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med tilhørende billeder, er det dit ansvar 
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Hvad sker der i fremtiden hos jer ? Hvad 
har I af aktiviteter på programmet ? Hvis I 
sender jeres planer, og hvad der nu ellers 
sker hos jer lidt ud i fremtiden, bringer vi 
det gerne her i GELSTED BLADET, og for 
at støtte økonomien er det gratis!

Så fat tastaturet og få sendt jeres aktivi-
tetsprogram til: post@gelstedbladet.dk
Så bringer vi det i bladet – (hvis pladsen 
tillader).

Vi vil selvfølgelig også gerne skrive om 
nylige arrangementer I har afholdt, og I 
må meget gerne medsende billeder fra 
arrangementet.

Har du startet et nyt firma, lavet noget 
nyt i det gamle? Send din historie til os  
– det er gratis reklame.  

Skriv og send inden det er for sent.   
Du kan se deadline på:
www.gelstedbladet.dk
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Alt i hjemmeslagtning, 
pålægsfade og lækkert kød
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6. klasse på Gelsted Skole på Lejrskole i Silkeborg
Mandag den 15. august drog 6. klasse 
afsted på lejrskole til Silkeborg.
Eleverne har skrevet lidt om deres tur.

Vi tog toget til Silkeborg. Efter ankomst til 
Silkeborg gik vi til vandrehjemmet, hvor 
vi blev indkvarteret. Vi var seks på hvert 
værelse. Vores klasse fik en aktivitetskas-
se med masser af ting, der kunne bruges 
udendørs.

Vi skulle op kl 6.45 senest. Der var mor-
genmad kl. 07.30, og det var megagod 
morgenmad, hvor vi også skulle smøre 
vores madpakke. Vi var ude det meste af 
dagen, og når vi kom hjem efter en lang 
dag, var der nogle, der badede i Gudenåen 
lige ved Vandrehjemmet. Andre lå på de-
res værelser og slappede af. Klokken 17.30 
var der aftensmad. Klokken 20.30 skulle 
vi være på vores egne værelser, og kl 21.30 
skulle vi ligge i vores senge og være stil-
le. Vi var alle dødtrætte, så det var ikke så 
svært at være stille der.

(Skrevet af Mille og Kathrine)

Alminde sø og byen
Efter vi var blevet indkvarteret, gik turen 
til Alminde Sø. Det er en kæmpe sø, som 
man kan bruge som badesø. Søen er så 
klar som ved en strand. Først skulle vi spi-
se madpakker, og efterfølgende måtte vi 
gå ud til den lille badebro, som gik ud til 1 
meters dybde. Vi fik lov til at dyppe fød-
derne, det var skønt, da der var 30 grader. 
Der er mange fiskearter i søen f.eks. abor-
re og rudskaller. Der var en lille isvogn, 
hvor vi måtte købe en lille is og blive kø-
let ned i varmen. Efter at have soppet og 
hygget, gik vi Alminde Sø rundt. Der er 
en virkelig flot natur, og man kunne kigge 
lige ned til vandet. Det var rart at gå inde 
i skoven og blive afsvalet lidt. Turen rundt 
om søen er på knap 5 km.

Efter turen rundt om Alminde Sø gik vi 
ind til Silkeborg by, hvor vi fik lidt at vide 
om Michael Drewsen, der har grundlagt 
Silkeborg. Vi fik også lidt at vide om byens 
historie, papirfabrikken mm. Derefter fik 
vi lov at gå rundt i grupper på 3-5 stykker 
i lidt tid. Byens bymidte er dog så lille, at 
vi konstant mødte hinanden. Til slut sad vi 
alle midt på byens torv og hyggede, slap-
pede af og så hinandens gode kup købt i 
de forskellige butikker. Det var superhyg-
geligt. 
Tilbage på vandrehjemmet skulle vi spise 
aftensmad og indrette os på værelserne. Vi 
fik også lov til at bade lidt i vandkanten. 
Vejret var vildt flot.

(Skrevet af Dante, Molly og Alberte)

Rutebådene
Tirsdag morgen stod vi op klokken 6.45, 
og derfra begyndte vores dejlige dag. Alle 
vores dage startede med at gå ned for at få 
noget morgenmad i en spisesal på vandre-
hjemmet, og bagefter lavede vi madpak-
ker.  Derefter skulle vi gå ned til rutebåde-
ne. Vi ville gerne sejle med Hjejlen, men 

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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det kunne vi ikke. Vi sejlede med Rylen, 
og turen til Himmelbjerget tog en og en 
halv time. Vi så mange forskellige dyr, 
fisk, flotte huse, og nød naturen på vejen 
ud til Himmelbjerget. Turen gik ret hur-
tigt, syntes vi.

(Skrevet af Johan og Simon)

Himmelbjerget
Himmelbjerget er 147 meter højt. Him-
melbjergtårnet er 25 meter højt, og det 
koster 10 kr. at komme op i tårnet. Him-
melbjerget er 125 meter over Julsø og 147 
meter over havet. Det tog kun en god halv 
time at gå op ad bjerget, selv om det var 
ret stejlt. Oppe på toppen af bjerget spiste 
vi vores madpakker og tog billeder af den 
flotte udsigt. Kun en elev valgte at kom-
met op i Tårnet. Vi andre tog billeder af 
den flotte udsigt. 

Da vi var færdige med at spise, gik vi ned 
til en legeplads. Bagefter skulle vi gå hele 
vejen ned fra Himmelbjerget og hen til ru-
tebådene. På hjemturen med rutebådene 
kom der rigtig mange ældre mennesker og 
fyldte næsten hele båden. Vi var lidt træt-
te på turen hjem. Men humøret var stadig 
godt.

(Skrevet af Filip og Lukas)

Museum Silkeborg
Om onsdagen startede vi på Museum Sil-
keborg. Der ligger Tollundmanden, som 

er et af de bedst bevarede lig. Han er et 
mosefund og stammer tilbage til Jernal-
deren. Han er så godt bevaret, at man kan 
se hans klæder, hår, ansigtstræk og snoren 
om hans hals. Snoren fortæller, at han er 
blevet ofret og hængt. 
Fordi der var ildfestregatta i byen, havde 
museet valgt at lave en særudstilling med 
Tollundmanden. Det var en lydoplevelse, 
og vi var de første publikummer, der skul-
le prøve det. Vi kom ind i et helt mørkt 
rum, og der var lyde, musik og stemmer. 
Det skulle foregive at være en sommer-
dag tilbage i Jernalderen. Vi blev guidet 
igennem mørket fra rum til rum ad ganske 
små lys i gulvet. Vi kunne næsten ikke se 
noget. Endelig kom vi ind til den montre, 
hvor Tollundmanden lå. Det var meget 
stemningsfuldt.

(Skrevet af Claes)

Aqua
Efter museumsbesøget var vi i Aqua, som 
er et ferskvandscenter, hvor der var man-
ge forskellige fisk og landdyr. Der var et 
bassin, hvor man kunne kæle med nogle 
fisk. Der er også et stort udeareal, hvor der 
også er mange dyr fx vildsvin, vaskebjør-
ne og mini skildpadder. Mange syntes, det 
var ret vildt at se et vildsvin i virkelighe-
den, når man ellers er vant til at se dem i 
fjernsynet. Da vi kom, var vildsvinene i 
gang med at spise en laks, det var ret fa-
scinerende. 

Det vigtigste er dog legepladsen, synes vi. 
Der var nemlig en vandlegeplads. Aqua 
betyder vand på engelsk. Her kunne man 
lave sluser og skyde med nogle super gode 
vandpistoler. Det var det fedeste om ons-
dagen - og vi var pladdervåde, da vi sidst 
på dagen gik tilbage til vandrehjemmet.

Tilbage på vandrehjemmet, hang nogen 
bare ud, medens andre var i Lidl for at 
proviantere. Om aftenen hyggede vi os på 
værelserne, med diverse boldspil. Vejret 
var fantastisk og nogle af os soppede igen.

(Skrevet af Malthe og Jeppe)

Venskaber
På en lejrtur får man tætte venskaber med 
dem, man er på værelse med. Vi havde tre 
værelser i stueetagen og tre på førstesalen. 
Første dag var vi meget sammen med dem 
på vores værelse, og der var rigtig meget 
humør. De andre dage var vi for det meste 
sammen allesammen. Vi hyggede os alle 
sammen og fik grinet rigtig meget. Vi gik 
sammen to og to hver dag, når vi gik fra en 
attraktion til en anden. Andre gange gik vi 
bare i kæmpe flokke og snakkede.
Der var i det hele taget ikke så mange reg-
ler. Vores lærere gik mest op i, at vi havde 
det godt og fik den bedste lejrtur.

Vi fik hver dag meget ros af dem, fordi vi 
var så glade, nemme og hyggelige.
Også Vandrehjemmet og de andre gæster 
roste os meget. Vi fik at vide, at vi altid er 
meget velkomne til at komme igen.

(Skrevet af Ida)
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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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Efter 2 år uden marked, lykkedes det 
endelig langt om længe, at få lov til at 
afholde Gelsted Marked.

2 år uden marked er lang tid, og det viste 
sig også i flere tilfælde, både med uforud-
sete opgaver, og mangel på frivillige hjæl-
pere. Men med fælles indsats, lykkedes 
det endnu engang at stable et fantastisk 
marked på benene, med masser af kræm-
mere, mennesker og højt humør.

Vi havde i år flere nye tiltag, mandag havde 
vi Cirkus Mascot på besøg, fredag var der 
”John Mogensen Jam” og ”A Little Dizzy” 
koncert i teltet, lørdag var der dart turne-
ring og søndag markeds gudstjeneste. 

Ud over det var der selvfølgelig også de 
faste traditioner, hvor Gelsted Børneu-

nivers kommer fredag og laver sang og 
morgengymnastik, markeds spisning både 
torsdag og lørdag, børnemarked lørdag 
formiddag samt veterankøretøjs udstilling 
lørdag og søndag.

Hvor var det en fornøjelse at se det hele 
rejse sig igen, fra at være tomme græsmar-
ker, til at forvandle sig til telte, kræmmer-
boder, tivoli og en masse glade mennesker 
med højt humør. Oven i hatten var vi også 
så heldige at have det helt perfekte vejr 
hele weekenden, hvilket man jo kun havde 
kunnet turde håbe på.

At afholde en så stor begivenhed, som 
Gelsted Marked er, vil aldrig blive uden 
udfordringer, men ved fælles hjælp, fik vi 
dem løst hen ad vejen, og endte op med 
et godt og velbesøgt marked, som vi og 

alle der har været en del af, godt kan være 
stolte af. Vi ser allerede frem til det næste, 
og er i gang med planlægningen, så vi kan 
gentage succesen i 2023.

Gelsted Marked takker af for i år, og vil 
gerne sige stor tak, til alle foreninger, alle 
frivillige hjælpere, vores sponsorer og 
samarbejdspartnere og alle der stort som 
småt har hjulpet til med at få Gelsted Mar-
ked 2022 til en kæmpe succes.

”Det er fællesskabet, de frivillige og 
hyggen der gør det hele muligt”

Også stor tak til alle kræmmere og gæster, 
der valgte at lægge vejen forbi, og vi glæ-
der os til at se jer alle til næste år.

Med venlig hilsen 
Gelsted Borgerforening

Gelsted Marked er tilbage

KLIPPEHULEN

TLF. 4156 2674

HERRE & DAMEKLIP

Jane Lind ho lm

Åbningstider
Man & ons:     9:00 - 20:00
Tirsdag: 13:00  - 20:00
Onsdag: 8:00  - 16:00
Torsdag: 12:00  - 18:00
Fredag: 8:00  - 14:00
Lørdag: Efter aftale

V/ Jane Lindholm
Gelsted Bygade 2

5591 Gelsted
Find mig også på facebook!
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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
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Svelmø en skøn ø i det Sydfynske Øhav
Den 7. august tog 25 glade personer på 
tur til Svelmø. Vejret var dejligt som-
mervejr, så det blev til mange flotte 
modlysbilleder.

Saltvandtraktoren med Jan Villebro ved 
rattet hentede os præcis kl. 10, så vores 
ø-eventyr kunne begynde.
Turen gennem vandet og over lille Svelmø 
og Græsholmen til Store Svelmø varede 
20 min. Vandet stod 40 cm højere end nor-
malt ved laveste vandstand. Jan Villebro 
fortalte, at ved en forhøjet vandstand på 50 
cm kunne han ikke køre turen ad ebbeve-
jen til Store Svelmø.

Svelmø er en 27 ha stor ø i det Sydfyn-
ske Øhav, og Lille Svelmø er på 3 ha. Lille 
Svelmø er en landtange i konstant foran-
dring afhængig af vind og vejr. 
Svelmø ejes af to familier. Ingen af dem 
bor fast på øen, men de udlejer de få huse 
som ferieboliger og sætter dyr derover til 
afgræsning. Ejerne kan køre over til øen 
med traktor ad en ebbevej gennem det lave 
vand. Det er tilladt at færdes langs stran-
den og på de uopdyrkede arealer. Der er 
fire huse på øen, der alle er ferieboliger. 
Mens vi klarede toiletbesøg, gjorde Jan 
klar til den guidede rundtur på øen. Først 
skulle vi lige have de 2 husdyr med på 
vandringen. ”De elsker at komme herud 
og æde hyben mm”, fortalte Jan.

Alle går med hen til udsigtspunktet, som 
er Sydfyns flotteste udsigtspunkt, fordi 
man kan se Avernakø, Lyø, Bjørnø, Als, 
Kidholm, Flæskholm, Ærø, Hjortø, Skarø 
og Drejø - næppe noget andet sted i Det 
Sydfynske Øhav, hvorfra man kan se så 
mange øer. Samtidig er det Svelmøs høje-
ste punkt på 18,5 meter. Her går skrænten 
næsten lodret ned i øhavet. Man kan rap-
pelle ned til en virkelig smuk, hvid sand-
strand.

Herfra begynder en halvanden times rund-
tur til fods på øen, hvor Jan Villebro for-
tæller historier undervejs. Vi får smagt på 
forskellige strandengsplanter. Senere får 
vi udpeget stedet, hvor kongeskibet ligger 
for anker, når de er i det sydfynske øhav.
Mursejlerne har deres reder i skrænten. 
Desuden har 3 isfuglepar deres redehul-
ler øverst i skrænten. Præstekraven har 
sin rede direkte på stenene. Ræven er ind-
vandret på øen; men den er med til at holde 

balance i naturen, så den jages ikke mere.
”Nej, hov den løb lige gennem benene på 
mig”, råber Ingelise. 

Jan har sine 2 geder med på rundturen, og 
de ved lige præcis, hvad de gerne vil have. 
De følger gladelig med hele vejen rundt.
”De æder alt. Ja, på et tidspunkt spiste de 
en pakke rottegift med pap og det hele, og 
det tog de ikke skade af”, siger Jan. 
Da vi kommer tilbage til huset med den 
overdækkede terrasse, bliver gederne sat 
i ”fængsel”, kalder Jan deres lille indheg-
ning.

Nu er det tid til chips og diverse drikkeva-
rer, og snart er ø ko -bøfferne grillet fær-
dig, de bløde løg er også på plads og det 
bedste de nye kartofler. Det er bare guldet. 
Vi nyder maden, tiden flyver af sted, så 
vi må tage afsked med Svelmø for denne 
gang. Jan kører os tilbage gennem vandet 
på ebbevejen retur til Fyn.
En pragtfuld dag er slut, så en ø-tur til 
Svelmø kan varmt anbefales.

På vegne af Gelsted Seniorklub
Anne Friis

PS: Du kan enten booke traktorturen 
på Visit Faaborgs hjemmeside, www.
visitfaaborg.dk, eller på turistkontoret i 
Faaborg.
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Manufacturer´s Corner
Hylkedamvej 77
5591 Gelsted

HANDEL LOKALT I MANUFACTURER'S CORNER

Man - Fre  10-18
Lør  10-16
1. Søn i mdr.  10-16

CARLHANSEN.COM
+45 29 47 75 80
gelsted@carlhansen.dk

Her finder du produkter, som er brugt til foto eller udstillinger og derfor 
ikke kan sælges som helt nye, da der kan forekomme mindre brugsspor.
Besøg butikken og bliv inspireret af vores brede udvalg af designmøbler 
og accessories til stærkt nedsatte priser.

Sensommerfest i Gelsted Børnehus
Gelsted børnehus kunne igen danne ram-
merne for årets sommerfest, og det gode 
vejr var med os. Hele herligheden startede 
ved lågen, hvor hver familie blev mødt af 
børnehavens egne billetkontrollør og vagt. 
Her fik familierne scannet deres festbillet, 
som gav adgang til sommerfesten. I da-
gens anledning havde børnehuset besøg 
af cirkus Fyr og flamme, som havde med-
bragt forskellige dyr til showet.

Efter cirkus showet var der mulighed for at 
deltage i forskellige små aktiviteter rundt 
på legepladsen i børnehaven og vuggestu-
en fx: Ram en klovn, bowling, dåsekast.  
Der var stor aktivitet, hvor både børn og 
voksne deltog.

Vi vil gerne sige tak til alle, som støttede 
op om festen og glæder os til et glædeligt 
gensyn næste år.
Diana Barselajsen
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Vil du sælge din bolig?
Kontakt danbolig Assens. 

Ring på tlf.
70 15 71 71 

”

danbolig Assens
Der er stadig godt gang i hussalget, til trods for hvad du hører i medierne, og vi har købere 
i markedet som søger en bolig i dit område. 

Har du en bolig og overvejer du at sælge, så kontakt os for en gratis og uforpligtende  
salgsvurdering. Måske har vi allerede en køber til din bolig.

 

Søger. 
Bolig i naturskønne 

omgivelser

 - min 140 kvm.

 - gerne med lidt udhuse.
 
 - min 3.000 kvm grund.

 

Søger.
Håndværkertilbud

 
 - min 110 kvm.

 - min 3 værelser.
 
 - 1 plan.

Søger.
Indflytningsklar villa

 
 - min 130 kvm.

 - min 4 værelser.
 
 - max 1.000 kvm grund.
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Det var blevet højsommer. Mennesker 
gik rundt blandt mennesker i korte buk-
ser og t-shirts. De gik blandt boder og 
telte. Alt kunne købes eller i hvert fald 
næsten alt. 

Fra tegneserier til krydderier. Fra porcelæn 
til spegepølser. Musikken var fra Kandis 
til Kim Larsen. Der var en helt speciel ånd 
af nysgerrighed og genkendelighed. Man 
så kendte ansigter og fremmede og faldt i 
snak med ham, der stod med ”De hjem-
løses blad” og fik hilst på hans hund. Der 
var en stemning hygge, sommerdoven ro, 
gemytlige smil og en duft af ristede pølser.                                                                           
Ingen havde travlt, man gik rundt, eller 
man stoppede op og købte øl. Sådan skal 
det vel være på et marked.
Det var første gang, vi var på Gelsted 
Marked. Jeg gik fra markedspladsen og 
salgsboderne op til høj musik, tatovører og 
festglade mennesker, tanken slog – mon de 
holder til søndag – glade var de i hvert fald. 
Det var fredag aften. Musikken var høj. 
Der skulle være fest, skulle der….
Unge og gamle. Store, små, tykke, tynde 
- en mor med sit barn på armen og en pige 
med lilla hår. Vi fandt det store telt. Hvem 
der spillede, det ved jeg ikke længere, hvad 
de spillede, er også forsvundet i glemslen, 
men jeg husker, at mennesker dansede, og 
vi skrålede med på en eller anden kendt 
melodi. 
Jeg spiste den største hotdog, jeg har set 
i lang tid. Kunne jeg spise tre – ville den 
tredje være gratis. Den aften var jeg glad 
for, at jeg ikke havde indgået et væddemål 
om, at det kunne jeg sagtens. Jeg kæmpede 
med den sidste bid. Følte jeg var mæt for de 
næste tre dage. Med mangfoldige indtryk 
vandrede vi stille mod udgangen. Vi blev 
enige om, at vi ville gentage vores van-
dring om lørdagen. 
Lørdag eftermiddag. Hold op en fest. Der 
havde været mange fredag. Det føltes som 
om, der var endnu flere lørdag. Enkelte 
kendte ansigter. Vi følte os næsten hjem-
me. Nye indtryk. Min kæreste formanede 
mig til at holde hænderne i lommen, jeg 

har ellers en mærkelig evne til, altid at 
komme hjem med ting, jeg var overbe-
vist om, jeg ikke kunne leve uden, - da 
jeg købte den. Sommerfuglene i maven 
begyndte at flagre. Det var her, jeg skulle 
holde gudstjeneste næste morgen. Det 
føltes utænkeligt. Ville festen virkelig være 
til ende? Smil. Råb. Latter. Frydefulde hvin 
fra karruseller. Der kom en mand med en 
øl og en kvinde med en kæmpebamse. Så-
dan. Jeg vandt en gang en kæmpebamse på 
Bakken, den gjorde lykke hos en lille pige, 
der så længselsfuldt efter den, jeg er over-
bevist om, at den fik et godt hjem. Vi købte 
spegepølse, krydderier og chorizos med 
softice – det var ganske enkelt en levende, 
varm sommeraften, i drømme måtte den 
godt blive ved – tænk hvis mennesker altid 
kom sådan ud af det med hinanden. De 
virkede alle hyggelige, fredelige og glade.

 
Søndag morgen. Der var helt stille. En vild 
kontrast til aftenen forinden. Det store 
telt der havde været fyldt med dansende, 
syngende mennesker, var helt tom. Der 
duftede lidt af øl. Der lå et knækket bæger 
hist og her. På scenen var der spildt lidt 
øl. Pludselig gik det op for mig, hvor stort 
teltet var. Blev grebet af indre panik. Jeg 

skulle holde ”kræmmerguds-tjeneste”. 
Der var plads nok. Mon der overhovedet 
ville komme nogen? Der var et par kendte 
ansigter, det beroligede. Den farende svend 
med hjemløse bladet var også kommet, 
”der kommer flere”, sagde han. Og der kom 
flere af de farende svende med hunde og 
barnevogn. I barnevognen kunne der ligge 
en øl eller to. Forstærkning hvis præsten 
skulle tale for længe – det var vist en god 
forsikring. Langsomt kom der flere, de 
fyldte ikke meget, men de var der. Der 
kom mennesker i teltet til kræmmerguds-
tjeneste. 
Præstekjole, krave og bare tæer i sanda-
lerne – i hovedet og i tankerne en ide om, 
hvad jeg gerne ville sige.
Nu bød jeg velkommen, jeg læste en strofe 
som Kim Larsen havde skrevet om, at han 
også håbede at blive modtaget i himlen 
engang, selv om han havde turet temmelig 
meget. Koret sang. Organisten spillede. 
Man hørte de mange forskellige stemmer. 
Jeg prøvede at få orden i mine tanker og 
få styr på ordene alt imens vi alle hørte ra-
diobilerne og manden der prøvede at lokke 
mennesker til lykkehjulet.
Jeg omfavnede i et øjebliks spontanitet en 
af de farende svende. Vi delte brød og vin. 
Vi var fælles om velsignelsen. Og pludselig 
var det overstået. Kræmmergudstjenesten 
på Gelsted Marked. Mennesker gik igen ud 
i livet. Ud på markedet. Ud i verden. Jeg 
stod med en tom følelse og en glad følelse. 
Jeg stod med en overbevisning om, at dette 
var ikke sidste gang. Jeg gik ned og drak 
en øl. 

Tak for dagene Gelsted Marked. Vi ses 
igen.

Gelsted Marked og en gudstjeneste 
Kim Alex Jacobsen, sognepræst
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Tirsdage i lige uger Kl. 14:00-16:00
Vi starter d. 6. september!

Man kan snakke, lave håndarbejde eller spille spil!
Alle er meget velkomne! Vi laver kaffe/te, medbring 
selv hvad I ønsker til!

Vi ses!            Mvh. Tanderup menighedsråd

Nørkleklub  
i Tanderup Sognegård

SPAGHETTIGUDSTJENESTE
FREDAG DEN 28. OKTOBER  KL. 17.00
Ja, - du læste rigtigt. Hvad det nu er for no-
get. Det vil du kunne finde ud af, hvis du 
kommer op i Gelsted Kirke. Nuvel, det er 
ikke nogen hemmelighed eller hokus po-
kus – det er helt enkelt en kort gudstjeneste 
for bedsteforældre, forældre og børn, hvor 
vi møder hinanden i børnehøjde. Vi mø-
des i kirken, vi tænder lys, vi synger sange 
sammen, præsten fortæller en historie, og 
bagefter går vi ned i sognehuset og spiser 
spaghetti og kødsovs.
Det er hygge, det er afslappet, det kræver 
ingen særlige forudsætninger – i virkelig-
heden kun, at I har lyst til at møde os i kir-
ken og især at møde andre mennesker, spi-
se sammen og være sammen i et par timer. 
Det koster ikke noget, MEN vi vil gerne have 
en tilmelding, så vi kan lave mad nok til alle. 
  
Vi vil gerne, at I tilmelder jer SENEST: 
tirsdag den 25. oktober helst på mail: 
KIMJA@km.dk eller på tlf. 2160 7023.

I de sidste mange år har denne kirkeaf-
ten langsomt været overtaget af Hallow-
een – den aften hvor alt er udsmykket 
med græskar der er udhulede og som får 
mere eller mindre fantastiske ansigter. 
Man går rundt som var det fastelavn fra 
dør til dør og synger ballade eller slik. 
Nogle steder i USA hvor traditionen 
kommer fra, venter man på den store 
”græskarmand”

MEN, - ALLE HELGENS AFTEN (helge-
ners aften) er i sin oprindelse en stille aften, 
hvor vi tænder lys og mindes vore døde.                                                                                                     
Der tændes lys i kirke og på kirkegård. Da-
toen har været omskiftelig, men de sidste 
mange år har det været den første søndag i 
november. I mange kirker blev indskriften 
(hvis den fandtes) MEMENTO MORI – 
husk at du skal dø – oplyst ved levende lys.

Søndag den 6. november vil vi i fejre 
ALLE HELGEN i Tandrup Kirke 
kl. 16.00 og i Gelsted Kirke kl. 20.00

Vi vil fejre aftenen med musik og lys, stil-
hed og fortælling. Der vil blive mulighed 
for den enkelte at tænde lys i kirken og 
sidde i stilheden eller under en salme og 
erindre.

Denne aften vil navnene på dem der er 
døde i året i henholdsvis Tanderup sogn og 
Gelsted sogn blive nævnt i kirken.

Allehelgens aften Kim Alex Jacobsen, sognepræst
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For ikke lang tid dristede jeg mig på 
indkøbstur i Tyskland. Som utallige 
andre lod jeg mig lokke af de glitrende 
tilbudsaviser.

Og tilbuddene var mange og fristelserne 
var flere, men der var en ting, der fangede 
mir øje og som fik mig til at stå stille et 
øjeblik. Høsten var kun lige begyndt,  
- og de solgte allerede julekalendere.
I dette nummer følger blot begyndende 
info. Der kan ske ændringer, men som 
ramme skulle de gerne kunne hjælpe med 
eventuel planlægning af julen: 
 

Adventstiden indledes med to koncerter:
Gelsted Kirke den 26. november kl. 18.30
Tanderup Kirke den 3. december kl. 16.00

1. søndag i Advent, vi tænder lys i  
Tanderup Kirke kl. 11.00 og i Gelsted 
Kirke kl. 19.00.

2. søndag i Advent i Tanderup Kirke 
kl. 9:00 ved Michael Juul.

3. søndag i Advent i Gelsted Kirke 
kl. 11.00 – Luciaoptog
4. søndag i Advent i Gelsted Kirke kl.19.00 
– sammen byder vi julen velkommen med 

sang, musik og fortælling.

JULEAFTEN den 24. december:
13:00 i Gelsted Kirke.
14:30 i Gelsted Kirke
16:00 i Tanderup Kirke.
00.00 i Tanderup Kirke – midnats- 
gudstjeneste.

Juledag den 25. december kl. 11.00  
– Gelsted Kirke.

Advents- og juletid i vore kirker Tanderup og Gelsted 
Kim Alex Jacobsen, sognepræst

I sidste nummer af Gelsted bladet blev 
der præsenteret en ny dåbssalme. 
”Spænd over os dit himmelsejl”

En enkel og smuk salme, der i sin enkelhed 
er et forsøg på at fortælle trosbekendelsen 
med nye ord. Trosbekendelsen, der lyder ved 
hver eneste gudstjeneste, er et koncentreret 
forsøg på at fortælle hvad kristendommen er.                                                              
 Tydeligst lyder ordene når et lille nyt men-
neskebarn bliver båret til dåb. 
Trosbekendelsen har i sin opbygning tre 
led, første led handler om Gud, andet led er 
om Jesus, det tredje led er om Helligånden.                                                                             
For mennesker i 2022 kan disse sy-
nes meget langt borte fra vor hverdag –                                                                                                                                    
men med sine nye billeder fortæller salmen 
i første vers om ”himmelbuens herre”, i an-
det vers sættes der ord på manden fra Naza-
ret – som den ”underfulde Herre” og i den 
sidste strofe fortælles der om – ”fællesska-
bet”. Nye billeder skabes og forstås (måske) 

med hjertet, hvis du læser dem en gang.
Det er sagt og skrevet, at salmen samtidig 
er en bøn, måske er det ord, der er fjerne 
for os, men vi kender alle den korteste bøn 
af alle:- ”hjælp” – og uanset hvem vi er, og 
hvor vi måtte i livet være, bliver vi aldrig 
for store eller for gamle til at bede om hjælp 
og det sommetider, når livet er uforståeligt 
eller gør ondt med øjnene vendt mod him-
len, eller bare en dag hvor livet gør knuder 
og spiller os et puds.
At vi bruger denne nye salme til dåben, er 
blandt andet fordi - det mest sårbare der fin-
des, er et lille menneskebarn, det er aldeles 
afhængigt af vor hjælp, og vi giver hjælpen 
(og vor kærlighed) ubetinget – det er den 
tanke, der ligger bag denne smukke salme.

En ny dåbssalme 
Kim Alex Jacobsen, sognepræst og Laura Nielsen

Kor i Gelsted  
og Tanderup  
kirker 
 Anna Klosiak, organist

Voksenkor:
Torsdage kl. 19:15  
i Tanderup Sognehus

Børnekor:
Onsdage kl. 14:00 
i Gelsted Skole

Ungdomskor:
Torsdage

Nærmere oplysninger om alle 
3 kor ved Anna A. Klosiak 
tlf. 2112 2950 eller email:  
annatonskoli@gmail.com

 

- Cakevision -
Det søde køkken

 

Chokolade-, dessert- og kagekurser 
info@cakevision.dk   www.cakevision.dk  
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OKTOBER Gelsted Tanderup
2. 16. s. e. trinitatis -- 11:00
9. 17. s. e. trinitatis 11:00 --

16. 18. s. e. trinitatis -- 11:00
23. 19. s. e. trinitatis 11:00 --
30. 20. s. e. trinitatis -- 11:00

NOVEMBER --
6. Allehelgen 20:00 16:00

13. 22. s. e. trinitatis 11:00 --
20. Sidste søndag i kirkeåret -- 11:00
27. 1. advent 19:00 11:00

DECEMBER --
4. 2. advent -- 9:00 MIJU
11. 3. advent 11:00 --
18. 4. advent 19:00 --
24. Jul 14:00 og 16:00 15:00 og 00:00
25. 1. Juledag 11:00 --
26. 2. Juledag -- --

For yderligere information om gudstjenester og kirkelige handlinger, tjek da vores hjemmeside: www.gelstedkirke.dk

Nu er efteråret kommet, og vi er forhå-
bentlig godt i gang med sognecaféen 
og kan glæde os over, at vores møder er 
fyldt ud med rigtig spændende indslag: 
Dejlige mennesker der vil bruge et par 
timer af deres fritid i vores selskab:

13 OKT. LENE GLESNER
Lille foredrag: Jeg synes også, jeg var 
et offer. Erindringer om Den store 
flugt...

27. OKT. Vi mødes på plejehjemmet.  
Senere tager vi til sognehuset og får 
vores lille anretning.

10. NOV. PALLE JENSEN:   
Hofleverandør af Østers og øregas.

24. NOV. KARSTEN LAURSEN:  
At være dreng i Gelsted i halvtred-
serne. En fortælling om at vokse op i 
Gelsted 1945-1963.

DEC. JULEAFSLUTNING  
med vores præst, Kim Jacobsen.

Husk mangel på kørsel til sognecaféen. 
Ring til os på 2984 8659 
eller 2184 8659.

Med kærlig hilsen 
Per og Hanne

Døde og begravede i Gelsted sogn:
30. juni: Kirsten Marie Graversgaard Nielsen.
19. juli: Marie Nielsine Rasmussen.
7. august: Hans Christian Sommer Jakobsen.
18. august: Erik Jakob Petersen.
26. august: Judith Karin Monrad Jørgensen

Døbte i Gelsted sogn:
10. juli: Marius Rosenkilde Jørgensen
28. august: Zaga Rosenlyst Sørensen
4. september: Anton Radasanu Lund

Sognecaféen

 
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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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



www.gelstedbladet.dk www.gelstedbladet.dk

Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening
Gymnastik - Badminton - Håndbold - Foldbold - Banko

16

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

Fodbold

Pigeraketten 
Den 27. august havde vi inviteret DBUs pi-
geraket til Gelsted. Hvor det kun er piger 
i alderen 5-11 år, der var velkomne til at 
komme og prøve at spille fodbold. 
DBU havde medbragt nogle forskellige 
”Planeter”, hvor pigerne skulle udføre fod-
boldøvelser. 

Vi var glade for, at der var ca. 20 piger, der 
deltog, og at alle pigerne fik en god fod-
boldoplevelse. 
Tak til alle de frivillige, som hjalp til med 
at gøre det muligt, at afholde pigeraketten.

Nicolaj Sørensen GGIF
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Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening
www.gelstedbladet.dk

Fodbold

Gelsted Pokal Cup 2022
Vi har for første gang afholdt Gelsted  
Pokal Cup. Det gjorde vi d. 11. september, 
hvor vi havde inviteret en masse ungdoms-
hold. 

Vi havde arrangeret puljer for U6, U8 og 
U10. Hvor der var 28 deltagende hold i det 
hele, og ca. 200 børn totalt, hvor både for-
ældre og bedsteforældre, havde taget turen 
til Gelsted for at se dem spille. Så der var 
masser af folk ved boldbanerne.

Efter hver pulje fik alle spillere en pokal 
og sodavand.
Der var startet op i grill, slush ice og pop-
corn maskiner, så der var lidt lækkert til 
børnene. Så det er nok ikke sidste gang vi 
afholder Gelsted Pokal Cup 

Tak til alle de frivillige, som hjalp til med 
at gøre det muligt, at afholde Gelsted  
Pokal Cup.

Nicolaj Sørensen GGIF
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Gelsted Folkedanseres årlige sommer-
udflugt gik lørdag den 3. september til 
Femern projektet ved Rødbyhavn. Lad 
det være sagt med det samme: “Det var 
alletiders tur for de 47 deltagere!”

Vi havde sammensat et godt program, og 
vejret var i den grad med os. Ombord i 
bussen gik snakken livligt fra starten.

På det første stop serverede bestyrelsen 
kaffe og rundstykker. Næste stop var Byg-
herrecenteret, hvor vi mødte vores 2 lokale 
guider. Vi fik her en fantastisk god orien-
tering om tunnelprojektet. Det var vildt 
interessant, og hvor er det imponerende, 
hvad man er i stand til at gøre. Der arbej-
des med kæmpestore dimensioner, og der 
vil vokse en hel by op nær byggepladsen. 
Flere tusinde mennesker kommer til at 
deltage i arbejdet.

Dernæst var vi ude og besigtige det store 
byggeområde. Her var kikkerten en stor 
hjælp.

Frokosten indtog vi ved restaurant There-
ses Køkken - Lækker wienerschnitzel!

Så gik turen til Skansen i Rødbyhavn. Her 
fortalte guiderne meget entusiatisk om Sø-
slaget i Femernbælt i 1644. Der blev også 
fortalt spændende historier fra 2. verdens-
krig.

Bussen vendte herefter snuden hjemad. 
Selvfølgelig med et lille ophold, hvor vi 
nød kaffen og nogle lækre hjemmebagte 
kager. Inden vi skiltes, sluttede vi den dej-
lige dag af med en fællessang.

Gelsted Folkedansere Billeder kan downloades på dette link: https://photos.app.goo.gl/JvT12JnEL43RXSFy8

Sommerudflugt til Femern projektet ved Rødbyhavn
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Gelsted Borgerforening inviterer til 
fællesspisning som Vildtaften.

fredag den 11. nov. 2022 kl. 18.00, 
på Holmegaarden Søndergade 80, 

5591 Gelsted.

Tag naboen, genboen og familien med til en hyggelig aften på Holmegaarden.

Menu
Dyresteg med tilbehør, dessert og kaffe
Der kan købes øl, vin og sodavand.
Husk selv at medbringe tallerken, bestik, glas, kop og servietter.

Pris
kr. 125,- pr. voksen
kr. 50,- pr. barn op til 12 år

Tilmelding 
Senest 06-11-2022 kl. 20:00 på e-mail kontakt@gelsted-bf.dk eller på SMS til 
20 37 13 15. Antallet af pladser er begrænset, så vi opfordrer til hurtig tilmelding.

Vi glæder os til at se jer alle til nogle hyggelige timer.
Med venlig hilsen 

Gelsted Borgerforening
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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

Climate Partner
Certified

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

Afd. Odense
Bladstrupvej 9 B
5270 Odense N

Afd. Vestfyn
Hygindvej 15
5592 Ejby

Hauge Energi og Bosch
gaskedler – Et sikkert valg!

www.Haugeenergi.dk

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

Climate Partner
Certified

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

Afd. Odense
Bladstrupvej 9 B
5270 Odense N

Afd. Vestfyn
Hygindvej 15
5592 Ejby
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Climate Partner
Certified

Kontakt Hauge Energi for
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tlf.: 6596 7715

Afd. Odense
Bladstrupvej 9 B
5270 Odense N

Afd. Vestfyn
Hygindvej 15
5592 Ejby

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

Kontakt Hauge Installation for
et uforpligtende tilbud på
tlf.: 66 18 96 00

www.haugegruppen.dk

Gl. Odensevej 12
5591 Gelsted
Tlf. 6449 1340
automester@gelsted.dk
www.gelsted-motor.dk

Gelsted Motorkompagni

Langelandsvej 6, 5500 Middelfart

 
 
v.Anne-Marie With Martinsen   
   Statsanerkendt kosmetiker 
    Stjernevænget 16, 5592 Ejby 
            20 25 28 02         
  anne-marie@withshudpleje.dk   
  www.withshudpleje.dk     
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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
- ved fælles hjælp styrker vi lokalsamfundet

www.gelsted-bf.dk 

Pris: 50 kr. for enlige
 100 kr. pr husstand 

Indbetal på 
kontonr. 
6880 – 2825353 
eller mobilepay 
625553 
Husk at opgive 
navn og adresse

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.

Læs mere:  gelstedbladet.dk

ÅBENT ALLE DAGE 

8.00 - 21.00
Gl. Odensevej 3 · 5591 Gelsted

 



www.gelstedbladet.dk

22

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: Kim Lund
Tlf. 24 25 16 82
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

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. 112Gelstedbladet:

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
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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 
Formand: Jens Peder Lindballe
Mobil. 40 77 83 03

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
Gelsted Seniorklub mødes på Holme-
gaarden hver onsdag kl. 9.00 til kaffe, 
rundstykker, morgensang, kortspil og 
aktiviteter. Vi holder hinanden i gang 
med: Kortspil, IT, badminton, gåture, 
fællesspisninger og udflugter.
Vil du være med, så kom og kig eller ring 
på tlf. 2653 9806, hvis du har spørgsmål.
Følg med her: gelstedseniorklub.dk

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
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Shelter
Kvindefodbold
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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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Nyt fra den lokale Coop365
Vores lokale dagligvarebutik Coop365 
har nu lidt over et år på bagen. Vi er 
utroligt glade for den opbakning, rigtig 
mange viser vores lokale butik. Coop365 
er stadig et samlingspunkt, som Super-
Brugsen også var i sin tid.

Efter et par år, hvor vi fra Coop Danmark 
var blevet instrueret i ikke at afholde no-
get i butikken pga. Covid-19, har vi i bu-
tiksudvalget besluttet at tage nogle gamle 
kendinge op igen – altså nogle aktiviteter 
som tidligere var meget populære blandt 
de handlende. Dagen hed førhen ”Smag 
på Julen” Det var medlemmer af Brug-
sens bestyrelse, der stod med smagsprøver 
rundt om i butikken. Mange lagde vejen 

forbi og en masse snak og hygge opstod. 
I år har vi kigget i kalenderen og fundet 
en dato, hvor et lignende arrangement skal 
finde sted. Fredag den 4. november kl. 
16.00-18.99 afholder vi ”Fredagshygge i 
butikken” Der vil være forskellige smags-
prøver rundt om i butikken og naturligvis 
en masse gode tilbud.
Der vil i år også blive pyntet i butikken 
med julesokker, som børn i alderen op til 
12 år kan aflevere i kassen i uge 47. Udle-
vering af julesokker vil ske søndag den 18. 
december.
Inden vi når til julehyggen – skal vi også 
fejre Uhyggen… Lørdag den 29. oktober 
kl. 10.00-12.00 vil der være Græskarud-
skæring. Arrangementet er for børn op til 

12 år i selskab med en voksen. 
Tidligere på året afholdt vi butiksudvalgs-
valg… Desværre havde vi ikke fået det 
annonceret så godt, så det var kun en lille 
sluttet flok, der var mødt frem. Det gør vi 
bedre i 2023. 

Butiksudvalget i Coop365 Gelsted består 
af: Johnny Larsen, Anni Bentholm, Mette 
Schjødtz Laugesen og Ann-Britt Larsen. 
Medarbejdere i udvalget: Anne Larsen 
og Nikolaj Jørgensen.  Kom endelig til os 
såfremt I har ris/ros eller spørgsmål. Sam-
men kan vi gøre en forskel. 

Pva Butiksudvalget
Ann-Britt Larsen

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

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

Kontakt os eller tjek 
gelstedbladet.dk for priser 


