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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
Mandag den 6. juli 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

Læs i bladet:
Gelsted Marked aflyst ........................................................................................4
Kære læser .........................................................................................................6
Gelsted Skole .....................................................................................................8
Gelsted Tanderup Pastorat ............................................................................... 13 
Nyt fra GGIF ................................................................................................... 18
En meget sød historie ude fra Håre .................................................................. 20
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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

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

Gelsted Marked aflyst på grund af Coronavirus 
Desværre bliver der ikke noget Gelsted 
Marked 2020 på grund af Coronaud-
bruddet.  Som alle ved har udbruddet 
medført et forsamlingsforbud, pt. frem 
til 30. august 2020, som har betydning 
for alle koncerter, markeder m.m. 

Vi har i bestyrelsen for Gelsted Borgerfor-
ening drøftet, om det var en mulighed at 
flytte markedet til september eller starten 
af oktober; men har besluttet at dette ikke 
er en god løsning. Dels kan det give os store 
udfordringer vejrmæssigt og samtidig lig-
ger der pt. også andre kræmmermarkeder i 
september - Egeskov og Langeskov Marke-
der, samt koncertarrangementet Rock Un-
der Broen og en del konfirmationer.
Alle vores lokale foreninger, som hjælper 
til under markedet, kommer desværre til 
at mangle den indtægt til foreningskassen, 
som de plejer at tjene under markedet. Dette 
er vi meget kede af, men vi håber på, at alle 
foreningerne er klar til næste års marked.
Vi har efter regeringens beslutning om for-
samlingforbuddet arbejdet hårdt for, at de 
kontrakter, der er lavet med vores samar-

bejdspartnere, kan flyttes til 2021. Det ser 
ud til at lykkes med størstedelen uden at 
belaste os for meget økonomisk.
Kræmmere, der på forhånd har booket en 
stadeplads, kan enten flytte den til 2021 el-
ler få pengene tilbage. Der er allerede sendt 
brev ud til størstedelen af kræmmerne. 
Vi håber og arbejder på at holde økonomien 
på lavt blus resten af året, så vi kan starte et 
marked op i 2021. 
Vi er meget kede af, at der ikke bliver noget 
marked i år. Det er aldrig sket før, men fol-
kesundheden går forud for alt.
Vi håber at se kræmmere, gæster, samar-
bejdspartnere og ikke mindst alle de frivil-
lige medhjælpere næste år.
Vi ønsker jer alle en god sommer og på gen-
syn til Gelsted Marked uge 33, 2021.

Gelsted Borgerforening
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Gelstedbladet  
på nettet:

Find alle tidligere 
udgivelser på 

gelstedbladet.dk

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

Vi håber på at se en masse af vores kunder, og vi håber, I vil bakke os op, så kroen igen kan 
blive det gode samlingspunkt for byen.

Vi gør opmærksom på, at vores menukort og åbningstider - både i vores restaurant og ”ud 
af huset” i det næste stykke tid vil være anderledes end normalt.

Hvis I har spørgsmål så følg med på vores Facebook-side eller ring på kroen tlf. 6449 1068.

Hele teamet fra Gelsted Kro

Jubii...
Vi på Gelsted Kro er klar igen!

Kære læser af GELSTED BLADET
Vi i redaktionen er på lige vis som hele 
Gelsted, hele Danmark, ja for den sags 
skyld som hele verden, ramt af Coro-
na-situationen. 

Det betyder, at vi for det første ikke har 
kunnet afholde vores planlagte general-
forsamling, så vi kører videre som hidtil i 
sammensætning af bestyrelse og supplean-
ter. I skrivende stund har vi ikke mulighed 
for at oplyse, hvornår vi kan afholde vores 
generalforsamling, men vi vil selvfølgelig 
indkalde i behørig tid og afholde den ved 
førstkommende mulighed.
Dernæst, som det tydeligt fremgår af dette 
blad, har vi selvfølgelig ikke fået nær så 
mange indlæg, som vi plejer om de ting, der 
sker i bladets udgivelsesområde. Mange ak-
tiviteter, der normalt bliver skrevet om, har 
ikke fundet sted. Gelsted har - som alle an-
dre steder - været en nedlukket by på mange 
områder. Vi håber alle, at vi stille og roligt 
kan få has på vores uønskede gæst (Coro-
na-virus), og at vi kan nærme os normale 
tilstande.
Når det er sagt, vil vi her gerne opfordre jer 

til IKKE at glemme vores blad; men stadig 
bidrage med indlæg om vores lille by og 
samfund.
Vi har ikke i sinde at lukke ned, men ven-
ter bare på at tingene bliver normale igen. 
Vi er klar til en masse indlæg – også gode 
historier om hvordan det har været under 
Corona-situationen – og hvordan man har 
fået hverdagen til at fungere alligevel.
Vi ser frem til fortsat samarbejde omkring 
indlæg og annoncer.

På hele bestyrelsens vegne
GELSTED BLADET
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EN MANDAG MORGEN
  
Vi er på vej ind af vores egen indgang ind til vores eget lokale. Vi går 
i 3. klasse og vores klasse har 3 lokaler i alt. Det fungerer mega godt. 
Det er dejligt med så meget plads. Vildt at vi har vores egen indgang, 
det er lidt sjovt. Dejligt at være sammen igen, alle i klassen har nye 
historier at fortælle.
                   

Alberte, Miri og Mille

NU SKAL I HØRE
  
Det er mærkeligt at gå i skole 
igen, når man ikke må kram-
me og skal være 2 meter væk 
fra andre. Vi er mere udenfor, 
og det er sjovt. Klassen laver 
opgaver, kaster med bolde og 
leger sjove lege med Bettina.
                   
Emma P., Marianne og Emma S.

I skole på en ny måde!
Kommentarer fra børnene i 3. klasse efter 
en evaluering af de første tre uger ”I skole 
på en ny måde”. Børnene skulle forholde 
sig til følgende udsagn.

Det kan vi gøre mere af: 
-  Leg med terning
-  Lege med bolde
-  Flere spisepauser udenfor

Det kan forbedres: 
- Hallen som en zone i frikvartererne
- Længere frikvarterer
- Alt er godt
- Nye legegrupper

Det er lige tilpas:  
- At vi er udenfor
- Frikvartererne

Det savner vi:  
- At kramme og give high five
- At vi må være overalt
- At vi må lege med alle

Janne Bredgaard Madsen
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HEJ GELSTED!
  
Vi hader corona tiden. Vi må 
ikke kramme, lave high five, 
og vi må heller ikke dele ting. 
I skolen har vi legegrupper og 
laver opgaver sammen med 
dem. Nogle af opgaverne er 
udenfor, dem er vi glade for. 
Det er løb og læs, man løber 
hen til en post, læser, så løber 
man tilbage til sit papir og 
svarer på en opgave.
                   

Jonas og Dante

DET HER ER, SÅDAN DET ER...
  
for Claes, Johan, Malthe og Jeppe at være i skole i coronatiden. Vi er blevet delt op i nogle legegrupper, og 
vores klasse har tre lokaler, så vi kan holde afstand. I timerne har vi meget dansk og matematik og ikke ret 
mange speciel fag. Når vi skal bruge computer i matematik, så skal vi tørre dem af med en klud. Vi er ikke 
så meget ude i matematik. I dansk er vi meget ude og laver mange opgaver, hvor vi skal læse nogle poster. 
Igennem hele dagen vasker vi meget hænder, og nogle af os har fået tør hud.
                   

                 Claes, Johan, Malthe og Jeppe

EN DAG I SKOLEN
  
Da vi kom i skole, skulle vi 
starte med at vaske hænder, 
bagefter gik vi udenfor. Vi skul-
le løbe rundt og læse poster. 
Inden vi skulle spise, gik vi ind 
og vaskede hænder. I frikvar-
teret legede vi i vores zone, 
og vi løb ned bag klubhuset 
for at finde blomster. Senere 
på dagen havde vi idræt, og vi 
legede med bolde. Så fik vi fri 
og gik hjem.
                   

                                                 Cecilie, 
Kathrine og Ida
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I DAG SKAL DU HØRE OM ...
  Gelsted Skole. Det er helt vildt 
sjovt at gå i skole, fordi vi er 
meget udenfor og laver op-
gaver. De fleste opgaver skal 
vi løbe i. Man er ikke så meget 
sammen med hele klassen, for 
vi er delt op i seks grupper.           
        

                 Anes og Sebastian

CORONA KRISE ...
  
Jeg hedder Simon, og jeg har 
to gode venner, som hedder 
Filip og Lukas. Vi er i en corona 
krise. Vi må ikke røre hinanden 
og hinandens ting. Udenfor har 
vi seks zoner, hvor vi kan være 
i frikvarteret og lave opgaver. 
Det er sjovt at være udenfor.         
        

                Lukas, Filip og Simon

VI ER UDENFOR ...
  
- og vi leger slå med en ter-
ning. Hvis man slår en sekser, 
så skal man hoppe over nogle 
forhindringer. Vi savner også 
de rigtige idrætstimer. Det er 
sjovt at være udenfor og lave 
opgaver. Men vi savner også, 
at vi selv må bestemme, hvor 
vi vil lege, og med hvem vi vil 
lege.    
        

               Molly, Yrsa, Signe og 
Isabella
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- Cakevision - 
Det søde køkken 

 

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

 
Kære brugere af sogne cafe´n! 
 
Vi er kede af, at vi sluttede forårs sæsonen af på 
den måde, som vi gjorde. 
 
Hvis alt i vores lille land, forhåbentlig sidst på 
sommeren er mere åben og vi igen, fuldt ud må 
åbne op for aktiviteter, håber vi på, vi kan 
mødes d. 24 september, kl. 10 til 12. 
Da vi holder lav profil, har vi af gode grunde, 
ikke lagt et program klar. 
Det vil komme på hjemmesiden, og i det 
følgende Gelsted blad. 
Hvis I er i tvivl er I altid velkommen til at ringe 
til os, også ud over om kørsel. 
21848659 -  29848659 
 
24. september.   
8. oktober. 
22. oktober 
5. november. 
19. november. 
3. december: Juleafslutning. 
 
Kærlig hilsen og god sommer! 
Hanne og Per, Gelsted menighedsråd. 
 

 
Fra kirkebøgerne: 
 
Døde i Gelsted sogn: 
5. marts - Kari Evelyn Christensen, Tårupvej 12 S, 
5591 Gelsted. 
 
8. april – Karen Marie Tvedebrink, Vestergade 23 
C, 5492 Vissenbjerg. 
 
11. april – Børge Edmund Dinesen, Birkelunden 77, 
5592 Ejby. 
 
25. april – Verner Pedersen Beyer, Hyldebærgrenen 
33, 5500 Middelfart. 
 
 

I takt med at forårssolen fik magt blev det muligt at 
fortsætte med renoveringen af Gelsted Kirkegårds 
Lapidarium, så de gamle gravsten sættes på plads. 
 

 
 
 
Konfirmation og konfirmandundervisning: 
 
Konfirmationerne i Gelsted og Tanderup, som 
skulle have ligget nu i foråret, er rykket til 
slutningen af august.  
I Tanderup: lørdag d. 29. august, og i Gelsted er 
det: søndag d. 30 august  
 
Undervisningsforløbet genoptages i uge 33, 
Der vil være aftenundervisning 3 onsdage, 1. gang 
er d. 12. august hvor det er informationsmøde for 
både konfirmander og forældre,  
 
Alle søndage fra d. 29 marts har der været en lille 
andagt, som områdets fire præster på skift har lavet 
på yuotube. De er alle lagt ind på forsiden af 
kirkernes hjemmeside, www.gelstedkirke.dk. Jeg 
vil bede jer om at gå ind og se/deltage i andagterne 
og give et lille referat af andagten og fortælle, 
hvilke salmer der blev sunget. Dette medbringer I, 
når vi mødes efter ferien i august, så får I det 
godskrevet som kirkegange. 
 
Dorthe. 
 



www.gelstedbladet.dk www.gelstedbladet.dk

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

10

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

Vi asfalterer, mens vi kører. Det har 
nærmest været et omkvæd for vores politikere 
under hele Corona-krisen – mens landet har 
været lukket ned. Det er ikke bare vores 
politikere, der har haft det sådan i den dybt 
mærkelige og på mange måder skøre tid 
Corona-krisen har været.  

Håndsprit, værnemidler, epidemiologer, 
virologer, teststrategier – jo, vores ordforråd 
har gennemgået signifikante udvidelser. 

Her i skrivende stund, der befinder vi os i 
slutningen af 1.fase af genåbningsplanen. 
2.fase, hvor kirkerne også må åbne, begynder 
nu her på mandag d. 18.maj, hvor bladet for 
længst er sendt til tryk. 
Så hvordan vi skal være kirke fremover – 
herefter d. 18.maj – det ved ingen af os for 
nuværende – det må tiden vise. 

I Gelsted og Tanderup kirker har vi vores 
hjemmeside og vores FB-side. Der kan I 
løbende holde jer orienteret. 

Det står hævet over enhver diskussion, at 
Corona-krisen har haft umådeligt store 
konsekvenser for vores liv – som 
enkeltindivider, som samfund – ja, ligefrem 
som civilisation. 

Og ja, omkostningerne: menneskeligt set først 
og fremmest, men også konkret økonomisk, 
har været enorme og nej! – som det er med så 
meget andet i dette liv, så går det ikke 
retfærdigt til – så rammer lidelsen ofte i flæng. 
Sådan er det også, når det gælder Corona. 

I et velfærdssamfund, som vores bliver der 
passet rigtig godt på den enkelte – det har vi 
råd til – værre er det, hvis man bor i en 
flygtningelejr i Syrien eller i et slumkvarter i 

Sydafrika hvor sikkerhedsnettet ikke er så 
finmasket, som hos os. 

Jeg er vis på, at omkostninger vil blive gjort op 
i den kommende tid og vi får forhåbentligt 
mulighed for som samfund, som kultur at 
slikke vore sår og komme os over, hvor sårbare 
vi i grunden er, vi mennesker. 

I hverdagen kan vi så let komme til at lulle os 
ind i en forestilling om, at vi har magt over det 
meste i dette liv. Den trygge grund vi troede vi 
stod på, den er med Corona-krisen trukket væk 
under os e’n gang for alle. 

Og i virkeligheden er det vel også en illusion. 
For der er uendelig meget vi mennesker ikke 
har magt over i dette liv – det er et 
grundvilkår, vi meget nødig vil se i øjnene. 
Trods de indiskutable store tab Corona-krisen 
har nedkaldt over os – ikke mindst tab af 
menneskeliv – så har den måske samtidig haft 
et positivt aspekt for os: 
For vi har fået tid til at besinde os. Vi har fået 
tid til at reflektere. Corona-krisen har tvunget 
os ind i et temposkifte. Pludselig blev vores 
hverdag nulstillet og vores vaner aflyst. Og det 
har vist sig: vi kan godt sadle om. Vi kan godt 
klare os med en noget lavere materiel 
levestandard, end vi plejer – uden at 
livskvaliteten daler væsentligt af den grund. 
 
Det vi til gengæld har rigtig svært ved, er at 
skulle undvære hinanden.  
Det er kommet til at stå tydeligere for os alle 
sammen. Hvor vigtige vi er i hinandens liv. 
Alt sammen indsigter, som vi kan tage videre 
med os ud i livet – at få proportionerne mere 
på plads i vores tilværelse: hvad er vigtigt for 
mig i mit liv!  
Og frem for noget, så er der så meget håb i, at 
vi som menneskehed, har vist, at vi godt kan 
omstille os – når det virkelig gælder – og den 
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evne kan der meget vel blive brug for i den 
fremtid, der ligger foran os med en klode, der 
efter alt at dømme – trænger til en umådeligt 
kærlig hånd. 
 
Og hvor skal vi så hente mod og kræfter til alt 
det her. Hvor skal vi hente mod og kræfter til at 
turde møde den uvisse fremtid, som i ethvert 
nu kommer i møde og som vi ikke har den 
fjerneste anelse om, hvad byder på. 
 
Jeg tror på, at vi aldrig nogensinde vandrer i 
dette liv alene. Jeg tror på, at det er som Gud 
lovede dig og mig det i dåben: at Han er med os 
alle dage indtil verdens ende, i livet og i døden. 
Intet kan vriste os ud af Hans hånd – ikke 
sygdom, ikke ondskab eller fortræd – ja, end 
ikke døden. 
 
At holde gudstjeneste, som vi gør det søndag 
efter søndag – den sidste tid virtuelt og 
forhåbentligt snart igen fysisk sammen i vore 
kirker – at holde gudstjeneste er at få boostet 
sit livsmod, sin tro og sit håb på at den fremtid, 
der venter derude – at den ikke er Gudløs – at 
Gud også er med i den, sådan som salmisten 
skriver det: 
 
Herre, du ransager mig og kender mig. 

 Du ved, om jeg sidder eller står, 
på lang afstand er du klar over min tanke; 

 du har rede på, om jeg går eller ligger, 
alle mine veje er du fortrolig med. 

 Før ordet bliver til på min tunge, 
kender du det fuldt ud, Herre; 

 bagfra og forfra indeslutter du mig, 
og du lægger din hånd på mig. 

 Det er for underfuldt til, at jeg forstår det, 
det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. 

 Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? 
Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? 

 Stiger jeg op til himlen, er du dér, 
lægger jeg mig i dødsriget, er du dér. 

 Låner jeg morgenrødens vinger 
og slår mig ned, hvor havet ender, 

 så leder din hånd mig også dér, 
din højre hånd holder mig fast. 

 Siger jeg: »Mørket skal dække mig, 
lyset blive til nat omkring mig,« 

 så er mørket ikke mørke for dig, 
natten er lys som dagen, 

mørket er som lyset. 

 Det var dig, der dannede mine nyrer, 
du flettede mig sammen i min mors liv. 

 Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, 
underfulde er dine gerninger, 

jeg ved det fuldt ud! 

Mine knogler var ikke skjult for dig, 

da jeg blev formet i det skjulte, 

blev vævet i jordens dyb. 

 Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje; 
alle dagene stod skrevet i din bog, 

de var formet, 

før en eneste af dem var kommet. 

Dorthe Stæhr Nielsen. 
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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 
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 
JULI    
5. 11:00 --- 4.s.e.trinitatis 
12. --- 9:00 JCR 5.s.e.trinitatis 
19. 9:00 MIJU --- 6.s.e.trinitatis 
26. --- 14:00LAH 7.s.e.trinitatis 
AUGUST    
2. 11:00 MIJU --- 8.s.e.trinitatis 
9. --- 9:00 LAH 9.s.e.trinitatis 
16. 19:00 --- 10.s.e.tinitatis 
23. 9:30 11:00 11.s.e.trinitati 
29. --- 10:00 Konfirmation 
30. 9:30 og 

11:30 
--- Konfirmation 

 

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: 

30. juni: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15. 

28. juli: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15. 

12. august: Informationsmøde i Gelsted Kirke for 
både konfirmander og forældre, 18.30 til 20.00. 

25. august: Plejehjemsgudstjeneste, kl. 14.15. 

29. august: Konfirmation i Tanderup Kirke, kl. 10.00. 

30. august: Konfirmation i Gelsted Kirke: kl. 9.30 og 
11.30. 

10. september: Konfirmandindskrivning kl. 19.00 i 
Gelsted Sognehus. 

4. oktober er den nye dato for Minikonfirmation i 
Gelsted Kirke, kl. 14.00. 

23. oktober: Teater: ”RØDHALSEN” i Tanderup Kirke, 
kl. 17.00. 

Nørkleklubben: Vi glæder til at komme i gang igen, 
og regner med at kunne starte igen i september.  

 

Info til næste hold konfirmander: Der er 
konfirmandindskrivning torsdag d. 10. september, kl. 
19.00 i Gelsted Kirke. Undervisningen starter i uge 43. 

 

Børnekoret starter igen, først i september. Tidspunkt 
afhænger af børnenes skoleskemaer. 

 

Bemærk: alle informationer om datoer mv. 
er afhængig af, at det hele kan gennemføres 
– hvis Coronaen fortsat ikke giver nye 
udfordringer. 
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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

Update fra GGIF gymnastik i en Corona-tid

GGIF følger naturligvis retningslinjerne 
fra myndighederne, derfor blev vores to 
planlagte træningslejre i marts måned 
for henholdsvis Junior ROS og Turbo-
krudt aflyst. 

Træningslejrene er meget værdifulde ople-
velser for vores gymnaster og trænere. Pro-
grammet er normalt indkvartering i klubhu-
set, træning hele fredag aften i hallen. Hygge 
og overnatning i klubhuset. Lørdag morgen 
starter med dejlig buffet. Herefter træning 
og holdfoto i hallen. Senere afgang til DGI 
opvisning. God forplejning undervejs og al-
tid stor opbakning af forældregruppen.
Så vi ser allerede nu frem til disse weeken-
der i 2021.

Vi i GGIF gymnastikudvalg sætter stor 
pris på vores forskelligartede hold med god 
gymnastik hver uge til både store og små. 

Smil, grin og livsglæde ses hver uge rundt 
på holdene, og vi havde jo set frem til opvis-
ningerne den 28. marts.

Ligeledes har vores sommergymnastik ikke 
været på programmet i år, og trænerne mø-
der forventningsfulde børn rundt i byen, der 
spørger, hvornår de må komme til gymna-
stik igen. 

Vi håber, at kunne byde velkommen til sep-
tember, forudsat det er på forsvarlig vis.
 
GGIF gymnastik er desuden så beriget, at 
vi nu har intet mindre end 2 opvisningshold 
i DGI, nemlig Junior ROS og Turbokrudt. 
Glæden er stor og niveauet er højt. Gymna-
ster knokler løs, og smilene er store. Træ-
nerne lægger meget ildsjæl i hver enkelt træ-
ning, og dette belønner sig. 

På vegne af GGIF gymnastik udvalg ønskes 
alle en god sommer. 

Stine Worsøe 

Gymnastik
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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

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

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



www.gelstedbladet.dk

1515

ÅBENT ALLE DAGE 

8.00 - 21.00

GELSTED

Gl. Odensevej 3 · 5591 Gelsted

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!

www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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Klinisk Fodplejer
Anne Petterson Tlf. 20 43 20 77

Sundhedshuset 
Søndergade 5 - 5560 Aarup 

Tlf. 20 43 20 77
www.annemona.dk

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.

GELSTED BLADET 
samler på gode historier

Har du en god historie om  
vores dejlige lokalområde?

Så skriv endelig en mail til post@gelstedbladet.dk
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Langelandsvej 6, 5500 Middelfart
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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

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
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
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
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
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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

Bliv medlem af
Gelsted Borgerforening

Gelstedbladet  
på nettet:

Find alle tidligere 
udgivelser på 

gelstedbladet.dk

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
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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 BLADET 
samler på gode historier

Har du en god historie om  
vores dejlige lokalområde?

Så skriv endelig en mail til post@gelstedbladet.dk

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

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

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

Aarup Apotek
Bredgade 60, Aarup · Tlf. 63 46 51 05

 1 2 3 4 5 

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

Poul Jensen
40781100

Vi er
medlem af

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

Rigtig god 
sommer

En meget sød historie ude fra Håre
Min far (Kjærs Antik i Håre) har fået en 
fantastisk sød idé, som fortjener noget op-
mærksomhed i en tid som denne, synes jeg.

Vi spurgte Evald, hvorfor der var flyttet 
bamser ind på Tanderuvej 9. ”Fordi det er 
trenden lige nu” svarede han.

Hvis du kigger lidt nærmere på billedet, så 
har bamserne fået en seddel på maven. På 
sedlen står der ”Jeg vil gerne med dig hjem.

Til alle jer, der gerne vil gå en dejlig tur et 
skønt sted på landet: Tag en tur igennem 
Håre, besøg måske Brænde Mølle og tag 
meget gerne en bamse eller to med hjem, når 
I går forbi Kjærs Antik. I behøver såmænd 
heller ikke at gå en tur, hvis I bare gerne vil 
herud og have en bamse.

Bamserne er selvfølgelig gratis og for alle, 
uanset alder og hvor I er fra (altså ikke kun 
for vores kunder).

Hvis nogen gerne vil sige tak for bamsen, så 
er det Evald, der har æren for dette fantasti-
ske påfund. Han har helt sikkert tænkt sig at 
sætte en ny bamse ud, når der bliver taget en. 
Vi har nok til alle.

Britt Kjær Overgaard


