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sker hos jer lidt ud i fremtiden, bringer vi 
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må meget gerne medsende billeder fra 
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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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pålægsfade og lækkert kød
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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
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Længere græs og mere liv i Gelsted Børneunivers
Gelsted Børneunivers vil gerne give mere 
plads til flere dyre- og plantearter. 

Derfor får græsset lov til at gro på udvalg-
te steder, så blomsterne får mulighed for at 
blomstre, sætte frø, sprede sig og blive tal-
rige. Nektar fra blomsterne giver føde til 
mange insekter, så derfor giver det rigtig 
god mening at lade ukrudtet blomstre. 

Gelsted Skole indleder i august et 3-årigt 
projekt, der har til formål at skabe udendørs 
læringsrum med mere biodiversitet og liv. 
Det er tanken, at børnene skal inddrages i 
projektet, og at de igennem leg og læring 
kan gå på opdagelse efter planter og insek-
ter på skolens grønne områder. De skal på 
egen hånd erfare, hvor vigtig det er at give 
plads til naturen. På den måde lærer børne-
ne, at selv små handlinger kan være med til 
at gøre en forskel, og at de aktivt kan være 
med til at løse nogle af verdens udfordrin-
ger.
 
Janne Bredgaard Madsen

Skilte i området fortæller, at det er vildt – 
og det er meningen

De mindste elever har tilplantet kummer 
med forskellige blomster og grønsager

Børnene elsker at gå på opdagelse efter 
planter og insekter i den høje beplantning

På SFO’ens grønne område, er der en sneglefarm

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
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Info fra Gelsted Vand
Som omtalt på vores hjemmeside gel-
stedvand.dk er vedligeholdelse af led-
ningsnettet i gang på Hylkedamvej. Dette 
udføres som led i vores infrastruktur og 
fremtidssikring. Målet er at kunne forsy-
ne industriområdet, hele vores opland og 
Ørslev By med rigeligt og godt drikke-
vand i fremtiden. Der er desuden indgået 
en aftale med Emtekær/Tanderup Vand-
værk om nødforsyning med vand. 

Samtidig udføres nogle ledningsarbejder, 
som er en del af forberedelserne til et nyt 
vandværk, der skal erstatte de 4 gamle vær-
ker (Lunghøj og Værkstedsvej syd for banen 
samt Hønnerup og Grønnegade nord for ba-

nen). Det nye og fremtidssikrede vandværk 
bliver placereret på Grønnegade, lige ved 
siden af det eksisterende vandværk.

Herfra er en ny forsyningsledning boret un-
der jernbanen og skoven og ender i en lille 
fordeler-station på markedspladsen. Stati-
onens fremtidige hovedformål vil være at 
fordele vandet ud i 3 retninger - til Lunghøj, 
Værkstedsvej og Ørslev via Hylkedamvej.

Hovedparten af den nye hovedledning 
langs Hylkedamvej bliver udført som styret 
boring for at undgå afbrydelser i vandfor-
syningen og dermed gener. Dog bliver der 
nogle få tidspunkter uden vandforsyning, 
hvor vi skal omkoble fra den gamle vand-
ledning til den nye.
Vi skal nok give besked herom i god tid.

Arbejdet med udførelse af den nye hoved-
ledning på Hylkedamvej går planmæssigt, 
således at vores Entreprenør FVLS og den-
nes underentreprenør, Munck Forsynings-
ledninger, afholder sommerferie i uge 29, 
30 og 31. Der arbejdes ikke i disse uger, og 
opgravede huller vil blive tildækket, samt 
skiltning og afspærring bliver nedtaget.

Med venlig hilsen og god sommer
Gelsted Vand

Boremaskine for styret boring.

Fordelestationen, en del af den nye 
infrastruktur.
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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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Dansktop- og evergreenshow på Gelsted Kro
I marts måned sidste år blev der afholdt  
et dansktop- og evergreenshow på  
Gelsted Kro.

Der var fuldt hus, og showet blev en kæmpe 
succes. Derfor var det meningen at afholde 
3-4 mere af slagsen, men på grund af coro-
na-smitten faldt det hele til jorden.

Nu hvor forholdene er blevet mere stabile, 
hvad smitten angår, har man valgt at genop-
tage succesen og afholde et nyt show søn-
dag den 5. september i år.

Det er eventfirmaet Konoy Music, der står 
som arrangør af begivenheden med multik-
unstneren Simon von Konoy i spidsen. Der 
er tre parter involveret i projektet: Konoy 
Music, Gelsted kro og MLTV (Middelfart 
Lokal TV).

De deltagende kunstnere vil være Annette 
Klingenberg, Mette Renbo, Søren Poulsen 
(Søren & Øer Sound Band), Vibe, Simon 
von Konoy, Gully Hanna, Claus Pries og 
Chris Hart. Sidstnævnte er konferencier.

Et dansktop- og evergreenshow er en stor 
begivenhed for mange, for det er her, du kan 
møde samt se og høre dine idoler, som i tide 
og utide optræder på den landsdækkende 
TV-kanal DK4, der sender hitlisten Dansk-
toppen hver lørdag aften.

Under showet optræder kunstnerne med 
deres populæreste hits, der weekend efter 
weekend er med til at præge lokalradioer-
nes mange hitlister. Og det er samtidig her, 
du kan få deres autografer eller købe deres 
CD’er til fornuftige priser.

Showet starter kl. 12:00 med god, varm kro-
mad og varer til kl. 18:00. Prisen er kr. 250,- 
pr. person for både mad og underholdning. 
Mere info på tlf. 5151 8762 eller E-mail: si-
monvon@mail.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!
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Den 21. august 2021 afholder vi på Gelsted Kro en kæmpe havefest kl. 17:30 – 01:00.  
 I dette tidsrum vil der være høj (men god) musik.  

Alle ansøgninger og bevillinger på plads. Med venlig hilsen Thomas Truelsen
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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

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

Beretning Gelsted Borgerforening 2020
2020 har været et meget anderledes 
år.

Ret hurtig efter generalforsamlingen i fe-
bruar 2020 blev landet ramt af en pandemi 
og lukkede ned den 11. marts. Efter andet 
pressemøde, lige inden påske, blev vi klar 
over, at forsamlingsforbuddet ville vare til 
den 31 august 2020. Det betød, at vi des-
værre var nødt til at aflyse Gelsted Marked 
2020. 

Der forestod et stort arbejde med at få fat 
i vores samarbejdspartnere for at aflyse alt 
musik, teltleje ved Ørsted Telte, toiletvog-
ne ved Godik, vagtfirma samt tivoliet. Der 
skulle sendes brev til alle hovedansvarli-
ge samt ikke mindst alle kræmmere, som 
måske skulle have penge tilbage for deres 
plads. Heldigvis valgte de fleste kræmmere 
at lade reservationen stå til 2021.
De fleste musikere valgte også at ændre 
kontrakten til 2021. Godik havde vi hel-
digvis ikke nået at indgå endelig kontrakt 
med. Ørsted telte havde vi lidt snak frem og 
tilbage med, inden vi heldigvis slap for at 
skulle betale penge til dem. Alt i alt kom vi 
forholdsvis helskindet igennem aflysningen 
af Gelsted Marked 2020.

For at sparre penge i foreningen valgte vi at 
lukke alt ned på Holmegården. Gasfyret og 
elvandvarmere blev lukket ned til minimum, 
og vi fik flere af vores serviceaftaler flyttet 
til 2021, så vi også kunne sparre penge på 
disse. Udlejning af lokalerne blev desvær-
re også aflyst pga. forsamlingsforbuddet, 
hvilket betød, at vi mistede vores indtægt på 
dette. På trods af coronarestriktioner ser det 
ud til, at vi kommer ud af 2020 med skindet 

på næsen rent økonomisk. Dette grundet de 
tiltag vi valgte at lave.  

Seniorklubben har stort set ikke været i 
gang i halvandet år. Mandagsholdet startede 
lidt op sidst på foråret 2020 men kom først 
helt i gang efter sommerferien. De har fået 
lavet rigtig meget - nyt kohus og reparation 
af det gamle, nye døre/porte og rigtig me-
get oprydning. De måtte jo desværre også 
stoppe sidst på efteråret på grund af ny ned-
lukning.

Da anden bølge af coronaen kom i løbet af 
efteråret, kunne vi heller ikke gennemføre 
vildtaften samt andre tiltag. 

Vi i bestyrelsen fik gennemført 2 ar-
bejdsweekender. Én sidst på foråret og en i 
oktober hvor vi fik lavet rigtig mange af de 
ting, vi ikke når, når der bliver holdt mar-
ked. Det var også dejligt at mødes til noget 
socialt samvær.

Først på foråret fik vi en ny tyr i besætnin-
gen. Vi havde i tiden op til fået en del død-
fødte kalve på grund af indavl. Vi byttede 
med en avler fra Barløse, så vi ikke skulle 
ud at købe en tyr og allerede i år, har vi set 
resultatet af dette med nye fine kalve.

I det tidlige forår 2021 valgte Jesper Greve 
at træde ud af bestyrelsen - stor tak til Jesper 
for hans altid gode humør og hjælpsomhed. 
Suppleant Martin Laugesen trådte ind i be-
styrelsen i stedet for.

Desværre ser 2021 også ud til, at vi ikke 
kommer til at holde marked, og vi er pt. i 
gang med at tage os af aftalerne vedr. dette.

Til sidst stor tak til bestyrelsen for, at vi 
trods alt har kunne få det til at køre med 
virtuelle møder og møder med afstand, når 
dette var muligt. Vi er alle enige om, at vi 
vender stærkt tilbage med Gelsted Marked 
2022.

Samtidig tak til alle som støtter Gelsted 
Borgerforening og bakker os op. 



www.gelstedbladet.dk

9

Nyt fra Gelsted Borgerforening
Gelsted Marked 2021
Gelsted Marked aflyst endnu engang. Det er 
rigtig ærgerligt, at vi for anden gang er nødt 
til at aflyse Gelsted Marked. Aflysningen 
sker på grund af de coronarestriktioner, der 
er gældende pr. 01.08.2021. De betyder, at 
der skal sættes hegn uden om hele pladsen, 
alle gæster skal vise coronapas ved indgan-
gen til pladsen samt forsamlingsforbuddet 
er kun på 500 personer, så vi har ikke an-
dre udveje end at aflyse. Det ville blive rig-
tigt dyrt med hegn rundt om hele pladsen 
og kræve mange vagter ved alle indgange. 

Generalforsamlingen den 31. maj 
2021 
Langt om længe fik vi afholdt Borgerfor-
eningens ordinære generalforsamling, da 
vi endelig kunne mødes mere end 10 inden-
dørs.
 
Arbejdsweekend den 4., 5. og 6. juni
I starten af juni havde vi planlagt ar-
bejdsweekend på Holmegården. 
Der blev lavet rigtig meget udendørs. Det 
var rigtig hyggeligt, at vi igen kunne mødes 
til nogen socialt samvær. Stor tak til Niels 
Jørgen for lån af maskiner.

Sankthansaften
Sankthansaften på Holmegården blev en 
rigtig god aften, som mange bakkede op om 
og kom for at se det store bål med afbræn-
ding af heksen, som var lavet af SFO’en i 
Gelsted. 
Båltalen blev holdt af den nye præst i Gel-
sted Charlotte Juul Thomsen - rigtig fin tale. 
Der var snobrød til børnene og pølser og 
brød på grillen. Tak til alle som kom for at 
bakke op, så det blev en hyggelig aften. 

Gelsted Borgerforening
Torben Pløger
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Hele Gelsted Skole i Odense ZOO
På en dejlig solrig tirsdag i juni var 
skolen lukket. 

Alle 170 børn og 21 voksne var taget på tur 
i Odense ZOO. Det er nogle år siden, skolen 
sidst har været på en fælles udflugt. Så da 
skolen modtog ekstra midler til at fremme 
elevernes trivsel efter en lang og hård pe-
riode med corona-restriktioner, var perso-

nalet enige om, at det var en rigtig god ide 
at bruge nogle af pengene på en fælles tur i 
Odense ZOO.

Det var en fantastisk dag med glade børn, 
der lærte meget om alverdens dyr. En samlet 
udflugt som denne, hvor alle på skolen del-
tager, er med til at fremme fælleskabet. Der-
for giver det ifølge skoleleder Anders Fæster 

Nielsen også rigtig god mening fremover at 
prioritere de fælles oplevelser på skolen. 
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Opgradering af vores lokale dagligvarebutik
Skiftet fra Fakta til Coop 365 forløb 
hurtigt og præcist. I løbet af to uger 
blev inventar skiftet, nye farver i både 
butik og indgangsparti, væk med de 
gule skilte og ind med få skilte i for-
årsgrønne farver. 

Personalet knoklede på og rigtig mange ti-
mer blev lagt for at sikre, at vi stod klar til 
åbning fredag den 2. juli kl. 8:00. Og det 
lykkedes – sikke et resultat der kom af de 
mange anstrengelser og lange arbejdsdage.

Åbningstaler, gaveposer og kringle.
Kl. 8:00 var pladsen foran butikken fyldt 
med forventningsfulde shoppere. Der var 
gaveposer til de første 50 kunder, der havde 
indfundet sig.

Åbningstaler samt klipning af det røde 
bånd blev veludført af borgmester Johannes 
Lundsfryd samt kædedirektør for Fakta og 
Coop 365, Thomas Nielsen.

Butikschef Nikolaj Jørgensen bød også vel-
kommen og fortalte om de nye muligheder, 
vi nu får. Flere varenumre og mere frihed til 
at lave lokale tiltag. Dernæst blev der budt 
på Coop 365 kringle, som bagermesteren 
fra Kvickly Middelfart stod og skar for. 

Dagen igennem lagde flere personer fra Co-
ops ledelse vejen forbi. Alle meget spændte 
på at se resultatet af den første Coop 365, 
der er selvstændigt ejet. 

Personalet og butiksrådet er meget glade for 
den opbakning, der var på dagen – det var 

kunder i alle aldre, der lagde vejen forbi. 
Dejligt med besøg af fremtidens kunder – 
børn og pædagoger fra vuggestuen var på 
tur og blev inviteret indenfor på kage. 

Tak fordi så mange vælger at handle lokalt – 
og husk… er der varer, du savner i butikken 
så tag kontakt til personalet. Vi vil gøre alt, 
hvad vi kan for at opfylde så mange ønsker 
som muligt. 

PVA Butiksrådet
Ann-Britt Larsen

Ny cafe åbnet tæt på Gelsted
Ny udendørs cafe i idylliske omgivel-
ser åbnede den 12. juni 2021. 

Cafeen hedder ”Cafe Eventyrhuset på 
Fyn” og adressen er Ålsbovej 29, nede i 
Ålsbo by, 5560 Aarup, tlf.: 2068 7540

Cafeen har åbent torsdag - søndag fra kl. 
12:00 – 16:00 i godt vejr.

Der serveres lette retter, kage, kaffe og is 
og ind imellem dagens menu efter hvilke 
råvarer, vi kan få friske.

Der vil ind imellem blive spillet behagelig 
stemningsfyldt musik i baggrunden.

 
Det er ægteparret Lone Djurhuus Måne 
og Hannibal Måne, der er værtspar. Vi 
havde tidligere et 5 stjernet Small Hotel i 
Ærøskøbing på Ærø, hvor vi opnåede en 
AWARD og var på Lonely Planet. Vi fik 
meget ros for vores ”kindly og lovely ser-
vice”.

Følg os på Facebook ”Cafe Eventyrhuset 
på Fyn” og www.cafeeventyrhusetpåfyn.
dk

Hjertelig velkommen alle – familier, børn 
og voksne, cyklister, vandrere og turister.

 

Med venlig hilsen
Lone Djurhuus Måne og Hannibal Måne
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Gelstedbladet på nettet:
Find alle tidligere udgivelser på gelstedbladet.dk

ÅBENT ALLE DAGE 

8.00 - 21.00
Gl. Odensevej 3 · 5591 Gelsted

 

GELSTED BLADET 
samler på 

gode historier
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Vil du konfirmeres i Tanderup eller Gelsted Kirke 2022? 
Konfirmandforberedelsen begynder i uge 43. Altså lige efter efterårsferien. 

Opstarten markeres med en festlig gudstjeneste søndag d. 31. okt. kl. 11.00 i Gelsted Kirke for konfirmander og forældre. 
Forberedelsen ligger om morgen. Og der tages højde for evt. konfirmander, der skal med tog til Nr. Aaby. Der åbnes for tilmelding til 
konfirmandforberedelse tirsdag d. 7. sep. Forældre skal logge ind med Nemid på det link, der ligger klar på kirkens hjemmeside og 
facebookside og på Folkekirken.dk. Nærmere instruktion følger på kirkens hjemmeside og Facebook ifm. tilmelding. 

Virker digital tilmelding uoverskueligt? 

Opstarten markeres med en festlig gudstjeneste søndag d. 31. okt. kl. 11.00 i Gelsted 
Kirke for konfirmander og forældre. 

Forberedelsen ligger om morgen. Og der tages højde for evt. konfirmander, der skal med 
tog til Nr. Aaby. Der åbnes for tilmelding til konfirmandforberedelse tirsdag d. 7. sep. 

Forældre skal logge ind med Nemid på det link, der ligger klar på kirkens hjemmeside og 
facebookside og på Folkekirken.dk. Nærmere instruktion følger på kirkens hjemmeside 
og Facebook ifm. tilmelding. 

Årgang 2011 fik ikke tilbudt at gå til 
minikonfirmand. 

Vi tilbyder derfor minikonfirmandfor-
beredelse til 4. klasserne fra uge 36 og 
frem til minikonfirmationen 1. søndag 
i advent. I forlængelse af minikonfir-
mandforberedelse er der mulighed for 
at gå til børnekor. Præst henter børn 
ved skolen hver gang. Nærmere infor-
mation om ugedag følger i august. (3. 
klasserne begynder efter jul og mini-
konfirmeres Palmesøndag). 

Høstgudstjeneste i Tanderup Kirke søndag d. 26. sep. kl. 17.00 

Efter den festlige markering i kirken af sommerens høst af bær, grøntsager, korn og gode sommerstunder,  
spiser vi sammen i sognehuset i Tanderup. Vil du være med, melder du til hos Mette Jørgensen: E-mail: gertjor1@gmail.com og  
telefon 24 47 90 13. Tilmelding senest mandag d. 20. sep. 2021.facebookside og på Folkekirken.dk. Nærmere instruktion følger på 
kirkens hjemmeside og Facebook ifm. tilmelding. 

KONFIRMANDTILMELDING MINI 
KONFIRMAND
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Charlotte Karlsen 
Juul Thomsen blev 
indsat den 6. juni 
Konfirmandforberedelsen begynder i 
uge 43. Altså lige efter efterårsferien. 
Søndag den 6. juni blev Charlotte Karlsen 
Juul Thomsen indsat i både Tanderup og 
Gelsted kirker ved provst, Peter Lind. Af 
begge menighedsrådene ønskes hun hjer-
teligt velkommen. Vi ser frem til det kom-
mende samarbejde mellem de to menig-
hedsråd, menighederne og hele pastoratets 
nye præst.

Tanderup menighedsråd starter 
vores nørkle- og hyggeklub op 
igen den 21. september klokken 
14:00. 

Alle er meget velkomne til at kom-
me og strikke, sy, spille kort eller 
bare snakke.

Man medbringer selv brød til den 
kaffe, menighedsrådet står for. 
Fremover bliver det tirsdag i lige 
uger kl. 14:00 hver gang.

Mange gode hilsner 
Tanderup menighedsråd.
 

Nørkle- og 
hyggeklub i 

Tanderup
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Sognecafé i  
Gelsted Sognehus 2021 genoptages 
Sognecaféen begynder igen torsdag d. 16 september efter coronanedluknin-
gen. Nye som gamle brugere af caféen  er HJERTELIGT VELKOMNE.  
Vi forsøger at køre caféen videre, som den kørte før nedlukningen.

Vi mødes klokken 10:00 i sognehuset, hvor vi får lidt at drikke. Herefter vil der være 
korte indlæg af forskellig art fra gang til gang. Vi vil være taknemlige for nye forslag.

Ca. klokken 11:30 får vi en lille lun ret, som menighedsrådet giver. Arrangementet 
slutter ca. klokken 12:00.

Ved mangel på kørelejlighed bedes du henvende dig hos Per på 29848659 så sørger vi 
for afhentning. 
 
Efterårets program 2021:
• 16. september:  Vi trænger til bare at være sammen og snakke....

• 30. september:  Emnet åbent pt.

• 14. oktober:       Emnet åbent pt.

• 28. oktober:       Emnet åbent pt.

• 11. november:    Emnet åbent pt.

• 25. november.    Juleafslutning

.................................

Vi håber at have de sidste datoer fyldt ud med indlæg inden 16. september. 
Hjemmesiden, facebook og glasskabet ved Fakta vil orientere herom.

Venlig  hilsen Hanne og Per
21848659  - 29848659

DØBTE  
Tanderup kirke:
16. maj  
Marie Nissen Kronborg
Emtekær, Ejby 
 
 

DØBTE 
Gelsted kirke:
8. maj 
Elina Rosenkjær Christiansen, 
Gelsted

8. maj 
Edith Marie Krickau Kornbeck, 
Gelsted

27. juni 
Gerda Jessen Kramer
Gelsted 
 

DØDE 
i Gelsted Sogn
7. maj 
Birte Nielsen, Gelsted

9. juni 
Lia Marie Høeg, Gelsted.

15. juni
Inga Andersen, Gelsted

21. juni 
Bodil Veng Madsen, Gelsted

 
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

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
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JULI GELSTED TANDERUP

4. 5.s.e.trinitatis 11.00 -

11. 6.s.e.trinitatis - 11.00

18. 7.s.e.trinitatis 9.00 -

25. 8.s.e.trinitatis - 9.00 MIJU
AUGUST

1. 9.s.e.trinitatis - 14.00 JCR

8. 10.s.e.trinitatis 11.00 -

15. 11.s.e.trinitatis - 11.00

22. 12.s.e.trinitatis 14.00 LAH -

28. Lørdag

29. 13.s.e.trinitatis Konfirmation 10.00 & 12.00 -
SEPT.

5. 14.s.e.trinitatis Konfirmation 12.00 Konfirmation 10.00

12. 15.s.e.trinitatis
11.00 Høstgudstjeneste 

Følg med på Facebook eller  
gelstedkirke.dk for nærmere info.

9.00

19. 16.s.e.trinitatis 9.00 JCR -

26. 17.s.e.trinitatis -

17:00 Høstgudstjeneste 
Tilmelding spisning til 

Mette Jørgensen 
gertjor1@gmail.com

M 24479013 senest d. 20. sep.21
OKT.

3. 18.s.e.trinitatis 11.00 9.00

10. 19.s.e.trinitatis - 11.00

17. 20.s.e.trinitatis 9.00 MIJU -

24. 21.s.e.trinitatis - 9.00 MIJU

31. 22.s.e.trinitatis 11:00 Opstartsgudstjeneste for 
årets konfirmander og forældre -

NOV.

7. Allehelgen 16.00 19.00

 

- Cakevision -
Det søde køkken

 

Chokolade-, dessert- og kagekurser 
info@cakevision.dk   www.cakevision.dk  
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Gelsted Seniorklub kan fejre 25 års jubilæum  
den 3. september
Festdagen bliver fredag den 8. okto-
ber.

Takket være disse prægtige mennesker er 
der jubilæum at fejre. 

Minna Hansen og Ernst Lund er heldigvis 
stadig aktive i foreningen.
     
Foreningen blev stiftet den 3. september 
1996 med følgende bestyrelse:
Jørgen Jørgensen (formand)
Minna Hansen (næstformand)
Kirstine Kock (kasserer)
Ernst Lund (bestyrelsesmedlem)
Jørgen Danny Hansen (sekretær)
Bent Mejsling (Revisor)
Frede Saabye og Svend Ø Hansen (supple-
anter)

Lokalerne blev stillet gratis til rådighed af 
Borgerforeningen, mod arbejdsydelse fra 
mandagsholdet.

Aktiviteterne i klubben: Kortspil og da-
megymnastik – senere kom der petanque på 
programmet. Desuden kørte medlemmerne 
til bowling i Assens, og Tage Hansen sørge-
de for kontakt til fiskeklubben. 

Man søgte penge til et klaver, og det betød, 
at Ellen Nielsen spillede til morgensang, 
og det gav en fin start på morgenmøderne. 
Typisk startede møderne kl. 9 og sluttede 
kl. 12. Efter morgensang var der kaffe og 
rundstykker + forskellige informationer ef-
terfulgt af kortspil mm. Busture klarede KC 
busser.
I starten havde foreningen et lokale neden-
under. Det blev løbende forbedret – nye gar-
diner, nyt gulv og gulvtæppe.

Fortsættelse følger i næste nummer.

Hilsen bestyrelsen 
for Gelsted Seniorklub

SEP.

22.
GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Gelsted Seniorklub 

onsdag den 22. september 2021 kl. 9:30

I Gelsted Seniorklubs lokaler, Holmegården, Søndergade 80, 5591 Gelsted.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning
3. Regnskab for året
4. Indkomne forslag  
 (forslag skal være indleveret til bestyrelsen   
 senest 10 dage før generalforsamlingen)
5. Valg af bestyrelse:
    På valg er:
    a Ronald Matthiasen (modtager genvalg)
    b Peter Svensson (modtager genvalg)
    c Inger Steiner (modtager ikke genvalg)
6. Valg af suppleanter:
    Der skal vælges 2 suppleanter 
7. Valg af revisor:
    På valg er: Poul Christensen
8. Valg af revisorsuppleant:
    På valg er: Tage Blond 
9. Eventuelt
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Motionscenter i Gelsted-Hallen 
Se mere på: www.eikmotion.dk EIK Motion

Familieidræt
Familieidræt er et nyt initiativ i 
GG&IF. Det er fedt at dyrke moti-
on sammen. Det er fedt at prøve nyt 
og lege. Derfor vil vi i sæsonen 21/22 
gerne invitere jer til 3 fredage.

Tanken er, at vi sammen børn og voksne 
skal prøve forskellige sportsgrene og lege 
i hallen. Det kan være basket, volley o.l. 
Der vil også være instruktører til stede i 
hallen til at springe og lege med børn, der 
ikke deltager i aktiviteter.
Der kommer informationer om de forskel-
lige arrangementer, når vi nærmer os.

Efterfølgende er der mulighed for at be-
stille mad og spise sammen i klubhuset.

Pris for at deltage i familieidræt er 20 kr. 
pr. person.

Pris for spisning bliver annonceret i for-
bindelse med de forskellige arrangemen-
ter.      

Vi håber, at både børn, unge og ældre vil 
bakke op om dette nye initiativ.

Reserver derfor følgende 3 fredage:

Fredag den 17. september 2021 
kl. 16:00-18:00

Fredag den 19. november 2021 
kl. 16:00-18:00

Fredag den 25. februar 2022 
kl. 16:00-18:00

Mikkel Rasmussen

Banko i Gelsted

Omsider er vores annonce her i 
bladet retsvisende. 

Bankospil startede den 1. juli - med 
visning af coronapas/negativ test, 
som flere andre steder for indendørs 
arrangementer. Så kom i Forsam-
lingshuset torsdag aften - der er fint 
plads til flere - til hygge, socialt sam-
vær og da også for at se, om heldet 
tilsmiler dig. Vel mødt til banko i 
Gelsted.

Venlig hilsen
GGIF – bankoudvalget

Nyt fra GG&IF
Så er den nye sæson i GG&IF på 
plads. I kan se programmet her i 
bladet. 

Både gymnastikudvalg og trænere har 
glædet sig til at komme i gang med en ny 
og forhåbentlig mere stabil sæson. Vi har 
brugt den ufrivillige pause i træningssæ-
sonen til at tænke nye tanker, blandet an-
det familieidræt. Dette kan I læse mere om 
her i bladet. 

Vi har også søgt Middelfart Kommunes 
moderniseringspulje for at kunne etable-
re et udendørstræningsmiljø i forbindelse 
med vores klubhus. Vi er så heldige at den-

ne ansøgning er blevet imødekommet. Ar-
bejdet med etablering af miljøet er allerede 
i gang til glæde og gavn for hele byen. Vi 
takker Middelfart Kommune mange gan-
ge for at se vores vej og kunne se ligeså 
meget mening med et udendørstrænings-
miljø som os i forbindelse med fordeling 
af puljens penge.

Vi glæder os til at se liv ved klubhuset.

Mikkel Rasmussen

Gymnastik
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Haletudserne  
torsdag kl. 16:45-17:30  
(børn 0-4 år sammen med voksne) 
Gymnastiksalen Gelsted Skole 
Instr. Stine F og Liselotte  
(opstart uge 37) 

Velkommen til glad bevægelse og sjov 
gymnastik for de mindste. Mød op og 
være med til at styrke dit barns motorik 
og samtidig have det sjovt med andre 
børn og forældre i vores lokalområde. Det 
kræver ikke andet end praktisk tøj og at 
man tager 45 min. ud af en travl hverdag 
for at få en super oplevelse med sit barn. 
Der bliver sunget, leget med og uden sang, 
bygget kæmpe baner med de helt store 
redskaber. Vi glæder os til at se nogle 
friske, glade unger med deres forældre. 

Minifræserne tirsdag kl. 16:45-17:45 
(drenge & piger 3 til 6 år)
Gymnastiksalen Gelsted Skole  
Instr. Stine W, Kiri, Laura, Karoline, 
Karoline, Signe, Zena, Mille

Dette er holdet for dem, som vil have 
det sjovt med gymnastik. Der skal laves 
opvarmning, så vi er klar til små og store 
redskaber. Vi skal synge, lege og give den 
max gas i salen til rigtig god musik, som I 
kan synge med på. Timen vil være bygget 
ens op, så alle kan føle sig trygge. Efter 3 
gange skal man kunne være i salen uden 
forældre. Kom frisk og tag gerne nogle 
venner med. Vi står klar i salen og glæder 
os til at være sammen med jer. Vel mødt

Turbokrudt 
torsdag kl. 16:00-17:30 Gelsted Hallen 
Instr. Stine W, Peter, Henrik, Sanne, 
Karoline & Signe

For gymnaster i alderen ca. 5-12 år; 
men vi har vippeordning i begge ender 
til vores andre hold, ud fra gymnastens 
behov. Vi har endvidere samarbejde med 
SFO Pytten om, at de sender gymnastik-
børnene i samlet flok fra Pytten til hallen. 
Turbokrudt er et spring-/ og rytmehold 
med glade og engagerede gymnaster og 
trænere. Kom og vær med. Der er smil på 
læben, sved på panden, og masser af sjov. 
Vi er et opvisningshold i DGI, hvorfor vi 
arbejder målrettet med gymnastikken. Vi 
har en grundig opvarmning for at styrke 
kroppens bevægelighed. Vi træner alle 
spring i delelementer for, at hver gym-
nast trænes på det individuelle niveau. Vi 
lægger vægt på, at alle bliver bedre. Vi 
forventer, at gymnasterne ønsker at lave 
og lære gymnastik. Med i prisen er der 
en flot opvisningsdragt. Vi afslutter hver 
sæson med ca. 3 opvisninger samt en træ-
ningsovernatning, hvilket vi møder stor 
opbakning til i forældregruppen. På glad 
gensyn på Turbokrudt 

Junior ROS mandag kl. 18:00-19:30 
og torsdag kl. 17.30-19:00 (5.-10. kl.) 
Gelsted Hallen Instr. Peter, Rasmus & 
Jasper

Fed gymnastik for de større børn og unge. 
Vi øger kompleksiteten på serierne. Vi 
laver sværere spring, og vi styrketræner. 
Er du ny gymnast, så tilpasser vi niveauet 
til dig. Alle skal have chancen for at være 
med. Vi ses.
Synes du 2 x træning er for meget, er du 
også velkommen til kun at træne 1 gang 

Floorball M/K mandag kl. 18:00-19:30 
(+15 år) Gelsted Hallen  
Instr. Mikkel og Henrik

Floorball er i familie med hockey og er 
en rigtig god motionsform for alle aldre. 
Vi sveder og har det sjovt sammen, når 
vi spiller floorball. Alle kan være med – 
både mænd og kvinder. Udover den ugent-
lige træning er der mulighed for at deltage 
i stævner, for de som har lyst og tid. Kom 
og prøv det. 

M/K Motion mandag kl. 20:00-21:00 
Gymnastiksalen Gelsted Skole  
Instr. Peter

Holdet for alle: kvinder som mænd, ung 
som gammel. Vi styrketræner, leger, 
dyrker yoga, træner smidighed og bevæ-
gelighed for hele kroppen - især mave, 
ryg samt skuldre. Til sidst slutter vi af 
med mindfuldness. Kom og vær med, du 
vil føle dig brugt hver gang på den gode 
måde. 

Micks Herre Motion  
tirsdag kl. 19:00-20:00  
Gymnastiksalen Gelsted Skole 
Instr. Mick

Holdet er også kendt som Micks ”elite-
hold”, eller herremotion for rigtige mænd. 
Vi varmer op og laver efterfølgende 
grundgymnastik med fokus på at arbejde 
hele kroppen igennem. Til slut strækker vi 
grundigt ud.

Gymnastik

GYMNASTIK OG MOTION I GG&IF
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Gymnastik

 TID MANDAG TIRSDAG TORSDAG

16.00-17.30 Turbokrudt

16.45-17.45 Minifræsere Haletudserne

17.30-19.00 Junior ROS 

18.00-19.30
Junior ROS 

Floorball

19.00-20.00
Micks Herremotion

Yoga

20.00-21.00 M/K Motion

Yoga torsdag kl. 19:00–20:00 
Gymnastiksalen Gelsted skole 
Instr. Maria 

Vi skal strække og styrke kroppen, men 
også have fokus på åndedrættet og mind-
fulness

Spinning tirsdag og torsdag 
Instr. Carsten 
Program er endnu ikke fastlagt, se mere 
på www.ggif.fyn.dk og på Facebook 

PRISER:
Forældre/barn 450 kr.

Minifræserne & Turbokrudt 695 kr. (incl. 
opvisningsdragt, som gymnasten må 
beholde)

Junior ROS 750 kr. (inkl. opvisningsdragt, 
som gymnasten må beholde) 

Voksenhold 550 kr.

Floorball , yoga og spinning 100 kr. i 
årligt kontingent og derefter betaling pr. 
gang 20 kr.

Tilmelding og betaling sker på forenin-
gens hjemmeside www.ggif-fyn.dk

Der kan betales med både kort og mo-
bilpay. Tilmelding er åben fra august 
2021 på foreningens hjemmeside www.
ggif-fyn.dk
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Bedemand Brink
ved Peter Brink

Søndergade 33
5591 Gelsted
www.bedemand-brink.dk

Tlf. 64 49 12 98
eller 23 74 92 98

gelstedbladet.dk

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
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Sommerhilsen fra Gelsted Seniorklub
Endelig skete det - vi fik lov at åbne 
Gelsted Seniorklub igen.

Første mødedag blev onsdag den 16. 
juni og sikke en start. Folk var helt 
euforiske for det var bare så dejligt 
igen kunne snakke, grine, spille kort, 
strikke og planlægge øvrige aktivite-
ter. 

Stemningen var helt i top lige fra star-
ten af, og Anne Grethe spillede til 
morgensang, så det var næsten som 
før coronaen. Enkelte medlemmer har 
valgt at vente med at starte til efter 
sommerferien.

Næste mødedag den 23. juni gik også 
meget fint.

Grillfesten den 25. juni
Her var livlig aktivitet lige fra morgen-
stunden. 
I det lille køkken knoklede Nete med de 
dejligste rabarberkager, i mødelokalet blev 
der pyntet med duge, blomster og smukt 
foldede servietter. Alt i spraglede som-
merfarver – lige til at blive glad i låget af. 
I køkkenet nedenunder snittedes der salat 
til den helt store guldmedalje. 
I gården grillede Jørn Erik kalv og gris i 
timevis; men det fik lige tilpas. Alt var så 

lækkert. Imponerende, hvad Jørn Erik kan 
have i den hestetrailer.
Klokken nærmer sig 11:30, så kommer de 
første feststemte gæster. Dejligt med højt 
humør lige fra starten. Man finder på plads 
og slår hurtigt et slag op i baren, hvor Peter 
er klar med kølige drikkevarer.
Formanden bød velkommen, dernæst sang 
vi fødselsdagssang for Peter Føns har fød-
selsdag i dag. 

Menuen var rigtig lækker grillmad, som 
Jørn Erik havde lavet. Hertil en frisk grøn 
salat lavet af alle de flittige og Netes rabar-
berkage til dessert. Til kaffen havde Mere-
te bagt 2 slags gode småkager. 
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”Dejligt kød” 
”Gode kartofler, hvor kommer de fra?”
”Dejlig dessert”
”Vinen er vel nok god. Må man spørge, 
hvor meget I har givet for den.”
”Hvordan har du lavet de småkager? Er det 
bolsjer, du har i?”
Sådan kom alle de positive meldinger i en 
lind strøm – megadejligt at arbejdet på-
skønnes.

Jørn Erik stod alene for underholdningen i 
år; men med den fantastiske stemme er det 
heller ingen sag. Jørn Erik sang 3 numre 
sammen med os fra vores sanghæfter – der 
var en rigtig god stemning lige fra begyn-
delsen af. Folk havde virkelig trængt til at 
komme ud og være sammen med hinan-
den – til at grine, snakke og synge uden 
mundbind.
Ronald sørgede for lotteri, og de mange 
fine gevinster blev fordelt.
Vi fik nogle hyggelige timer, ikke mindst 
på grund af alle jer, som havde medbragt 
det gode festhumør – tak for det.

En dejlig afslutning på denne noget ander-
ledes sæson, vi ses igen efter sommerfe-
rien.
STOR tak til Bente og Britta for jeres en-
gagerede og flittige indsats i Gelsted Se-
niorklub gennem mange år.

I ferieperioden skal vi have afviklet det 
tredje månedlige arrangement, nemlig 
turen: Onsdag den 28. juli kl. 14-17 til 
Kongsdal Åben Have, hvor vi håber på at 
se rigtig mange af jer.
Der er fælleskørsel fra Holmegården.
Af hensyn til kørsel, vil vi gerne have je-
res tilmelding senest onsdag den 21. juli til 
Nete på: 6115 1481 eller agnethelysholt@
yahoo.dk. 

Badminton: 
Vi forventer at starte fredag den 27. august 
kl. 9 til 10.

Opstart efter sommerferien: 
Vi mødes igen onsdag den 1. september 
kl. 9 til 12.

Generalforsamling onsdag den 22. sep-
tember kl. 9:30 i salen. Dagsordenen til 
generalforsamlingen er bragt andetsteds 
her i bladet.

God sommer til jer alle. Pas godt på jer 
selv og hinanden.

Med venlig hilsen bestyrelsen 
for Gelsted Seniorklub
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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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5270 Odense N
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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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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

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

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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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 Fjernvarme
Tlf. 64 49 18 60
Driftsleder: Torben Hjorth
Tlf. 23 10 70 88
Formand: Gregers Hovgaard
Tlf. 26 79 87 70

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

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

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



27

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
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31. ÅRGANG

Oktober 2020

Sommerfugleambassadør

Ny motorikbane ved Gelsted Skoles SFO

FGH

Sognekonge

Syng sammen
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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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Har du en god historie 

om vores dejlige lokalområde?
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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

HER ER LIGE PLADS ... 
til netop din annonce!

Kontakt os eller tjek 
gelstedbladet.dk for priser 

AUG.

25.
GENERALFORSAMLING

Gelsted Vand a.m.b.a
afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 25. august 2021 kl. 19:30 på Gelsted Kro

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5.  Behandling af indkomne forslag
6.  Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
8.  Eventuelt. 

På bestyrelsens vegne 
John Trædholm, formand www.gelstedvand.dk


