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Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i 
Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby, 
m.fl.

Layout og tryk
Deslers Grafisk Hus  
Tlf.  64 71 48 09

Artikler til bladet
Alle artikler, meddelelser,  
m.m. bedes sendt til 
post@gelstedbladet.dk

Bestyrelsen
Birte Bramsen
Næstformand ...................................... Tlf. 61 99 63 14

Charlotte Føns Rasmussen  
Sekretær ................................................ Tlf. 30 22 03 15

Gunvor Schmidt
Kasserer................................................. Tlf. 26 19 18 51

Torben Pihl Jensen
Bestyrelsesmedlem ............................ Tlf. 30 66 79 68

Rune Schmidt
Suppleant ............................................. Tlf. 61 61 79 23

Ann-Britt Larsen
Suppleant ............................................. Tlf. 27 15 61 25

Deadline næste nummer
Fredag den 7. maj 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

A
P

S

BRÆNDSEL . STRØELSE . DYREFODER . HUS & HAVE

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

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

Indhold

Gelsted Stationsforening er nu blevet stiftet .............................................................. 4

Velkommen til 18 nye førskolebørn på Gelsted Skole ............................................... 6

Nyt fra Gelsted Vand  ................................................................................................. 8

Nyt fra GG&IF’s Sponsorudvalg ............................................................................. 16

Forårshilsen fra Gymnastikudvalget ........................................................................ 17

Ordinær generalforsamling ...................................................................................... 17

Leg og læring på Gelsted Skole ................................................................................ 18

Forfatter barsler med bog om Marie og August Krogh ........................................... 20

Send din historie  
eller billeder til  

post@gelstedbladet.dk
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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

Lungeskovve j 27 
5591 Gelsted  

Eik-ts@hotmail.com
CVR nr 33898924

BRAMSENS  
HAVESERVICE
• Græsslåning
• Klipning af hæk
• Træfældning
• Snerydning
 ... og meget mere

Ring og lad os snakke om hvad du 
har brug for hjælp til tlf. 21 95 54 83  
Havehilsner Martin

Gelsted Stationsforening er nu blevet stiftet 
På Banevolden 4 ligger Gelsted Station. 
Det er efterhånden en forhutlet og tilgroet 
bygning, der mest af alt skriger på hjælp 
og opmærksomhed. Men det er også en 
smuk bygning. Stationen er tegnet af 
Heinrich Wenck, som var chefarkitekt og 
også tegnede Nørre Aaby Station, Bred 
Station og den gamle Odense Station (der 
i dag er nedrevet). Gelsted Station blev 
ifølge danskejernbaner.dk opført i 1865. 

Hvis du er heldig, ser du en salamander løbe 
ind under en dør. Men derudover står stati-
onen hen i ensomhed. Alene, tom og kold. 

Men forhåbentlig ikke meget længere! Den 
18. februar stiftede vi nemlig Gelsted Stati-
onsforening, der har til formål at; ”... bruge 
Gelsted Station som et fællesskabende rum 
i Gelsted. Gelsted Stationsforening arbej-
der ydermere for, at stationens lokaler skal 
bruges til formål, der bidrager alle brugere. 
Ligeledes er formålet med foreningen at bi-
drage til byens kulturliv i samarbejde med 
både Middelfart kommune og Gelsteds øv-
rige foreninger, ligesom det er foreningens 
formål at bevare stationen – både indven-
digt og udvendigt”. 

Det første, der skal gøres på stationen, er at 
få ordnet dens ydre, så bygningen er både 
sikker, tør og pæn igen. Først derefter kan 
vi begynde at renovere stationens indre – og 
til sidst kan vi så begynde at fylde den med 
alle de drømme, tanker og visioner, vi har 
for stationen. En frivillig drevet café? Må-
ske et børne- og ungeområde? Og måske et 
månedligt grøntmarked? 

Men inden vi når dertil, skal vi allerførst 
have opkøbt stationen og til det, skal vi bru-

ge midler. Den første opgave på dagsorde-
nen er derfor at søge fondsmidler, så vi kan 
opkøbe stationen. 

Som du nok kan læse, er der nok at tage fat 
på. Det er en kæmpe opgave. Men hvis ikke 
vi påtager os den, bliver konsekvensen des-
værre, at stationen bliver nedrevet – og det 
må simpelthen ikke ske! 

Derfor skal vi bruge al den hjælp, vi kan få! 
Vi skal bruge folk til at hjælpe med fonds-
ansøgninger og projektbeskrivelser, vi skal 
bruge medlemmer, og vi skal bruge frivil-
lige. 

Lyder projektet som noget for dig? 

Så hører vi meget gerne fra dig: Skriv en 
mail til kontakt@gelstedstation.dk eller 
tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.gel-

stedstation.dk. På vores hjemmeside kan 
du også læse mere om projektet, stationens 
historie og meget mere. Det er også her, der 
snart vil være mulighed for at blive betalen-
de medlem af foreningen. Vi glæder os til at 
høre fra dig! 

Mange hilsner 
Gelsted Stationsforenings bestyrelse

Mathias Magnussen Thorsson
Formand
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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 www.bramsenblomsterogrens.dk

Nørregade 15, 5592 Ejby 
Tlf. 64 46 12 56

Blomster og buketter  
 til hverdag og fest.

Smukt begravelsesbinderi.
Vask og rens af tekstiler.
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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

Velkommen til 18 nye førskolebørn på Gelsted Skole
Mandag den 1. marts havde 18 små nye 
forventningsfulde førskolebørn første 
skoledag på Gelsted Skole.

Det er en stor dag, når de mindste elever 
til den kommende 0. klasse starter i skole. 
I den glidende overgang fra Børnehus til 
skole bliver de gradvist ført ind i skolever-
denen. I Børnehuset har de i storegruppen 
leget og arbejdet med aktiviteter, der har 
givet dem kompetencer til at starte i skole. 

Der er et tæt samarbejde mellem Børnehus 
og skole, der begge er en del af Gelsted Bør-
neunivers. Siden efteråret har to pædagoger 
fra skolen været en del af børnenes hverdag 
i Børnehuset, og en pædagog fra Børnehu-
set følger med børnene over i skolen indtil 
sommerferien.  På den måde sikres det, at 
der altid er kendte ansigter til stede, og at 
overgangen fra Børnehus til skole bliver 
tryg for både børn og forældre.

I år var det på grund af coronarestriktioner-
ne ikke muligt at modtage børnene og deres 
forældre i en samlet gruppe. Så hvert barn 
havde fået et ankomsttidspunkt, så der var 
god tid til at tage imod og komme godt i 
gang med dagen. Der var sørget for en fest-
lig velkomst med flag, balloner og en vel-
komstportal, og der var T-shirt til alle med 
navn og logo på.

Dagen gik rigtig godt, og det var nogle gla-
de men trætte børn, der blev afhentet om 
eftermiddagen.

Janne Bredgaard Madsen

Velkomstportal, der med fest og farver transformerede børnehavebørnene til skolebørn 
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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

Første skoledag på Gelsted Skole

Kendte voksne tager imod børn og forældre
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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

Nyt fra Gelsted Vand 
Bestyrelsen har besluttet at udskyde 
årets generalforsamling indtil videre. 
Der vil blive indkaldt til generalforsam-
ling snarest efter, det bliver tilladt at mø-
des i større forsamlinger. 

Det planlagte vandværk vil blive bygget 
ved siden af det eksisterende værk på Grøn-
negade. Vi afventer godkendelse af en lo-
kalplan for området, inden vi kan gå i gang. 
Lokalplanen kommer i høring her i foråret. 
 
 

Samtidig med planlæggelsen af det nye 
vandværk er vi i fuld gang med både ud-
skiftning og nedlæggelse af nye forsynings-
ledninger. Der vil derfor her i foråret blive 
gravet og lagt nye og større rør ned rundt 
omkring i byen, specielt fra Markedsplad-
sen og ud ad Hylkedamvej. 

Venlig hilsen Gelsted Vand
John Trædholm
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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
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www.energifyn.dk
LUNGE, GELSTED OG LUNGHØJ 

ANTENNEFORENING

DANMARKS 
BEDSTE 
INTERNET

* Kilde: Loyalty Group BrancheIndexTM 2018

FIBERFORDELE TIL ALLE MEDLEMMER

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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Forvirrede tanker om forår og liv 
- og måske lidt om Påske 
Kim Jacobsen/ pt. sognepræst ved Tanderup 
og Gelsted kirker 

 

Udenfor mit vindue kan jeg se et gult tag. Helt 

deroppe på tagryggen sidder et par måger. De 

sidder med afstand, som man skal gøre i disse 

tider, de ordner deres fjer, ryster vinger og ser 

ud over verden. Lyset er ved at bryde frem. 

Det skarpe blå morgenlys fortæller, at en ny 

dag er ved at bryde frem. En ny dag med nye 

opgaver, nye muligheder og nyt liv der skal 

leves. En ny dag. Egentlig synes jeg at ordene 

lyder forjættende. Der er noget absolut 

livgivende ved de få ord – en ny dag. En 

forårsdag. Jeg har netop hørt – og har du ikke 

hørt Sissel Kyrkjebøe synge Sebastians tekst 

”Vårvise” må du straks høre den. Det er en 

kærlighedssang – måske, men også en sang til 

livet og til det gryende forår. En klokkeklar 

stemme formulerer ordene i en fin melodi, der 

skaber denne både forventningsfulde og 

melankolske stemning.  

Næsten drømmeagtige er ordene: 

”Sangen om sol og syrener 

Våren i eksplosion 

Alt hvad som lever og forener 

Os i en egen komposition 

 

Gi mig kun en sang 

Så ingen vinter går  

uden at den minder os om  

hvor dejligt det var” 

 

”Giv mig kun en sang” synges der til den 

elskede, men således kunne vi som 

mennesker måske tænke eller synge til livet. 

Ikke store og forkromede ønsker, men et 
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ønske om at se og opleve - i livet og på egen 

krop – ”alt hvad som lever og forener, os i en 

egen komposition”. 

En ny dag. En forårsdag. En solstråle. Et par 

måger på taget. Livet kommer os i møde og 

med forårets komme mærker vi det - helt ind 

i de forfrosne knogler. Vi bevæger os friere. Vi 

smiler ved os selv og til hinanden. 

Midt ind i en tid, hvor en snedyne og frost 

lagde sig over os, og hvor en usynlig virus har 

skabt en utryg og samtidig utålmodig 

stemning blandt mennesker, må vi glæde os – 

vi skal ikke – men vi må, vi har lov til, vi kan 

glæde os over lysets tilbagekomst. Det er som 

om, livet vender tilbage nu med forårets 

komme. Der bliver igen tid til en sang om sol 

og syrener. Vi kan igen se og opleve våren i 

eksplosion og vi fornemmer med lysets 

komme – at ”alt hvad som lever, forener os i 

en egen komposition”. Det er livets 

tilbagekomst, sådan føles det efter en lang 

vinter. Vintergækker, Erantis og Krokus 

omfavner os og knopper på træer og buske 

hvisker næsten til os, det er endnu ikke – men 

snart. 

 

Livet opstår. Livet vinder over mørke og frost.   

Det er kirkens budskab hver eneste påske. Vi 

hører den forunderlige, uforståelige beretning 

om et menneske der døde (for os), der 

overvandt døden (for os), der dermed gav os 

livet tilbage. En tom grav fortæller os, at det 

er ikke inde fra graven, der kaldes, men ude 

fra livet. Det er ude fra livet, der kaldes på os. 

Piet Hein skriver et sted – ”Den Guds klarsyn 

falder på, ser det store i det små”. Det var 

måske det mågerne mindede mig om. Eller 

solstrålen. Eller Sissel Kyrkjebøe stemme. Eller 

tanken om, det snart er forår. 

Og et par verslinjer faldt mig ind – de lyder lidt 

omskrevne:  

Gak ud min sjæl betragt med flid, i denne 

skønne (forårs-)tid Guds underfulde gaver. 
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Læs mere: 

gelstedbladet.dk

 
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

Graver ved Tanderup og Gelsted 
Kirker: 
Da Jørgen har valgt at stoppe, vil vi gerne 

takke ham for hans tid!  

Jørgen kom til Tanderup kirke 1. juli 2010 som 

vikar. Cirka et halvt år efter blev han fastansat. 

Nogle år senere fik han også Gelsted kirkegård 

med og blev ledende graver for begge 

kirkegårde. 

Jørgen har i hele perioden været en 

omsorgsfuld person, og han har varetaget 

arbejdet på kirkegårdene såvel som i kirkerne 

med største omhu og flid. Jørgen er meget 

vellidt af både menighedsråd, personale, 

kirkegængere og folk som kommer på 

kirkegårdene. 

Jørgen er en person, man altid kan regne med. 

Han står altid til tjeneste og er altid glad og 

smilende. I de knap 11 år han har været 

graver, er der sket en del. I Tanderup har vi 

fået kalket kirken indvendig samt fået orgelet 

renset.  Det seneste, han har været med til, er 

renoveringen af Sognegården i Tanderup. I 

Gelsted har det mest været på kirkegården, 

han har sat sit præg, ligesom han har lavet 

bedre graverfaciliteter. Når Jørgen stopper pr. 

31. marts, har han desuden lige sørget for at 

lære vores nye graver op. 

Vores nye graver, Heidi B.Schøsler-Pedersen, 

blev ansat 1. august 2020 som 

gravermedhjælper med henblik på at 

overtage graverstillingen, når Jørgen 

stoppede. Hun bliver ledende graver ved 

begge kirkegårde. 

Heidi er også en smilende, glad og flittig 

person, som mange nok allerede har stiftet 

bekendtskab med.  

Derfor skal der lyde en stor velkomst til Heidi, 

og en meget stor tak til dig, Jørgen, for den tid 

du har været her.

Fra kirkebøgerne: 
Døbte i Tanderup Kirke: 

28. februar: Alberte Rafia Lundskov Nielsen,  Ejby. 

Døde i Tanderup Sogn: 

21/1 – Karsten Reinikka Jørgensen,  Ejby. 

Døbte I Gelsted Kirke: 

9. januar:  Elisa Mille Ingildsen, Gelsted. 

Døde i Gelsted Sogn: 

31. december – Jakob Moesgaard Witthøft, Gelsted 

3. januar – Magdalene Jørgensen, Gelsted. 

10. januar – Rasmus Greve, Gelsted. 

12. januar – Helle Lindholm Pedersen, Gelsted. 

14. januar – Flemming Hansen, Gelsted. 

19. januar – Holger Pedersen, Gelsted. 

3. februar – Karen Hansen, Søndersø. 

9. februar – Karen Lisbeth Wichelsøe Sørensen, Gelsted. 

12. februar – Rasmus Henning Rasmussen, Gelsted. 

21. februar – Ruth Christensen, Gelsted. 

25. februar – Lone Schou Hansen, Gelsted. 
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- Cakevision -
Det søde køkken

 

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

 

 

FORÅRET OG SOMMEREN, 2021 
 MARTS  GELSTED TANDERUP 
9 7. 3.s.i.fasten --- 11:00 
10 14. Midfaste 11:00 --- 
11 21. M.bebudelse 9:00   LAH --- 
12 28 Palmesøndag --- 11:00 
 APRIL  GELSTED TANDERUP 
13 To  1. Skærtorsdag 16:00 14.00 
13 Fr  2. Langfredag 9:00 11:00 
13 Sø  4. Påskedag 11:00 9:00 
14 Ma  5. 2.påskedag 9:00   JT --- 
14 Sø  11. 1.s.e.påske --- 11:00 
15 Sø 18. 2.s.e.påske 9:00 --- 
16 Sø  25. 3.s.e.påske 11.00 --- 
17 Fr  30. Bededag --- 11:00 
 MAJ  GELSTED TANDERUP 
17 Sø  2. 4.s.e.påske ---- 9.00 
18 Sø  9. 5.s.e.påske 11.00 ---- 
19 To  13 Kr.Himmelfart Fælles i Tanderup, alle 

8 sogne 
14.00 

19 Sø  16 6.s.e.påske ---- 11.00 
20 Sø  23 Pinsedag 11.00 --- 
21 Ma  24 2.pinsedag --- 11.00 
21 Sø  30 Trinitatis 9.00   LAH --- 
 JUNI  GELSTED TANDERUP 
22  6.  1.s.e.trinitatis --- 9.00 
23 13. 2.s.e.trinitatis 11.00 --- 
24 20. 3.s.e.trinitatis --- 9.00  LAH 
25 27. 4.s.e.trinitatis 9.00 --- 
 JULI    
26 4. 5.s.e.trinitatis 11.00 ----- 
27 11. 6.s.e.trinitatis ---- 11.00 
28 18 7.s.e.trinitatis 9.00 --- 
29 25 8.s.e.trinitatis --- 9.00 
 AUGUST  GELSTED TANDERUP 
30 1. 9.s.e.trinitatis --- 11.00 
31 8. 10.s.e.trinitatis 11.00 --- 
32 15 11.s.e.trinitatis --- 11.00 
33 22. 12.s.e.trinitatis 11.00 --- 
 28. Lørdag   
34 29. 13.s.e.trinitatis Konfm. 10 og 12 --- 
 SEPTEMBER  GELSTED TANDERUP 
35 5.  Konfm. 12 Konfm. 10 
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Gl. Odensevej 3 · 5591 Gelsted
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Motionscenter i Gelsted-Hallen 
Se mere på: www.eikmotion.dk EIK Motion

Nyt fra GG&IF’s Sponsorudvalg
Gelsted Gymnastik og Idrætsforening 
har altid været utrolig glad for den op-
bakning, vi har fået fra sponsorerne. 
Uden den støtte ville det være umuligt 
at føre vores ambition, som er, at skabe 
de bedste træningsmuligheder til gavn 
og glæde for alle vore medlemmer, ud 
i livet.

Hidtil har vi stort set spurgt om støtte 
fra gang til gang samt haft nogle få faste 
sponsorer. Som noget nyt har vi forsøgt 
at skabe en overordnet sponsorstrategi, 
hvor vi sætter tingene i system. Grunde-
ne til, at vi nu gør dette, er mange. Den 
vigtigste er, at vi så har mulighed for at 
synliggøre vore sponsorer, så alle kan se, 
at de støtter os, og de får anerkendelse for 
deres støtte til os.

Derudover håber vi selvfølgelig også på, 
at vi ved at lave en sponsoraftale med 
de enkelte firmaer, kan få glæde af de-
res støtte og sponsorater mange år frem. 
For os er en af de helt store fordele ved 
faste sponsorater, at vi lettere kan bereg-
ne f.eks. hvor mange fodbolde eller træ-
ningsmadrasser, vi har mulighed for at 
indkøbe.

Første del af den nye synliggørelse blev 
effektueret sidste weekend i februar, hvor 
vores flotte nye sponsortavler blev op-
hængt i Gelsted Hallen. Noget vi faktisk 
er utroligt stolte af, fordi lige netop dette 
er noget hallen manglede.

Men arbejdet fortsætter, og kommende 
opgaver står allerede for døren. Vi skal 
som det næste bl.a. have udskiftet nog-

le af bannerreklamerne på fodboldbanen 
samt opsat nye. Udover dette har vi også 
fået lavet sponsortavler, der bliver opsat 
på klubhuset.

Vi har efter bedste evne forsøgt at nå 
ud til alle virksomheder i lokalområdet. 
Skulle vi alligevel, meget mod vores vil-
je, have overset en enkelt virksomhed, er 
I meget velkomne til at kontakte Spon-
sorudvalget i GG&IF, da der selvfølgelig 
stadig er ledige pladser på sponsortavlen.
 
Tusind tak til alle Jer som bakker os op, 
og tak for støtten!

På vegne af GG&IF - Sponsorudvalget
Jesper Rosenkjær Nielsen
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Gymnastik

Bedemand Brink
ved Peter Brink

Sønder ade 33

Forårshilsen fra Gymnastikudvalget
Endnu en trist og anderledes gymnastik-
sæson lakker mod enden. 

Lige så glade vi var for at kunne påbegynde 
gymnastikken igen efter sommerferien – 
lige så triste var vi, da træningen atter luk-
kede ned før jul. Vi venter nu i spænding på, 
hvad retningslinjerne i den nærmeste frem-
tid bringer af muligheder for atter at kunne 
dyrke motion og gymnastik sammen i Gel-
sted igen. Vi forsøger at holde os opdateret 
på retningslinjer og muligheder og vil natur-
ligvis melde ud, når vi ved mere. 

Skulle vi nu være så heldige, at der senere 

på foråret bliver åbnet op for indendørs træ-
ning, arbejder vi på, at forlænge sæsonen og 
tilbyde gymnastik frem til sommerferien. 
Information herom deles på Facebook og på 
foreningens hjemmeside, www.ggif-fyn.dk.

Der skal ikke være tvivl om, vi gerne vil i 
gang igen og tilbyde gymnaster mulighed 
for træning under de rammer og vilkår, der 
er mulige. Trænerne savner deres gymna-
ster, og vi savner alle liv i hallen og salen. 

Vi sætter pris på alle vores medlemmer og 
håber at se jer alle, og også gerne nye med-
lemmer, når vi forhåbentlig kan åbne til en 

ny sæson. Gymnastikudvalget vil som kom-
pensation for den aflyste træning forsøde 
den triste sæson med en lille påskegave til 
alle gymnaster. Vi har i samarbejde med 
Cake Vision fået lavet påskeæg til alle vo-
res medlemmer. Disse vil blive delt ud inden 
påske. Mere herom på Facebook og vores 
hjemmeside. Tusind tak for hjælpen til Cake 
Vision. Dejligt med lokal opbakning og lo-
kale butikker. Dette støtter vi gerne. 

Godt forår til jer alle. 
Mikkel Rasmussen

Ordinær generalforsamling
Gelsted Gymnastik- & Idrætsforening 
afholder Ordinær generalforsamling
onsdag den 28. april 2021 kl. 19:00
i Klubhuset, Sportsvænget 5, 
5591 Gelsted

Pga. COVID-19 restriktionerne har be-
styrelsen vedtaget at udsætte general-
forsamlingen, som ellers, ifølge vedtæg-
terne, skal afholdes inden udgangen af 
marts måned. 

Hvis generalforsamlingen stadig ikke 
kan afholdes ift. COVID-19 restrikti-

onerne på den planlagte dato, følger ny 
dato. Dette annonceres på Facebook og 
foreningens hjemmeside. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Indkomne forslag skal være formanden i 
hænde senest 3 dage før generalforsam-
lingen. 

Mød op og hør lidt om, hvordan det går i 
foreningen. Det er ganske uforpligtende 
– du risikerer ikke at blive pålagt frivil-
ligt arbejde eller en bestyrelsespost, fordi 
du møder op. Vi vil bare gerne se dig. 

Foreningen er vært med kaffe og kage.
Vel mødt 

På bestyrelsens vegne
Sanne Enggaard Pedersen, næstformand
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Leg og læring på Gelsted Skole
Fra juleferien og frem til uge 6 var 0. 
klasse hjemsendt på grund af nedluk-
ning lige som alle andre skolebørn. 
Børnene har savnet skolen, deres kam-
merater og lærere, så det er glade og 
forventningsfulde elever, der møder op 
på skolen til undervisning. Lærerne 
står klar til at tage imod med masser af 
spændende undervisning.

I matematik arbejder børnene med figurer 
ved at bygge med figurbrikker. De under-
søger, hvordan flere af en figur kan blive til 
en anden figur. De bygger figurpulsespil 
og laver ”kunstværker” med figurer. Der 

bliver også lavet figurer med elastikker på 
sømbræt, og børnene er på figur-jagt efter 
figurer, der er sat op i de tre klasseværelser. 
Der er også opgaver med at sortere bunker 
og mængder til det rette tal, og forløbet 
bliver afsluttet med et Plus-stafet-løb. 

I dansk arbejder børnene med med et for-
løb, der hedder ”Den utrolige historie om 
den kæmpestore pære”. Med udgangs-
punkt i Jakob Martin Strids børnebog med 
samme navn fremstiller eleverne pærefor-
mede foldebøger. Historien handler om to 
bedste venner, og derfor er eleverne også 
i gang med at lave deres helt egen ven-

nebog. Efter at have set filmen i klassen 
vil de snakke om personkarakteristik, og 
hvilken rolle personerne har i historien.

Eleverne er glade og motiverede for de op-
gaver, der bliver stillet, og det er helt tyde-
ligt, at de nyder at være sammen i skolen 
igen.

Janne Bredgaard Madsen

Arbejde med ”Den utrolige 
historie om den kæmpestore 
pære”
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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

Arbejde med figurer og mængder i matematik
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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

Forfatter barsler med bog  
om Marie og August Krogh
Forfatter Hanne Sindbæk barsler med 
en bog, der skildrer Marie og August 
Kroghs livshistorie.

Brendeløkke indeholder mange spæn-
dende historier knyttet til lokalområdet. 
Historien om Ingers far, dyrlæge Hans 
Kjeld Duus Hansen og hendes onkel 
Lorens Duus Hansen blev fortalt i Ejby 
Kommunes Lokalhistoriske arkiv og 
støtteforenings årshæfte. 

En gren af Duus Hansens familien kan 
ligeledes føres tilbage til Vosegård i 
Eskørgyden, hvor Marie Krogh blev 
født i 1874. Marie blev gift med August 
Krogh og sammen lagde de grunden til 
Novo Nordisk. (Læs en bid af historien 
på husby-tanderup.dk).

Forfatter Hanne Sindbæk besøgte ons-
dag eftermiddag først i marts Inger Duus 
Nielsen sammen med arkivet. Historier 
i lange baner tryllebandt ”kaffeselska-
bet”. Udover at have læst, hvad der er at 
læse om Marie og August Krogh, havde 
Hanne Sindbæk sammen med Hans Jen-
sen fra lokalarkivet gennemtrawlet alt, 
hvad de har af informationer der. Jeg er 
helt sikker på, at Hanne fik en masse in-
spiration med hjem til at binde det store 
puslespil sammen.

Forfatter Hanne Sindbæk er 59 år, ud-
dannet journalist, og har i mange år 
beskæftiget sig med dansk erhvervsliv. 
Hun debuterede i 2009 med Tyren, Bjør-
nen og Banken, som skildrer Saxobank. 

Hendes seneste udgivelse ”De renfær-
dige – fortællingen om Novo Nordisk” 
udkom i 2019. Det var her, at Hanne blev 
opmærksom på den store ufortalte histo-
rie, nemlig en dobbeltbiografi om Marie 
og August Krogh, der den 12. december 
1922 gik i land fra Amerikafærgen med 
opskriften til det nye mirakelmiddel – 
insulin - i kufferten. Det er det, bogen 
skal handle om. 

Novo Nordisk er i dag Skandinaviens 
mest værdifulde selskab; mere værdi-
fuldt end A.P. Møller – Mærsk, Carls-
berg, Danske Bank, Lundbeck, Vestas 
og Coloplast – tilsammen! 
Endnu et spændende kapitel fra fortiden 
i vores lokalområde dukker frem med 
denne bog, der er støttet af Novo Nor-
disk Fonden og udkommer netop på 100 
års dagen, den 12. december 2022.

Er der nogen af jer, der ligger inde med 
historier eller fotos relateret til Marie 
Krogh og Vosegård, er Hanne Sindbæk 
meget interesseret. Hun kan kontaktes 
på hanne@sindbaek.com

Ole V. Larsen, Håre

Inger & Hanne
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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
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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 i foreningen 

Torsdag, den 22. april 2021 
kl. 19.00 på Holmegården.
 
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.


