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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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Deslers Grafisk Hus  
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Artikler til bladet
Alle artikler, meddelelser,  
m.m. bedes sendt til 
post@gelstedbladet.dk
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Suppleant ............................................. Tlf. 61 61 79 23
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Deadline næste nummer
Fredag den 5. marts 2021 

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.

MASSØRERNE 
I GELSTED

Toftevangen 19 - 5591 Gelsted
Tlf. 2421 0888

Malermester
Michael A. Taylor
Tlf. 20 22 80 62

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

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 Gunvor Schmidt på  
tlf: 26 19 18 51

Vidste du...
At ekstra numre af GELSTED 

BLADET kan hentes 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
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BRÆNDSEL . STRØELSE . DYREFODER . HUS & HAVE

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

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.  

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.  

Kirkebakken 2 - 5591 Gelsted
Telefon                64 49 27 83
Mobil                   26 16 58 33 
hempokaler@tdcadsl.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
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Send din historie  
eller billeder til  

post@gelstedbladet.dk
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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

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

Vi udfører alt i tømrer-
og snedkerarbejde

samt løser
specialopgaver

og totalentrepriser...

www.lebaek.dk

Om dagligt liv i Gelsted - Set fra en særlig vinkel, Zonen
I 1962 var der en Zonestation i Gelsted. 
Det var en mindre station med to vogne,
kranvogn og ambulance. Den havde til 
huse i et tidligere værksted lige ved siden 
af kroen.

1962 kom jeg til Gelsted ved påsketid. Som 
dreng havde jeg fulgt både Falck og Zonen 
i min hjemby, så jeg meldte mig hurtigt hos 
Aage Andersen, lederen. Han var kendt som 
en mand med snilde, gammel mekaniker 
som han var. Kendt blev han for at kunne 
løse særlige opgaver. Aage Andersen ”op-
fandt” en særlig højkran. Der findes billeder 
af, at den blandt andet har løftet et klaver 
ned fra en første sal, ligesom den blev brugt 
ved opførelsen af kontorbygningen ved 
Velux. Billederne vises i det sidste nr. af 
”Zone Nyt”, som er et medlemsblad af inte-
resse for bevarelse af gode tekniske minder. 

Zonen blev opslugt af Falck i 1963, men 
hvad betydning angår, havde stationen her 
større indflydelse end dens fysiske omfang.

I ”Zone Nyt ”er der en masse billeder af 
hændelser og dermed også en masse omtale 
af de mennesker, der var med i det lokale liv. 

Forsiden viser familien Andersen, vel sag-
tens ved Børges konfirmation. Børge var på 
den tid beundret af gadens drenge for kørsel 
på et-hjulet cykel, fremstillet af faderen. Vi 
ser mennesker i glade stunder og i sørgelige 
stunder. Hæftet på ikke mindre end 24 si-
der slutter således med ulykken, hvor redder 
Jørgen Dankjær omkom, og der er et inter-
view med både hans enke og hans datter.

Som alle ved fra ”Gelsted-bladet” bor 
Aage Andersens søn Børge i Ejby. Han er 
ildsjælen bag den fuldendte restaurering af 
Zone-brandsprøjten K, der som en attrakti-
on nu skinner i al sin glans på den lille Zo-
ne-station på Holmegården.

Nu mangler vi, at hele holdet bag restaure-
ringen af Bedford sprøjten K får lyst til at 
supplere med endnu et køretøj. For at holde 
holdet til ilden gælder det om, at vi bliver 
flere venner af deres indsats og ved interes-
se kan man melde sig hos Børge Andersen. 
Som ven af det gamle korps ” Zonen-Red-
ningskorpsets Venner” får man medlems-
bladet ”Zone-Nyt”, som er spændende for 
alle venner af mekanik.

Medlemsbladet ”Zone-Nyt” kan købes/ 
bestilles hos Børge Andersen på 
tlf. 22 47 98 95.

Erik Jacob Petersen
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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.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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Lungeskovve j 27 
5591 Gelsted  

Eik-ts@hotmail.com
CVR nr 33898924

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

Rettighedshaver er Ejby Kommunes Lokalhistoriske arkiv
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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

Tur langs Møllebækken
Efter mange kedelige decemberdage 
med skyet vejr, tittede solen frem den 
23. december. Så vi besluttede os for, at 
nu skulle vi gå en tur langs den nyanlag-
te del af Møllebækken, der blev indviet 
i juni 2020. 

Bækken var tidligere lukket inde i ca. 800 
m betonrør og det var slet ikke naturligt 
for fiskene at svømme igennem. Det er der 
helt klart lavet om på nu. Den lavvandede 
bæk med sten og grus er noget, som ørre-
derne vil værdsætte.

Vandet når ca. midt på støvlerne, og det 
strømmer fint derudaf. Små miniature 
vandfald er der også lavet i det første styk-
ke af Møllebækken. 

Selv om vi er i vinterhalvåret, er der allere-
de godt gang i spiringen af de vilde blom-
ster, som Vejdirektoratet såede i eftersom-
meren langs Møllebækken. Vi kan tydeligt 
se et lysegrønt bælte på begge sider.

Møllebækken starter ved rastepladsen Åls-
bo Syd, og herfra snor bækken sig et pænt 
stykke langs motorvejen inden, den drejer 
sydover og i retning mod Hønneruplund. 
Her løber den nyanlagte del sammen med 
den eksisterende del af Møllebækken. Det 
er faktisk ret tæt på den genslyngede del af 
Hønnerup Bæk (indviet i juni 2009), der 
løber gennem Hønnerup Hovgårds jorde.

Du kan se mere om Møllebækken på www.
youtube.com. Søg på ”vejdirektoratettv” 
og ”Møllebækken flytter ud i det fri juni 
2020”.

Irene R. Jensen
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www.ingridmarie.dk
- altid åbent i webshoppen

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

Åbningstider Ovnhusvej 3, Føns, 5580 Nr. Åby: 

onsdag og torsdag  kl.  12- 17 eller efter aftale.

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.gelstedbladet.dk

8

Online-undervisning på Gelsted Skole
Efter nytår er alle klasser i folkeskolen 
sendt hjem, og eleverne skal modtage fjer-
nundervisning. På Gelsted skole betyder 
det, at lærere og børnehaveklasseleder 
igen skal gennemføre fjernundervisning.

Corona-epidemien har nu igen medført ned-
lukning af skolen og fjernundervisning af 
alle elever. De yngste elever har fået mate-
rialer med hjem til at arbejde med, mens de 
ældste elever modtager online-undervisning 
hjemme. Skolen tilbyder dog nødpasning til 
elever i de mindste klasser, hvor forældrene 
fortsat arbejder.

Gelsted Skole har under den første skoleluk-
ning i foråret høstet mange gode erfaringer 
med fjernundervisning. Allerede inden jul, 
da 5. og 6. klasse blev hjemsendt, blev der 
etableret online-undervisning af eleverne 
hver dag. Erfaringerne med 5. og 6. klasse 
var så gode, at det hurtigt blev besluttet at 
afprøve online-undervisningen i 4. klasse 
også, da de blev hjemsendt efter nytår. Un-
dervisningen kræver en computer, og har 
eleverne ikke en til rådighed hjemme, så er 
der mulighed for at låne en med hjem fra 
skolen.

Online-undervisningen sker via computer, 
hvor alle elever logger ind i et digitalt forum, 
der fungerer som et virtuelt klasseværelse.  

Her kan de se både lærer og alle klassekam-
merater, og de kan tale og skrive sammen. 
Hver morgen ved skolestart klokken 7:50 
logger alle eleverne ind på deres computer. 
Her siger læreren godmorgen og tjekker, at 
alle er på. Herefter bliver dagens program 
gennemgået, og dagen er struktureret som 
en helt almindelig skoledag med forskelli-
ge fag og forskellige lærere. Efter en fælles 
opstart arbejder eleverne selvstændigt med 
deres opgaver, og online-forbindelsen til læ-
reren sikrer mulighed for hjælp undervejs. 
Der kan også være fælles gennemgang af 
opgaver, mundtlige fremlæggelser og dis-
kussioner i plenum.

Online-undervisningen giver en god struk-
tur på dagen, og lærerne sørger for, at alle 
elever kommer omkring, det de skal i løbet 
af skoledagen. Eleverne er blevet rigtig gode 
til at logge ind og agere i det virtuelle rum, 
så online-undervisningen har på flere måder 
udbygget deres IT-kompetencer. Flere elever 
udtrykker glæde ved at kunne være online 
med deres lærer og klassekammerater, da 
det let kan blive ensomt at sidde alene hjem-
me hver dag. Fællesskabet og tilhørsfor-
holdet til kammeraterne i klassen er vigtig, 
og flere elever vælger da også at holde on-
line-frikvarterer sammen.

Corona-epidemien har tvunget Gelsted Sko-
le til at tænke anderledes, og det positive i 
den situation er, at både skole og elever har 
udviklet sig. Lærerne er blevet rigtig gode 
til at omlægge deres undervisning til on-
line-undervisning, og eleverne har udviklet 
deres IT-kompetencer. Der er dog ikke no-
gen tvivl om, at langt de fleste elever hellere 
vil i skole end at sidde alene derhjemme. Så 
Corona-epidemien har også vist, at langt de 
fleste elever heldigvis savner at komme til-
bage på skolen.

Janne Bredgaard Madsen

Elever modtager online matematikunder-
visning

Matematiklæreren underviser 
eleverne i 4. klasse online

Eleverne kan høre læreren og se alle deres 
klassekammerater på skærmen

Læreren har kontakt til alle elever
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Vinterhilsen fra Gelsted Seniorklub
Det er en kold tid, som vi lever i  
alle går rundt og fryser  
men vi har det da  
nogenlunde her    

Det er en svær tid, vi lever i. Alt er luk-
ket ned. Forsamlingsforbuddet er sat ned 
til 5; men der er lyspunkter. Solen skinner 
så dejligt, og foråret er helt sikkert på vej. 
Fuglene er aktive i haverne, og i de smuk-
ke grusgravsområder i Tårup Udlod ser 
man de store rovfugle, såsom: havørnen 
og den røde glente. 
Nyd lige deres fantastiske flyvefærdighe-
der. 

Rigtig mange er blevet særdeles aktive 
i naturen. Både tidlig og sent, i kulde og 
sne, i blæst og regn – ja, så skal man da 
lige ud og røres lidt. 
Gå en tur med hunden selvom du in-
gen hund har. Tag ud i naturen, det er 
skøn velvære. Hver mandag kl. 10 til 
ca. 11:15 er der vandretur, så kom frisk! 

Man bliver glad og får mere energi af gå-
turen.

Ved Holmegaarden er det dejligt at se på  
fårene og det skotske højlandskvæg. 
Mandagsholdet har lavet det flotteste cow-
house til 2 kreaturer ved Holmegaarden.

Morgentræning med Rikke Hørlykke på 
DR1 og DRTV kl. 6:45 og kl. 9:20 kan an-
befales. 
At skyde dagen i gang med bevægelse og 
træning er noget man bliver glad i låget af.

Forslag til månedlige arrangementer i 
grupper.
I svære tider er der altid nogen, der får gode 
idéer til, hvordan dagligdagen kan få lidt 
mere krydderi. Det har resulteret i en ræk-
ke forslag til arrangementer. Når det er mu-
ligt og sikkert går vi i gang. Første arrange-
ment bliver: ”Sommerfuglefremvisning”. 

Det er Leif Jensen, der har lovet at gøre 
os lidt klogere på: De forskellige arter af 

sommerfugle, deres levevis og levesteder. 
OG det vigtigste: ”Hvad kan vi selv gøre 
for at få flere insekter i haverne”.
Leif Jensen er formand for Den fynske 
Insektforening. Han tilbyder at fremvise 
og fortælle om sommerfugle fra sin egen 
studiesamling.
Glæd jer til et meget spændende arrange-
ment. Leif Jensen er en meget engageret 
fortæller.

Øvrige forslag:
Galleritur i Middelfart (Britta)
Bliv klogere på sten (Ole Allan Jensen)
Clay (Anne Marie Sørensen)
Nyborg Whisky Destilleri
Christiansborg (Peter Svensson)

Vi glæder os til at se jer i det nye år.

Pas på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Gelsted Seniorklub

Her ses de glade vandrere på tur 
fra Holmegaarden
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Leif Jensen viser et udsnit af de mange smukke sommerfugle

Det flotte, nye cowhouse er godkendt
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Kim Jacobsen er ny vikarierende 
præst i pastoratet 
 
Kim Jacobsen, hvem er…….? 
Dette er spørgsmålet, som møder en, når 

man er ny et sted. Man stiller spørgsmålet til 

den nyankomne, man stiller spørgsmålet til 

hinanden. Og når man nu er den, 

spørgsmålet drejer sig om, så er man på 

Herrens mark. Og således også jeg. Hvem er 

jeg. Eller snarere – hvad er jeg rundet af og 

hvad har jeg beskæftiget mig med. Og den 

fortælling er jo broget og afhængig af, hvem 

der fortæller den og hvem, man fortæller den 

til. Men jeg skal prøve. 

 

Jeg er jyde. Årgang `54. Vokset op i Vejle.  

Og nu er det alle mellemregningerne 

kommer. Realeksamen. Sproglig 

handelseksamen. HF eksamen. Teolog fra 

Århus universitet. 

Troede jeg skulle være sportsjournalist, men 

Herrens veje og ikke mindst vildveje er 

uransagelige. Der stod ikke skrevet over min 

vugge, at jeg skulle blive teolog endsige 

akademiker. Håndværker – måske. Min 

gamle morfar mente, jeg skulle blive 

tjenestemand hos postvæsenet eller DSB, 

især det sidste var tiltalende, så fik man 

gratis togbilletter og som tjenestemand var 

man sikret pension. Men, - ad snørklede veje 

endte jeg på Århus universitet som den første 

akademiker i min familie. Det var en 

spændende tid, mærkelig tid, forvirrende tid- 

der var præstesønner og døtre, der førte 

slægts tradition videre, der var kloge 

mennesker, der havde læst bøger, jeg end 

ikke havde hørt om, de kom alle vegne fra. 

Men langsomt fandt jeg mine egne fødder og 

jeg lærte hvem Sløk og Lindhardt og Prenter 

og Løgstrup og mange andre – var. Jeg 

stiftede bekendtskab med Grundtvig, Luther, 

Kierkegaard og andre store tænkere og jeg 

må indrømme, jeg trivedes blandt ord og 

bøger.  

 

Da jeg blev færdig tog jeg til Antwerpen og 

blev sømandspræst og præst for den danske 

menighed der. 5 udviklende og lærerige år. 

Efter 5 år tænkte jeg, jeg hellere måtte prøve 

en dansk kirke i Danmark og kom til Gl. Holte 

i Nordsjælland. En helt ny og meget moderne 

kirke. Jeg fik meget frie hænder og en 

eventyrlig tid tog sin begyndelse. Ikke lang tid 

efter min ansættelse blev jeg knyttet til Den 

Kongelige Livgarde og blev feltpræst og endte 

som regimentsfeltpræst. Jeg fik lange 

udsendelser til Balkan og Afghanistan og 

undervejs blev jeg givet opgaver af meget 

forskellig karakter. En tid både i Gl. Holte og 

ved Livgarden, der var med til at udvikle mig 

teologisk og menneskeligt. En tid med latter 
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og glæde, men også med afsavn og sorg. 

Sådan som menneskelivet nu er. 

Jeg kom derfra til sømandskirken i Algeciras i 

Sydspanien og skabte en ny  

profil for sømandskirken og arbejdet i 

Spanien. Ud af mit køkkenvindue kunne  

jeg se til Gibraltar og Marokko og en stor 

international containerterminal.    

Jeg lærte gennem  5 år at sætte umådelig pris 

på Andalusien og den spanske  

levemåde og nu – førte veje mig til  - Gelsted 

og Tanderup – et nyt kapitel, et  

nyt eventyr – og jeg glæder mig.    

  

 

 
Jul i sognet 

Julen 2020 var, som vi nok alle husker, 

præget af corona. Også kirkerne og vores 

aktiviteter blev påvirket. I sidste ende betød 

det, at alle julens gudstjenester blev aflyst. 

I stedet tilbød vi en virtuel julegudstjeneste, 

optaget i Gelsted kirke ved daværende vikar, 

Niels Ebbe Huus, ungdomskoret og vores 

organist, Anna. Gudstjenesten er stadig at 

finde på vores hjemmeside, 

www.gelstedkirke.dk. 

Gelsted og Tanderup kirkers menighedsråd 

ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. 

 

Stort tak til Niels Ebbe Huus 

Fra både Gelsted og Tanderup menighedsråd 

skal lyde en stor tak for Niels Ebbe Huus’ 

enorme bidrag i slutningen af 2020, hvor han 

påtog sig opgaven som vikarierende præst i 

pastoratet. Tak for din positive måde at se 

tingene på og i særdeleshed for din store 

indsats omkring jul! 
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Vi reparerer også din bil 

 
Husby Auto Storegade 23 
5592 Ejby - Tlf. 64781446 

 
Vi reparerer også din bil 

 
Husby Auto Storegade 23 
5592 Ejby - Tlf. 64781446 

Dametøj i alle størrelser
www.susannem.dk

Nørregade 5 - Ejby - Tlf. 64 46 15 49

 

 

 

Minikonfirmation 2021 

Igen i år inviterer vi alle interesserede 3. 

klassere til minikonfirmandundervisning og 

minikonfirmation! Minikonfirmationen 

afholdes efter planen Palmesøndag 14:00 –  

forbehold for coronasituationen. Læs mere 

herom på vores hjemmeside.  

  

2021    

 
JANUAR 

  
GELSTED 

 
TANDERUP 

1. Nytårsdag --- --- 
3. Hellig3konger 9:00  NEH --- 
10 1.s.e.H3K --- 11:00  

NEH+KJ 
17. 2.s.e.H3K 9:00   KJ --- 
24. Sidste s.e.H3K --- 9:00 
31. Septuagesima 11:00 --- 
 
FEBRUAR 

  
GELSTED 

 
TANDERUP 

7. Seksagesima 9:00  JT --- 
14. fastelavn 14:00 ? 11:00 
21. 1.s.i.fasten 11:00 --- 
28. 2.s.i.fasten --- 9:00   + dåb 
 
MARTS 

  
GELSTED 

 
TANDERUP 

7. 3.s.i.fasten --- 11:00 
14. Midfaste 11:00 --- 
21. M.bebudelse 9:00   LAH --- 
28 Palmesøndag Minikonf.  

14 
11:00 

 
APRIL 

  
GELSTED 

 
TANDERUP 

To  1. Skærtorsdag 16:00 18:00 ? 
Fr  2. Langfredag 9:00 11:00 
Sø  4. Påskedag 11:00 9:00 
Ma  5. 2.påskedag 9:00   JT --- 
Sø  11. 1.s.e.påske --- 11:00 
Sø 18. 2.s.e.påske 9:00 --- 
Sø  25. 3.s.e.påske Konf. --- 
Fr  30. Bededag --- 11:00 
 
MAJ 

  
GELSTED 

 
TANDERUP 

Sø  2. 4.s.e.påske Konf. Konf. 
Sø  9. 5.s.e.påske   
To  13 Kr.Himmelfart   
Sø  16 6.s.e.påske   

Fra kirkebøgerne: 
Døbt i Gelsted Kirke: 

22. november: Pelle Uglebjerg Müller 
Ellemand, Skovkrogen  8, 5610 Assens. 

Døde i Gelsted sogn: 

5. december –  Børge Bjarne Larsen, 
Tårupvej 12 R, 5591 Gelsted. 

13. december – Haukur Torri Torvaldsson, 
Højbovænget 13, 5591 Gelsted. 

23. december – Alma Rosa Rasmussen, 
Fredensgade 29 D, 5591 Gelsted. 

29. december – Karen Severine 
Kristensen, Tårupvej 14 G, 5591 Gelsted. 
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- Cakevision -
Det søde køkken

 

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

Der er valgt nye medlemmer i både 
Gelsted og Tanderup menighedsråd 

Ved første advent startede de to nye 

menighedsråd for henholdsvis Gelsted og 

Tanderup kirker deres arbejde. 

Medlemmerne af de nye menighedsråd er 

som følger: 

Gelsted menighedsråd: 

Kim Lund (formand) 

Erna Kjær Torbensen (næstformand, 

kontaktperson) 

Lars Overgaard Sørensen (kirkeværge, 

bygningssagkyndig) 

Laura Hansine Blommegaard Nielsen 

(kasserer) 

Mathias Magnussen Thorsson (sekretær) 

Eva Hviid Lund (menigt medlem) 

Annette Zeberg (menigt medlem) 

Suppleanter: 
Jesper Bossel Holst Christensen 
Peter Brink 

Tanderup menighedsråd: 

Gerda Christensen (formand) 

Anne Slettemose (næstformand) 

Mette Bang Jørgensen (kirkeværge) 

Georgina Bodo (kontaktperson) 

Hanne Christiansen (sekretær) 

 

 

Kunne du tænke dig at lave en 

læsning til vores facebookside? 

Corona har gjort meget ved den måde, kirken 

arbejder på. Blandt andet har nedlukning af 

kirken og de begrænsede pladser gjort, at vi 

har kigget mod andre måder at være et 

nærværende fællesskab på. Blandt andet har 

vi i større grad taget Facebook i brug. Men vi 

mangler noget at lægge op på siden. Derfor 

kunne vi godt tænke os, hvis medlemmer af 

sognet vil dele en læsning med os på video. 

Det kan være fra biblen, men det kan også 

sagtens være noget fra en sang eller salme, 

noget fra en god bog eller blot nogle ord, du 

synes, vi trænger til i disse tider. 

Lyder det som noget for dig? Skriv til vores 

Facebookside, Gelsted og Tanderup kirker, 

eller til mathias.thorsson@hotmail.com. 

Kontaktoplysninger ved kirkerne: se 

kirkernes hjemmeside: www.gelstedkirke.dk 
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Gelstedbladet på nettet:
Find alle tidligere udgivelser på gelstedbladet.dk

ÅBENT ALLE DAGE 

8.00 - 21.00

GELSTED

Gl. Odensevej 3 · 5591 Gelsted

 

Læs mere: 

gelstedbladet.dk
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Fodbold

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

Bliv medlem af
Gelsted Borgerforening

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

Fodbold – Herre Senior
På trods af corona-krisen lykkedes det 
at få spillet efterårssæsonen til ende. 
Vores 2 herre senior hold klarede sig 
rigtig flot.

Førsteholdet vandt deres pulje i serie 3 
med 28 point for 10 kampe og skal i for-
året spille om oprykning til serie 2.

Andetholdet blev nummer 3 i deres pulje 
i serie 4 med 24 point i 10 kampe og skal 
i foråret spille om oprykning til serie 3.

I alt 20 spillede kampe gav 17 sejre,  
1 uafgjort og kun 2 nederlag. Rigtig flot.

Herefter blev vintertræningen indledt. 
Dog måtte man igen kun samles i grup-
per á 10 personer, og på grund af stigende 
smittetryk måtte vi aflyse igen i starten 
af december.

Lige nu håber alle på, at smittetrykket 
falder og, at flere og flere bliver vaccine-
ret, så vi kan komme til at spille fodbold 
igen.

Der er planlagt en fælles træningslejr i 
marts for både damer og herrer, hvilket 
vidner om et godt socialt liv i klubben. 
Vi krydser fingre for at den kan gennem-
føres.

Kenneth Risum

NY HJEMMESIDE !!!
GGIF har fået ny hjemmeside ggif-fyn.dk

Masser af spændende nyt fra GGIF ś mange afdelinger 

samt links til alle vores dejlige sponsorer og samarbejds-

partnere.
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www.energifyn.dk
LUNGE, GELSTED OG LUNGHØJ 

ANTENNEFORENING

DANMARKS 
BEDSTE 
INTERNET

* Kilde: Loyalty Group BrancheIndexTM 2018

FIBERFORDELE TIL ALLE MEDLEMMER

Bedemand Brink
ved Peter Brink

Sønder ade 33

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!

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

Gelsted Banko - Aktiviteter og mangel på samme
Tak til Gelsted Bladet for opfordringen 
om aktiviteter i fremtiden -  en opfor-
dring som kan beskrives ganske kort, 
hvad angår bankospil om torsdagen i for-
samlingshuset - DER SKER ABSOLUT 
INTET !!!!

Corona-pandemien har sat en stopper for 
bankospil - på lige fod med alt andet i sam-
fundet.

Gelsted Banko har igennem rigtig mange år 
ydet et pænt økonomiske bidrag til glæde for 
aktiviteter i G.G.& I.F. - men vi må desvær-
re konstatere, at det ikke er muligt i 2020 - 
dertil er der afholdt for få bankospil. 

Og hvad med 2021 ?? Ja - vi kan kun vente 
og håbe på, at pandemien stoppes med vac-
cinen, så samfundet kan komme i normal 
gænge.

Måske er der godt nyt at berette om i april/
juni-udgivelsen af Gelsted Bladet - vi får se. 

Gelsted Banko har en facebook side, hvor 
det er muligt at se om der sker noget.

Og til alle - hold modet oppe og pas på jer 
selv og andre.

Bankoudvalget
Annette Larsen
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Formandens beretning fra 1/8-2019 til 31/7-2020
Som formand vil jeg fortælle lidt om 
årets gang i seniorklubben.  

Jeg vil gerne starte med at mindes de 4 
personer, som er afgået ved døden i det for-
gangne år. 
Børge (Musiker) Hansen 
(6. november 2019)
Inge Jørgensen (i januar 2020 - uge 3)
Frede Christiansen (i januar 2020 - uge 4)
Edith Olsen (28. juli 2020)
Vil I rejse jer, så vi kan mindes dem
Tak - Æret være deres minde 

Dette er min anden beretning som formand 
for Gelsted Seniorklub. Efter generalfor-
samlingen den 18. september 2019 blev jeg 
genvalgt til formand ved den efterfølgende 
konstituering. 
Det er seniorklubbens 24. beretning, så vi 
skal så småt til at tænke på foreningens ju-
bilæum.
I dag er der 215 medlemmer heraf 12 æres-
medlemmer. Man bliver automatisk æres-
medlem, når man er 90+, og man bliver 
kontingentfri.

Ved Gelsted Marked i dagene 15. – 18. 
august 2019 blev der rigtig hygget om gæ-
sterne med kaffe og meget fine og velsma-
gende kager og lagkager. Vejret var helt 
forrygende, og det betød, at mange med-
lemmer af seniorklubben kom forbi og fik 
en lille snak. Selvfølgelig var der også man-
ge markedsgæster, som støttede vores hyg-
gelige bod, som var flot pyntet med smukke 
solsikker. 

Til Generalforsamlingen den 18. september 
2019 mødte 82 medlemmer op. Altid rart 
med opbakning til vores arbejde i bestyrel-
sen.

I årets løb har vi holdt onsdagsmøder fra 
den 28. august til marts 2020, hvor vi des-
værre måtte lukke ned på grund af Co-
vid-19.

I seniorklubben gør vi meget for, at 
folk skal føle sig godt tilpas, der-
for har vi afholdt følgende fester: 

Løvfaldsfesten
Onsdag den 9. oktober 2019 holdt senior-
klubben den årlige Løvfaldsfest.
65 feststemte gæster var mødt op, og menu-
en stod Hanne Hviid for. 

Maden blev rost meget.
”Selv sovsen smagte godt – den smagte jo 
af noget”
”Citronfromagen var meget velsmagende 
og meget flot pyntet med mandler, chokola-
de og citronmelisse”
En sand fornøjelse med alle de positive til-
bagemeldinger. 
Underholdningen stod vi selv for denne 
gang, så det blev til en masse sange fra vo-
res sanghæfter. 
Det var en rigtig hyggelig eftermiddag. 

Julefesten 
Festen den 12. december 2019 startede som 
sædvanligt kl. 12:00, og igen var medlem-
merne mødt talstærkt op. Alle havde fundet 
julehumøret frem, så stemningen var god 
fra start af. 
Formanden bød velkommen til festen, og 
pludselig hørtes i det fjerne smukke, kla-
re pigestemmer. Snakken i festlokalet for-
stummede.
 
”Nu bæres lyset frem
stolt på din krone
rundt om i hus og hjem
sangen skal tone
nu på Lucia-dag
hilser vort vennelag
Santa Lucia, Santa Lucia ………….

Overraskelsen ved dette års julefest sørge-
de Lucia-pigerne fra Gelsted Skole for un-
der ledelse af Marianne Carlsson. En dejlig 
oplevelse at høre de dygtige piger synge 
Lucia-sangen og et par julesalmer. 
Menuen stod Hanne Hviid for. Det var en 
traditionel julefrokost med det hele, og der 
var selvfølgelig mandelgaver til de heldige 
mandelfindere. 
Alle deltagere fik en kalender samt en jule-
gave. I år var julegaven et indkøbsnet, som 
kan foldes helt sammen, så det snildt kan 
ligge i lommen. Nettet er sort med senior-
klubbens logo i grønt.

Vinterfesten 
Den blev afholdt den 26. februar 2020 med 
83 deltagere. 
Menuen stod Anja fra Fjelsted Forsam-
lingshus for. Det var rigtig god mad, som 
blev rost meget, og der var rigeligt af det 
hele, så plejecenteret fik glæde af æblekage 
i stride strømme. 
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. Anden afdeling af un-
derholdningen fortsatte i samme spor – dog 
med endnu mere inddragelse af publikum. 
Der var rigtig fin stemning, og Birgit spot-
tede indtil flere potentielle sangere, så det 
var jo dejligt. Tak til Birgit og Per for en 
fantastisk god underholdning. De var su-
pergode til at få kontakt til publikum.

Påskefesten den 22. april 2020 måtte vi des-
værre aflyse
Grillfesten den 19. juni 2020 måtte vi  
desværre også aflyse

Busture: 
Bustur til Digegrevens Gård i Ballum ons-
dag den 4. december 2019
Den årlige juletur gik i år med Svend Am-
lund til Digegrevens Gård i Ballum. Først 
klarede vi grænsehandel med kaos og cho-
kolade ved Sønder Løgum, dernæst gik 
turen videre ud i de meget lave områder. 
Her var vi helt omgivet af de smukke, lave, 
grønne enge med de græssende velnærede 
får. Området har et rigt fugleliv – således 
ses havørnen som en hyppig gæst.
Digegreven, Christian Lorenzen tog imod 
os uden for gården og førte os over i den 
store lade, hvor vi fik en kort fortælling om 
stedet. Derefter gik vi over i spisesalen og 
fik en god middag. Efter middagen blev vi 
vist rundt i stuehuset med de 5 hyggelige 
værelser – hvoraf det ene havde en flot him-
melseng. Stuerne, biblioteket – ja, selv køk-
kenet var holdt i gammel stil. 
I dag bruges den firlængede, stråtækte 
slægtsgård som ”bed and breakfast”. 
Efter middagen fik vi en lokal guide med 
bussen, og han fortalte meget engageret om 
leveforhold i marsken for dyr og menne-
sker. 

Bustur til Christiansborg den 15. maj 2020 
måtte desværre også aflyses.

De aktive: 
De aktive arrangerede en tur til Gyldensten 
Gods den 16. oktober 2019.
15 seje vandhunde trodsede vejret og kørte 
til Gyldensten Gods for at høre om deres 
produktion af løg og græskar. Guiden Lars 
fortalte på en levende, humoristisk og vi-
dende måde om produktion af løg og græs-
kar. Madpakker blev nydt i kantinen.
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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

De aktive arrangerede også en togtur til Ti-
dens Samling i Odense den 25. marts 2020, 
men den måtte desværre aflyses.

IT-undervisning:
Der har i vinterens løb været afholdt IT-un-
dervisning med et deltagerantal på 11 pr. 
gang ud af de 14, der i alt var tilmeldt. Un-
dervisningen stod Aage Scheel Hansen for, 
og det gik rigtig godt. 

Arbejdet med hjemmesiden har Aage Sche-
el Hansen klaret i fin stil. 
Fra juni 2020 har Peter Svensson stået for 
hjemmesiden.

Badmintonsæsonen begyndte den 28. 
august 2019 og sluttede den 6. marts 2020 
med et deltagerantal på 16 til 24 personer. 
Antal tilmeldte var 24 personer
NU er spillerne i fuld gang i Gelsted  
Hallen kl. 9 til 10 hver fredag.

Først skal der lyde en tak til jer alle, fordi 
I bakker så talstærkt op omkring Gelsted 
Seniorklub – uden jer var der ingen klub.
Tak til Gelsted Borgerforening og Gen-
brugsbutikken for det gode samarbejde.

Tak til mandagsholdet. Det er en fornøjelse 
at se, at alle de gamle drenge sørger for: 
- at ukrudt er fjernet
- at stierne er slået
- at der er malet og ryddet op
Ja i det hele taget sørger de for, at Holme-
gåden er et pænt samlingspunkt for os alle. 
I udfører et stort stykke arbejde for Borger-
foreningen og betaler dermed huslejen. 

Tak til tirsdagsholdet, som gør en stor ind-
sats for genbrugsbutikken. Arbejdet omfat-
ter fx:
- at male borde, døre, udhæng, rækværker 
og vinduer 
- at plante og vande blomster, feje og rydde 
op og fjerne ukrudt
- løbende vedligehold
Alt dette fantastiske arbejde veksles til kon-
tanter

Tak til Aage Scheel Hansen for det flotte, 
kreative og hurtige arbejde med hjemmesi-
den fra den 8. april. Siden er altid ført ajour. 
Også tak for den inspirerende IT-undervis-
ning.

Tak til Anne Grethe for musikken om ons-
dagen og til nogle af vores fester. Stemnin-
gen løftes markant med musikken.

Tak til dem, der yder en indsats i Genbrugs-
butikken.

Tak til dem, der har hjulpet til med rengø-
ring.
Tak til alle hjælperne og kagebagerne til 
Gelsted Marked.

Hvis nogen skulle være glemt, så tak til alle 
jer, der hjælper til med fx oprydning, små-
kagebagning mm.

Sidst men ikke mindst tak til min bestyrel-
se for samarbejdet 

Bente Davidsen
Formand for Gelsted Seniorklub
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Climate Partner
Certified

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

Afd. Odense
Bladstrupvej 9 B
5270 Odense N

Afd. Vestfyn
Hygindvej 15
5592 Ejby

Hauge Energi og Bosch
gaskedler – Et sikkert valg!

www.Haugeenergi.dk

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

Climate Partner
Certified

Kontakt Hauge Energi for
et uforpligtende tilbud på
tlf.: 6596 7715
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5270 Odense N
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Afd. Odense
Bladstrupvej 9 B
5270 Odense N
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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

Langelandsvej 6, 5500 Middelfart
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Gelsted Mose 2, 5591 Gelsted
www.rosenkjaer-vvs.dk

BESØG VORES STORE BADUDSTILLING 
PÅ HINDSGAVL ALLÉ 2 I MIDDELFART

Tlf. 64 49 22 99

Pizzaria 
Valentino

Søndergade 3 
Gelsted

Tlf.: 64491333
Dagligt åbent 15-21
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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

Gelstedbladet på nettet:
Find alle tidligere udgivelser på 

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

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  
Pensionistforening
Fra september til maj har vi klubdag på 
plejehjemmet tirsdag - i lige uger - fra 
kl. 14.00 til kl. 16.30. Vel mødt.
www.wix.com/gelsted/pensionist

Gelsted Folkedansere
Vi danser på Gelsted Skole, fra sept. til 
april, onsdage kl. 19.15 til 21.45. 
Kom og prøv om det er noget for dig.
Husk kaffekurven! 
www.gelstedfolkedans.dk

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

Gelsted Krolf Klub
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 Seniorklub sommerhilsen

Carl Hansen

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

GELSTED BLADET

NR. 3

31. ÅRGANG

August 2020

GELSTED  

i fuldt flor

Shelter
Kvindefodbold

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

GELSTED BLADET
NR. 4

31. ÅRGANG

Oktober 2020

Sommerfugleambassadør

Ny motorikbane ved Gelsted Skoles SFO

FGH

Sognekonge

Syng sammen

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

GELSTED BLADET

NR. 6

31. ÅRGANG

Februar 2020

Borgmesteren 
klipper snoren

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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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

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

Generalforsamling GELSTED BLADET
Der indkaldes til ordinær generalforsamling 

Torsdag, den 22. april 2021 
Information om tidspunkt og sted 
kommer i næste nummer af Gelsted Bladet.

Dagsorden ifølge 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

GENERALFORSAMLING APRIL

22.


