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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
Søndag den 10. maj 2020 

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

Alt i hjemmeslagtning, 
pålægsfade og lækkert kød
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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

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

Send din historie  
eller billeder til  

post@gelstedbladet.dk
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Vellykket dansktop på Gelsted kro
Der var både sang, musik, bægerklang 
og klapsalver på menuen, da Gelsted 
kro fredag den 6. marts stod som vært 
for et stort dansktop- og evergreenshow, 
der var arrangeret af den midtfynske 
sanger og musiker Simon von Konoy.

For snart mange år siden stod crooneren fra 
Middelfart - Jørgen Anton - som arrangør 
af mange dansktop- og evergreenshows på 
Vestfyn og andre steder rundt om i landet, 
og når der var marked under Lillebæltsbro-
en, stablede han hver gang et show på be-
nene. Men da han gik bort i 2013, var det 
samtidig slut med koncerterne.

Som støtte havde Jørgen Anton flere gode 
kræfter, bl.a. den midtfynske multikunstner 
Simon von Konoy, der hjalp ham med ar-
tikelskrivning, fremstilling af plakater med 
mere.

De mest populære af showene blev afholdt 
på Gelsted kro, og derfor besluttede Simon, 
at tiden var moden til at genoptage denne 
festlige tradition.

Han slog sig sammen med John Panduro på 
MLTV (Middelfart Lokal TV) og Thomas 
Truelsen på Gelsted kro, for atter at få gang i 
disse populære shows. Tiltaget den 6. marts 
blev en stor succes med fulde huse, og der 
hersker ingen tvivl om, at flere af disse kon-
certer bliver stablet på benene i nærmeste 
fremtid.

De medvirkende kunstnere var dansktop-
dronningen Annette Klingenberg, Karsten 
& Karina Kupiec, Karina Musik, Simon von 
Konoy, Gullý Hanna Ragnarsdóttir, Susan 
Munksgaard og Mette Renbo. Konferencier 
var Chris Hart, og Michael fra duoen Mik & 
Pylle var lydmand.

✔  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

Simon von Konoy
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Kunstnerne er så klar!

Anette Klingenberg Gelsted kro

Første par på dansegulvet,  
ps man fik en genstand for at turde!!

Gully H klip Et kys for en rose!

Tid til kærlighed på trods af 
diverse virus

Citron Fromage smagte 
fantastisk sagde de andre!!

Hansi NÆ tror jeg ikke  
men en dansk kopi
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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

Inge Lise går på efterløn
Fredag den 28. februar var sidste arbejds-
dag for Inge Lise Kristiansen efter godt 16 
år i butikken. 

Inge Lise havde ekstra gode tilbud på ka-
ger, som hun solgte ved indgangen til bu-
tikken.

Mange kunder kiggede forbi og hilste af 
med Inge Lise, med en tak for den gode 
service og mange smil, som Inge Lise har 
bidraget med gennem årene.

Også Inge Lises kolleger syntes, at hun 
skulle fejres, så Inge Lise blev stands-
mæssigt transporteret gennem butikken 
og videre til en afskedsfest sammen med 
kollegerne.

Finn Harmsen
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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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Hauge Energi og Bosch
gaskedler – Et sikkert valg!
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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

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

Gelstedbladet  
på nettet:

Find alle tidligere 
udgivelser på 

gelstedbladet.dk

FAKTA GELSTED

Årsmøde onsdag den 22. april 2020 kl. 19:00  
i Gelsted Forsamlingshus

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og stemmetællere
2. Beretning om butikken v/formanden
3. Butikschefens beretning om butikkens drift
4. Indkomne forslag
5. Valg af butiksbestyrelsesmedlemmer  
    På valg er: Finn Harmsen og Lars Sjøgaard

6. Valg af suppleant  På valg er: Ann-Britt Larsen

7. Eventuelt

Vedr. pkt. 4: 
Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes til  
butiksudvalgets formand senest 14 dage før årsmødet. 

Finn Harmsen

ÅBENT ALLE DAGE 

8.00 - 21.00

GELSTED

Gl. Odensevej 3 · 5591 Gelsted



8

www.gelstedbladet.dk

www.gelstedbladet.dk

19

www.ingridmarie.dk
- altid åbent i webshoppen

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

Åbningstider Ovnhusvej 3, Føns, 5580 Nr. Åby: 

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

Tanderup
Vognmandsforretning I/S

Tanderupvej 60 - 5591 Gelsted

Tlf. 6478 1083

Fax. 6478 1023

Erik - Mobil : - 2082 3083
Flemming - Mobil : 2081 4083

Nyfæste 11
5560 Aarup

Tlf.: 5121 0847
malerclausen@gmail.com

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

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

Bliv medlem af
Gelsted Borgerforening

Gelsted Folkedansere

Hvorfor er folkedans så godt? - Vigtigst af 
alt, gør det dig i godt humør. 

Når du begynder at danse, er det umuligt at 
være trist eller sur i mere end 5 minutter! 
Dernæst er det rigtig god motion, og du får 
med sikkerhed mange skridt på skridttælle-
ren den dag.

Du træner din hukommelse i at huske mere 
end 1 instruktion ad gangen og lærer at lyt-
te til musikken.

Sidst, men ikke mindst, får du den dag dan-
set, snakket, grinet og sunget med de andre 
dejlige dansere.

Du er faktisk ret ”høj”, når du går hjem fra 
folkedans!

Irene Jensen
Gelsted Folkedansere
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Mad til festen
Eller ring til delikatessen på tlf. 64 46 14 29

SUPER BRUGSEN EJBY 
Møllevænget 1 - 5592 Ejby

Kom forbi og oplev de mange muligheder 

ÅBENT ALLE 
HVERDAGE 

KL. 8.00 - 20.00

Nyt fra GELSTED KROLF
Første spilledag i 2020 bliver mandag 
den 20. april kl. 14:00.

Vi har hjemme på banen ved Holmegården, 
hvor vi er en gruppe, der hygger os med at 
spille krolf hver mandag eftermiddag kl. 
14:00.

Krolf er en mellemting mellem kroket og 
golf. - Køller og kugler kender vi fra kroket, 
og hullerne fra golf. Banen er enten på 12 
eller 18 huller, her i Gelsted spiller vi på 18 
huller, og det gælder så om at komme igen-
nem banen med færrest mulige slag.

Har du - efter at have læst dette - fået lyst til 
at prøve krolf, behøver du bare at møde op 
mandage kl.14:00 og være med. 

Vi stiller køller og kugle til rådighed de 
første gange. Efter spillet hygger vi os i 
foreningshuset, hvor der er mulighed for at 
købe kaffe, sodavand eller en øl.

Sten Blaakilde
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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

AnneMona Klinikken flytter til Aarup
AnneMona Klinikken rykker til Sund-
hedshuset i Aarup.

Da Mona har valgt at stoppe som massør i 
Gelsted, har jeg valgt at flytte klinikken til 
Aarup, da lokalerne i Gelsted så blev for sto-
re at have alene.

Jeg så mig om efter egnede lokaler i Gelsted, 
men det gav ikke gevinst.

Til gengæld fandt jeg de helt rigtige lokaler 
i Sundhedshuset på Søndergade 2, Aarup, 
nærmere bestemt i kælderen med adgang fra 
parkeringspladsen.

Beslutningen var ikke så svær at tage, da jeg 
i forvejen har mange kunder fra Aarup.

Navnet AnneMona holder jeg fast i, selv-
om Mona stopper, for navnet er indarbejdet 

i manges bevidsthed, i og med det er 14 år 
siden Anne og Mona åbnede klinikken i 
Gelsted.

Anne tilbyder fodbehandlinger som inde-
bærer: fodbad, klipning af negle, fjernelse 
af neglebånd, filing af negle, fjernelse af 
hårdhud, ligtorne, fodvortebehandling, ned-
groede negle. Behandlingen afsluttes med 
negleolie og fodmassage.

Der gives kommunalt tilskud via helbreds-
kortet.

Endvidere tilbyder jeg lakering med Shel-
lac, som holder 4-6 uger, lakken hærdes i 
en uv-lampe, så den er tør, når man forlader 
klinikken.

Som noget forholdsvis nyt, tilbyder jeg også 
kropsterapi, idet jeg bestod eksamen som 

kropsterapeut i oktober 2019.

Overordnet er kropsterapi en holistisk be-
handlingsform, der ser på det hele menneske 
og tager udgangspunkt i, at krop og psyke 
hører sammen.

I praksis er kropsterapi en form for dybde-
gående massage, hvor der bl.a. arbejdes med 
at aktivere medianbaner, akupressurpunk-
ter og lettere ledfrigørelse. Der bruges også 
pulserende bevægelser, som sætter gang i 
blod- og energicirkulationen og beroliger 
nervesystemet.

Jeg har også klinik i Odense, CCS trænings-
center, Islandsgade.

Anne Petterson
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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

Gelstedbladet  
på nettet:

Find alle tidligere 
udgivelser på 

gelstedbladet.dk
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Søndergade 1
5591 Gelsted 
Tlf. 64 49 10 68
www.gelstedkro.dk

Wienersnitzel 
med brasede kartofler,  
skysovs, ærter ......................... 130,-
Mørbradgryde 
med ærter og råstegte  
kartofler .................................. 145,-
Kroens hakkebøf 
med pommes frites,  
mixed salat & dressing ............110,- 
FORUD BESTILLES  
GERNE DAGEN FØR

Steak af oksehøjreb  
med grøntsager, pommesfrites 
og whiskysovs ........................ 155,-
Spareribs 
Fra april - september .................120,-
Ekstra sovs  .............................25,- 
Ekstra kartofler ......................25,-
Pommes frites  .......................25,-

NEM OG LÆKKER AFTENSMAD 
- til en go’ pris

Bestil mad ud af huset til din næste fest hos os

GELSTED BLADET 
samler på 

gode historier

Har du en god historie 
om vores dejlige 

lokalområde?

Så skriv endelig en mail til 
post@gelstedbladet.dk

Generalforsamling i Gelsted Borgerforening 2020
Den 17. februar 2020 afholdt Gelsted 
Borgerforening generalforsamling; ca. 
40 stemmeberettigede var mødt op.

Carina Person blev valgt som dirigent, 
og som altid sørgede hun for, at general-
forsamlingen blev afviklet i god ro og 
orden. 

Tina fra Regnskab og Revision i Brende-
rup fremlagde regnskabet. 

Generalforsamlingen varede en halv 
time, og efterfølgende var Borgerfor-
eningen vært ved pølsebord.

Efter konstituering ser bestyrelsen  
således ud:

• Formand: Torben Pløger
• Næstformand: Kim T. Hansen
• Kassereren: Niels E. Bentholm
• Referent: Katrine Thomsen
• Kræmmeransvarlig og   
 bestyrelsesmedlem: Thomas Jacobsen
• Bestyrelsesmedlem: Bruno Schjødtz
• Bestyrelsesmedlem: Lone Nørskov

• Bestyrelsesmedlem: 
 Rasmus Alexandersen
• Bestyrelsesmedlem:  
 Jesper Greve Sørensen
• Suppleant: Martin Laugesen
• Suppleant: Svend Thorup
• Suppleant: Torben Andersen

Torben Pløger
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- Cakevision - 
Det søde køkken 

 

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

Kirkeminister Joy Mogensen  
holder foredrag i Indslev-Tårup Forsamlingshus 

Mandag d. 20. april kl. 19.00. 

Emnet er ”Ensomhed – tro/kirke” 

 

Ensomhed bliver af fremtidsforskere betragtet som det 
nye store samfundsproblem, fordi den desværre er i 
hastigt stigende vækst. Men ensomheden er ikke kun et 
problem for kulturen, også for den enkelte kan 
ensomheden blive et stort og livsødelæggende problem. 
I den sammenhæng kunne det være interessant at høre 
kirkeministerens tanker om denne problematik. Hvad 
kan der gøres politisk/kulturelt? Hvad kan der gøres af 
kirken som institution? Hvilken rolle har den enkeltes 
tro? Og kan man sige, at ensomhed også har en positiv 
side, nemlig som en af den eksistentielle friheds vilkår, 
og at vi i et demokrati må værne den frihed, også selv 
om den har en pris. 

Aftenen er arrangeret af De Samarbejdende Sogne, som 
er Balslev-Ejby, Gelsted-Tanderup, Føns- Ørslev-Udby-
Husby, Fjelsted-Harndrup og Brenderup-Indslev. 

Der er gratis adgang til foredraget, Adressen er: 
Æblegyden 19, Indslev-Taarup, 5592 Ejby.  

Kom i god tid… 

På vegne af Samarbejdende Sogne/ Lars Højland. 

 
 
Søndag den 8. marts var der ikke 
husstandsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp, på 
grund af Coronavirus smittefaren. Man kan støtte 
alligevel og fortsat: elektronisk ved at benytte 
telefonen: 

Støt Folkekirkens Nødhjælps indsamling på sms: 

SMS 50 til 1911 og støt med 50 kroner 

SMS 100 til 1911 og støt med 100 kroner 

SMS 250 til 1911 og støt med 250 kroner 

Eller med valgfrit beløb på MobilePay 114400 

 
 Indsamlingen går til støtte til de mennesker verden 
over, som er hårdest ramt af klimaforandringerne.  
 
 
 

 
Fastelavn i Gelsted: 
 
Vi havde en forrygende dag fastelavnssøndag. 
Ca 120 udklædte børn og voksne var mødt op i 
kirken til familiegudstjeneste. Efterfølgende 
drog alle til Holmegården. Vi slog katten af 
tønden og spiste dejlige fastelavnsboller, 
doneret af Michael Tayler. Stor tak til ham og 
til alle fremmødte for en skøn dag. 
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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

Konfirmationerne 2020 
konfirmanderne fordeles på 
følgende hold: 
 

Søndag d. 26. april -  Kl.  9.30: 

Elias Danefeld Andersen 
Emil Bøllingtoft 
Frederik Jepsen 
Freja Guldberg Dalgaard 
Jalte Skjold Jensen 
Linus Bern-Rasmussen 
Magnus Frydendal Davidsen 
Oliver Ellegård Nielsen 
Viktor Bacher Folbirk 
Sofie Sandgaard Andreasen 

Søndag d. 26. April, kl. 11.30: 

Anders Drøge Hansen 
Kathrine Roste’n Overgaard 
Sørensen 
Katinka Hein Christensen 
Kristian Brokær Larsen 
Lukas Fjordhauge 
Marius Vagtholm 
Robin Frede Hansen 
Signe Damsbo Rasmussen 
William Elias Pedersen 

Søndag d. 3. maj – Tanderup 
Kirke: 

Jonathan Windfeld 
Kasper Eskelund Lerche-
Simonsen 
Marco Bay Petersen 
Rasmus Jespersen Bjørnekær 
Rikke Jespersen Bjørnekær. 

KRISTI  
HIMMELFARTSDAG 

Inviteres til 
fællesgudstjeneste i det fri. 

I år mødes vi ved Tanderup 
Kirke, torsdag d. 21. maj, 

kl. 14:00 

Alle menighederne i sognene 
i Gl. Ejby Kommune: 
Fjelsted-Harndrup,  
Gelsted-Tanderup,  
Balslev-Ejby og  
Brenderup-Indslev  
inviteres til fælles 
udendørsgudstjeneste, på 
Kristi Himmelfartsdag.  

 

 

I år forestås gudstjenesten af 
Dorthe Stæhr Nielsen og 

Jens Rothmann. 

Efter gudstjenesten er der 
kaffe/te og hyggeligt 

samvær. 

Hvis vejret er dårligt, går vi 
ind i kirken. 

 

Kom og vær med - til 
at hylde foråret ved kirkernes 

Forårskoncerter! 

 
Det er følgende torsdage:  
den 30. april kl. 18.30 i 
Tanderup Kirke, og den 14. maj 
kl. 18.30 i Gelsted Kirke. 

I koncerterne deltager: 

Ungdomskoret og børnekoret 

Elisabeth Koch – på fløjte 

Tove Jacobsen – på klaver 

Anna A. Klosiak - dirigent, cello, 
sang og orgel. 

Vi skal synge og spille et lystigt 
og varieret program, som 
hylder foråret med glæde. 

Der udføres stykker af korene 
og solofløjte,  
med klaver- eller 
orgelakkompagnement,  
Der bliver triospil : fløjte, cello 
og klaver, - og der vil være 
fællessang.  

Alle er velkomne! 
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Fra kirkebøgerne: 
Døde i Tanderup Sogn: 

25. december - Ester Kristine 
Andersen, Elsesvej 11, 7000 
Fredericia. 

2. marts – Bent Ottesen, 
Tanderupvej 24, Æblehaven 9, 
5580 Nørre Aaby. 

Døde i Gelsted sogn: 

21. januar – Jette Møller 
Larsen, Tårupvej 12 H, 5591 
Gelsted. 

7. februar – Jenny Henriette 
Jensen, Tårupvej 10 C, 5591 
Gelsted. 

25.februar – Ejvind Pedersen, 
Hylkedamvej 90, 5591 Gelsted. 

Døbte i Gelsted Kirke: 

2. februar: Marco Brunsvig 
Normann Nielsen, Vinkelvej 3 E, 
5591 Gelsted. 

23. februar: Lasse Mouritzen, 
Dyregårdsvej 21, 5591 Gelsted. 

        

 

Sognecafe’en 
 i Gelsted Sognehus: 

16. april: Afslutning med hygge 
og ideer til næste sæson. 

Nu, hvor forårssæsonen er ved 
at være slut vil vi gerne sige 
Karsten Laursen tak for den 
fine formiddag, hvor han kom 
og fortalte omkring sin rejse til 
Uganda og lige ledes til Ria og 
Hans for den meget hyggelige 
fortælling fra deres rejse i 
Australien. 
Mange kom også og var med i 
oplysningsmødet omkring 
Middelfart kommune ved Elin 
Svendsen og Lilly Jørgensen. 
Resten af forårsprogrammet 
blev aflyst pga af Coronaen. Vi 
glæder os til at få besøg af 
Jacob Pedersen og Keld 
Christensen en anden gang. 
Vi håber vi ses d. 16. maj. 

Vi siger jer alle rigtig mange 
tak fordi I ville komme og 
bruge en formiddag i vores 
sognehus. 

Cafe’en starter kl. 10.00, og 
slutter kl. 12.00 efter et let 
måltid. Er der spørgsmål - Evt. 
aftale om fællestransport,  
ring til Hanne, på 2184 8659. 

      

Hygge/nørkleklub:  
i Tanderup Sognegård: 

Hver tirsdag i lige uger mødes vi 
til hyggeligt samvær mellem 
14.00 og 16.00. Kommende 
datoer er: 14/4, 28/4, 12/5 …. 
Man kan lave håndarbejde, 
spille kort eller andre spil. Hvis 
man bare har lyst til snak og 
hygge er man også meget 
velkommen! 

 
BØRNEKORET: 

Vi øver onsdag efter skole, kl. 
14.00 i Gelsted Sognehus,  

UNGDOMSKORET:  

Vi øver i Tanderup 
Sognegård, torsdag fra kl. 
17:30. 

KIRKERNES VOKSENKOR: 

Starter efterårssæson midt i 
september, om torsdagen i 
Tanderup Sognegård dvs ca. kl 
19.15. 

Nærmere oplysninger hos 
organist og sanglærer Anna 
Klosiak tlf. 2112 29 50 
mail : annatonskoli@gmail.com  
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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 49Læs mere: 
gelstedbladet.dk

GUDSTJENESTETIDER: 

 GELSTED TANDERUP  Bemærkning 
APRIL    
9.  To. 16.00 18.00 Skærtorsdag 
10. Fre. 11.00 --- Langfredag 
12.  9.30 11.00 Påskedag 
13. Man. --- 9.00  JCR 2. påskedag 
19. 9.00 Miju --- 1.s.e.påske 
26. 9.30, 

11.30 
--- Konfirmation 

MAJ    
3. --- 10.00 Konfirmation 
8. 11.00 --- Bededag 
10. --- 9.00  JCR 4.s.e.påske 
17. 11.00 --- 5.s.e.påske 
21. Se 

Tanderup 
FÆLLES for 
hele Gl.Ejby 
Kl. 14.00 

Kristi 
Himmelfarts 
Dag. 

24. 9.00  JCR --- 6.s.e.påske 
31 11.00 9.30 Pinsedag 
JUNI    
1. 11.00 --- 2. pinsedag 
7.  --- 11.00 Trinitatis 
14. 19.00 --- 1.s.e.trinitatis 
21. 14.00 LAH --- 2.s.e.trinitatis 
28. --- 11.00 3.s.e.trinitatis 

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: ma. til og med fr. 9.00 til 12.00. 

TIL KALENDEREN: 

5. april: Minikonfirmation i Gelsted Kirke, kl. 14.00. 

 

9. april: Skærtorsdag – efter gudstjenesten, kl. 
18.00 byder menighedsrådet på lam og kylling i 
Tanderup Sognegård. 

16. april: Sognecafe i Gelsted Sognehus, kl. 10.00. 
sæsonafslutning. 

20. april: Kirkeminister Joy Mogensen holder 
foredrag i Indslev Kirke, kl. 19.00. ”Ensomhed –  
tro/kirke) - Arr. De Samarbejdende sogne. 

21. april: Plejehjemsgudstjeneste kl.14:15 

26.april: Konfirmation i Gelsted Kirke, 9.30 + 11.30 

30. april: Forårskoncert i Gelsted Kirke, 18.30. 

3. maj: Konfirmation i Tanderup Kirke, kl. 10.00. 

12. maj: Valg orienteringsmøde kl. 18.30 i Gelsted 
Sognehus 

13. maj: Valg orienteringsmøde kl. 18.30 i 
Tanderup Sognegård. 

14. maj: Forårskoncert i Tanderup Kirke, 18.30. 

19. maj: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14:15. 

21. maj: Kristi Himmelfartsdag: Fællesgudstjeneste 
for Gl.Ejby’s otte sogne: Balslev, Ejby, Indslev, 
Brenderup, Fjelsted, Harndrup, Tanderup og 
Gelsted. KL. 14:00 ved Tanderup Kirke. 

30. juni: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14:15. 
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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.

www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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Beretning Gelsted Borgerforening 2019
Det har været et rigtigt godt år for aktivite-
terne omkring Holmegården. 

Borgerforeningen har sammen med Gen-
brugsbutikken og Lokaludvalget holdt en 
del møder vedrørende et høringssvar til 
kommunen i forhold til bevarelse af con-
tainerpladsen. Dette lykkedes, så den er 
blevet sikret i en forsøgsperiode på 4-5 år, 
hvilket også gælder Genbrugsbutikken. 

Det omstridte Holmehus lykkedes det 
også at få købt henover efteråret. Vi skulle 
dog først holde ekstraordinær generalfor-
samling for derefter at byde på huset, hvor 
prisen blev kr. 310.000. Derved har vi sik-
ret, at markedet kører videre i fremtiden 
uden problemer med en nabo. 

Der er efterfølgende nedsat et udvalg til at 
søge fonde til istandsættelse af huset.  Hol-
mehuset er i rigtig dårlig stand, så der skal 
findes mange midler. Hvis vi ikke kan det, 
må vi se os nødsaget til at rive huset ned. 

Der er også skabt et nyt mandagshold - 
version 2 - med Jens Krogsgård som koor-
dinator for Borgerforeningen. Der er kom-
met en del nye hjælpere til, og der bliver 
lavet rigtig meget vedligehold på bygning-
erne, så stor tak til dem.

Ved markedet 2019 blev vi endnu en gang 
ramt af dårligt vejr. Vi havde ca. 2000 biler 

færre inde på parkeringen. Vi var heldig-
vis godt forberedt, blandt andet til at køre 
sten på vejene. 

Vi havde lavet lidt om på musikken, så vi 
brugte flere penge på musik fredag og lør-
dag i stedet for søndag. Det blev en stor 
succes, især fredag hvor Smukke Møller 
trak mange til huse. 

Trods vejret forløb markedet i god ro og 
orden. 

Desværre blev slutresultatet kr. 200.000 
mindre end markedet 2018. Desuden har 
vi brugt rigtig mange penge på at lovlig-
gøre el på pladsen. 

Der skulle lægges ny vandværksledning 
ind, da den kom ovre fra Holmehuset.  
Det var et problem, hvis huset blev solgt 
til anden side. Ledningen fra Holmehuset 
var heller ikke stor nok til at klare vand-
mængden. 

Bygningerne på Holmegården har væ-
ret forsømt i mange år, så der bliver også 
brugt en del penge på vedligehold. Der er 
købt 3 nye komfurer til køkkenet. Udover 
kr. 310.000 til køb af Holmehuset har der 
været en del omkostninger i forbindelse 
med selve købet. 
 
Blandt højlandskvæget, som vi bruger til 

mad til markedet, har der desværre været 
en del dødfødte kalve på grund af indavl, 
så vi har de sidste 2 år ikke kunne slagte 
kalve til markedet. Vi har en del store ud-
gifter til foder, slåning af græs samt wrap-
baller. - Så grundet de store omkostninger 
vi har haft sidste år, kommer vi desværre 
ud med underskud for 2019.

Af arrangementer har vi i 2019 holdt 
fællesspisning i april, skraldindsamling 
sammen med Lokaludvalget, Sankt Hans 
aften, medhjælperfest samt vildtaften i no-
vember. 

På trods af de udfordringer der er ved at 
holde Holmegården kørende, er der en god 
stemning i bestyrelsen. 

Der er godt styr på tingene til det kom-
mende marked, og der er selvfølgelig stor 
fokus på økonomien.  

Til sidst tak til Genbrugsbutikken, den 
kommunale genbrugsplads samt Senior-
klubben for det rigtige gode samarbejde i 
2019. Også en stor tak til alle de frivillige 
der giver en hånd med før og under marke-
det samt i løbet af året. 

Tak til bestyrelsen for et godt og positivet 
samarbejde.
                  
Tak.  Torben Pløger
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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

Nyt fra FGH
Når dette læses er årets talent i 
Middelfart fundet. 

FGH har 2 med blandt de 5 nominerede til 
årets talent i Middelfart. Det er Marco Bay 
Petersen og Noah Schøtt Sejten. Vi håber 
at kunne skrive i næste blad, at det blev en 
FGH’er, der blev årets talent.

Vores bedste U11 hold og U13 hold var beg-
ge med i finalefeltet, da det Fynske mester-
skab skulle afgøres ved 2 holdfinalestævner 
den 7. og 8. marts. 

U11 holdet blev nr. 3 ud af 10 hold og U13 
blev nr. 4, ligeledes ud af 10 hold.

U15 og U17 holdene sluttede flot med sejre 
i deres sidste kampe, men det var dog ikke 
nok til en topplacering. Vores andet U11 
hold har haft det hårdt i rækken, men har 
kæmpet flot. De sidste kampe fik de hjælp 
af Philip fra begynderholdet, og han vandt 3 
ud af 4 kampe. Rigtig flot gået.

Begynderholdet har spillet 3 runder med 
blandet udfald. Vi har mødt hold, der ikke 
burde spille i en begynderrække, og andre 
der passede fint til vores niveau. Spillerne 
skal have stor ros for at kæmpe, til trods for 
den til tider alvorlige modstand.

Spillerne deltager stadig i mange stævner, 
og et af de sidste stævner gav en finaleplads 
til Simon Vingaard i U11 C-rækken og der-
med en oprykning til B-rækken.

Vores Miniton er en stor succes. Vi startede 
med 3 spillere og forældre og har nu 9 spil-
lere og forældre, og alle hygger sig geval-
digt med leg og nemme badmintonøvelser. 
Det betyder også, at vi fortsætter efter den 
1. april og frem til juni. Vi spiller i Ejby kl. 
17:00 fredag, og der kan sagtens være flere.

Lars Jensen, FGH

Badminton

BegynderholdetNoah Schøtt Sejten

Marco -  Fynsmesterskab

U11 hold - nr 3
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Fodbold

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

Herre senior fodbold – forår 2020
Trods regnfuldt vejr er Gelsteds herre se-
niorer godt i gang med forberedelserne til 
den nye sæson.

Igen i år har vi 2 herre senior hold i hen-
holdsvis serie 3 og 4.

Førsteholdet har fået ny træner, Johnny 
Jensen fra Odense, som tidligere har trænet 
Odense KFUM og Skjoldsparken.

Andetholdet ledes fortsat af Nikolaj Bager.

Vi har lejet os ind på kunstgræsbanen i 
Båring for at kunne træne optimalt, da vo-
res egne baner står delvist under vand. En 
del træningskampe for begge hold er plan-
lagt fra slut februar og indtil sæsonstart i 
begyndelsen af april.

Der har været rigtig mange spillere til træ-
ning, og en del nye spillere er også kommet 
til. Så det ser rigtigt positivt ud, og stemnin-
gen i truppen er optimistisk.

Turneringen begynder for begge hold den 
første weekend i april. Så mød op på stadion 
og bak op om vores 2 hold.

 Kenneth Risum

EGB
U12 fodbold

piger
 2007 08- 09

HOLDKAMMERATER SØGES!
Hej alle 10-11-12 årige piger med en  
fodboldpige i maven.

Vi er 7 piger, der elsker at gå til fodbold og 
hygger os altid til træning og kamp.

Vi vil rigtig gerne spille 8- mands fodbold, 
men mangler holdkammerater, så hvis du 

kommer fra Ejby, Gelsted, Brenderup eller 
omegn og godt kunne tænke dig at spille fod-
bold, så træner vi lige nu:
tirsdag fra 16:45-17:45 og
torsdag fra 16:45-17:45 på multibanen i 
Ejby. 

Mads (15 år) og Signe (19 år) gør alt, hvad 

de kan for at gøre os til gode fodboldspillere.
Vi glæder os vildt meget til at spille sammen 
med jer - #GIRLPOWER!

Hvis du eller dine forældre har spørgsmål, 
er I meget velkomne til at ringe til Rikke på 
30127820 (Holdleder).
Vi ses!                             Lennart Matthiesen
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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

KLIPPEHULEN

TLF. 4156 2674

HERRE & DAMEKLIP

Jane Lind ho lm

Åbningstider
Man & ons:     9:00 - 20:00
Tirsdag:          9:00 - 19:00
Onsdag: 9:00 - 20:00
Torsdag: 9:00 - 17:00
Fredag: 9:00 - 16:00
Lørdag: Efter aftale

V/ Jane Lindholm
Gelsted Bygade 2

5591 Gelsted
Find mig også på facebook!

Vinterfest i Gelsted Seniorklub
Sneen daler stille ned, så det er fin timing 
med vinterfest i Gelsted Seniorklub - næ-
sten vores eneste vinterdag. Men ak sne-
en smelter lige med det samme.

Vinterfesten blev afholdt den 26. februar. 
Festen startede som sædvanligt kl. 12:00. 
Der var mødt 83 op til fest. 

Menuen stod Anja fra Fjelsted Forsam-
lingshus for. Det var en god menu. Vi star-
tede med klar suppe og boller, herefter ok-
sekød, kartofler og peberrodssovs og sidst, 
men ikke mindst kaffe med æblekage. Det 
var rigtig god mad, som blev rost meget. 
Der var rigeligt af det hele, så plejecenteret 
fik glæde af æblekage i rigelige mængder. 
Anja med hjælper sørgede for at anrette 
maden, og det gjorde de rigtig godt. Det 
bevirkede, at serveringen fungerede fint til 
glæde for alle.

Underholdningen klarede Birgit Holm og 
Per i flot stil. Første afdeling af hatteshowet 
kom efter forret og hovedret. Rigtig mange 
dejlige sange, som man kunne synge med 
på. Publikum blev inddraget i forestillingen 
ved flere lejligheder, f.eks.  under sangen: 
”Jeg vil male dagen blå”. 

Per fik en flot kasket på med propel, den 
ville Bent ”Smed” gerne låne. - Birgit: ”Ja, 
ja, Bent, jeg ved godt, at du har roterende 
fis i kasketten; men jeg har noget helt an-
det til dig. Du skal nemlig have det her på 
(se foto)”. - Så kom sangen: ”En lille pige i 
flade sko”, og Bent hjalp Birgit og Per med 
den.

I pausen var der udtrækning af lotteri med 
dejlige gevinster. Peter Hansen havde spon-

soreret blomster til bordpynt og så mange, 
at 2 af dem blev brugt som ekstra gevinster 
– tak for det. 

Anden afdeling af underholdningen fort-
satte i samme spor – dog med endnu mere 
inddragelse af publikum. Der var rigtig fin 
stemning, og Birgit spottede indtil flere po-
tentielle sangere, så det var jo dejligt. Hen-
ning fiskede vældigt til sangen:
”Tag med ud og fisk”; men lige meget hvor 
hårdt han arbejdede, fik han kun en tom 
dåse på krogen.

Laurits fik tyrolerhatten på til sangen: ”Du 
skulle købe dig en tyrolerhat”. - Potpourri-
ets sidste sang var: ”Gid du var i Skander-
borg”.

Fra vores sanghæfter blev der valgt 5 sange 
ud, og vi sluttede af med at synge ”En dejlig 
dag”. 

Tak til Birgit og Per for en fantastisk god 
underholdning. De var supergode til at få 
kontakt til publikum. - Tak til alle, der hjalp 
til med oprydning, opvask mm. - Tak til alle 
for at have taget det gode festhumør med. 

Seniorklubbens næste arrangement er på-
skefesten onsdag den 22. april. 

IT-undervisningen sluttede onsdag den 18. 
marts, og badminton sluttede fredag den 
27. marts. Der har været god tilslutning til 
begge dele, og IT starter igen onsdag den 
21. oktober. Badminton starter en gang 
sidst i august.

Uden for seniorklubbens regi arrangeres 
der en revy-tur til Sønderborg Revyen den 

3. juli. Turen er fuldt booket; men da der 
kan komme afbud, er man velkommen til at 
kontakte arrangøren for at komme på ven-
teliste. - Kontakt vedr.: Sønderborg Revy-
en: Steen Ole Sørensen

Afslutningsvist vil vi sige tak til alle for den 
store opbakning. 

God påske 

Bestyrelsen for Gelsted Seniorklub, 
Anne Friis

Henning fisker og fisker, men det 
eneste, han får på krogen, er en tom 
øldåse.
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Per og Birgit synger sangen- ”Alfred skal giftes”.

Per og Birgit synger ”Jeg vil male 
dagen blå”. Birgit Fortæller, at Per 
har roterende fis i kasketten.Folk føler sig rigtig godt underholdt.

Der arbejdes hårdt på at få det sidste 
på plads.De flotte borde er klar til at modtage gæsterne.

Birgit syger sangen- ”En lille pige 
i flade sko”, og Bent ”Smed” laver 
fagter til. 

Her ses Laurits med tyrolerhat.

Festen er godt i gang, og der synges 
dejlige sange fra vores sanghæfter.

Foto’s er taget af Anne Friis.
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Langelandsvej 6, 5500 Middelfart
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Gelsted Dilettant Forening
Weekenden i uge 6 opførte vi vores styk-
ke. Stykket vi spillede i år hed: ”Hvor 
meget svig er der i svigerfar”?

Fredag havde vi besøg af 72 personer; vi 
startede aftenen med at spise sammenkogt 
ret med ris og salat. Derefter opførte vi 
stykket, og bagefter var vi vært ved en kop 
kaffe og lidt sødt. 

Lørdag kl. 13.30 havde vi - som andre 
år - inviteret byens to pensionistforenin-
ger til kaffe med boller og lagkage. Der 
kom 92 pensionister, og derefter spillede 
vi stykket kl. 15.00, og der dukkede ca. 
20 personer mere op for at se stykket.  
 
Lørdag kl. 19.00 skulle vi så spille styk-
ket for sidste gang i år: 137 personer havde 
bestilt billet til at se stykket. Efter stykket 
spiste folk deres forudbestilte mad, som 
også i år var håndmadder. Maden var lavet 
af Gelsted Kro. 
Efter maden spillede Diskotek Hysteria op 
til dans.

Gelsted Dilettant Forening vil gerne takke 
for en kanon hyggelig weekend. 

Der skal også lyde en stor tak til alle vores 
sponsorer og en tak til Genbrugsbutikken 
Gelsted for lån af div. ting/tøj. 

Næste år spiller vi 12. og 13. februar

Gelsted Dilettant Forening
Karsten Fischer

Gelsted Dilettant
Forening
afholder generalforsamling den  
28. april 2020 kl.19:00 på  
Birkehøjvej 1, Gelsted.

Dagsorden ifølge vedtægter. Indkomne 
forslag skal være formanden i hænde 
senest 14 dage før.

Bestyrelsen

APRIL

23.

GENERALFORSAMLING
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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  

 

BOLIG
Boligudlejning på Vestfyn

TS Bolig ApS
Byllerup 14 · 5580 Nørre Aaby

Tlf. 40 25 24 05 · www.tsbolig.dk

BOLIG
Boligudlejning på Vestfyn

TS Bolig ApS
Byllerup 14 · 5580 Nørre Aaby

Tlf. 40 25 24 05 · www.tsbolig.dk

Byllerup 14
5580 Nørre Aaby
Tlf. 40 25 24 05
www.tsbolig.dk

Sæt kryds i kalenderen den 26. – 27. juni 2020
Majfest skifter navn til Gelsted Som-
merfest

Årsagen til, at vi har valgt at skifte navn, 
er, at det giver lidt mere fleksibilitet i da-
toen; i år passer de sidste weekender i maj 
meget dårligt i forhold til helligdage. 

Konceptet vil blive det samme som tidli-
gere med lidt små justeringer. 

Festen lørdag aften vil blive ændret til et 
familiearrangement, så alle kan deltage, 
ung som gammel. Vi forventer, at endeligt 
program vil være klar i slutningen af april.

 Programindhold:

• Firma-/gadefodbold
• 5 kamp/gadekamp lørdag
• Floorball
• Gelstedløbet
• Gymnastikopvisning
• Fodboldkampe på stadion
• Fest lørdag aften
• Hoppeborg
 

Håber på jeres opbakning, og hvis nogen 
har gode idéer om tiltag, er de velkomne 
til at kontakte undertegnede Søren Jepsen 
på 29 66 36 65.

Vi ses!
  

Festudvalget Gelsted Sommerfest
Søren Jepsen
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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

Små forfattere på Gelsted Skole
Gelsted Skole har fået sit eget FabLab 
kaldet UniLab. 

Gelsted Skoles 0.-2. klasse har deltaget i 
”Bogmesse for små forfattere”, der er et 
kommunalt projekt for de mindste klasser. 
Formålet med projektet er at introducere 
eleverne til en motiverende og meningsfuld 
tilgang til den første skrivning og læsning.

Eleverne havde til opgave at skrive små 
bøger i Gyldendals online program Skri-
voglæs.dk. Skrivoglæs.dk er et program, 
alle elever på Gelsted Skole frit kan tilgå 
via deres UNI-Login, og som de både kan 
anvende i skolen og hjemme.

Det var fantastisk at se, hvordan alle elever 
blev optaget af skriveprocessen og fik pro-
duceret rigtig mange gode bøger. Alle ele-
ver brugte IT i en meningsfuld og kreativ 
sammenhæng, og for de mindste var det en 
af de første gange, de skrev på et tastatur.

Efter skriveprocessen blev bøgerne udstil-
let på Ejby Bibliotek. Udstillingen starte-
de fredag den 21. februar med fernisering. 
Katten Findus kom og fortalte, hvordan 
man kan låne bøger på biblioteket.

Hver klasse havde deres egen bordudstil-
ling med klassens bøger. Et barn fra hver 
klasse læste deres bog op for de andre 100 
elever. Vi var sammen med indskolingen 
fra Ejby Skole, så det var rigtig flot klaret. 
Vi havde en dejlig dag med mange stolte 
elever. Alle bøgerne er nu udstillet på Ejby 
Bibliotek, og man er meget velkommen til 
at besøge biblioteket og læse i bøgerne.

Dansklærerne i 0.-2. klasse  
på Gelsted Skole
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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

Klinisk Fodplejer
Anne Petterson Tlf. 20 43 20 77

Sundhedshuset 
Søndergade 5 - 5560 Aarup 

Tlf. 20 43 20 77
www.annemona.dk
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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

Geltedbladet på 
nettet:

Find alle tidligere 
udgivelser  

på gelstedbladet.dk

Gelsted Jagtforening
Flugtskydning 
på Eskelund Foderfabrik er som tidligere 
annonceret aflyst ALLE datoer.

Bukkepral: 
Vi mødes til morgenkaffe fra kl. 09:00 til 
kl. 11:00 torsdag den 16. maj i jagtstuen,  
Taarupgården, Dyregårdsvej 3, Gelsted. 
Præmie til største buk (efter brækket vægt), 
som er indleveret inden kl. 10:30.
Der vil være rundstykker til de fremmødte 
jægere.

Ekstraordinær generalforsamling 
i Gelsted Jagtforening torsdag den 28. maj 
2020 kl.19:30 på Gelsted Kro, Søndergade 
1, 5591 Gelsted. 
 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, stemmetæller  
 og referent

2. Valg af medlemmer til bestyrelsen

3. Foreningens fremtid

4. Sammenlægning af Gelsted 
 Jagtforening med en anden forening 
 og hvilken forening

5. Lukning af Gelsted Jagtforening 

6. Evt. 
 

Af hensyn til kaffe m.v. skal der ske  
tilmelding til formand Lars Mørk Hansen 
på tlf. 21 63 84 12 senest den 25. maj 2020.

Formand for Gelsted Jagtforening 
Lars Mørk Hansen
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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 Jørgen Jørgensen 
Tlf. 20 46 31 29  ”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. 17.30 - 19.00

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 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.

GELSTED BLADET

En festlig påskefrokost

En dag for sanserne i dagplejen

Krammere i Genbrugsbutikken

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

Majfest 2019
NR. 2

30. ÅRGANG

JUNI 2019

Tak for en god fest

 - og tak til de 3 initiativtagere

OktoberfestHolmehuset
Hverdagshelt

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

GELSTED BLADET
NR. 5

30. ÅRGANG
December 2019

GELSTED BLADET
ønsker glædelig jul 

og godt nytår

GELSTED BLADET

Hyggelig Sankt Hans

Grusgraven

En glad butikschef

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

En populær byvandring

NR. 3

30. ÅRGANG

AUGUST 2019

GELSTED BLADET  
søger 

”free-lance”
reportere

Vi i bestyrelsen for 
GELSTED BLADET synes, 
det vil være rigtig godt, 

hvis der er nogle, der 
kunne tænke sig at tage 

med til forskellige 
aktiviteter/begivenheder 

og skrive lidt om det. 
– Vi har allerede en 

”fotograf”, men vi savner 
en eller flere skribenter.

Vi håber, der er nogle i 
blandt jer, der kunne have 
mod og lyst til at skrive til 

vores blad  – vi glæder os til 
at høre fra jer.



www.gelstedbladet.dk

28

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

GELSTED BLADET 
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

Generalforsamling GELSTED BLADET
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i foreningen 
GELSTED BLADET 

torsdag, den 23. april 2020 kl. 19:00  
på Holmegården.

Dagsorden iflg. vedtægter som fremgår  
af vores hjemmeside.

Vi gør opmærksom på, at forslag som ønskes  
behandlet på generalforsamlingen skal være  
bestyrelsen i hænde senest 5 dage før  
generalforsamlingen.

Bestyrelsen

APRIL

23.
GENERALFORSAMLING


