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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.
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- 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
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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

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

Wienersnitzel 
med brasede kartofler, ærter,  
brun sovs & wienerdreng  ...... 130,-
Kroens hakkebøf  
med pommes frites, mixed 
salat & rød rød dressing ..........110,-
Herregårdsbøf  
med pommes frites, ærter 
& sauce bearnaise....................110,- 

Spareribs 
med mixed salat & pommes frites
...........................................................120,-
Steak af oksehøjreb  
med ristet grønt, pommes frites  
& whiskysauce ........................ 155,-
Kylling  
med pommes frites, remoulade  
& hjemmelavet agurkesalat ...... 85,-

NEM OG LÆKKER AFTENSMAD 
- til en go’ pris

Bestil mad ud af huset til din næste fest hos os

I broens skygge?
Den 21. oktober fyldte Den nye Lille-
bæltsbro 50 år, og det satte nogle tanker i 
gang om, hvad broen betyder for Middel-
fart kommunes borgere. Tillykke med 
fødselsdagen til såvel broen, som Mid-
delfart og Fredericia kommuner.  

Lillebæltsbroen binder både kommuner og 
mennesker sammen på tværs af bæltet og er 
et meget synligt vartegn herpå. Lillebælts-
broen er også et af de mest fotograferede 
motiver i Middelfart, og alle ved, hvordan 
den ser ud, men har den også en skygge? 
- Lad os rette kikkerten mod Fyn for et øje-
blik.

Broerne begynder her. Sådan lyder visionen 
for Middelfart kommune, og broerne har da 
også på mange måder gjort Middelfart til 
”et godt sted at bo og leve”, som der står i 
visionen. Broerne har skabt vækst og frem-
gang, og selv om man er omgivet af havet, 
har man jo i Middelfart ikke en følelse af at 
stå med ryggen mod vandkanten. Man føler 
ikke at være kommet til enden af en blind 
vej. Fredericia ligger tæt på, og byerne er 
tæt forbundne på mange plan.

Det samme gør sig ikke gældende, når man 
besøger andre kommuner på Fyn som As-
sens, Nordfyns, Fåborg-Midtfyn og Ker-
teminde kommuner. Her ligger rådhuset, 
ligesom i Middelfart, tæt på vandkanten. I 
disse kommuner har man erkendt, at byg-
gegrundene i hovedbyen ikke rigtig sælger 
sig selv længere. Grunde med havudsigt er 
selvfølgelig attraktive, men ofte er det bor-
gere, der ikke længere er afhængige af at 
pendle, der er købere.

Derfor har disse kommuner arbejdet med 
byudvikling i flere byer som Årup, Morud, 
Årslev og Marslev. Og der er en fællesnæv-
ner bag den store succes, de her oplever, 
og den hedder nærheden til motorvejen 
og let adgang til arbejdspladser og kultur. 
Unge par og børnefamilier køber billige 
byggegrunde i de kommuner, der ligger 
tæt på Odenses mange tilbud og pendler i 
en overkommelig køreafstand hver dag. I 
Fåborg-Midtfyn kalder man egnsprofilen 
”Forstadsbåndet.”

Middelfart kommune har den næstlaveste 
skatteprocent på Fyn efter Odense, og hvis 
valget står mellem flere placeringer, så er 
det jo et godt udgangspunkt for at tiltræk-
ke nye borgere. Middelfart har også brugt 
mange millioner på en løbende skolereno-
veringsplan for hele kommunen, så rigtig 
mange af skolerne i dag er helt i top. Også 
gode og velfungerende børnehuse er der. 
Fundamentet er med andre ord i orden, og 
som den kommune med flest stationsbyer 
langs den vestfynske jernbane er der sto-
re perspektiver, hvis regionalbanen kan få 
halvtimes drift i fremtiden, som vi arbejder 
for. 

Derfor stiller jeg spørgsmålet:
Har Middelfart et uudnyttet potentiale i 
form af øget bosætning i den østlige del af 
kommunen?

Venlig hilsen
Per Vismark

Byrådsmedlem (S)
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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

Michael Taylor med restaurerede zoneemblemer
Som det måske er bemærket, mangler 
der et zoneemblem og zonebogstaver på 
Zonens garage ved Gelsted Genbrugs-
plads Det skyldes, at vi er i gang med en 
renovering af facaden med bl.a. endnu 
et emblem.

Det nye emblem, som er kommet til Holme-
gården, har vi lånt hos Danmarks Tekniske 
Museum og skal dermed efterligne den op-
rindelige facade på den gamle zonestation, 
der lå som nabo til Gelsted kro i tiden fra 
oktober 1952 til december 1962. 

Zone Redningskorpset kom dog til Gelsted 
så tidligt som i august 1936 og havde til 
huse hos kørelærer Folmer Schütte, Søn-
dergade 15, Gelsted indtil, den flytter til 
Søndergade 3a i oktober 1952.

De to zoneemblemer (Malteserkors) træng-
te voldsomt til en restaurering, og hvad var 
mere naturligt end at kontakte Malermester 
Michael Taylor, som straks tog opgaven til 
sig.

 

Som det fremgår af billedet, står emblemer-
ne nu med den originale fremtoning og ta-
ger sig fantastisk ud. 

Det flotte restaureringsarbejde har Michael 
Taylor sponsoreret, og det siger vi fra ” For-
eningen Zonen Gelsted” mange tak for.

På Foreningens vegne
Formand Børge Andersen
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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

Rekord Rens Ejby i blomstrende, nye klæder
Renseriet i Ejby har gennem det se-
neste år været til salg. Det er det ikke 
længere…

Else og Knud Erik, der har drevet renseri-
et siden 1977, har overdraget nøglen til sø-
skendeparret Trine og Mette Bramsen, der 
nu sammen står i spidsen for firmaet Bram-
sen Blomster & Rens.

Pigerne fortæller:
Vi er opvokset i Gelsted og begge vores for-
ældre kommer fra Ejby, så vi kender byen 
rigtig godt.

Vores mål er at yde jer den bedste service, 
altid med høj kvalitet i arbejdet og med et 
smil på læben. Det sætter vi en stor ære 
i. Vi har begge arbejdet i Dagli’Brugsen 
Brenderup, hvor vi sammen med det øvrige 
personale har modtaget priser for bl.a. By-
ens Bedste Service i Middelfart, så det er en 
del af vores DNA.

Vi tilbyder vores kunder den velkendte ren-
se- og vaskeservice, og nu er det også er 
muligt at købe smukke blomster, buketter 
og meget mere i den nyindrettede blomster-
butik.
Vi leverer blomster ud i det vestfynske, 
både til private, firmaer og områdets kirker.

Til foråret vil det være muligt at bestil-
le beplantning af havens krukker, hvor vi 
kommer hjem til dig med jord og planter og 
efterlader krukkerne smukke og klar til for-
året. Vi kommer til at køre sæsonaktuelle 
kampagner på vask og rens, og vi vil også 
komme til at tilbyde afhentning/levering af 
tøj i området for de kunder, som har brug 
for det.

Hvis I vil have vores gode tilbud, se en mas-
se smukke blomster og i øvrigt følge vores 
arbejde, så find os på Facebook og Insta-
gram under navnet Bramsen Blomster og 
Rens.

Vi glæder os rigtig meget til at byde jer in-
denfor på Nørregade 15 i Ejby.

De bedste hilsner

Trine og Mette Bramsen
Tlf: 64461256 / 61796372
Bramsenblomsterogrens@outlook.dk
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GELSTEDBLADET  
på nettet:

Find alle tidligere  
udgivelser på 

gelstedbladet.dk
Lungeskovve j 27 - 5591 Gelsted  

Eik-ts@hotmail.com
CVR nr 33898924

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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6. klasse på lejrskole i København
I september var Gelsted Skoles 6. 
klasse på lejrskole. I år gik turen til 
hovedstaden, og her lærte de, helt i 
tråd med den kommunale vision ”Fra 
Middelfartbarn til Verdensborger”, om 
vores fælles danske historie og kultur. 

Eleverne har selv beskrevet deres oplevel-
ser på turen:

Mandag tog vi afsted mod København på 
lejrskole. Vi tog toget fra Gelsted kl. 7:30. 
På grund af coronavirus var vi nødt til at 
have mundbind på, hvilket ikke var det 
fedeste. Efter halvanden time i tog ankom 
vi endelig til København. Vi satte vores 
bagage ind på værelserne og gik ned mod 
Nyhavn, hvor vi skulle på kanalrundfart. 

Vi så blandt andet en masse ting fra Chri-
stian 4’s tid og Den lille havfrue. Da turen 
var slut, gik vi til Rundetårn. På vej op i 
tårnet var der et indhak i muren, hvor der 
var en glasplade. Her kunne man se hele 
vejen ned, og vores lærer blev rædselssla-
gen, da en af eleverne gik derud. Udsigten 
fra toppen var fantastisk, og vi kunne se 
hele byen. Så gik vi ned mod Strøget, og 
det var mega hyggeligt. Vi fik et par timer 
på egen hånd. Vi bestilte mad på Max-bur-
ger og spiste der. På vejen hjem gik vi hen 
til Netto for at købe noget lækkert. Deref-
ter gik vi tilbage på vores værelser og hyg-
gede med snacks og gik i seng. 
 
Skrevet af Hevi, Camille og Christian

Tirsdag morgen stod vi op og fik mor-
genmad. Da vi havde gjort os klar, tog vi 
toget til Experimentarium. Da vi kom til 
Experimentariet blev vi inddelt i hold, og 
så måtte vi gå frit rundt. Vi lavede kæmpe 
sæbebobler og legede med vand; det var 
sjovt. Vi konkurrerede med en robot om 
at stable klodser hurtigst. Der var også an-
dre spil og lege, hvor vi kunne lave hold og 
konkurrere mod hinanden. Efter Experi-
mentariet tog vi ned til Den lille Havfrue. 
Her fik vi taget en masse billeder, og der-
efter var der pause. Så tog vi på en itali-
ensk restaurant og fik pizza, pasta, salat og 
nachos. Da vi havde spist tog vi tilbage til 
Danhostel og hyggede på hotelværelset.

Skrevet af Cian, Emma, Natasja og Wil-
liam 
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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

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.

Onsdag morgen startede med at, vi blev 
vækket af Lasse og Linda kl. 7:00. Vi gjor-
de os klar, og så kom de op med morgen-
maden, som vi på grund af Covid19 skulle 
spise på værelserne. Så fik vi vores mad-
pakker, og det var sandwich. Vi pakkede 
vores tasker og gik i gang med dagen. Vi 
startede med at gå hen på banegården for 
at købe donuts. Herefter gik vi Ørstedspar-
ken og spiste dem. Efter det gik vi på Ro-
senborg og ventede på, at vi kunne komme 
ind. Imens stod vi og kiggede på garderne, 
der var i gang med at træne. Da vi kun-
ne komme ind, gik vi ind i en stue, hvor 
der stod en statue af Christian 4. Det var 
meget spændende, og vi så noget at hans 
tøj og alle hans ringe. Vi var også nede i 
kælderen og se kongekroner og halskæder 
med diamanter på. Efter Rosenborg gik 
vi en lille tur i Kongens Have. Da vi kom 
ud fra Kongens Have, gik vi på Strøget. 
Det var super hyggeligt. Derefter gik vi 
tilbage til vores Danhostel og slappede af. 
Om aftenen gjorde vi os klar til at gå på 
Flammen og spise. Maden smagte mega 
godt. Da vi var færdige med at spise, gik 
vi tilbage på Danhostel og pakkede, fordi 
vi skulle hjem torsdag. Herefter slappede 
vi af og hyggede. 

Skrevet af Signe, Rasmus og Bertram

Torsdag morgen checkede vi ud af Danho-
stel. Vi gik til Christiansborg for at kigge 
på heste og se, hvor folketinget holder til. 
Derefter tog vi hen til Nationalmuseet og 
hørte om middelalderen. En historiestu-
derende underviste os og fortalte mega 
meget spændende om middelalderen. Han 
viste os en masse våben og smykker.  Vi 
fik lov til at tage en ridderhjelm på, og vi 
fik også lov til at holde et sværd. Sværdet 
var rigtigt langt og meget tungt. Vi hørte 
også om kirkens afladningsbrev og skød 
med en virtuel kanon. Efter historietimen 
spiste vi frokost, og derefter fik vi lov til at 
gå rundt på Nationalmuseet på egen hånd. 
Her så vi rigtig mange flotte udstillinger. 
Senere hentede vi vores ting på Danhostel 
og gik en tur i Netto efter forsyninger til 
vejen hjem. Derefter gik vi til banegården 
og tog toget hjem til Gelsted. Her sagde vi 
farvel og tak for en god tur.

Skrevet af Ludvig, Alessia og Malik
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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

Dorthe skriver fra Rudkøbing: 
Corona-pandemien laver mange benspænd og sætter 
mange begrænsninger for vores liv i denne tid. Vi er 
mange, der er gået hen og blevet alvorligt Corona-
trætte. Det værste er den uudtalte og subtile uro og 
angst der ligger under det hele. Og ikke mindst 
ensomheden. Den gnaver hos mange af os og hvis ikke 
vi tager os i det, så sker det nemt at vi mister udsyn og 
kommer til at stå os selv nærmest. Det gør det til en 
stående og bydende opgave for os alle sammen at 
værne om vores eget og hinandens livsmod. 

Så meget bliver aflyst – så meget kan ikke lade sig gøre. 
Og det er netop her i denne mærkelige tid, at det er 
blevet tid for mig og min familie at takke af i Gelsted og 
Tanderup, hvor jeg har været sognepræst de sidste 18 
år. 

Det har været umådeligt vanskeligt at få sagt ordenligt 
farvel. Jeg er blevet ringet op af ikke så få forundrede 
sognebørn, som har hørt ude i byen, at jeg rejser. 
”Hvorfor har du ikke sagt noget”. ”Hvorfor er det ikke 
meldt ud”. ”Kan det passe, at der slet ikke skal være en 
afskedsreception”. ”Hvorfor lister du ud af bagdøren – 
er der noget i vejen”? 

Svaret er et stort og rungende og fuldtonet: NEJ, jeg 
lister ikke ud af nogen bagdør – men rejser i god ro og  
orden og med et meget stort vemod og en kæmpe 
portion taknemmelighed over alt det, jeg har fået med 
mig. 

Det skal uddybes, men først en forklaring på den 
manglende officielle afsked: 

Det var først d. 2.oktober, at jeg måtte fortælle 
menighedsrådene og andre, at jeg havde fået nyt 
embede. Sådan er de lidt stive regler i folkekirken, at 
først når udnævnelsen foreligger fra kirkeministeriet, 
må det offentliggøres. Jeg fik dog lov at fortælle 
formændene det et par dage før. 

Menighedsrådene har valgt den strategi, at vente med 
at offentliggøre min afsked officielt, til præstefamilien 
er flyttet – ud fra en tanke om, at kirkerne ikke ville 
kunne huse de mennesker, som ville komme og tage 
afsked. Så det er baggrunden.  

I Rudkøbing kirke, hvor jeg fremover skal virke som 
præst, der står der noget i denne stil: Kirken består, 
præster forgår. Og det er så sandt og Gud ske tak og lov 
for det! 

Når det er sagt, så er det – Corona eller ej - vemodigt at 
takke af i et embede efter 18 rigtig gode år. Min familie 
og jeg har haft det så godt alle årene – det er her vores 
børn har trådt deres barnesko. Det er her jeg som præst 
har mødt mennesker i alle aldre og i vidt forskellige 
livssammenhænge – når livet var allerbedst; ved dåb, 
konfirmation og bryllup, men også når det var 
allersværest – ved tab af et elsket menneske. 

Det er det, som står allerstærkest tilbage. Det er alle de 
gode nære møder med mennesker – og den tillid og 
åbenhjertighed, jeg har mødt vil jeg tage med mig, som 
en kostelig bagage fra min tid i Gelsted og Tanderup. 
Det er det min store arbejdsglæde gennem alle årene er 
blevet næret af. 

En helt særlig glæde har jeg haft ved børn og unge. Alle 
de hyggelige undervisningstimer, hvor der har været 
rum og tid til sjov og alvor. Tak til konfirmander og 
minikonfirmander  

Desuden vil jeg nævne det mangeårige samarbejde med 
Gelsted Plejecenter. Det har ganske enkelt altid været 
en fornøjelse at komme på plejecenteret og holde 
gudstjeneste, men også møde den tillid at blive brugt til 
sjælesorg, Det har altid været en stor glæde for mig. 

Vi nåede at holde afskedsmiddag personale og 
menighedsråd. Det var dejligt at få takket af med disse 
nære og gode samarbejdspartnere.  

Dog var kirkens kor ikke tilstede – og derfor vil jeg 
benytte lejligheden til at sige jer tak for alle de gode år. 
Korene ved kirkerne har alle år haft mit hjerte – for de 
er en vital del af det lokale sogneliv. Hvor har det været 
en nydelse at have jer i korene med til gudstjenesterne 
og ja – det har fyldt mig med stolthed, at vi ved 
højmesserne har kunnet mønstre så godt et kor ved 
kirkerne, som vi har kunnet det alle årene. Alt det 
bedste til jer og til jeres dygtige og pligtopfyldende 
korleder: Anna Klosiak. Tak for den fine gave, I gav 
mig 
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Endelig skal lyde en helhjertet tak til skole og 
børneunivers. Tak for godt samarbejde. Ikke mindst 
vores julegudstjenesterne vil jeg mindes med stor 
glæde. 

Det er ikke bare mig, der fyldes af vemod i denne tid – 
også mine mand og børn skal tage afsked med en god 
livsfase. Min mand har gennem sin musik bidraget til 
sognelivet på mange planer og en af de ting, han har 
bedt mig nævne, at han kommer til at savne er de 
hyggelige møder med Herrekoret. Det er Prebens 
hensigt at vende tilbage når Coronaen tillader det og få 
taget ordenligt afsked med alle de gæve korister. 

Hånden på hjertet – det er lige nu i skrivende stund 
(1.11) svært og dybt vemodigt ikke at kunne få taget 
ordentligt afsked med sognene. Vi har alle en pris at 
betale i denne Corona-tid. I det lys er der ingen grund til 
klage. Jeg er fuldstændig overbevist om, at når Corona-
tågen letter, så er det der står tilbage lutter gode 
minder og en fortælling om et, efter min mening,  
vellykket match mellem en sognepræst og to sogne, 
som med alle gode kræfter har skabt fantastiske 
rammer at være præst i. 

Kirken består og præster forgår. Gelsted og Tanderup 
pastorat er et velfungerende og attraktivt embede for 
en kommende præst. Jeg er ikke i tvivl om at embedet 
og de gode rammer i Gelsted og Tanderup vil kunne 
trække en rigtig god præst, som formentlig bliver ansat 
d. 1.5 2021. 

”Hvordan tør du lave et skift i så sen en alder” – sådan 
er jeg blevet spurgt den sidste tid.  

Men det tør jeg. Min mand og jeg har altid haft nære 
bånd til det sydfynske. Blandt andet var Preben 
forstander på Ærø, før vi kom til Gelsted.  

Nu vender vi tilbage til det sydfynske og tager det sidste 
kapitel i vores arbejdsliv der. Og satser hele butikken på 
at møde lige så gode mennesker der, som vi har mødt i 
Gelsted og Tanderup gennem alle årene. 

Tak for alle jeres varme og kærlige hilsner, som er sendt 
på mail eller pr. telefon. Af hjertet tak for blomster og 
gaver. Det har alt sammen varmet mit hjerte. 

 

GUDSTJENESTETIDER: 
 GELSTED TANDERUP  Bemærkning 

DECEM 
BER 

   

6. 11:00  NEH --- 2.s.i advent 

13. --- 11:00  MIJU 3.s.i advent 

20. 19:00  NEH --- 4.s.i advent 

24. 14:30  NEH 
16:00  NEH 

13:00  NEH Juleaften 

25. 11:00  NEH 9:30   NEH Juledag 

26. 9:00  JTB --- 2. juledag 

27. 10:15 
Indslev 

10:15 
Indslev 

Julesøndag 
fælles for alle 8 
sogne i Gl.Ejby. 

31. 16.15  NEH 15.00  NEH Nytårsaften 

2021:    

3/1  9:00  NEH --- Hellig3konger 

10/1 --- 11:00  NEH 1.s.e H.3Konger 

 
NEH = Niels Ebbe Huus, JTB = Jens Thue Buelund, MIJU 
= Michael Juul.   (se også: www.gelstedkirke.dk) 
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- Cakevision - 
Det søde køkken 

 

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

Fra menighedsrådene lyder: 
 
Efter 18 års ansættelse som sognepræst ved 
Gelsted og Tanderup kirker (lidt kortere i 
Tanderup) har Dorthe valgt at gå ud og finde 
nye udfordringer. 
 
Det er grundet corona, vi ikke har haft 
mulighed for at holde et større arrangement i 
kirken, hvor sognets borgere har kunnet sige 
farvel til Dorthe. 
 
Vi vidste fra starten, at vi med Dorthe som 
sognepræst fik præcis den sognepræst, vi 
havde kaldt på, nemlig et rutineret, 
tillidsvækkende, teologisk velfunderet, folkelig, 
humørfyldt og arbejdsomt menneske, der 
havde lige præcis det, der skulle til for at få sat 
gang i mange gode aktiviteter i og omkring 
kirken.  
 
Her kan bl.a. nævnes 
”Lysgudstjenesten” (Alle Helgen),  
familie- børne- og ungdomsgudstjenester, 
opstarten af "Sognecafé" i Gelsted sognehus, 
for derved at give inspiration til div. foredrag, 
filmaften/debat i samarbejde 
med lokalsamfundet.  
Der kan også nævnes spaghettigudstjenester, 
spejdergudstjenester og nogle festlige tema-
arrangementer med kunstneriske indslag i 
kirken og endelig senior-eftermiddage i 
Sognegården i Tanderup, Nørkleklubben. 
 
Dorthes arbejde har medført at "der er blevet 
trådt nye stier til kirken", hvilket var et af 
hendes mål. 
 
Dorthe har udvist stor omsorg for korpigerne 
og oplæring i de kirkelige handlinger.  
Sidst men ikke mindst har der været Dorthes 
store passion for drenge – og pigegrupperne, 
som kom til særlig udtryk gennem hendes 
undervisning af minikonfirmander, der 

afsluttede med et af Dorthes egne små 
teaterstykker i Gelsted kirke. 
Ud over den særlige gave ved at få Dorthe 
som præst, fik vi også en stor tillægsgevinst, 
da Dorthe er gift med Preben.  
Vi har haft den store glæde at kunne invitere til 
flere studiekredse med borgere, da Preben gav 
tilsagn om at ville lede Herrekoret, men også 
som foredragsholder og oplæser, har vi fået 
glæde af Preben.  
 
Han har spillet og deltaget ved flere kirkelige 
lejligheder. Så en særlig tak skal også lyde til 
Preben for frivilligt at stille sin store ekspertise 
til rådighed.  
Jeres piger har også været med til at 
underholde med deres musik, ikke mindst da I 
under coronanedlukningen lagde gudstjenester 
ud på nettet. Så en stor tak for det. 
 
Kære Dorthe. Det er ikke helt let at skulle give 
slip på dig, for du er en fantastisk præst. 
 
Enestående med dit arbejdsomme, 
mangfoldige og ukomplicerede væsen, har du 
formået at ride mangen en storm af med en 
sikker ro, som er de færreste forundt. Du har 
evnen til at fokusere på det gode i en enhver 
given situation, altid med tro på nye 
muligheder, hvilket er kommet både 
menighedsrådet, kirkens ansatte, ja hele 
menigheden til gode.  
 
Tak for 18 gode år.  
For alt hvad du har givet os i kraft af dit virke.  
Altid lydhør og nærværende 
– altid til rådighed og ved godt mod. 
 
Vi ønsker, at både du og Preben må få mange 
gode år fremover på Langeland i dit nye 
embede i Rudkøbing. 
 
Vi ønsker dig alt godt fremover! 
 
Gelsted og Tanderup menighedsråd. 



www.gelstedbladet.dk www.gelstedbladet.dk

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

1313

 
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

Grandækningskursus:  
På den koldeste dag i oktober, d. 
20. oktober, var der kursus i 
grandækning for Fyns gravere på 
Gelsted kirkegård. 

Her bliver der udført granborter 
på bord, og ved hjælp af slidsker 
lægges de ned på gravstedet. 

 

Dekorationer udføres efter en 
særlig rotationsteknik: 

 

Her ses et eksempel på, hvor 
meget variation, der kan fås ved 
forskellige farver og materialer i 
dækningsmaterialet: 

 

Ved slutning af dagen gik man 
rundt til de grave, der var blevet 
dækket i løbet af kurset. En 
”Specialist” gav sine 
kommentarer, og deltagerne 
kunne spørge og diskutere. 

 

Selv om det var koldt blev de 
sociale muligheder dyrket. Det er 
givende at kende sine kolleger 
rundt omkring. Der blev udvekslet 
gode ideer og erfaringer bl. a. 
økonomi og kundetilfredshed.  

Der er udviklet nye tendenser i 
grandækning, så især store grave 
får dekorationer i stedet for at 
dækkes helt med gran. 

 

Et fint eksempel på, at et 
gravsteds særpræg kan 
understreges ved gravpyntningen. 

 

På kirkegården arbejdes der i 
skrivende stund intenst med at få 
alle grave dækket inden 1. 
december. Vi beklager, hvis vi ikke 
når alle inden da, også her giver 
coronaen et ekstra pres. 

Alle ønskes en glædelig Jul 
fra Gelsted og Tanderup 
Kirker. 
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GELSTED BLADET samler på gode historier
Har du en god historie om vores dejlige lokalområde?

Så skriv endelig en mail til post@gelstedbladet.dk

Fra kirkebøgerne: 
 
Døbte i Gelsted Kirke: 
 
18. oktober: Frida Eriksen 
Moltrup, Borups Alle 154, st.tv, 
2000 Frederiksberg. 
 
25. oktober: Ellinor Dyrebjerg, 
Gelsted Byvej 23, 5591 Gelsted. 
 
25. oktober: Laura Mille 
Rughave Nørholt, Gl. Odensevej 
21, 5591 Gelsted. 
 
Viede i Gelsted Kirke: 
 
19. september: Rikke Aagaard 
Johansen og Jakob Ahlstrøm 
Johansen, Møllevej 13, 591 
Gelsted. 
 
10. oktober: Bettina Ardal 
Filipsen og Daniel Filipsen, 
Tårupvej 24, 5591 Gelsted. 
 
Døde i Gelsted Sogn: 
 
2. september – John Uldberg 
Poulsen, Bågø Havekoloni 17, 
5000 Odense C. 
 
26. september – Kirsten 
Vendelboe Steffensen Behrens, 
Kløvermarken 6,5492 
Vissenbjerg. 
 
3. oktober – Nadia Dyrberg 
Egemose, Åbrinken 55, 5220 
Odense SØ. 
 
22. oktober - Arne Bent Jensen, 
Søndergade 89, 5591 Gelsted. 
 
 

24. oktober - Harry Andersen, 
Fredensgade 21 B, 5591 
Gelsted. 
 
25. oktober - Inger Marie 
Madsen, Gelsted Byvej 19, 5591 
Gelsted. 
 
 

 
 
Døde i Tanderup Sogn: 
 
25. oktober - Flemming Gøsta 
Beyer, Langemosevej 7, 5610 
Assens. 
 
24. oktober - Annelise 
Frederikke Hedvig Steffensen, 
Hovvej 18, 5591 Gelsted. 
 

 

Kontaktoplysninger  
ved kirkerne:  
Sognepræst vakant, tlf. 64491096. 
Graver Tanderup Kirke: Jørgen 
Henriksen, tlf 2179 5325, mail. 
graver@tanderupkirke.dk  
Graver Gelsted Kirke: Jørgen 
Henriksen, tlf: 2341 0335, mail: 
gelstedkirke@gamil.com  
Organist og korleder:  
Anna Klosiak, tlf: 2112 2950, 
annatonskoli@gmail.com  
Kirkekontor: Grete Hansen, 
tlf:2146 8103, grha@km.dk. 
Adresse: Kirkebakken 12, 5591 
Gelsted. Eller sikker henvendelse 
på mail, som er tilgængelig på 
Kirkernes sider på www.sogn.dk. 

Niels Ebbe Huus i Gelsted Kirke 

 
Der indbydes til at tale om 
litteratur i 
 "Den Nye Litteraturkreds".  

Der udgives meget spændende og 
tankevækkende litteratur i vore 
dage, og ældre litteratur har også 
stadig værdi. De giver anledning til 
samtale og diskussion om livets 
store spørgsmål, livet og døden, 
ondt og godt, had og kærlighed, 
løgn og sandhed. Nu kommer 
bøgerne både som papirbøger, 
som man fysisk sidder med i 
hånden, og som lydbøger, der 
høres på telefon eller tablet. 
Deltagerne bestemmer hvilke 
bøger vi skal læse.  
Planen er at mødes 2 gange i 
foråret 2021, f. eks. i februar og 
maj måned, og under private 
former, hvis det kan lade sig gøre. 
Datoer aftales senere. Hvis dette 
lyder interessant for dig så tag 
kontakt med en af 
initiativtagerne. Som indbydere 
står 
Lars Højland tlf. 42340727,  
Jens Helbo tlf. 22469353 
Niels Ebbe Huus 25752226 
niels.ebbe.huus@gmail.com 



15

www.gelstedbladet.dk www.gelstedbladet.dkwww.gelstedbladet.dk

15

ÅBENT ALLE DAGE 

8.00 - 21.00

GELSTED

Gl. Odensevej 3 · 5591 Gelsted

 

Gelstedbladet på nettet:
Find alle tidligere udgivelser på gelstedbladet.dk

VILDTAFTEN 
2020

På grund af Corona 
situationen bliver  

der ikke afholdt  
vildtaften i 2020. 

Gelsted Borgerforening
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

Badminton

Danmark Open Junior
I uge 42 fra den 13. – 15. oktober blev der 
spillet Danmark Open og sideløbende 
med den, blev der spillet en junior turne-
ring for de unge. Vores egen klub FYN-
FGH havde 6 spillere med i turneringen, 
og det blev til nogle fine medaljer.

Anne Schøtt Sejten havde det svært i sin 
række (U15C) og tabte alle sine kampe. 
Hendes søster Sofie måtte også kæmpe 
hårdt i sin række (U17/19B), hvor hun kun 
vandt en single. Deres lillebror, som spiller 
(U13B), vandt til gengæld alle sine kampe 
og tog guld med hjem i singlen. I double 
spillede han sammen med Johannes Bay, 
og de to vandt alle deres kampe og kunne 
også her tage guld med hjem.
Johannes Bay kom i semifinalen i single 
(U13B) men tabte den og måtte nøjes med 
en delt bronze. Hans lillesøster Agnes tog 
en bronzemedalje i single i U11C og en 
sølvmedalje i double.

Marco Bay Petersen spillede i U115C og 
spillede sig i semifinalen i single men tabte 
den og måtte dele en bronze. I double spil-
lede han sammen med en fremmed makker 
og sammen spillede de sig i finalen. Des-
værre tabte de finalen og måtte nøjes med 
sølv.

Sidste år var det sådan, at de unge spillere 
måtte komme gratis ind i den store hal og 
se de ”store” navne spille. Det kunne man 
så ikke i år på grund af corona men håber 
da, at det kan lade sig gøre igen til næste år. 

Har man fået lyst til at prøve spillet med 
fjerbold og ketcher, så bare mød op i Gel-
sted hallen mandag kl. 16:00 eller i Ejby 
hallen fredag kl. 16:00. Der er mulighed for 
at låne ketcher og prøve sporten af. Det er 
en sport med meget sammenhold, hygge og 
utroligt godt humør.

Britta Bay Petersen



www.gelstedbladet.dk

17

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

www.energifyn.dk
LUNGE, GELSTED OG LUNGHØJ 

ANTENNEFORENING

DANMARKS 
BEDSTE 
INTERNET

* Kilde: Loyalty Group BrancheIndexTM 2018

FIBERFORDELE TIL ALLE MEDLEMMER

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.dk
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Gelsted Seniorklub
Tiden går stærkt. Det er allerede de-
cember, og inden vi ser os om, er det jul. 
Corona eller ej, jul bliver det.

For første gang i klubbens 24-årige histo-
rie, afholdt vi Løvfaldsfesten på Gelsted 
Kro hos Thomas Truelsen. 44 deltagere 
blev det til, og det passede fint, når vi måt-
te være 50 personer. 

Menuen var: Stegt flæsk, persillesovs, kar-
tofler og rødbeder og fromage til dessert. 

Alt var lækkert tilberedt og nydeligt 
anrettet, og maden blev serveret af kroens 
dygtige personale. Alle deltagere roste ar-
rangementet i høje toner. Vi sad ved runde 
borde med pæn og enkel pynt – med gode 
muligheder for en hyggelig snak.

- Dejligt arrangement
- Hyggeligt igen at mødes  
 og spise sammen
- Godt forslag fra Bent at mødes  
 på Gelsted Kro og spise stegt flæsk
- Fine rammer; men vi savner  
 altså lotteriet
- Rart at være sammen under trygge  
 og sikre former
- Fællessang mangler vi
Festen sluttede med, ”tak for i dag” og på 
gensyn til onsdagshygge på Holmegaarden 
den 21. oktober. 

Tak til alle gæster for at have taget det 
gode festhumør med.
Tak til Gelsted Kro for en dejlig fest. Med 
så dygtig en stab, kan resultatet kun blive 
godt.

I Gelsted Seniorklub har vi lige haft 4 hyg-
gelige kortspilsformiddage – desværre er 
det hele lukket ned igen på grund af det sti-
gende antal smittede. Men intet er så skidt, 
at det ikke er godt for noget andet. Således 
også her. Flere af vores medlemmer spiller 
kort hos hinanden privat, og der bliver 
rigtig hygget. Dejligt at følge. 

Generalforsamlingen den 23. september 
måtte vi desværre udsætte; men vi forsøger 
at få den afviklet hurtigst muligt.

I skrivende stund mangler vi at afvikle 2 
arrangementer, nemlig busturen den 25. 
november og julefesten den 9. december. 
Det er en meget usikker tid, vi lever i, så vi 
bliver måske nødt til at aflyse det ene eller 
begge arrangementer. 
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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

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
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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!

 

 

Julefesten bliver afslutning på årets akti-
viteter i Gelsted Seniorklub, derfor vil vi i 
bestyrelsen ønske jer alle god jul og godt 
nytår.

Vi glæder os til at se jer i det nye år den 
6. januar, og badmintonspillerne starter 
fredag den 8. januar.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Gelsted Seniorklub
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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

GELSTED BLADET samler på gode historier
Har du en god historie om vores dejlige lokalområde?

Så skriv endelig en mail til post@gelstedbladet.dk

Løvfaldsfesten
Sikke en start på Løvfaldsfesten med alle 
de maskerede mennesker. Man kunne 
blive helt bange, hvis ikke det var for de 
smilende øjne. 

Den lyseblå bande var klart talrigest; men 
den sorte bande var de servicemindede, så 
vi fik anvist en plads ved et rundt bord.
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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
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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

Løvfaldsfesten
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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

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

Gelsted Vand a.m.b.a
Tlf. 61 30 61 77
Driftsleder: Mads Christoffersen
Formand: John Trædholm
Tlf. 20 78 77 81
www.gelstedvand.dk

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

Vestfyns Dyrlæger
Odensevej 139 - Middelfart 
Tlf. 64 41 50 41

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

GELSTED 
BLADET 
samler på 

gode historier

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

Gelstedbladet på nettet:

Find alle tidligere udgivelser på 
gelstedbladet.dk

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

Nyt fra Lunge, Gelsted og Lunghøj Antenneforening
Fibernet i Gelsted og omegn
Der er nu gået en rum tid siden at gader og 
stræder i Gelsted var gravet op, fordi Energi 
Fyn rullede fibernet ud, i og omkring Gel-
sted. 

Alle medlemmer af Lunge, Gelsted og 
Lunghøj Antenneforening har fået instal-
leret fibernet, og mange flere er kommet 
til siden projektet startede op i slutningen 
af 2018. Projektet er alt i alt gået over al 
forventning, og vi er meget tilfredse med 
byens enorme opbakning, fortæller Jacob 
Møller Pedersen, der er salgskonsulent hos 
Energi Fyn. 

Åbent fibernet
Energi Fyn har igennem de seneste 15 år 
udrullet fibernet til 80.000 andelshavere. 
Indtil nu har Waoo været eneste indholdsle-
verandør. Det bliver anderledes fra starten 
 

 af 2021, hvor Energi Fyns andelshavere får 
mulighed for at vælge mellem flere forskel-
lige internet- og TV-udbydere, når Energi 
Fyn åbner deres fibernet.

Markedet har udviklet sig, og vores andel-
shavere efterspørger flere valgmuligheder 
på fibernettet. Det skal vi naturligvis lytte 
til, og da vi samtidig ønsker at få den abso-
lut bedst mulige udnyttelse af det fibernet, 
vi etablerer på Fyn, har vi besluttet at åbne 
fibernettet i starten af 2021, så man som 
kunde på Energi Fyns fibernet frit kan væl-
ge på alle hylder fra forskellige indholdsud-
bydere. Som andelsselskab har vi en særlig 
rolle i forhold til at bidrage til udviklingen 
på Fyn. Det gør vi blandt andet ved at ud-
rulle fibernet til vores andelshavere og til-
byde løsninger, der matcher deres behov og 
ønsker, fortæller Carsten Nedergaard Han-
sen, bredbåndsdirektør hos Energi Fyn.
 

På nuværende tidspunkt er der lavet afta-
le på Energi Fyns Fibernet med KvikNet, 
FastSpeed og Telenor, men mange flere er 
på vej. Fibernettet rummer således flere 
udbydere af produkter, både på Internet 
og TV inden 2021 er omme. Energi Fyn 
informerer nærmere i 2021, når det bliver 
praktisk muligt at lave bestillingergennem 
andre leverandører på nettet.   

I Lunge, Gelsted og Lunghøj Antennefor-
ening har bestyrelsen endnu ikke besluttet, 
hvilke løsninger foreningens medlemmer 
skal kunne vælge i mellem, når Energi Fyn 
åbner deres fibernet for andre indholdsleve-
randører. Bestyrelsen vil, i tæt dialog med 
EnergiFyn, i de kommende måneder tage 
kontakt til nye udbydere med henblik på at 
afsøge muligheder for at opnå bedst mulige 
fordele til vores mange medlemmer.

2. november 2020 - Erik Wunderlich


