
Sket er sket i Gelsted Seniorklub fra generalforsamling 2012 til samme i 2013. 
 

15, 16, 17 & 18. august Gelsted Marked 

Gelsted Seniorklub på Gelsted marked blev igen en succes med vores eget hjemmebagte kagesalg. 

Modsat blev vort salg af Vestfyns produkter, hvor vi kun solgte halvdelen i forhold til sidste år, 

og det er jo disse tørstslukkere der præger totalomsætningen som blev mindre, så spændende at se 

øko resultatet. Vi har jo udgifter til det gode store telt samt borde og bænke, og anskaffet nye skilte. 

Vi havde rigtig mange besøgende og salg fredag, og mindre lørdag og søndag end tidligere. 

Vi fik tømt teltet, og disken og gulvpladerne læsset på vores vogn, og køleskabene i containeren. 

Godt trætte skiltes vi så ved 18.30 tiden, og klar til næste år. Tak for gode kager og arbejdskraft. 

 

 

Grillfesten d. 19. juni var sidste aktivitets dag før sommerferien, og blev en god afslutning, hvor 

der var dækket op til 84 seniorer. Vi spiste lækre nakkebøffer m. baconsvøb samt slagterens pølser  

Vi brugte store foliebakker i stedet for lerfadene, som virker som en tynd hinde mellem gløder og 

kød = mere varme end med de ildfaste lerfade, hvor man kaldte det kogte stege og pølser.  

Vi brugte 15 kg nye friskopgravede kartofler og et stort udvalg af salater, fra husets køkken, hvorfor 

jævn travlhed af frivillige seniorer, hovedsagelig bestyrelsen, som sørgede for alle forberedelserne.  

Tak til Griilholdet, og tak til dages øvrige dygtige køkkenfolk og den flotte borddækning. Tak for 

dejlig underholdning v. Børge og Jørn Erik, Tak til alle i glade mennesker. - Det er bare så dejligt. 

 

Cirkus Revy tur d. 13. juni arrangeret af Britta og John Hansen. God, og turen kører igen i 2014. 

 

Sommerudflugten d. 15. maj, helt over til Humlemagasinet i Harndrup, blev en oplevelse uden lige. 

Vi blev sat til bords ved 6 stk runde borde, og et var dog et langbord. – Vi var 44 Seniorer med. 

Vi blev budt velkommen med Peder, som står for museerne. – Han fortalte kort om det græske 

kongehus, som var lidt fremme for os, men meget interessant. Vi kender jo Kong Konstantin, 

og hans danske prinsesse, som måske er på vej til Grækenland igen, efter mange år i London. 

Efter Peders fortælling, kom Børge Larsen ( den syngende maler), og fortalte om Sigfred Pedersen, 

og hans færden fra han blev født på Dalagergård i 1903, til hans død i efteråret 1967.  

Børge er ”far” til, at Harndrup kom på landkortet med den gode og populære Sigfred og museet i 

Humlemagasinet er blevet til det det er – nemlig et rigtig meget interessant og historisk museum. 

Som planlagt, blev der så, dækket op på de flotte borde, pyntet med fine duge, og forberedt til at vi 

skulle spise vores medbragte frokost, og med kendte skyllemidler blev vi et hyggeligt selskab. 

Herefter fik vi så adgang til at besøge museerne, som er meget mere end nogen kunne forestille sig i 

lille Harndrup. – Der er virkeligt gjort meget ud af dem, samt alle de forskellige haveanlæg, og til 

dem der ikke kender til det, åbn. da hjemmesiden www. humlemagasinet.dk, eller kør en tur der 

over. - Efter rundturen, som kunne have krævet meget mere tid, blev vi inviteret til kaffe og lagkage 

inde i privaten – som også er en del af museerne. – Flere af os vil om 5 – 6 uger komme igen, og se 

haven i fuldt blomster flor, som ikke rigtig var i gang efter vores lange og kolde forår i år.  

Næste arrangement er grillfesten på Holmegården d. 19. juni, med først til mølle for tilmelding. 

bn 

 

Påskefrokosten d. 20 marts 2013. 

 

Vi begyndte med at forcere en masse sne, og startede ved seniorlokalets veldækkede borde med 

velkomst - hvide sild –og fortsatte med skidne æg med sennepssauce – varmrøget laks med 

marinerede grøntsager - tarteletter – ost og frisk frugt og så alt andet godt, som kaffe og kager samt 

spilleder vi om 40 gevinster. Super-Brugsen sponserede, til os som superkunde et påskeæg til hver 

deltager, - tak ska`i ha`. 

Musikus Børge Hansen spillede lystigt.  – Sidste tilmeldn. var d. 13/3 og 81 var meldt på.  



Prisen var kun kr. 150.00 inkl. lotteri, og alle virkede som værende tilfredse. Slut 15.30.  

 
Ekstranummer på Holmegården: 
Lones demonstration om pulserende magnetfelt – terapi onsdag d. 27. februar, kl. 14,30 hvor 27 var 

meldt til, og 28 kom var en oplevelsens dag. 

Helt overbevisende kunne hun fortælle om hendes tyske lægeanbefalede produkter, som bevirkede 

at hun fik solgt godt, og tjente nok til benzinen hjem til Herning. 

Hun viste også pæne smykker og armbånd, og hvad ved vi, og hun solgte en masse - . En enkelt af 

os lyttere havde for flere år siden, fået smerter drevet ud af kroppen ved brug at Lones magnet 

”underdyne”, og virker stadig med fuld kraft. – Der ligger lidt brochure i klublokalet. Lones 

hjemmeside er her, så bare tryk på den:  www.betalife.dk. 

 

Vinterfesten d. 20. februar. Hundekoldt, hvor det hjalp med suppe oksesteg peberrodssovs kaffe 

kager og musikalsk underholdning af Kondal – duoen samt lotteri med 40 vindere. Der var 5 afbud 

gr. sygdom, så vi blev 81 seniorer. Alle dagens normale funktioner minus bob og håndgerning blev 

flot gennemført. Kortene blev vendt og blandet mange gange, og EDB hold 2 gennemførte også 

dagen nye viden og EDB kendskab, klar til viderebearbejdelse hjemme – efter vinterfesten. 

 
Det var så den eftermiddag lørdag. d. 16. februar: 
Gelsted Seniorklub og Pensionistforening tog den nye dilettantforening på ordet. 

Vi blev tilbudt at komme 1½ time før forestillingen til 80 x kaffe boller og lagkage. 

Skuespillerne rev lige en almindelig lidt sexet hverdag ud af kalendere med date`. 

Det var tydeligt at de alle havde set lignende andre steder – måske fra sent TV.? 

De gjorde det bare så godt, og burde bruge forestillingen mere end planlagte 2 g. 

Vi takker for jeres gode iniatativ, og anbefaler at vi ses når tæppet går til næste år.  

 

 

Vinterfesten d. 20. februar . Hundekoldt, hvor det hjalp med suppe oksesteg peberrodssovs kaffe 

kager og musikalsk underholdning af Kondal – duoen samt lotteri med 40 vindere. Der var 5 afbud 

gr. sygdom, så vi blev 81 seniorer. Alle dagens normale funktioner minus bob og håndgerning blev 

flot gennemført. Kortene blev vendt og blandet mange gange, og EDB hold 2 gennemførte også 

dagen nye viden og EDB kendskab, klar til viderebearbejdelse hjemme – efter vinterfesten.  

 

 

Sket er sket på Holmegården onsdag d. 12.12 2012: 

Julefesten var ualmindelig festlig dag, med 88 deltagere, idet 5 havde meldt fra, eller kom ikke. 

Menuen var veltillavet Hamborgryg – dejlig grøn / langkål – hvide og brune kartofler nede fra  

Hviids gourmet i Lunge, samt bestyrelsens hjemmelavede risalamande med kirsebærsovs til. –  

Der var 2 slags småkager, - samt lotteri med i prisen. Juletræet var smukt pyntet og mange lys på. 

Arrangementet kostede kun 150 kroner pr kuvert. – Nye 2013 medlemskorts salget gik også i gang. 

Alle fik udleveret julegave, som var en lille fin lygte. – Tidligere år en god kuglepen mrkt. Senior. 

Der blev omtalt bustur til Cirkus revyen d. 13 eller d. 20. juni, til pris lidt under 1000 kr.  

På gårdspladsen stod da vi kom om morgenen nok ca. 20 barnevogne, mens børnene og vore lokale  

dagplejere havde det hyggeligt inde i stalden, hvor de holdt deres julefest. 

Underholdning: 

Gelsted / Tanderups præst Dorte Stær Nielsen, og organist Lars Reinholdt stod for musik og sang. 

Musikken fra det ny stemmede klaver gav os alle lyst til at synge mange gode sange. – Nej Lars  

styrede og gjorde det for resten alene, da Dorthe var blevet syg natten før festen, og meldte afbud. 

 

Kl. 14 åbnede dørene sig, og ind kom 20 søde piger og en dreng, bærende på lys, og sang Lucia.  

Alle samlede sig så på ”Scenen” omkring Lars og klaveret, og så sang de rigtig mange gode lystige 

http://www.betalife.dk/


 sange, som passede til vores julearrangement. – Vi seniorer sang med på flere af melodierne. 

Børnene blev klappet ud, og de fik så serveret 80 æbleskiver med tilbehør + sodavand. En god dag, 

hvor vi overskred lukketiden, med næsten ½ time, og dette gr. den gode underholdning. Denne  

sidste komsammen møde blev afholdt, mens det frøs næsten 10 gr. C. vi er nu 155 medlemmer. 

 

Den 2. december 1.ste søndag i advendt var vi i Gelsted kirke som tidligere år til gudstjenesten. 

Dorthe præst havde lavet en munter beretning: -  Advent er kirkens nytår. Det hele starter forfra. 

Det betyder bl.a. at historierne i kirken starter forfra. Det er dog ikke sådan, at du nu kommer til at 

høre de samme historier som sidste år. 

 

Busturen den 14.11. 12 kan betagnes som ikke så spændende mere, rent økonomisk hvilket nu er 

konstateret, idet der var 14 ledige pladser – normalt kalkuleret som besat. 

Vi fik igen et rigtig godt smagende måltid nede på Holbøl Landbohjem, efter at have besøgt det 

store indkøbscenter Fleggård. Ny plan / metode for sådan en tur nødvendig. 

Hvis den næste år skal gentages. –  En høring på vej hjem i bussen gav ingen positiv stemning for at 

køre igen, men vi ser tiden an. 

 

D. 10.10. 2012. 

Løvfaldsfesten blev igen en hyggelig festlig munter efterårsfest med Børge musik og sang - Hvide 

sild med æg og karrysalat - 

Fad med røget forel, rejer og rygeostcreme - Tarteletter med høns og asparges - Lun nakkesteg med 

rødkål-hvidkåls salat -  

Oksebryst med peberrodssalat - Ost med frisk frugt – Alt skyllet ned med passende drikkelse og 

slutteligt kaffe og småkager. 

Oven i alt nævnte var der igen lagt lotterisedler ud til alle 82 løvfaldsgæster med 40 gevinster a, 30 

kr/stk +2 x Hviids ekstranr. 

Vi har masser af borde og stole, men vi skal jo også kunne komme ud ved f.eks. ildebrand, og 

”nøjes” så med 84 pladser. 

Denne dag var der et medlem, Lis Steffensen, som fyldte 98 år, og hun serverede tidligere onsdag, 

kringle og 4 x en enkelt til. 

 

 

Generalforsamlingen i Gelsted Seniorklub d. 19. september, hvor 2 bestyrelsesmedlemmer var på 

valg.  

Sekretær Hans Persson valgte at sige fra, og i stedet blev valgt Jytte Andersen Kløvervænget 8 

som senere blev valgt til kasserer i stedet for Bent Hensen, som ønskede andet bestyrelse job. 

Formanden BN var også på valg, og anbefalede kraftigt at man skulle benytte lejligheden til et skift. 

Det blev ikke sådan, idet en samlet forsamling (60) medlemmer rejste sig og klappede til genvalg.  

Altså desværre ingen ny formand denne gang, men modtagelig for positive foreningsforbedringer. 

Øvrige bestyrelse: Næstformand Ronald Matthiesen – Sekretær Bent Hensen/ Ronald Matthiesen og 

mandagsholdsformand Laurits Jensen. -  Medlemsskaren er nu på 154, idet 3 nye lige dumpede 

ind.    

Der blev mindet om, at tilmeldninglisten på bordet, liggende klar til Løvfaldsfesten d. 10. oktober. 

Næsten alle, + flere andre, i alt 66 blev skrevet på, så der er fuldt hus når de sidste 18 er skrevet på.  

 


