er livet sjældent eller almindeligt?”  
Middelfart Sognegård, Algade 7, 5500 
Middelfart    
 
Lektion 2  
lørdag 9. november 2019 kl. 9.00-12.00 
 
Vi kan ændre verden, hvis vi vil 
Mikkel Wold, sognepræst ved Marmorkirken, 
lektor i sjælesorg. 
”Vi kan ikke gøre kloden til et paradis, men vi 
kan administrere den, så der bliver meget 
mindre lidelse.” 
Brenderup Forsamlingshus, Brenderupvej 
22, 5464 Brenderup 
 
Lektion 3  
lørdag 11. januar 2020 kl. 9.00-12.00 
 
Troens veje 
Peter Lodberg, professor, dr. theol., Aarhus 
Universitet.  

”Troen vandrer ad mange veje. Mennesker 
bringer deres tro med sig. Den kan fylde godt 
op i hjerte, sjæl og hjerne, og den er med til at 
bestemme, hvem vi er.”  
Asperup Sognehus, Kirkestræde 1A, 5466 
Asperup.  
 
Lektion 4  
lørdag 22. februar 20 kl. 9.00-12.00 
 
Livet er større end os  
Dorte Jørgensen, teolog og idéhistoriker,  
professor ved Aarhus Universitet. 
”I den moderne verden har ønsket om 
forklaring trængt forsøget på at forstå i 
baggrunden. Men hvad sker der så med det 
uforklarlige, og hvad har tro med forståelse at 
gøre?” 
Strib Sognegård, Vestergade 93, Strib, 
5500 Middelfart. 
 
 
Lektion 5  
lørdag 7. marts 2020 kl. 9.00-12.00 
 
Fadervor - troen i en maggiterning 
Tine Lindhardt, biskop over Fyens Stift, og 
Marianne Christiansen, biskop over Haderslev 
Stift, sammen kendt som Søstrene Bisp på 
DRK. 
”Fadervor giver ord, når man selv står uden. 
Fadervor rummer kernen af kristendommen og 
er på den måde troen i en maggiterning. På 
forunderlig vis tager den derfor troen med sig 
og giver den til den, der beder.”  
Føns Gl. Skole, Føns Strandvej 2A, 5580 
Føns. 
 
Læs mere på Kirkehøjskolens hjemmeside: 
www.kirkehojskole.dk  
 

Du kan tilmelde dig Kirkehøjskolen i Middelfart 
Provsti til: Grethe Krogh Jakobsen - tlf.: 23 44 18 73 
- gkj@brenderupbiler.dk 
 
Hele sæsonen: 300,-  Et enkelt lørdagsarrangement: 
60,-  Inklusiv forplejning. 

 
Tilmelding til ét arrangement SKAL ske senest 
mandagen før arrangementet. Betaling sker ved 
fremmøde. 
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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

Sognecafe’en i Gelsted 
Sognehus: 

Efterårets program 2019: 
10. oktober: Karen Brink fortæller om 
nogle af sine oplevelser fra rejser, bl.a 
Kina. 
24. oktober: Foredrag om Alex Ejner 
Hansens roman: ”Udenfor” ved  
Karsten Laursen. 
7. november: Emnet er åbent.  
21. november: Juleafslutning.  

 
Cafe’en starter kl. 10.00, og slutter kl. 
12.00 efter et let måltid. 
Er der spørgsmål? - Evt. koordination 
af fællestransport –  
så ring til Hanne, på 2184 8659. 
 
Ensomhedens sorg  
Hvordan finde fornyet livsglæde og 
livsmod i sorgens landskab? 
 
D. 19. november kl. 19.00 i Fjelsted 
Kirke: 
 
Foredrag ved Jørn Henrik Olsen, forfatter, 
forsker, billedkunstner, cand.theol., ph.d. 
 
Tab og adskillelse åbner ofte vejen til et liv i 
ensomhedens sorg. Som mennesker kan vi 
blive ramt alvorligt og dybt i menneskelivet, 
når vi mister én, vi måske netop ikke kan 
tåle at miste. Livet – herunder hele ens 
følelsesliv – ændres så meget af en sådan 
erfaring, at det kan være svært på ny at 

finde livsglæden, livskvaliteten og 
livsmodet. 
Det er ofte et tungt sorgarbejde at leve. 
Mange kender fra deres eget liv til, hvordan 
livsglæden svinder ind. Foredraget giver 
mange gode idéer og tankeredskaber til at 
få givet plads til både glæden og modet, så 
ensomhedens sorg bliver brudt og 
tavshedens mørke bliver reduceret. 
 

  
 
Forfatterens har skrevet flere bøger med 
direkte relation til emnet, blandt andet ’Den 
blå ild: Ensomhedens længsel og 
skønhedens smerte’ (2016), ‘Den brudte 
skønhed: Essays om sorg, melankoli og 
kunst’ (2018) og ‘Lystid i mørket: Essays 
om sorg, ensomhed og livsmod’ (2019). 
Den sidste omhandler direkte foredragets 
emne. Den indkredser nyttige svar på den 
tunge udfordring i oplevelsen af tab og 
ensomhedens sorg. Bøgerne kan købes 
med rabat af deltagerne ved foredraget. 
 
Arrangeret af Samarbejdende Sogne. 
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Fra kirkebøgerne: 
Døbte i Tanderup Kirke: 

7. juli: Ayo Rigmor Faurbye 
Hermansen, Tanderupvej 25, 
Håre, 5591 Gelsted. 

28. juli: Chilli Ingrid Kirstine 
Jensen, Hylkedamvej 39, Lunge, 
5591 Gelsted. 

Dødsfald i Gelsted Sogn: 

4. august – Edith Hansen, 
Tårupvej 10 A, 5591 Gelsted. 

8. august – Carl Erik Hansen, 
Tårupvej 12, 5591 Gelsted. 

11. august – Agner Pedersen, 
Tårupvej 12 V, 5591 Gelsted. 

16. august – Ejner Hartvig 
Nielsen, Tårupvej 12 E, 5591 
Gelsted. 

19. august - Lis Tjørnehøj, 
Fåborgvej 359, 5250 Dyrup. 

24. august – Christoffer 
Jørgensen, Søndergade 163, 
5591 Gelsted. 

4. september – Kirsten Larsen, 
Tårupvej 12 T, 5591 Gelsted. 

Døbte i Gelsted Kirke: 

25. august: Ester Marie Lykke 
Borg, Højbovænget 1, 5591 
Gelsted. 

1. september:  Mille Sophia 
Kromann Hansen, Skaboes 
Gyde 4, 5591 Gelsted. 

Besøg kirken? 
Kirkerne er åbne for besøgende 
på følgende måder: 

Gelsted kirke er åben på 
hverdage fra kl. 8.00 til kl. 
17.00, - og  
Tanderup kirke er åben, når der 
er personale på kirkegården. 

Gæster i Gelsted Sognehus  
til Babysalmesang! 

 
 

Torsdag d. 24, oktober, kl. 
10:00 i Gelsted Sognehus: 

Foredrag: Hvad sker der med 
et barn, når dets højt elskede 
far viser sig som en voldelig 
psykopat? 

Den 27. september 2019 udkom 
Alex Ejner Hansens roman: 
”Udenfor - En selvbiografisk 
beretning om skyld og skam” 
som tegner billedet af en drengs 
følelsesmæssige udvikling fra 
han som 7-årig finder ud af at 

hans højt elskede far misbruger 
hans fem år ældre søster seksuelt. 
Hvordan drengen påtager sig den 
håbløse opgave at beskytte sin 
storesøster, og hvordan hans 
nederlag gradvis giver ham større 
og større skyldfølelse, som 
kulminerer i en fuldstændig 
overtagelse af ansvaret for 
faderens forbrydelser, da han 
som 11 årig oplever at faderen 
fængsles for voldtægt og incest.  

Derudover tegnes et billede af et 
småkårsmiljø i Gelsted fra midt i 
1950ene og fremefter, samt en 
skildring af de realskole-, 
gymnasie- og universitetsmiljøer, 
hovedpersonen møder. 

Hovedvægten ligger på den 
knugende følelse af skyld og 
skam, som en dreng rammes af 
forårsaget af en fars forbrydelser 
i en dysfunktionel familie, og 
drengens indædte kamp for at 
overleve og "blive til noget" på 
trods af sin fortid. 

Der findes meget litteratur om 
incestramte pigers skæbne, men 
Alex peger i sin bog på, at incest 
rammer hele familien, og i dette 
tilfælde især den dreng, hvis 
forgudede far er den sexuelle 
krænker. 

Alex Ejner Hansen, som voksede 
op i Gelsted i 1950érne og 
1960érne, har indvilget i at 
komme og fortælle om romanen 
og baggrunden for dens 
tilblivelse. Han er i dag 
pensioneret lektor cand.mag og 
bor i Søborg. 

Foredrag ved. Karsten Laursen  
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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

GUDSTJENESTETIDER: 
2019 
 

GELSTED TANDERUP  Bemærkn. 

OKTOBER    
6. -- 11.00 16.s.e.trinit 
13. 14.00 LAH -- 17.s.e.trinit 
20. 9.30 11.00 18.s.e.trinit 
27. -- 11.00 19.s.e.trinit 
NOVEMBER    
3. 16.00 19.00 Allehelgen 
10. 9.00  JCR -- 21.s.e.trinit 
17. 11.00 9.30 22.s.e.trinit 
24. 9.30 11.00 Sidste s.i 

kirkeåret 
DECEMBER    
1. 11.00  9.30 1.s.i advent 
8. 9.00  LAH -- 2.s.i advent 
15. 9.30 11.00 3.s.i advent 
22. -- 14.00 4.s.i advent 
24. 13.30 

15.00 
16.30 Juleaften 

25. 9.30 11.00 Juledag 
26. 11.00 -- 2. juledag 
29. --  9.00  JCR Julesøndag 
31. 16.15 15.00 Nytårsaften 

Forkortelser: LAH = Lars Højland, JCR = Jens Chr. 
Rothmann, MIJU = Michael Juul, ingen = Dorthe Stæhr 
Nielsen. 

Kontaktoplysninger ved kirkerne: 
Sognepræst: Dorthe Stæhr Nielsen, Gelstedvej 58, 5591 
Gelsted, tlf: 6449 1096, Mail: DSN@KM.dk  

Graver, Tanderup Kirke: Jørgen Henriksen, tlf 2179 
5325, Mail:  graver@tanderupkirke.dk   

Graver, Gelsted Kirke: Jørgen Henriksen, tlf.2341 0335, 
mail: gelstedkirke@gmail.com  

Organist: Anna Klosiak, tlf: 2112 2950. Mail: 
annatonskoli@gmail.com  

Kirkekontor: Grete Hansen, tlf. 2146 8103, mail: 
grha@km.dk Kontortid: mandag til fredag 9.00 til 12.00. 

TIL KALENDEREN: 

Lørdag d. 5. oktober: ”Hvordan tro, med den viden 
vi har?” -  Kl. 9. til 12 i Middelfart Sognegård, 
Kirkehøjskolen. Se program på foregående side. 

10. oktober – Sognecafe i Gelsted Sognehus, kl. 
10.00 – Karen Brink fortæller om nogle af sine 
rejseoplevelser. 

Tirsdag d. 15. oktober: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 
14.15.  

Uge 43: Konfirmandundervisningen starter i 
Gelsted Sognehus. 

24. oktober – sognecafe i Gelsted Sognehus, kl. 
10.00: Foredrag om romanen ”Udenfor” af Alex 
Ejner Hansen, ved Karsten Laursen. 

3. november: Allehelgen-gudstjeneste i begge 
kirker. Sangerinden Helene Blum deltager. 

Tirsdag d. 5. november: Plejehjemsgudstjeneste, 
Allehelgen, kl. 14.15. 

7. november – Sognecafe i Gelsted Sognehus kl. 10, 
emne er åbent. 

Lørdag d. 9. november: ”Vi kan ændre verden, hvis 
vi vil” – Brenderup Forsamlingshus,  Kl. 9 til 12. 
Kirkehøjskolen. Se program på foregående side. 

21. november – Sognecafe i Gelsted Sognehus, kl. 
10.  Juleafslutning 

5. december: Julekoncert med ungdomskoret i 
Gelsted Kirke. 

12. december: Julekoncert med ungdomskoret i 
Tanderup Kirke. 

Minikonfirmand for dette skoleårs 3. klasse 
starter sidst i januar 2020 i Gelsted Sognehus. 
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Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening
Gymnastik - Badminton - Håndbold - Foldbold - Banko

Motionscenter i Gelsted-Hallen 
Se mere på: www.eikmotion.dk EIK Motion

Spændende sæson i vente for FGH’s ungdom
Badmintonsæsonen er kommet godt i 
gang for FGH’s ungdom. 

Træningen startede først i august og start-
tidspunktet for træningen mandag i Gel-
sted blev flyttet til kl. 16:00, så alle – både 
børn og træner – kan nå at være der. Nogle 
spillere har valgt at stoppe, men der er al-
lerede kommet flere nye til, og der er sta-
dig plads til flere. Træningen i Gelsted for 
U9 og U11 er kl. 16:00 og for U13, U15 og 
U17 kl. 17:00. I Ejby er det fredag kl. 16:00 
for U9 og U11 og kl. 17:00 for U13, U15 
og U17. Man må gerne spille begge dage, 
uden at det koster ekstra.

Vi skal igen i år have så mange som muligt 
ud at spille kampe, så vi forventer at have 
mindst et hold til hver aldersgruppe. Der 
vil som tidligere år være flere begynder-
stævner på Vestfyn, bl.a. hos FGH, og efter 
nytår også en begynder holdturnering. 
Den 18. januar 2020 har vi et stort stævne 
for alle aldersgrupper i både Gelsted- og 
Ejby- hallerne, og i vinterferien har vi i 
samarbejde med DGI en badmintonskole 
i 3 dage. 

På Vestfyn er klubberne gået sammen om 
at tilbyde en ekstra træning for lidt bedre 
U15 og U17 spillere, så de kan få noget ud-
fordring, som vi måske ikke kan tilbyde i 
den daglige træning. – Og for de allerbed-
ste U13 spillere på Fyn er der etableret en 
talenttræning, hvor FGH har fået 2 spillere 
udtaget (Noah og Johannes). Så der mang-
ler ikke aktiviteter i klubben.

De første turneringer er allerede afviklet, 
og her har vi haft gode resultater. Noah 
Sejten har været i flere finaler i 2 U11 
A-turneringer og har vundet herresingle i 

den ene, herredouble i begge og mixdoub-
le i en. Det betyder, at han nu skal spille 
med i U13 A-B. Det er rigtig godt gået af 
en første års U11 spiller. Hans søster Sofie 
gør det også godt. Hun vandt mixdouble og 
blev nr. 2 i single i en turnering i Thorsager 
Rønde. Til sidst er Johannes Bay blevet nr. 
3 i single i en turnering i Odense.

Der er kommet nye kræfter til i ledelsen af 
FGH, og dermed nye ideer. En af dem er 

indkøb af en boldkanon, som kan bruges 
til træningen som hjælp for trænerne. Det 
bliver spændende at se, hvad trænerne kan 
få ud af sådan en maskine.

Hvis man ønsker flere oplysninger om 
FGH, så gå ind på vores hjemmeside 
WWW.FGHFYN.DK

Lars Jensen, 
ungdomsleder FGH

Noah Sejten (til venstre),
vinder af herresingle i Kolding.
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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

!

!  

Boligforeningen Lillebælt bygger boliger på Tåruplundvej
Boligforeningen Lillebælt er i sommeren 
2019 gået i gang med at bygge 10 dobbelt 
huse i et plan på Tåruplundvej i Gelsted. 
Såfremt vinteren ikke driller os, så for-
venter vi indflytning ca. den 1. juni 2020.

Boligerne opføres af totalentreprenør 
Hans Jørgensen og Søn, efter tegninger 
af Arkitektfirmaet TKT A/S med firmaet 
Henry Jensen som rådgivende ingeniører.

Det bliver nogle velfungerende og veldis-
ponerede boliger i størrelserne 75m2, 85m2 
og 95m2 – på henholdsvis 2-, 3- og 4-rum.

Den nye bebyggelse er udformet, så den 
indgår i samspil med de omkringliggende 
byggerier, og bliver i rødlig tegl med val-

met tag i grå betontagsten. Bebyggelsen 
er tegnet, så de små boliger ligger langs 
ankomstvejen, og de store boliger, som 
kan huse børnefamilier ligger lidt afsides, 
så der opstår et naturligt og trygt rum for 
kommende børn at lege i, uden forbikøren-
de trafik. – Der bliver en terrasse til hver 
bolig, ligesom der bliver et depotrum, som 
placeres tæt ved hver bolig.

Den foreløbige husleje forventes at udgøre:
kr. 5.697,62 for en lejlighed på 75 m2.
kr. 6.384,62 for en lejlighed på 85 m2.
kr. 7.141,02 for en lejlighed på 96 m2.

Udlejning af lejlighederne forventes påbe-
gyndt januar 2020.

Jeanette Helmer
Projektleder, Vest
Byggeafdelingen

Pressemeddelelse  den 4. september 2019 
(Forkortet red.)

Spændende informationsmøde og rejse-
gilde for Gelsteds nye flotte boligområde.

Hvordan kommer det nye boligområde på 
Tåruplundvej i Gelsted til at se ud, hvad 
er kommunens visioner for området, og 
hvad vil det egentlig sige at bo alment til 
leje? Det og meget mere giver Boligfor-
eningen Lillebælt svar på, når de inviterer 
til spændende informationsmøde den 12. 
september for alle interesserede. Også et 
rejsegilde for byggeriet er på programmet 
denne måned.

Der er fuld fart på Boligforeningen Lil-
lebælt, der skyder op med nybyggerier i 
det vestfynske. Seneste skud på stammen 

er Tåruplundvej i Gelsted, hvor boligfor-
eningen er gået i gang med at opføre 10 
nye dobbelthuse med i alt 20 boliger. I juni 
blev der – i høj sol og med et flot fremmø-
de – afholdt 1. spadestik, og byggefasen 
kunne for alvor tage sin begyndelse. Nu 
er den travle boligforening klar med hele 
to nye arrangementer for de kommende 
boliger, nemlig et informationsmøde den 
12. september samt rejsegilde den 20. 
september, hvor håndværkernes arbejde 
fejres.

Et område i rivende udvikling
Formand for Boligforeningen Lillebælt 
Alex Gren er særdeles glad for at have sat 
gang i opførelsen af nye almene boliger i 
netop Gelsted. Her er de seneste år kom-
met vældig gang i erhvervslivet såvel som 
det lokale bymiljø, forklarer han:

Modelbillede af den kommende bebyggelse på Tåruplundvej, 
der kommer til at bestå af 10 dobbelt-huse med i alt 20 boliger. 
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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

Alt i hjemmeslagtning, 
pålægsfade og lækkert kød

7LDin lokale avis i Assens Kommune

Smykker  I  Ure  I  Briller  I  Kontaktlinser

v/Peter Brogaard
Bredgade 35  I  5560 Aarup  I  Tlf. 6443 1093

fangels@mail.dk  I  fangels.dk

Fangels

OG FÅ 
DEN BILLIGSTE 

GRATIS
Solbrille, læsebrille, EDB brille 

eller en magen til, 
du bestemmer selv.

Billigste GRATIS gælder ved køb af komplet brille. Du får den billigste brille i din styrke uden beregning

GRATIS
SYNSPRØVE
Kom ind og hør nærmere

Tidsbestilling
tlf. 6443 1093

KØB TO PAR 
BRILLER

VI GØR DET IGEN

GuldsmedFangels

RENTEFRI 
FINANSIERING

0,- RENTE  
0,- GEBYRER  

0,- UDBETALING  

Geltedbladet 
på nettet:

Find alle tidligere udgivelser  
på gelstedbladet.dk

”Gelsted har fået en af Middelfart Kom-
munes største arbejdspladser, nemlig Carl 
Hansen & Søn, så det er klart, at der er 
et stigende behov for nye, moderne boli-
ger i området. Den gamle brugs i byen er 
blevet moderniseret, og alt i alt er Gelsted 
et spændende område at flytte til – ej at 
forglemme den utrolig smukke natur, der 
omgiver byen.”

Alex Gren fortæller videre, at det bliver 
gode, gedigne boliger, og at der er lagt stor 
vægt på, at de skal falde enkelt ind i om-
givelserne i et harmonisk samspil med de 
omkringliggende byggerier:

”Vi glæder os til at kunne præsentere et 
flot byggeri, som, vi mener, kommer til 

at virke indbydende og harmonisk for de 
kommende beboere. Det bliver nogle vel-
fungerende og veldisponerede boliger i 
størrelserne 75m2, 85m2 og 95m2 på hen-
holdsvis 2, 3 og 4 rum.”

Entreprenør på byggeriet er Hans Jørgen-
sen og søn, mens Arkitektfirmaet TKT 
A/S har tegnet det med Henry Jensen som 
rådgivende ingeniør. Boligforeningen Lil-
lebælt forventer, at boligerne står klar til 
indflytning i medio 2020.

Yderligere oplysninger
Alex Gren, formand for Boligforeningen 
Lillebælt, mobil: 40 44 47 85.
Kim Johansen, forretningsfører, Bolig-
kontoret Danmark, mobil: 30 57 70 94.
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Lebæk A/S har leveret godt håndværk siden 1998

Lige siden Klaus Lebæk startede Lebæk 
A/S i 1998 har virksomheden været foku-
seret på, ikke bare at levere førsteklasses 
håndværksmæssig kvalitet, men at levere 
en unik kundeoplevelse gennem hele for-
løbet. Da Lebæk A/S blev etableret var 
der en enkelt medarbejder og i dag er der 
45 medarbejdere. 

Bygget op om fire kerneområder 
Lebæk A/S udfører både opgaver for pri-
vate, virksomheder, boligselskaber og det 
offentlige. 

”Vi har professionelle og dygtige samar-
bejdspartnere med stor erfaring og kan der-
for tilbyde at stå for hele byggeprojektet,” ud-
taler Klaus Lebæk, indehaver af Lebæk A/S. 
Virksomheden er i dag bygget op om fire 
kerneområder, som er: 

- Total- og hovedentrepriser 
- Privatbyggeri 
- Restaurering af fredede og bevaringsvær-
dige bygninger samt bindingsværk 
- Bygningsservice & vedligehold 

Snedkerværkstedet udfører alle 
former for specialopgaver i træ
Som noget særligt råder Lebæk A/S over et 
stort snedkerværksted bestående af maskin-
værksted og samleværksted. 

”I snedkerværkstedet løser vores snedker-
lærling og jeg alle former for inventar- og 
bygningssnedkeropgaver, samt andre spe-
cialopgaver i træ,” udtaler Michael Ander-
sen, snedker hos Lebæk A/S.

Dygtige medarbejdere er det vigtigste aktiv 
Alle medarbejdere hos Lebæk A/S er særligt 
udvalgte på baggrund af deres individuelle 
kompetencer. ”Vores medarbejderes kompe-
tencer favner bredt og derfor finder vi altid 
den mest kompetente og erfarne medar-
bejder til hvert enkelt projekt,” siger Klaus 
Lebæk og tilføjer ”Dygtige medarbejdere er 
vores vigtigste aktiv.”

Lebæk A/S har mange lærlinge 
Siden virksomhedens begyndelse har Le-
bæk A/S haft mange lærlinge, Klaus Lebæk 
ser det som en investering i fremtiden, ”Jeg 
ser det ikke som en byrde at ansætte lærlin-
ge, men tværtimod som en fordel og en aktie 
i fremtiden.” På nuværende tidspunkt har 
Lebæk A/S 15 gode, dygtige og engagerede 
lærlinge ansat. 

Nye og spændende 
projekter i efteråret
Lebæk A/S favner et stort referencekatalog, 
for siden etableringen i 1998 er der blevet 
afleveret mange byggeprojekter til glade 
bygherrer. ”Vi har afleveret alt lige fra store 

hovedentrepriser og til projekter, hvor vi har 
bidraget til at sikre fredede og bevarings-
værdige bygninger gennem restaureringer.” 
siger Klaus Lebæk. 

Der kommer fortsat nye og spændende pro-
jekter i referencekataloget og dette efterår 
er ingen undtagelse. ”Ordrebogen bugner 
med mange forskellige projekter, alt lige fra 
en renovering af en herregård og til opførsel 
af et sommerhus udført i træ,” slutter Klaus 
Lebæk, før han kører afsted mod endnu et af 
dagens byggemøder.

Christina Jørgensen

– GODT HÅNDVÆRK ER DANSK HÅNDVÆRK

Gelstedvej 45 · 5560 Aarup · Tlf. 6449 2505 · Mobil 4045 8552
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KLIPPEHULEN

TLF. 4156 2674

HERRE & DAMEKLIP

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

6.A på lejrskole i Sydslesvig 
På Gelsted Skole er der tradition for, at 
eleverne kommer på lejrskole i 6. klasse. 
Turen går til Sydslesvig, idet skolen har 
fokus på den internationale dimension. 
Vi var afsted fra den 2.-5. september.

Vi mødtes på Gelsted Station mandag mor-
gen kl. 07:50. Vi kørte med toget til Pad-
borg, hvor vi blev hentet af en bus, som 
kørte os til Christianslyst. Det ligger ved 
Süderbrarup ca. 50 km. syd for den dansk/
tyske grænse. Siden 1952 har Christians-
lyst tilhørt Sydslesvigs danske Ungdoms-
foreninger, og stedet er i dag rammen for 
mange forskellige gruppers ophold og ak-
tiviteter.

Da vi var blevet indkvarteret på vores væ-
relser, gik vi en tur til Süderbrarup, hvor vi 
så kirken, gik tur rundt i byen og købte slik 
og chips til hygge på værelserne. 

Hver dag skulle nogle grupper hjælpe med 
at dække bord til aftensmad, rydde op og 
dække bord til morgenmad næste dag. Ma-
den på vandrerhjemmet var nok ikke lige 
den bedste, men der var da noget, som alle 
kunne spise.

Tirsdag var vi på den store Vestkysttur, 
hvor vi så Eiderdæmningen, som er ca. 4,9 
km. lang. Der er 5 sluseporte på hver side, 
som er ca. 40 meter lange. Hvis der kommer 
stormflod, så lukkes sluseportene, så van-
det ikke kan oversvømme landområderne. 
Der er en kiosk ved Eiderdæmningen, hvor 
man bl.a. kan købe gode pommes frites! 

Vi kørte videre til Friedrichstadt, som også 
kaldes Lille Amsterdam. Det er en hyggelig 
by med kanaler og flotte huse med specielle 

tage og døre. Vi spiste vores frokost der. 
Bagefter gik turen til Husum, hvor vi op-
levede forskellen på ebbe og flod. Vandet 
steg ca. 2 meter i de to timer, vi var der. Vi 
var heldige, at der var 60 års jubilæum for 
områdets Luftartilleri, så der var masser 
af soldater og flere kanoner at kigge på. I 
Husum gik vi rundt i grupper og kiggede 
i alle de hyggelige forretninger. En gruppe 
drenge gik bl.a. 3 km. for at købe McDo-
nald`s mad!

Om onsdagen var vi på tur til Dannevirke, 
hvor vi så skanserne, Valdemarsmuren og 
museet. 

Derefter gik turen videre til Hedeby, hvor 
vi så vikingemuseet og gik en lang tur for 
at se nogle vikingehuse, som lå på det sted, 
hvor Hedeby oprindelig lå. Det var meget 
spændende. 

Turen fortsatte til Gottorp Slot, hvor vi 
spiste vores madpakker og så museet, som 
bl.a. er kendt for sine moselig. Vi så også 
Nydambåden, som er en båd fra jernalde-
ren, som er klinkbygget. Den var meget 
imponerende. 

Fra Gottorp Slot gik vi til Slesvig by, 
hvor vi så Domkirken, som er meget 
stor og har en utrolig flot altertavle, som 
er udskåret i træ. Den er fra 1500-tal-
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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

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 ..................115,-
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

let. Kirken er ved at blive renoveret, så 
den var pakket ind i stilladser og plastik.  

På turen hjem fra Slesvig kørte vi forbi 
A.P. Møllerskolen, som er et gymnasium 
for elever fra det danske mindretal i Syd-
slesvig. Der er plads til 624 elever på sko-
len. Det er en meget flot skole, som ligger 
ud til vandet. Den har kostet i omegnen af 
400 millioner kr., som er skænket af A.P. 
Møller Fonden.

Dronning Margrethe besøgte Sydslesvig 
på samme tidspunkt som os, men vi mødte 
hende desværre ikke. Vi så dog, at de var 
ved at gøre klar til at modtage hende til 
gallamiddag på A.P. Møllerskolen, da vi 
kørte forbi.

Onsdag aften havde vi underholdning på 
vandrerhjemmet, hvor forskellige grupper 
optrådte. Der var bl.a. standup comedy, gæt-
tekonkurrence og så skulle 5 drenge sminke 
5 piger- det var vældigt underholdende!

Torsdag skulle vi hjem igen. Vi pakkede 
vores kufferter og ryddede op på værelser-
ne, og efter morgenmaden kom bussen og 
hentede os. Vi tog toget fra Padborg Stati-
on, hvor vi oplevede, at der var 4 soldater 
og 2 politibetjente, som stod klar til at gen-

nemsøge toget. Det var grænsekontrol, for 
at tjekke for eventuelle illegale flygtninge.
Det har været en rigtig god, sjov og hygge-
lig tur. Det betyder meget for os at komme 

på lejrskole, og vi håber, at alle 6. klasser 
også fremover får lov til at komme afsted.

Med venlig hilsen 6A og deres lærere
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Den kommunale dagpleje – naturens dag

Den kommunale dagpleje i Ejby var 
onsdag den 4. september samlet i Ejby 
Bypark i forbindelse med naturens dag. 

Fokus var ”mærk naturen” arrangeret af 
Friluftsrådet. – ”Tag ud i naturen og mærk 
godt efter. Mærk naturen dér, hvor den er. 
Dér, hvor den kan lugtes, smages, føles, 
høres og opleves helt ind under huden, 
dybt i hjertet og med alle syv sanser”, ly-
der opfordringen fra Friluftsrådet.

Der var små poster i Byparken, 
som dagplejerne gik rundt til:
•  Kaste poser efter dåser, hvor der arbejdes 

med muskel-led sansen
•  Klatre væggen var pyntet med dyrebille-

der. Så kunne man prøve om man kun-

ne hoppe lige så højt som musen, haren, 
egernet, ræven eller rådyret

•  Man kunne også se om man kunne sprin-
ge lige så langt som dyrene. Der var sat 
skilte op med billeder af forskellige dyr. 
Det var ikke nemt for hverken børn eller 
voksne at springe lige så langt som eger-
net, som kan springe 4 meter og holde 
balancen på 1 ben

• Der blev leget med ringspil og 
•  Følge rebet med bind for øjnene var en 

udfordring
•  At ligge og lytte til naturens lyde i græs-

set krævede meget koncentration, som 
ikke alle børn kunne

•  Ligevægtssansen som sidder i det indre 
øje blev styrket ved at gynge på bypar-
kens sansegynge, gå i det høje græs og 

trille ned af bakkerne – noget både børn 
og voksne har godt af at gøre, for at styr-
ke balancen. 

Børn er så fantastiske til selv finde på. De 
duftede til blomsterne og løb op og ned af 
bakkerne i Byparken. 

Dagen sluttede af med smagsprøver på 
havregrødschips med salat og timian. 

En rigtig hyggelig dag var slut. 

Opfordring blev givet videre til forældre-
ne. Nyd naturen med dit barn. Det er sundt 
for alle.

Marianne Kolstrup Larsen
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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

Gelsted Seniorklub sommer
Marken er mejet, og høet er høstet... og 
heldigvis har høsten givet et godt udbyt-
te i år.

Ferien er forbi – også i Gelsted Senior-
klub, som holdt ferielukket fra 19. juni til 
28. august.

Selvfølgelig har vi ikke været lukket helt 
ned, for Gelsted Marked skal jo planlæg-
ges og passes. Og det blev det. Fredag var 
så klart vores bedste dag i seniorklubbens 
telt. Vejret var med os og rigtig mange lag-
de vejen forbi og købte kaffe og kage og 
fik en god snak. De andre dage blev det et 
mere gennemsnitligt salg.

Fantastisk dejligt med den flotte opbak-
ning fra de dygtige kagebagere og hjæl-
perne i og omkring teltet. 

Det samlede salg blev som følger:
• 174 ostemadder
• 233 stykker kage
• 218 stykker lagkage  
• 711 kopper kaffe
• 141 krus øl
• 50 sodavand

Michael Tayler og Malerfirmaet Jotun har 
sponsoreret flotte, nye bluser til os. En for-
nøjelse at have de fine nye trøjer på. Tak 
for det!

Onsdagsmøderne er i fuld gang med mor-
gensang, rundstykker, kaffe, kortspil, 
scrabble, strik, hygge, snak, snak og snak. 
Der møder ca. 65 glade og positive menne-

sker op hver onsdag; men der er altid plads 
til én til. Kontingent til Gelsted Seniorklub 
koster kun 50 kr. for et helt år, så det er et 
godt tilbud.

Badmintonspillerne er i fuld gang i Gel-
sted Hallen hver fredag fra kl.09:00 – 
10:00. Pris for hele sæsonen er kun 300 kr., 
så find din ketsjer frem og meld dig klar. 
Man møder bare op, der er altid nogen at 
spille med.
IT-undervisningen skulle gerne starte den 
23. oktober; men vi har i skrivende stund 
ikke en underviser klar – (én har lovet at 
hjælpe, hvis vi ikke kan finde andre). – Så-
eeeh, forslag modtages med kyshånd.

Bestyrelsen for
Gelsted Seniorklub
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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

Kom og syng  
sammen med  
Gelsted Herrekor 

De vil synge sammen med os og for os i 
Gelsted Forsamlingshus kl. 19.00:

• Onsdag den 27.11.2019
• Onsdag den 11.03.2020

Medbring selv kaffe m.v. 
Arrangementet er gratis.
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Aktiviteter i Gelsted
Bankospil
Hver torsdag kl. 19.00 i
Gelsted forsamlingshus. G.G.&.I.F

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
E-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 Pensionistfor-
ening
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
E-mail: vffigur@gmail.com

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

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

Her kan du finde
Gelsted Bladet
Bladet ligger bl.a. til afhentning i Ejby, 
Balslev, Husby, Fjelsted, Ørslev og Kerte 
kirker. Ejby Bibliotek, Super Brugsen Ejby 
og Fakta Gelsted. Selvfølgelig ligger de 
også i Gelsted og Tanderup kirker. - Dvs. 
Alle Gelsted -interesserede kan få ny viden 
om Gelsted og omegn hveranden måned, 
ved afhentning i våbenhusene m.fl.
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Borgmesterkontoret flytter ud

Natløb i Ejby

Carpark North i Husby

MØD OS PÅ www.totalbanken.dk - Tlf. 6345 7000

30 år med liv og glade dage  

på Gelsted Marked

Se de mange flotte billeder

GELSTED BLADET
NR. 5

28. ÅRGANG

DECEMBER 2017

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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En god start på den nye sæson
Det var med spænding, at bestyrelsen og 
den nye leder mødte op til sæsonens før-
ste danseaften. 

Til vores store glæde var der mødt 9 nye 
dansere op, og de “gamle” dansere havde 
også holdt ved! 

Så nu bruger vi en stor del af dansegulvet 
på Gelsted Skole, men der er selvfølgelig 
stadig plads til flere. 

Gelsted Folkedansere

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


