
Vinterfest i Gelsted Seniorklub 

Sneen daler stille ned, så det er fin timing med vinterfest i Gelsted Seniorklub - næsten vores eneste 

vinterdag. Men ak sneen smelter lige med det samme. 

Vinterfesten blev afholdt den 26. februar. Festen startede, som sædvanligt kl. 12.00. Der var mødt 83 op til 

fest.  

Menuen, stod Anja fra Fjelsted Forsamlingshus for. Det var en god menu. Vi startede med klar suppe og 

boller, herefter oksekød, kartofler og peberrodssovs og sidst, men ikke mindst kaffe med æblekage. Det var 

rigtig god mad, som blev rost meget. Der var rigeligt af det hele, så plejecenteret fik glæde af æblekage i 

rigelige mængder.  

Anja med hjælper sørgede for at anrette maden, og det gjorde de rigtig godt. Det bevirkede, at serveringen 

fungerede fint til glæde for alle. 

Underholdningen klarede Birgit Holm og Per i flot stil. Første afdeling af hatteshowet kom efter forret og 

hovedret. Rigtig mange dejlige sange, som man kunne synge med på. Publikum blev inddraget i 

forestillingen ved flere lejligheder, fx under sangen: 

”Jeg vil male dagen blå”.  

Per fik en flot kasket på med propel, den ville Bent ”Smed” gerne låne. 

Birgit: ”Ja, ja Bent, jeg ved godt, at du har roterende fis i kasketten; men jeg har noget helt andet til dig. Du 

skal nemlig have det her på (se foto)”. Så kom sangen: 

”En lille pige i flade sko”, og Bent hjalp Birgit og Per med den. 

I pausen var der udtrækning af lotteri med dejlige gevinster. Peter Hansen havde sponsoreret blomster til 

bordpynt og så mange, at 2 af dem blev brugt som ekstra gevinster – tak for det.  

Anden afdeling af underholdningen fortsatte i samme spor – dog med endnu mere inddragelse af publikum. 

Der var rigtig fin stemning, og Birgit spottede indtil flere potentielle sangere, så det var jo dejligt. Henning 

fiskede vældig til sangen: 

”Tag med ud og fisk”; men lige meget hvor hårdt, han arbejdede, fik han kun en tom dåse på krogen. 

Laurits fik tyrolerhatten på til sangen: ”Du skulle købe dig en tyrolerhat”. 

Potpourriets sidste sang: ”Gid du var i Skanderborg” 

Fra vores sanghæfter blev der valgt 5 sange ud, og vi sluttede af med at synge ”En dejlig dag”.  

Tak til Birgit og Per for en fantastisk god underholdning. De var supergode til at få kontakt til publikum. 

Tak til alle, der hjalp til med oprydning, opvask mm. 

Tak til alle for at have taget det gode festhumør med.  

Seniorklubbens næste arrangement er påskefesten onsdag den 22. april.  

IT-undervisningen slutter onsdag den 18. marts, og badminton slutter fredag den 27. marts. Der har været 

god tilslutning til begge dele, og IT starter igen onsdag den 21. oktober. Badminton starter en gang sidst i 

august. 

Uden for seniorklubbens regi arrangeres der en revy-tur til Sønderborg Revyen den 3. juli. Turen er fuldt 

booket; men da der kan komme afbud, er man velkommen til at kontakte arrangøren for at komme på 

venteliste.  

Kontakt vedr.: Sønderborg Revyen: Steen Ole Sørensen 

 

Afslutningsvist vil vi sige tak til alle for den store opbakning.  

God påske  

Bestyrelsen for Gelsted Seniorklub 


