
HISTORIE! 

Spændende beretninger for en helt ny klub for Seniorer i Gelsted 1996 1997, og 18 år efter: 

Gelsted Seniorklub: Stiftet d. 3. september 1996 iflg. protokollen: 

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 (subl). 

Lokalerne:Gratis stillet til rådighed af borgerforeningen, mod arbejdsydelse fra mandagsholdet. 
Borgerforening gav kaffen – Else kom med hjemmebagt kage. – Det var starten. 

19/09 1996.J.J. fortalte om betingelser og betaling for dans og gymnastik 
Tage Hansen kom medtilbud om en times gratis prøve bowling i Middelfart. 
25/09 -Ny petatanquebane indviet. – Minna klipper snoren. – Arne R, og Karen J. deltog fra 
Ejby kommune (borgmesteren forhindret). De to gratulerede klubben med banen. 
Gelsted håndværkere og handlende sponsorerede den nye bane. -Klubben udførte den. 
02/10 -9 af medlemmerne kørte til bowling i Assens. 
13/11 -Borgmesterbesøg. 
27/11 -Tidlig julefrokost med 54 medlemmer. Klubben gav 1 øl og 2 snapse. 
11/12 -J.J. køber en ribbe til strækøvelser. 
26/01 1997J.J. oplyser at petanquebanen bane med tæppe er god at spille på. 
Takkede Gerda og Asta for rengøringen. Rullegardiner i ovenlys sat i. 
Program for 1.ste halvår lagt frem. 
02/02 -51 medlemmer mødte op. Damegymnastik og kortspillere. 
09/02 -Tage fortalte om fiskegrej – pris – katalog. – Håber det bærer frugt til fiskeklubben. 
16/02 -Tysklandstur med KC busser. – 31 deltagere. 
23/02 -44 + 2 børn mødte op. Endnu ikke fastlagt tur til Albani. 
J.J. efterlyser rengøringspersonale, og mange meldte sig på skift. 
15/03 -Else Minna og Jørgen Danny købt gardinstof ved Werenberg, og syhold etableret. 
29/03 -44 mødte op og gymnastik ophører. 
02/04 -Aftalt at ferieperiode er fra d. 25 juni til d. 27 august. 
09/04 -J.J. efterlyste forslag til festdag før ferien. 
11/04 -Borddækning kl.16, til festen onsdag. – Modtaget kr. 25 000 fra indenrigsministeriet. 
16/04 -Rigtig god gang i petanque spillet, og J.J. opfordrer til at spille efter reglerne. 
30/04 -Modtaget kr. 20 000 fra folkeoplysningsrådet. – Købt klaver – Ellen Nielsen spiller 
Far er så streng og skænder på mor. – Købt 60 puder til stole – tallerkner og bestik. 
07/05 -Ellen spiller til sang, og ny indkøbt højtaleranlæg prøves af. 
21/05 -Dejligt med klavermusik siger Jørgen Danny, som har været fraværende i 4 uger. 
28/05 -Gæster fra Aarup, og Else og Jørgen lagt de nye puder på stolene. 
04/06 -Kun 33 medlemmer mødte op. – måske det gode vejr. Måske tidligere ferie næste år. 
11/06 -43 kom til møde med/ om ældresagens bestyrelse fra Aarup mødte op. 
12/06 -Tysklandstur over Åbenrå m. sejltur på fjorden m. frokost og tilbehør. Godt m. sang. 



18/06 -Ny bund lægges på petanque banen. Stalden klargøres til næste sæson. God hjælp. 
25/06 -Sidste møde før sommerferien med 42 fremmødte. J.J. og Jørgen Danny rikkede grill 
til, og lavede kalkunkoteletter + pølser fra slagteren. Pigerne lavede grønt tilbehør. 
Der blev spillet amerikansk lotteri, og det hele sluttede ved 18 tiden.. – Så ferie. 
27/08 -Første møde efter ferien med 45 medlemmer. J.J. takkede for den store hjælp til loftet 
i underetagen (må være i stalden) , samt hjælp til markedsboden, samt for æg + kager. 
Det blev til en omsætning på kr. 8280,00, men klubbens andel ikke opgjort endnu. 
03/09 -46 sang for fulde halse ved kaffen. Damerne spillede kort ude ved petanque folkene. 
04/09 -Bestyrelsesmøde ved Ernst Lund. – Nu 73 medlemmer. Rigtig fint i den korte periode 
efter starten. – Forskellige arrangementer og ture blev drøftet. F.eks. Frøslevlejren – 
bryggeriet Vestfyn – visit af Sigfred Pedersens niece Benny og Poul Gammelgård. 
Sidstnævnte blev til virkelighed. De kommer d. 14/01 – 98. Behov for billardbord?? 
Det undersøges af J.J. – Kan måske findes i gul og gratis. 
10/09 -43 mødte op. – Vejret fint, men ikke mange ude på banerne. 
17/09 -Generalforsamling og Verner Madsen blev valgt til dirigent.. Formanden oplyste at 
der nu var 74 medlemmer, og tilfredsstillende, idet der kun var 37 fra starten – fint nok 
og takkede for arbejdet med lokalernes klargøring. – Bestyrelsen blev genvalgt.- Frede 
Saabye og Erik Pedersen er bestyrelsens suppleanter.- Bestilt 3 stk pointtællere til ptb. 

Nævnte er plukket ud af fyldige mødereferater i perioden, og meget interessant. Bn 

 

Snart, ja i 2016 er der gået 20 år, siden en flok Gelsted borgere fik mod på at starte en Seniorklub. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Interessen og skabelsen for en sådan viste sig at være en succes, og her lige en resume`fra 2014. 

Gelsted Seniorklub - Herunder året 2014`s begivenheder 
og på gensyn til jer 92 medlemmer, der kom først med at meldte sig til julefesten d. 17.12.       

03,01 Godt Nytår til alle, og Badminton starter efter juleferien igen i Gelsted hallen 
08,01 Onsdagsmøderne starter igen efter juleferien kl.. 9.00 
08,01 EDB hold 2- m. fl. starter igen kl. 9,30,  
08,01 Borgerf./ Seniorklub i 1.salen kl. 19,00 – Fri fantasi. 
13,01 Mandagsholdet starter igen 
16,01 EDB hold 1 starter igen 
26,02 Vinterfest med Suppe / peberrodskød underholdning Fotosam  40 år i DR. 
05,02 Hjertestarter kursus genopfriskes v. Bent Jessen 
12,02 Hjertestarter kursus for nye v. Bent Jessen.  
05,03 Foredrag v. Børge Andersen om Zonen, og fra lille Gelsted dreng. 

26,03 EDB orientering til nye brugere, v. Aage som f.eks. hvad en mus bruges til. 

26,03 Hans Jensen, om Gelsted fra centerby til udkantsby, om indflydelse til afmagt. 

02,04 Petanque starter hvis vejret er til det. 
04,04 Badminton i hallen slutter sidste del af sæsonen. 



09,04 Påskefrokost med hvide sild med karrysalat – Fersk røget laks – røget florel – 
rejer med rygeostcreme - lam med abrikoser og mandler (det er lammekød i tern) Skidne 
æg – hjemmebagt brød – ost og frisk frugt – kaffe m. småkager – lotterispil med 40 
gevinster. Ingen til underholdning denne gang, så en masse snakken og tid til at skylle. 

30,04 Sidste dag for EDB med Aage.  
14,05 Sommerudflugt til Glud frilandsmuseum 
12,06 Cirkus Revy (Britta / John) med ”fuld” bus. 
18,06 Griilfesten med Jørn Eriks Grillede pattegris, og Børge Hansens orkester.  

14,08 til 17,08 Gelsted marked. En prøve på dette års nye betingelser. Søndagsregn. 
17,09 Generalforsamling. Alt blev godkendt af de ca. 60 mødte Alle valg var genvalg, 
så ikke de store ændringer. – Der var håndsoprækning til støtte for evt. køb af stuehuset. 

17,09 Karsten Laursens fortælling kl. 19.00. m hjælpearbejde i Uganda, blev en 
spændende aften, om hans rejse udsendt af Fyns Stift Tidende.- Mellemfolkeligt Samvirke. 

03.10 Badminton starter den ny sæson 2014 – 15.. 
08,10 Løvfaldsfest. Menuen var Hvide sild m. æg og karrysalat - Lille Wienersnitsel m. 
ristede kartofler, ærter sauce - Ost m. frisk frugt og Hygge musik og sang med de 4 H er 

nede fra Husby/Hygind. Vi var 86 medlemmer på listen, og 3 var udeblevet gr. sygdom. 
10.10 Lis Steffensens 100 års fødselsdag. Champagne og kransekage d. 15,10. 

15.10 EDB med Aage starter igen 
19,11 Efterårsudflugt til Holbøl landbohjem til middag, og videre til Fleggaard 

26.11 Tom Pettersons fortælling om Grønland, hvor han er 100 dage om året. 

30,11 Gelsted kirke gudstjeneste -  om hvorfor er det første søndag i advent. 

10.12 Sidste dag med EDB i 2014.  
17,12 Julefesten – med julesul og underholdning af Birgit m.hendes damer og Per Rye.  
Det var hvad vi fik for kontingentet 2014. -  Det skete kan ikke  gøres om. - På gensyn i 2015. 

Herefter er bestyrelsen så i gang med næste års kalender, så alle kan sætte X` er igen.   

På hjemmesiden kan du læse alt om Seniorklubben Tryk >>> www.gelstedseniorklub.dk   pt. 192 medl. bn 
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