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Formænd gennem 25 år 

Jørgen Jørgensen 1996—2006 
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Ronald Matthiasen 2017 

Bente Davidsen 2017—2020 

Ronald Matthiasen 2021 

Inge Jensen  2021— 

 

 

 

Bestyrelser gennem 25 år 



Forår 1996  

Ernst Lund fortæller, at Arne 

Rasmussen kommer på besøg, 

vil gerne oprette en efterløns- 

og pensionistklub i ledigt lo-

kale på Holmegaarden. 

Ernst lund kontakter Jørgen Jør-

gensen og Jørgen Danny, som 

også er gået på efterløn. De vil 

godt være med.  

Stiftende generalforsamling med 

deltagelse af 23 personer. 

Den første bestyrelse blev:  

Jørgen Jørgensen (formand) 

Minna Hansen (næstformand) 

Kirstine Koch (kasserer) 

Jørgen Danny (sekretær) 

Ernst Lund (bestyrelsesmedlem) 

Bent Mejlsing (revisor) 

Frede Saabye (suppleant) 

Svend Ø. Hansen (suppleant) 

Der var dannet en sådan klub i 

Aarup, hvor Ellen Nielsen havde 

indmeldt sig. Hun sørgede for, at 

vi fik starthjælp derfra, idet et 

par bestyrelsesmedlemmer kom 

og forklarede om deres arbejde. 

Vi fik et eller andet beløb fra 

kommunen til starthjælp, og der 

blev blandt andet købet et klaver, 

hvorpå der blev spillet til vores 

morgensang. Ellen var den første 

pianist. 

Arne Rasmussen har været en 

særdeles vigtig person i forbin-

delse med opstarten af Gelsted 

Seniorklub, fortæller Ernst Lund 

videre. 

Bent Nielsen er helt enig heri og 

tilføjer, at Arne skal have en 

stemme i jubilæumshæftet. 

Minna Hansen udtaler: ”Jamen, 

vi lavede så mange ting fra star-

ten af. Vi havde gymnastik og 

dans i en kæde, Tage Hansen ar-

rangerede fisketure til Børges put 

& take sø, og bowlingture til As-

sens, og så fik vi jo petanque. Vi 

hjalp jo hinanden alle sammen – 

både mand og kone hjalp til i be-

styrelsen.  

Jeg gik ud af bestyrelsen, da jeg 

fik børnebørn, så synes jeg ikke, 

der var tid til bestyrelsesarbejde 

mere. 

Bent Nielsen fortæller, at petan-

quebanen blev indviet 25.09.96. 

Arne Rasmussen og Karen Jensen 

deltog fra Ejby Kommune, da 

borgmesteren var forhindret. Min-

na klippede snoren. Gelsted 

håndværkere og handlende spon-

sorerede materialerne, og klub-

ben udførte den. 

Ernst, Minna og Bent fortæller om  

starten på Gelsted Seniorklub 

 

”Det var et meget stort arbejde at få lavet det  

flotte mødelokale i stand. Der blev arbejdet på 

sagen hele ugen”, fortæller Bent Nielsen. 



I starten havde man ikke køle-

skab, så Gerda ”Post” tog tinge-

ne med hjem i eget køleskab. 

Lokalet på førstesalen er dels 

blevet til af genbrugsmaterialer 

og nye ting. Der blev startet helt 

fra scratch, da lokalet skulle re-

noveres. Det var et halmloft med 

træbjælker og cementgulv. 

Bjælkerne blev savet ned, og 

nye jernbjælker fra Hygindsme-

den blev lagt op. Udenpå kom 

der genbrugstræ fra brandtom-

ten over for slagteren. Masser af 

genbrug, således blev sømmene 

trukket ud af gulvbrædderne, for 

derefter at blive rettet ud og 

genbrugt. 

Arne Rasmussen var fantastisk 

til at finde stumper, som kunne 

bruges i renoveringen. 

”Alle døre er genbrug, og døren 

ind til depotet har siddet hjem-

me hos Jørgen Kock”, fortæller 

Bent Nielsen.  

Arnfred Jensen lagde fliser + la-

vede den lige trappe. Leo hjalp 

med at lave den ”skæve trappe” 

og Leos kone, der var ansat ved 

Ejby Kommune, hjalp med teg-

ninger og byggetilladelser. 

Jørgen Matthiesen har fået lam-

perne fra TV2 og har installeret 

dem. Alt det elektriske har Jør-

gen klaret. Desuden er det Jan 

Nielsen og Jens Krogsgård, vi 

kan takke for varmeinstallatio-

nen. Radiatorerne er alle gen-

brugs. 

Gulvet kommer fra Velux. Det er 

simpelthen præcis det gulv, der 

blev brugt til dansegulv, når GB 

holdt de store fester nede i Gel-

sted Hallen. ”Vi var endda så 

heldige, at der fulgte gulvlægge-

re med fra GB, så det kunne ikke 

være nemmere”, siger Bent Niel-

sen.  

Vinduerne er fra Velux, og oprin-

deligt skulle der ikke være vin-

duer i skunken; men 20000 kr. 

fra Velux Fond gjorde det muligt 

at få de helt rigtige vinduer, som 

kan åbnes helt, og dermed op-

fylder de brandmyndighedernes 

krav. Det betyder også, at det er 

et dejlig lyst lokale.  

Køkkenet er Inge Nielsens gamle 

køkken blev brugt i salen, og nu 

fungerer de som det fineste køk-

ken. 

Erik Pedersen kæmpede for at 

skaffe penge til liften. Det lykke-

des for Erik at samle 80000kr 

dels fra lokale erhvervsdrivende, 

foreninger og medlemmer af se-

niorklubben. 

Det har været et STORT arbejde 

at få lavet det flotte mødelokale i 

stand. Der blev arbejdet på sa-

gen hele ugen, og om torsdagen 

hjalp Gelsted Borgerforening til.  

 

 

Minna Hansen fortæller alt om starten på Gelsted Seniorklub. 

Inge Nielsen og Minna Hansen hygger sig. 

Ernst Lund fortæller, at Arne Ras-

mussen har været en særdeles 

vigtig person i forbindelse med 

opstarten af Gelsted Seniorklub 
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Det viste sig at være en god 
idé med en seniorklub i Gel-
sted. Der var fin opbakning 
fra starten af. 
 
Gelsted Seniorklub blev stiftet d. 
3. september 1996, for at akti-
vere + 60-årige fra området. 
Efter nogen snak frem og tilba-
ge, mellem Borgerforeningens 
formand Arne Rasmussen og den 
nye Seniorklubs bestyrelse blev 
Gelsted Seniorklub en realitet. 
 
Lokalerne blev stillet gratis til 
rådighed af borgerforeningen, 
mod arbejdsydelse fra mandags-
holdet, skulle vedligeholde akti-
vitetscentret Holmegården. 
Borgerforeningen gav kaffen – 
damerne kom med hjemmebagt 
kage. – Det var starten på det 
hele. 
På klubmødet d. 19.09 1996 for-
talte Jørgen Jørgensen om betin-
gelser og betaling for dans og 
gymnastik. 
Den 25.09 - Ny petatanquebane 
indviet. – Minna klipper snoren. 
– Arne R, og Karen J. deltog fra 
Ejby kommune (borgmesteren 
forhindret). - De to gratulerede 
klubben med banerne. 
 
Gelsted håndværkere og handl 
ende sponsorerede den nye ba-
ne. - Klubben udførte den på 
den gamle møddingsplads, og 
klubaktiviteterne begyndte at 
tage form inde i ”Stalden,” som 
lokalerne hedder, og var forbe-
redt til forenings aktiviteter, og 
siden hen opdateret af Borger-
foreningen. 
Man mødes i Gelsted Seniorklub 
hver onsdag fra kl. 9 til 12 hele 
året igennem, minus sommerfe-
rien. – Hele historien fra det før-
ste år, og længere frem, kan læ-
ses på: 
www.gelstedseniorklub.dk. 
 
Første møde efter sommerferien 
1997 kom der 45 af 74 gyldige 
medlemmer til morgenkaffe og 
sang, og derefter til de forskelli-
ge aktivitetsborde og stande m. 
kortspil, bobspil - petanque – sy 
og strik – og flere pludselige 
kommende interesser.  
I skrivende stund er der nu 217 
medlemmer i den meget aktive 
klub, som har taget nye aktivite-
ter op.  

Klubbens IT kurser 
i vinterperioden, er rigtig godt 
besøgt, og har resulteret i flere 
nye medlemmer.  
Så kom snakkeklubben, som er 
omdøbt til at hedde aktivitets-
gruppen. De er gode til at ar-
rangere spændende ture. Fx: 
Horsens Statsfængsel  
Det ny ”Fjordens hus” i Vejle – 
Koldinghus  
Nyborg Whisky destilleri. 
Disse er alle ”kør selv ture”.  
Rigtig fint. 
Vi har busudflugter sommer og 
efterår, og årstidsfester med. 
underholdning her. 
 
Vi har også fredags badminton 
i Gelsted Hallen, med spillere til 
alle fem baner. Sæsonen starter 
sidst i august og slutter til på-
ske. 
IT undervisning fra uge 43 til 
medio marts. Her har Aage 
Scheel Hansen stået for under-
visningen af 2 omgange, Ivan 
Sørensen var næste underviser. 
Så kom Aage ind igen; men har 
besluttet at stoppe.  
 

 
 
 
 

Det allerbedste, der er sket i 
Seniorklubben, var en snak 
mellem Borgerforening og os 
i 2005, om at etablere ”vore 
egne” lokaler, med egne 
møbler og øvrige inventar på 
1.ste. sal. På den måde, at 
Borgerforeningen leverede 
materialet til de ny lokaler 
over hestestalden med ar-
bejdskraft fra os, kaldet 
mandagsholdet, og dem med 
den autoriserede del. 
 
Vi fik ca. 140 m2 lokale + køk-
ken og toiletter, og aftale om 
adgang til Holmegårdens øvrige 
lokaler, når der er behov for det. 
 
I 2008 – 2009 meldte vi lokaler-
ne klar, og endda med en kost-
bar kørestolselevator ved den ny 
trappe. Trappeliften er dels 
sponsoreret af medlemmerne, 
dels af de erhvervsdrivende og 
håndværkere og fabrikker. 
 
I 2014 udskiftede vi alle toilet-
ter, samt en større renovering af 

vort lille køkken, og med køle-
skab komfur kaffe og industri 
opvaskemaskine.  
Sidste år blev trappeliften og alle 
borde og stole overtaget af Bor-
gerforeningen, mod at denne 
sørger for al vedligeholdelse, og 
for at undgå dobbeltforsikring af 
værdierne. (flg. daværende for-
mand). 
 
Foruden nævnte trappelift fik vi 
fra GB og Veluxfonden alle vin-
duer og parketgulve. 
 
Hjertestarter kursus genopfri-
skes v. Bent Jessen d. 12.02. - 
Hjertestarter kursus for nye v. 
Bent Jessen d. 05.03. 
 
Foredrag:  
Børge Andersen om Zonen 26/2,  
Børge Andersen fra lille Gelsted 
dreng til voksen 26/3  

 
Hans Jensen: ”Gelsted fra cen-
terby til udkantsby” 2/4. 
 
Karsten Laursen: ”Fra indflydel-
se til afmagt.” 3/10.  
En fortælling om hjælpearbejde i 
Uganda. Det blev en spændende 
aften, om hans rejse udsendt af 
Fyns Stift Tidende og Mellemfol-
keligt Samvirke. 

Tom Petterson: Fortælling om 
Grønland. Tom er i Grønland 100 
dage om året. 
 
De to første formænd holdt hver 
i 10 år, og var tillige også ledere 
af mandagsholdet. 
Tredje formand holdt i ca. 1 år. 
Fjerde formand holdt 2 år uden 
at kunne være med mandags-
holdet. 

Femte formand er godt i gang, 
sammen med en god arbejdsvil-
lig bestyrelse, som står for al 
lokalerengøring med medlem-
mers hjælp, samt indkøb til ons-
dags samlingerne. De sørger for 
smør, ost, syltetøj, rundstykker, 
og kaffe til 65 – 75 nydere.  
 
Herefter er alle aktive i storsa-
len, aktivitetslokalet og IT-
lokalet. Det er et sted, hvor vi 
føler os godt tilpas, og får byttet 
nogle historier.  
Bent Nielsen 

God idé med en seniorklub i Gelsted 

” 



 .  

Steen Ole Sørensen 



Som formand vil jeg fortælle lidt 
om årets gang i seniorklubben. 

Jeg vil gerne starte med at min-
des de 6 personer, som er afgået 
ved døden i det forgangne år.  
 
Benny Kristoffersen (24/11-2018) 
Christian Christiansen (21/12-
2018) 
Ruth Petersen (13/3) 
Tage Jensen (ca. 20/3) 
Ivan Sørensen (8/4) 
Thorkild Jensen (16/7) 
Vil I rejse jer, så vi kan mindes 
dem 

Tak - Æret være deres minde  

 

Vi er i klubben 221 medlemmer, 
heraf 9 æresmedlemmer  

Der har som sædvanligt være af-
holdt Gelsted Marked i uge 33. 
Fredag var generelt en god dag 
på markedet, mens der kom me-
get regn lørdag og lidt søndag. 
Vores lille bod gav dog et rimeligt 
overskud takket være vores trofa-
ste hjælpere.  
 
I årets løb har vi som sædvanligt 
holdt onsdagsmøder i hele perio-
den kun afbrudt af sommerferie 
fra 19. juni til 28. august. 
 
Vi har afholdt flg. fester: 

Løvfaldsfest 3/10 med 77 deltage-
re med underholdning af 6 musi-
kanter fra Tvillingegården 

Julefest 12/12 med 90 deltagere 
med underholdning af Jens Han-
sen fra Pretenders. 

Vinterfest 27/2 med 79 deltagere 
med fællessang og musik af Åge 

Kristensen, som desværre blev 
syg, så det blev til fællessang fra 
sanghæfterne 

Påskefest 10/4 med 78 deltagere 
med underholdning af Lasse fra 
Lasses Duo 

Grillfest 19/6 med 73 deltagere 
med underholdning af Jørn Erik og 
Anne Grethe. 
 
Desuden har vi planlagt 2 busture 
– juletur til Den gamle By i Århus 
og sommertur til det sydfynske. 
Begge ture måtte desværre afly-
ses. 
 
De aktive har haft flg. ture: 

Koldinghus 10/10 med udstillin-
gen ”Magtens smykker” i Kolding 
med 12 deltagere 

Fjordenhus 29/10 i Vejle med 21 
deltagere. 

Skovby og Bogense 28/11 med 25 
deltagere 

Tur til Jens Galschiøts galleri 29/5 
med 8 deltagere 

Der har i vinterens løb været af-
holdt IT- undervisning med et del-
tagerantal på 14 pr. gang ud af 
de 16 der i alt var tilmeldt. Under-
visningen stod Ivan Sørensen for.  
Han stod ligeledes for vores hjem-
meside til den 8/4.  
 
Hjemmesiden står Aage Scheel 
Hansen nu for.  
Undervisningen i IT starter op 
igen 23. oktober i år. 

Badmintonsæsonen begyndte den 
31/8. Antal tilmeldte hertil 24 
personer. Spillerne er i fuld gang i 
år med 21 tilmeldte. 

 
Vi har fået etableret teleslyngean-
læg i salen. Dette til stor glæde 
for en hel del af vores medlem-
mer. 
 

Til slut skal lyde en tak til jer alle 
fordi I bakker om vores arrange-
menter. 

Tak til borgerforeningen for det 
gode samarbejde. 

Tak til mandagsholdet som udfø-
rer et stykke arbejde for borger-
foreningen og dermed betaler 
huslejen. 

Tak til tirsdagsholdet som gør en 
indsats for genbrugsbutikken. 
Dette bliver vekslet til kontanter 

Tak til Ivan Sørensen for IT- un-
dervisning og arbejdet med hjem-
mesiden til 8/4  

Tak til Aage Scheel Hansen for 
arbejdet med hjemmesiden siden 
den 8/4 

Tak til Anne Grethe for musikken 
om onsdagen og til nogle af vores 
fester. 

Tak til dem der yder en indsats i 
Genbrugsbutikken. 

Tak til dem der har hjulpet til med 
rengøring. 

Tak til alle hjælperne og kageba-
gerne til Gelsted Marked. 

Hvis nogen skulle være glemt så 
tak til alle jer, der hjælper til med 
fx oprydning – småkagebagning 
mm. 

Bente Davidsen. 

Formandens beretning for året 2018/2019. 

 

Min indre svinehund 

Tove prøver kongens 

stol. Lidt royal har man 

da lov at være. 

Det fantastiske Fjordenhus i Vejle Fjord. Det skal 

opleves med guide. 



Som formand vil jeg fortælle lidt om 

årets gang i seniorklubben. 

Jeg vil gerne starte med at mindes de 

4 personer, som er afgået ved døden 

i det forgangne år.  

 

Lis Steffensen  

Jytte Andersen  

Grethe Jørgensen 

Rigmor Jensen  
 

Vil I rejse jer, så vi kan mindes dem 

Tak - Æret være deres minde  

Dette er min anden beretning som 

konstitueret formand for Gelsted Se-

niorklub. Ved årsskiftet valgte Bente 

Davidsen og Britta Hansen at gå ud af 

bestyrelsen, hvilket medførte, at jeg 

blev konstitueret formand.  

Det er seniorklubbens 25. beretning, 

så vi har 25års jubilæum i år, nemlig 

den 3. september. Det skal selvfølge-

lig fejres, og det gør vi fredag den 8. 

oktober. 

Det har på mange måder været et 

meget anderledes år i coronaens 

skygge, og det har betydet mange 

aflysninger i årets løb. 

I dag er der 211 medlemmer heraf 12 

æresmedlemmer. Man bliver automa-

tisk æresmedlem, når man er 90+, 

og man bliver kontingentfri. 

Gelsted Marked i dagene 19. – 22. 

august 2020 blev der desværre ikke 

mulighed for at afholde, da corona 

kom i vejen.  

Generalforsamlingen den 23/9-

2020 kunne vi desværre heller ikke 

gennemføre. Formandens beretning 

og årets resultat blev sendt ud til alle 

medlemmer i nyhedsbrevet den 6. 

januar. Desuden blev begge dele 

bragt i Gelsted Bladet februar 2021.  

I årets løb har vi holdt 7onsdagsmø-

der De resterende onsdage måtte vi 

desværre lukke ned på grund af covid 

19. 

Men den mentale sundhed er vigtig, 

derfor mødtes en del af medlemmer-

ne privat til kortspil i kort-grupperne i 

hele den mellemliggende periode.  

I seniorklubben gør vi meget for, at 

folk skal føle sig godt tilpas, derfor 

har vi afholdt følgende fester: 

Løvfaldsfesten den 14/10 -2020:  

For første gang i klubbens 24 - årige 

historie, afholdt vi Løvfaldsfesten på 

Gelsted Kro hos Thomas Truelsen. 44 

deltagere blev det til, og det passede 

fint. Vi måtte være 50 personer.  

Menuen var: Stegt flæsk, persille-

sovs, kartofler og rødbeder. Til des-

sert: fromage.  

Alt var lækkert tilberedt, og nydeligt 

anrettet, og maden blev serveret af 

kroens dygtige personale. Alle delta-

gere roste arrangementet i høje to-

ner. Vi sad ved runde borde med pæn 

og enkel pynt – med gode muligheder 

for en hyggelig snak.  

Festen sluttede med, ”tak for i dag” 

og på gensyn til onsdagshygge på 

Holmegaarden den 21. oktober.  

Grillfesten den 25/6-2021:  

Her var livlig aktivitet lige fra mor-

genstunden.  

I det lille køkken knoklede Nete med 

de dejligste rabarberkager, i mødelo-

kalet blev der pyntet med duge, 

blomster og smukt foldede servietter. 

Alt i spraglede sommer farver – 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 kom-

mer de første feststemte gæster. Dej-

ligt med højt humør lige fra starten. 

Man finder på plads og slår hurtigt et 

slag op i baren, hvor Peter er klar 

Menuen var rigtig lækker grillmad, 

som Jørn Erik havde lavet. Hertil en 

frisk grøn salat lavet af alle de flittige 

og Netes rabarberkage til dessert. Til 

kaffen havde Merete bagt 2 slags go-

de småkager.  

Der kom mange positive tilbagemel-

dinger i en lind strøm – megadejligt 

at arbejdet påskønnes. 

Jørn Erik stod alene for underholdnin-

gen 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 begyndel-

sen af. Folk havde virkelig trængt til 

at komme ud og være sammen med 

hinanden – til at grine, snakke og 

synge uden mundbind. 

Ronald sørgede for lotteri, og de 

mange fine gevinster blev fordelt. 

En dejlig afslutning på denne noget 

anderledes sæson.  

 

Månedlige arrangementer:  

Første arrangement: ”En amatørgeo-

log fortæller”. Torsdag den 20. maj 

fik vi en fantastisk fortælling om sten. 

Ole Allan Jensen er en meget engage-

ret og vidende formidler.  

Andet arrangement: 

”Sommerfuglefremvisning”. Torsdag 

den 3. juni fortalte Leif Jensen om 

sommerfugle – også her fik de 6 del-

tagere en god oplevelse.  

Tredje arrangement: Kongsdal Åben 

Have. Onsdag den 28. juli fik 10 del-

tagere en stor oplevelse i Kongsdal 

Åben Have. Her kunne opleves mange 

forskellige smukke blomster, eksoti-

ske planter og flotte træer. Havens 

midtpunkt er en stor sø med spring-

vand og vandfald – meget idyllisk. 

Desuden var der bænke og borde 

rundt i den smukke og velholdte ha-

ve, så der var rig mulighed for et lille 

hvil undervejs.  

 

Badmintonsæsonen begyndte den 

21.august og sluttede den 10/12 med 

et deltagerantal på 16 til 24 personer. 

Antal tilmeldte var 24 personer. Også 

her blev det en meget kort sæson på 

grund af nedlukninger. 

NU er spillerne i fuld gang i Gelsted 

Hallen kl. 9 til 10 hver fredag. 

Først skal der lyde en tak til jer alle, 

fordi I bakker så talstærkt op omkring 

Gelsted Seniorklub – uden jer var der 

ingen klub. 

Tak til Gelsted Borgerforening og 

Genbrugsbutikken for det gode sam-

arbejde. 

Tak til mandagsholdet. I udfører et 

stort stykke arbejde for borgerfor-

eningen og betaler dermed huslejen.  

Tak til tirsdagsholdet, som gør en stor 

indsats for genbrugsbutikken.  

Tak til Anne Grethe for musikken om 

onsdagen.  

Tak til dem, der yder en indsats i 

Genbrugsbutikken.  

Tak til dem, der har hjulpet til med 

rengøring.  

Hvis nogen skulle være glemt, så tak 

til alle jer, der hjælper til med fx op-

rydning – småkagebagning mm. 

Sidst men ikke mindst tak til min 

bestyrelse for samarbejdet  

Ronald Matthiasen. 

Konstitueret formand for Gelsted Se-

niorklub 

Formandens beretning fra 1/8-2020 til 31/7-2021 



 

Den danske sang er en ung blond 

pige…nå nej- det er jo sang i seni-

orklubben. 

Morgenstund har guld i mund, og 

guld betyder glæde….og glædeligt 

er det for medlemmerne i Gelsted 

Seniorklub at mødes til morgen-

kaffe og rundstykker hver onsdag 

på Holmegården. Den gode stem-

ning er allerede til stede, inden 

klaveret stemmer i, og morgen-

sangen fylder lokalet med dejlig 

fællessang. Dog skal vi lige ud af 

startblokken!  

Når Ronald ( der vælger sange 

hver anden gang ) har skaffet sig 

ørenlyd for at nævne den første 

sang, blades der ivrigt i den røde 

sangbog, og snakken forstummer 

lidt efter lidt… så er både pianist 

og sangere klar til første musikal-

ske udfoldelse! Derefter nydes 

kaffen og rundstykkerne, alt 

imens der sludres hen over borde-

ne. 

 Hver fugl synger med sit næb! Så 
de enkelte sangvalg får da ofte en 

bemærkning med på vejen:  

”Den kender jeg ikke”, eller  

”Den er alt for høj” eller  

”Den gik for hurtigt!”  

Tålmodighed er en dyd! Og hos 

en del af de fremmødte fornem-

mer man, at nu er det tiden til 

kortspil og andre aktiviteter – så 

derfor sluttes hele seancen af 

med endnu en sang! – og er der 

for mange vers her, forkyndes det 

højlydt, men gemytligt ! 

Til et par sommerfester har Jørn 

Erik og jeg prøvet at underholde 

lidt, enten med et gammelt gen-

syn med nogle revyviser eller et 

potpourri af forskellige kendte 

sange. Sangmappen har også væ-

ret flittigt i brug. 

Fællessang skaber fællesskab, og 

derfor er vores morgensang popu-

lær hos de fleste – den vil vi ikke 

undvære! Ganske vist er den dan-

ske sang en ung blond pige… 

men den synges nu også varmt 

og inderligt af aldrende unge grå-

blonde piger og halvgamle knarke 

i seniorklubben! En dejlig start på 

dagen, der nu er fuld af ”sang”… ! 

Anne-Grethe Clement 
 

Morgensang i Gelsted Seniorklub 

 

Poul og Hilda nyder morgensangen 

Ketty og Lilian synger så dejligt 

Fællessang skaber fællesskab, og derfor er vores morgensang populær hos de fleste.  

”Den vil vi bestemt ikke undvære”.  

Vores dygtige pianist, Anne –Grethe sørger for den helt rigtige start på dagen. 



Efter at i mange år at have været 

på kommunens hænder, overtog 

en ny forening i Gelsted butikken. 

I marts 2009 blev der så startet 

op igen i butikken. Der var blevet 

valgt en bestyrelse samt vedtaget 

nogle vedtægter, hvor formålet 

var, at overskuddet skulle fordeles 

til foreninger i "nærområdet". 

For at der ikke skulle opstå kon-

flikter vedrørende fordeling af 

midlerne, blev det vedtaget, at 

det var de frivillige, der skulle be-

stemme, hvem der skulle have del 

i puljen. De frivillige skrev de ti-

mer, de "arbejdede" til den eller 

de foreninger, de ønskede at støt-

te, når året var gået, blev der sat 

en timepris alt efter hvor meget 

overskud der var. Denne måde at 

fordele midler på køres der fortsat 

med. 

Der er i gennemsnit 13 - 15 for-

eninger hvert år, der har doneret 

penge til at gøre forskellige tiltag i 

deres egen forening. Der er gen-

nemsnitligt blevet udbetalt 

130000 - 150000 kr. årligt. 

Alt dette kan jo kun lade sig gøre, 

ved at der er frivillige, der vil gøre 

et stort stykke arbejde med alle 

de opgaver, der ligger bag ved. 

Der skal bruges frivillige til butik-

ken med at betjene alle vores tro-

faste kunder, der skal fyldes op og 

prismærkes. Der er 3 værksteder i 

gang for at sørge for, at der kan 

komme varer på hylderne. Det 

ene værksted bliver alt elektrisk 

afprøvet og rengjort, vores elek-

tronik værksted hvor alt fra TV til 

musikanlæg gennemprøvet, så er 

der et værksted hvor der laves 

støvsugere værktøj m.m. 

Så kommer det store arbejde med at 

sortere tingene ud til de forskellige 

områder og værksteder, det er her alt 

det, der kommer ind skal , tøj, isen-

kram , møbler, og blade samt til 

værkstederne.  

Sidst men ikke mindst et 

rigtig godt samarbejde 

imellem foreningerne på 

Holmegården, hvor man 

hjælper hinanden.  

Alle foreningerne har også 

et godt samarbejde med 

genbrugspladsens persona-

le, hvilket er helt nødven-

digt, hvis Holmegårdens 

foreninger skal eksistere. 

Så vi har brug for hinanden. 

Lad os håbe, at dette kan 

fortsætte i mange år frem i 

tiden. 

Det store område som er tøj, fore-

går der både sortering, vask og 

sortering til bl.a. red barnet og 

andet hvor tøjet kan genbruges, 

dette område er nok det der fylder 

mest rent lager beholdning. Vi har 

ca. 150 meter bøjler på loftet, 

hvor der hele tiden bliver skiftet 

efter årstider samt opfyldning.  

Der er ca. 30 frivillige tilknyttet 

butikken, og i tidens løb har der 

nok været omkring 60 personer 

inde over butikken.  

Men det er jo ikke nok at have fri-

villige til at sørge for, at der er 

varer på hylderne, der skal også 

bruges personale til at vedligehol-

de bygningerne, både udvendig 

som indvendig samt ombygninger. 

Der har vi heldigvis Seniorklub-

bens arbejdshold, der arbejder for 

Borgerforeningen om, så de er 

blevet vores tirsdagshold. Det se-

neste, de har lavet, er vores nye 

møbelrum. 

Men uden varer ville det ikke være 

godt, men heldigvis har der været 

en fantastisk opbakning fra lokal-

befolkningen til at komme med 

effekter, som vi har kunnet bruge, 

og det er jo hele fundamentet, 

nemlig genbrug. 

Så alt i alt en succeshistorie her i 

Gelsted med en total flot opbak-

ning fra alle, det er jo dejligt.  
                                Erik Larsen 

Genbrugsbutikken Gelsted 

Erik Larsen fortæller, hvor mange penge der er indtjent til de forskellige foreninger. Der 

er gennemsnitligt blevet udbetalt 130000 til 150000kr. årligt til 13 til 15 foreninger.  

Her ses det fine, nye møbelrum 

som Tirsdagsholdet har lavet. 



De sidste par år har Mandagshol-
det været involveret i følgende 
konkrete opgaver: 
 
Fremstillet og opsat Sheltere samt 
bord/bænk i Holmeskoven. 
Opsat loft og pudset i nyt lokale i 
forbindelse med udvidelse af Hol-
degårdens køkken. 
Tilrettet, malet og opsat nyt træ-
værk hele vejen rundt udvendig 
mod gården på 1. salen. Og gjort 
yderligere et par hundrede lærke-
brædder klar til maling førstkom-
mende vinter. Disse skal bruges 
som ovenstående bare mod Søn-
dergade. 

Sat sider på stegehuset i gården. 
Reetableret port mod øst ved at 
fjerne opmuring og lavet ny port-
konstruktion. Og renoveret dør 
samme sted. 
Lave nyt ”kohus” ved bålpladsen, 
så et par kvæg kan komme i tør-
vejr til vinter. 
Desuden – vask af stalden om 
mandagen efter udlejning, rense 
tagrender, rense brønde, med til 
at slå græs i Holmeskoven, holde 
ukrudt nede og fjerne nedfaldne 
blade rundt om gården. Og så er 
der nok smuttet et par opgaver. 
Når coronaen ikke generer Bor-
gerforeningens økonomi længere 

har vi nogle lidt større opgaver – 
herunder nyt tag på 
”rundtagshallen” ved maskinhu-
set, og noget i det nytilkøbte 
stuehus. 
 
Vi er pt. 10 på holdet. De 3 har 
været meget vedholdende og har 
været med i omkring 20 år, me-
dens der er kommet 4 nye til de 
sidste 2 år, herunder ny koordina-
tor i forholdet Borgerforeningen 
og Mandagsholdet. 
Alderen går fra omkring 65 år til 
90 år. 
 
Jens Krogsgaard 

 

Mandagsholdet har nu eksisteret i 
knap 25 år, og er resultatet af en 
aftale og et samarbejde mellem 
Gelsted Seniorklub og Gelsted 
Borgerforening. 
 
En kreativ mand fra Gelsted fik en 
god ide tilbage ca. i midt 
1990érne. Borgerforeningens 
bygninger på Holmegården kunne 
sagtens rumme flere foreninger – 
og herunder en seniorklub. Og 
som sådan blev Gelsted Senior-
klub startet. De første mange år 
var seniorklubbens lokaliteter ne-
denunder i stalden, og da økono-
mien ikke var så god, at der kun-
ne betales for forbrug, herunder 
varme, vand og el, blev Mandags-

holdet oprettet. Et hold af senio-
rer, der skulle vedligeholde områ-
derne omkring Holmegården og til 
dels deltage i vedligehold af går-
den. Holdet mødes hver mandag 
formiddag fra 9.00 - midtvejs en 
kaffe/ostemadspause - for at af-
slutte dagen med en svalende kl. 
11.30. 
Og selv om det ikke er så mange 
timer, har holdet gennem tiderne 
nået meget på Gården.   
 
Omkring 2006 samarbejdede 
Torsdagsholdet 
(borgerforeningens arbejdshold) 
og Mandagsholdet om at få Seni-
orklubbens nye lokaler på 1. sa-
len gjort i stand. Der var kun et 

råt loft, så der blev opsat nye 
stålspær, gulv lagt (et gammelt 
dansegulv - leveret af Gelsted 
Bygningsindustri), videre med 
isolering, gipsplader, installatio-
ner og lyddæmpning. Arbejdet 
tog i alt langt mere end et år og 
fremstår stadig i dag som lyse, 
gode og venlige lokaler. 
 
Men der skete også meget sidelø-
bende og gennem årene. Bord/
bænkesæt (omkring 30 sæt) er 
blevet malet mange gange, op-
rydning foretaget utallige gange 
både inde og ude og mange andre 
gøremål. 

Mandagsholdet Holmegaarden  

Det flittige Mandagshold tager sig lige et lille hvil, mens fotografen arbejder. 

Fra venstre ses Jens Krogsgaard (holdleder), Bent Hensen, Bent Nielsen, Laurits Jensen, 

Bent Pilgaard Pedersen, Gunner Alexandersen og Ove Andersen 



I alle de 25 år, seniorklubben 
har eksisteret, har der altid 
været et rigtig godt samarbej-
de mellem Gelsted Borgerfor-
ening og Gelsted Seniorklub.  

Faktisk var borgerforeningen en 
af primus motorerne til vores 
start på Gelsted Seniorklub. En 
del ældre borgere syntes, det 
kunne være spændende med en 
seniorklub i Gelsted. Derfor tog 
de en snak med borgerforenin-
gens formand, Arne Rasmussen 
om der var nogen som helst mu-
lighed for at låne/leje lokaler hos 
dem.  
 
På den måde kom det gode sam-
arbejde i gang. Man skal huske 
på, at vores lokale ikke fandtes 
dengang, så opstarten blev i helt 
andre omgivelser end de nuvæ-
rende flotte lokaler, vi har i dag. 
 
Man mødtes for at finde ud af, på 
hvilke vilkår man kunne låne de-
res lokaler.  
Der var jo ingen penge i Gelsted 
Seniorklub, og da man altid gerne 
ville have et billigt medlemskon-

tingent, var det ikke helt nemt at 
komme i gang med. Der viste 
Gelsted Borgerforening stor vel-
villighed til at få vores klub op at 
stå.  
 
Så med deres gode samarbejds-
vilje, lykkedes det at få startet en 

seniorklub i Gelsted. 
Man fandt hurtigt ud af, at der er 
mange måder at betale husleje 
på.  
Det blev starten på vores man-
dagshold, der eksisterer den dag i 
dag.  
Hver mandag formiddag mødes 8 
– 10 friske mennesker med Jens 
Krogsgaard fra Gelsted Borgerfor-
ening. De arbejder med at vedli-
geholde bygningerne.  
Det er ikke småting, der er blevet 

lavet i årenes løb til glæde for 
begge partner. Det samarbejde 
har foregået uden de store 
sværdslag.  
 
Vi mødes et par gange om året, 
hvor vi planlægger i hvilken ræk-
kefølge, tingene skal renoveres. 

Men på grund af Corona har det 
været lidt svært at finde penge til 
alt, hvad borgerforeningens be-
styrelse gerne vil have lavet. 
 
Når Gelsted Marked igen kan af-
holdes i 2022, ser fremtiden lys 
ud både for Gelsted Borgerfor-
ening og Gelsted Seniorklub. 
Et godt samarbejde er alfa og 
omega.  
 
Peter Svensson 

Det gode samarbejde mellem Gelsted borgerforening og Gelsted Seniorklub 

 

 

 

Arbejdsweekend 6. –7. juni 
Det har været en travl uge på Holme-
gaarden. Der er i løbet af ugen blevet 
lavet wrap af græsset på markerne, 
så vi har foder til vores højlandskvæg 
til vinteren. Der er afholdt generalfor-
samling og ikke mindst afholdt ar-
bejdsweekend, hvor en masse for-
skellige ting blev ordnet.  
 
Der er bl.a. støbt jernpæle fast til en 
ny port, slået græs på folde, stier og 
ved bålplads, trimmet kanter, ryddet 
op flere forskellige steder bl.a. på 
gårdspladsen, fældet træer i haven 
ved hovedhuset - hvor også stien ned 
gennem nøddelunden er blevet synlig 

igen. Fliser er blevet rettet op, der er 
blevet repareret og rengjort i stalden, 
i servicerummet og i køkkenet, og der 
er selvfølgelig blevet hygget, snakket 
og spist dejlig mad.  
 
Sankt Hans på Holmegaarden 
Vi mødtes ved bålpladsen bag Holme-
gaarden kl 18.00 grillen var tændt, så 
man kunne grille sin medbragte grill-
mad.  
Båltalen afholdtes af den nye sogne-
præst, Charlotte Juul Thomsen (som 
desværre er fortid nu).  
 
Open Air koncert med Smukke 
Møller den 20.august var et nyt 

tiltag, og ikke så mange deltog; men 
de deltagende roste arrangementet 
meget og håber på en gentagelse. 
 
Vildtaften den 12. november 
Det blev en hyggelig Vildtaften 
med god, veltillavet mad i rigelige 
mængder. 
Dejligt med den fine opbakning til 
den første fællesspisning i nyere 
tid. 
Vi glæder os til mange flere af 
slagsen. 
 
Torben Pløger 

Gelsted Borgerforening fortæller om, hvad de går og laver 

Gelsted Borgerforening fortæller om, hvad de går og laver 



Gelsted Seniorklubs Formand 

Bent Nielsen, henvendte sig til 

mig (Aage Scheel Hansen) som-

meren 2012 om jeg ville vejlede 

medlemmer i Gelsted Seniorklub i 

EDB/IT. Sæsonen skulle være fra 

midt i oktober til sidst i marts.  

Der blev installeret Internet fra 

Yousee og trådløse routere i loka-

lerne, for at alle deltage kunne 

komme på Internettet samtidig. 

(Da der kom Fibernet i Gelsted 

blev Seniorklubben koblet på 

det). 

Projektor og 3 bærbar PC blev 

indkøbt, så de deltagere, som ik-

ke havde egen bærbar PC kunne 

benytte sig af.  

Det var aftalen, når Seniorklub-

ben skulle holde fest, var der in-

gen vejledning, lokalerne skulle 

bruges til kortspil m.m. 

I efter året 2012 startede det før-

ste hold med 15 tilmeldte. 

Sæsonen 2013 / 2014 var der 2 

hold et for helt nye, og et for let 

øvede i alt 23 deltagere. 

Sæsonen 2014 / 2015 var der 25 

deltagere af Gelsted Seniorklubs 

medlemmer. 

Sæsonen 2015 / 2016 havde 20 

medlemmer valgt at deltage 

Sæsonen 2016/ 2017 valgte 13 

medlemmer at lære lidt om EDB/

IT (Ivan Sørensen hjalp en del af 

sæsonen) 

Sæsonen 2017 / 2018 Havde Ivan 

Sørensen fornøjelsen at vejlede. 

Sæsonen 2018 / 2019 Fortsatte 

Ivan Sørensen 

Sæsonen 2019 / 2020 overtog 

Aage Scheel Hansen vejledningen 

med 14 deltagere. (Sæsonen slut-

tede brat på grund af Corona) 

Der blev vejledt i Word tekstbe-

handling, XL regneark, Publisher, 

benyttelse af netbank, Nem Id, 

Sunhed.dk og meget, meget an-

det. Deltagernes private opgaver 

blev også løst. 

Hjemmesiden: 

Gelsted Seniorklub fik sin første 

hjemmeside i 2011. 

November 2014 fik Seniorklubben 

sit eget domænenavn  

 

 

 

www.Gelstedseniorklub.dk 

Begge sider blev oprettet og ved-

ligeholdt af Aage Scheel Hansen, 

indtil Ivan Sørensen overtog i 

sommeren 2017. I 2019 blev det 

igen Aage der sørgede for vedli-

geholdelse. Sommeren 2020 

overtog Peter Svensson opdate-

ringen. 

Aage Scheel Hansen 

 

 

IT i Gelsted Seniorklub 

Foto: Aage Scheel Hansen 

Billede af nogle af deltagerne marts 2017 

Bagerst fra venstre ses Ivan Sørensen, Bent Nielsen, John Hansen, Henny Christiansen,  

Tove Brodersen og Knud Andersen 

Forrest: Grethe Olsen, Ingelise Zachariassen Og Doris Hansen 

Plakat lavet af en af de friske kursister 

http://www.Gelstedseniorklub.dk


Vi har vores eget fine telt, hvor vi 
sælger kaffe/te - kager og oste-
mad. Desuden fadøl og sodavand. 
Der er borde og bænke både inde 
og foran teltet. 
 

Forberedelserne begynder allere-
de om foråret - der skal koordine-
res med borgerforeningen og la-
ves vagtplaner, blandt andet til 
hvem der står i salgsboden og til 
op- og nedtagning af boden.  
Før sommerferien laves der kage-
lister - der er heldigvis rigtig 
mange, som tilbyder at lave lag-
kager eller skærekage.  
 

I 2019 blev der solgt over 600 
stykker lagkage/skærekage + 
godt 200 stykker ostemad, så 
det er dejligt, at så mange er vil-
lige til at fabrikere flot bagværk. 
Flere kommer og efterspørger 
samme slags kage, som de kun-
ne købe sidste år - og heldigvis 
ligger teltet altid på samme sted, 
så folk kan finde det. 
 

Hvor andre er kede af regnvejr, 
er det godt for os, især hvis det 
kommer lige til kaffetid, da der 
så kommer masser af kunder, 

som gerne vil i tørvejr, samtidig 
med at de kan nyde markedets 
største, bedste og billigste styk-
ker lagkager. 
 

Vi går op i at skabe hygge i teltet 
- vi har gyldenris i vaserne og sol-
sikker udenfor teltet. Mange bru-
ger vores telt som et mødested, 
hvor man snakker og hygger sig 
med familie og venner, som man 
måske ikke ser så tit. 

Vi lægger vægt på at kræse om 
hjælperne. Fx plejer vi at spise 
sammen hver aften efter lukketid. 
I 2019 fik vi skiftet vores gamle 
blå bluser ud med nye bluser, 
sponseret af en maler fra Gelsted. 
 

Markedet kræver meget planlæg-
ning og arbejde - men det er 
sjovt med det gode samarbejde 
med Gelsteds andre foreninger. 
Så giver det et meget kærkom-
ment tilskud i vores klubkasse. 

Britta Hansen fortæller om Gelsted Marked 

 

Her ses Britta Hansen, Michael Tayler og Bente 

Davidsen, som viser de nye trøjer frem. Her ses bagsiden af trøjerne 

I uge 33 finder du altid Gelsted Seniorklub på Gelsted Mar-

ked. Den hyggelige bod er flot pyntet med smukke solsik-

ker. Britta og John er klar med kaffe og kage. 



Bustur til Husum den 

29.11.2017: 

Onsdag den 29. nov. 2017 var 

vi med Taxa bus, Ejby en tur 

over grænsen til Tyskland, 

nærmere bestemt så gik turen 

via Fleggaard ved Harritslee.  

 

Vi kæmpede 1. slag med at kom-

me igennem kasseapparaterne. 

Der var godt nok mange menne-

sker og indkøbsvogne, som skulle 

besejres, inden vi kom til. Det si-

ges, at man kan spare penge ved 

at handle i Tyskland, og jo – der 

var nogle, som sparede en del, da 

de slet ikke fik handlet det, de 

skulle.  

Efter dette gik turen til Sankel-

mark, hvor vi spiste schnitzel med 

brasekartofler og islagkage. Så 

blev vi transporteret til Husum 

julemarked. Vi fik set julebelys-

ningen og smagt lidt øl og 

Glûhwein.  

Trætte efter en rigtig god dag, gik 

turen hjemover og næsten som 

sædvanlig, ankom vi til Holme-

gaarden kl. 21.00, nøjagtig som 

planlagt. 

48 medlemmer kunne nu stige ud 

af bussen, og medtage de hjem-

bragte varer.  

Tak for deltagelsen til jer alle. 

 
 Bustur til Legohouse: 
Et fantastisk gensyn med Lego, 
og det nye ” LEGO HOUSE “. 
Vi havde 2 dygtige Play agenter, 
som viste os rundt i de 4 aktivi-
tetsområder, som Lego House er 
bygget op af. 

Der blev lagt ud med fremvisnin-
gen af det store stamtræ fra Lego 
– familien, og som det fremgår af 
billedet, så blev dagens fødselar 
Hanne West også lige foreviget 
sammen med stamtræet. 
Det ene univers efter det andet 
tonede frem for os, og vi var mål-
løse af benovelse, over alt det, 
som vi så. 
Det kan ikke beskrives. Man tror 
ikke sine egne øjne. Det skal op-
leves. 
Her kan der bruges oceaner af tid, 
og alligevel vil man aldrig blive 
færdige. Det var rigtig godt. 
Derefter blev frokosten indtaget 
på Restaurant Billund, og så gik 
turen ellers til Bindeballe Gl. Køb-
mandsgård, hvor der blev fortæ-
ret lidt kage, drukket kaffe og øl 
og vand. 
Vi havde taget nogle sanghæfter 
med, og de blev også brugt – bå-
de på udturen og hjemturen. 
Alt i alt en dejlig tur, med nogle 
fantastiske medlemmer af Gelsted 
Seniorklub. 
 
Bustur til Digegrevens gård i 

Ballum: 

Bustur til digegrevens gård i Bal-
lum onsdag den 4. december 
2019 Klokken er 9, og vi er klar til 
afgang; men nej, vi mangler én.  
 
Endelig kl. 9.10 kan vi komme af 
sted. Det kniber med at tælle.  
Formanden byder velkommen, 
mens Svend Amlund kører stille 
og roligt mod syd. Det er lunt i 
vejret og lidt gråt, men fint køre-
vejr. Snakken går lystigt, alle 
hygger sig. Flot udsigt over Føns 
sø -det er en gave til os. Alice 
serverer dejlig, sprøde rundstyk-
ker fra Ejby Bageri, hertil en god 
kop kaffe.  
Vejret skifter, der kommer lidt sol 
og blå himmel. Det er den rigtige 
del af landet, vi har valgt til vores 
udflugt. Rundkørslerne er mange 
og ens, bortset fra den ved Toft-
lund, her er opstillet et kunstværk 
midt i det hele.  
Svend Amlund: ”Vi ankommer 
planmæssigt, hvis vi da ikke hæn-
ger fast i vildsvinehegnet.  
I har en time til at handle.”  
Kaos og chokolade Fleggaard ved 

Søder Løgum tager pænt imod os. 
Der bliver handlet godt og grun-
digt. Enkelte har forberedt sig, så 
huskelisterne med tilbud kommer 
frem, og der krydses af og stre-
ges ud. Folk er hjælpsomme, så 
den rigtige vin og den bedste cho-
kolade bliver fundet og fyldt op i 
vognen.  
Det sværeste til sidst – nemlig at 
få betalt og komme videre ud i 
bussen. Køerne er lange, og en-
kelte prøver at finde en hurtigere 
kasse, så noget kaotisk er det.  
 
Videre går det ud i de meget lave 
områder. Her er vi helt omgivet af 
de smukke, lave, grønne enge 
med de græssende velnærede får. 
Området har et rigt fugleliv – så-
ledes ses havørnen som en hyp-
pig gæst. Der er rigtig meget 
vand på markerne.  
 
Digegrevens gård i Ballum Vi fort-
sætter turen ad Mærskvej til 
Østerende Ballum. Her ligger den 
gamle digegreves gård fra 1857 
på toppen af bakken. Gården er 
restaureret i oprindelig stil med 
støtte fra Realdania og A.P. Møller 
Fonden.  

I dag bruges den firlængede, 
stråtækte slægtsgård som ”bed 
and breakfast”.  
Digegreven, Christian Lorenzen 
tog imod os uden for gården og 
førte os over i den store lade, 
hvor vi fik en kort fortælling om 
stedet, derefter gik vi over i spi-
sesalen og fik en dejlig kamsteg 
med sønderjysk hvidkål, rødkål, 
sovs og kartofler. Desserten be-
stod af frugt med råcreme. Efter 
middagen blev vi vist rundt i stue-
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Det fantastiske Legohouse. Det er  

helt bestemt et besøg værd. 

Digegrevens gård i Ballum med de 

hyggelige stuer holdt i gammel stil - 

selv komfuret har beholdt messing- 

stangen. 

http://gelstedseniorklub.dk/wp-content/uploads/DSC_0007-1.jpg


huset med de 5 hyggelige værel-
ser – hvoraf det ene havde en flot 
himmelseng. Stuerne, biblioteket 
– ja, selv køkkenet var holdt i 
gammel stil. Det gamle komfur 
havde fået en glaskeramisk plade 
i stedet for alle komfurringene, 
men den gamle ovn var bevaret, 
og den gamle messingstang var 
der stadig.  
Lokale kunstnere  
Digegreven støttede de lokale 
kunstnere, derfor havde Else Pia 
Martinsen Erz fået sine fugle op i 

køkkenet, og i spisesalen pyntede 
et andet af Else Pia Martinsens 
farvestrålende billeder flot på hæ-
derspladsen for enden af bordene. 
Her ses fårene på diget i et flot 
lys.  
 
Ballum Kirke  
Så blev vi låst ind i Ballum Kirke, 
som er en romansk kirke i Veste-
rende Ballum Kirkens kor og apsis 

er opført omkring 1150, skibet er 
opført omkring år 1200. 
Det er en smuk, gammel kirke 
holdt i almuefarver. Kalkmalerier-
ne er også restaureret. Døbefon-
ten, alteret og prædikestolen er 
noget særligt.  
 
Jens Rosendal  
Guiden fortalte, at mange kom-
mer for at synge sammen i kir-
ken, og man blandt andet synger 
Jens Rosendals sange og salmer. 
Jens Rosendal har skrevet den 

kendte sang om at være forel-
sket: “Du kom med alt det, der 
var dig”, som er en af de mest 
populære sange i Højskolesang-
bogen. Han har skrevet over 
1.000 sange og digte, og hans 
værker er oversat til 18 forskelli-
ge sprog. Jens Rosendal er kendt 
som Vadehavsdigteren.  
Nede i vandkanten står hans 
bænk med indhugget navn, føde-
sted og dato. Jens Rosendal født 

17. maj 1932 i Tønder. Ballum-
digteren, Jens Rosendal blev ud-
nævnt til æresborger i Tønder 
Kommune på sin 85 -års fødsels-
dag. Omkring 400 personer fra 
nær og fjern var samlet i Ballum 
Multihus for at fejre den lands-
kendte digters 85 -års fødselsdag.  
 
Truslen om ødelæggende 
stormfloder  
Guiden fortalte om stormfloder, 
og om det at leve med havet som 
nabo på godt og ondt. Guiden bo-
ede selv i området og havde lavet 
sit eget private dige rundt om 
matriklen. Mærsk betalte for re-
staureringen af hele den lille by; 
men betingelsen for at få støtte 
var, at alt blev ført tilbage til op-
rindelig stil med stråtag, glasvin-
duer og træ. Med Vadehavet som 
nabo har Ballums borgere levet 
side om side med truslen om øde-
læggende stormfloder.  
Ballumboere opleves derfor ofte 
som stolte og selvbevidste men-
nesker, som værner om deres 
hjemstavn.  
 
Hjemturen  
Vi tog afsked med vores guide 
efter en times spændende fortæl-
ling, og i meget sikker stil sørge-
de Svend Amlund for hjemtrans-
porten og Alice servicerede os på 
bedste vis både med kaffe, brun-
kager og kolde drikkevarer. Klok-
ken 17.45 kunne vi sige tak til 
alle for en fantastisk tur 

 

Inge Madsen og Hilda Chri-

stensen nyder den gode mad  

på Digegrevens gård i Ballum 

Bente Davidsen og Britta Hansen 

hygger sig i spisesalen. 

Inge Nielsen og Britta Gudiksen 

studerer døbefont, alter og præ-

dikestol som er noget særligt. 



Underholdningen til vores vin-

terfest klarede Birgit Holm og 

Per i flot stil. Første afdeling 

af hatteshowet kom efter for-

ret og hovedret.  

 

Rigtig mange dejlige sange, som 

man kunne synge med på.  

Publikum blev inddraget i forestil-

lingen ved flere lejligheder, fx un-

der sangen: ”Jeg vil male dagen 

blå”. Per fik en flot kasket på med 

propel, den ville Bent ”Smed” ger-

ne låne.  

 

Birgit: ”Ja, ja Bent, jeg ved godt, 

at du har roterende fis i kasket-

ten; 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.  

 

Anden afdeling af underholdnin-

gen fortsatte i samme spor – dog 

med endnu mere inddragelse af 

publikum. Der var rigtig fin stem-

ning, og Birgit spottede indtil flere 

potentielle sangere, så det var jo 

dejligt.  

Henning fiskede vældig til san-

gen: ”Tag med ud og fisk”; men 

lige meget hvor hårdt, han arbej-

dede, fik han kun en tom dåse på 

krogen.  

Laurits fik tyrolerhatten på til san-

gen: ”Du skulle købe dig en tyro-

lerhat”.  

Tak til Birgit og Per for en fanta-

stisk god underholdning. De var 

supergode til at få kontakt til pub-

likum.  

Underholdning 

Laurits Jensen synger: ”Du 

skulle købe dig en tyrolerhat”. 

Bent ”Smed” laver bevægelser til sangen: ”En lille 

pige i flade sko”. Selvfølgelig i det rette udstyr. 

Henning fiskede og fiskede; men lige 

meget hvor hårdt, han arbejdede, fik 

han kun en tom dåse på krogen. 

Birgit Holm Hansen og Per lavede en fantastisk god under-

holdning, og de var supergode til at få kontakt til publikum. 



 

 

Underholdningen ved dette års julefest klarede Luciapigerne fra Gelsted Skole 

under ledelse af Marianne Carlsson. Det var en dejlig oplevelse. 

Underholdning 

 

Underholdningen til den årlige 

grillfest klarede Jørn Erik 

sammen med Anne-Grethe. 

Dels fik vi et fint potpourri be-

stående af gamle slagere, og 

dels sang vi flere sange fra 

vores sanghæfter. 

Efter pausen fik vi 2. halvdel 

af potpourriet + flere sange 

fra sanghæftet 

Vi sluttede med: ”En dejlig 

dag”. Igen et vellykket arran-

gement. 

Underholdning 

Overraskelsen ved dette års 

julefest, sørgede Luciapigerne 

fra Gelsted Skole for under 

ledelse af Marianne Carlsson. 

En dejlig oplevelse at høre de 

dygtige piger synge Lucia-

sangen og et par julesalmer. 

De sluttede deres optræden af 

med: ”På loftet sidder nissen”. 

Fantastisk at høre de dygtige 

piger, som bare kunne alle 

tekster udenad.  

”Det er lige, så hårene rejser 

sig på armene”, siger Anne. 

Marianne Carlsson spiller de  

kendte julesalmer og sange.  

Jørn Erik Pedersen er bå-

de grillmester og sanger 

Anne—Grethe Clement er vores 

dygtige pianist både til morgen-

sang og til enkelte grillfester 



Lidt om badminton. 
Seniorklubben har i flere år haft 
et godt samarbejde med badmin-
tonudvalget og hallen, om at vi 
må komme og spille i Gelsted Hal-
len i en time hver uge. 
 
Vi har i de sidste sæsoner været 
omkring 24 tilmeldte - fra ca. 60 
år til 90 år.  

Niveauet er meget spredt - lige 
fra meget øvede til begyndere - 
men da vi spiller med skiftende 
makkere, lærer vi alle noget. 
 
Hovedformålet er, at vi får mas-
ser af motion på en sjov måde... 
 
Meget vigtigt er det også, at vi 
altid slutter timen af med en kop 

kaffe og lidt snak på tværs i cafe-
teriaet.  
Mindst lige så vigtigt er det, at vi 
har en lille juleafslutning med lidt 
godt smørrebrød. 
Britta Hansen. 
  

 

  

Britta om badminton i Gelsted Seniorklub 

 

Jørgen Føns gør klar til en listig serv. 

Doris Hansen siger: ”Kom  

bare, vi er klar”. 
Karen Hein overvejer lige,  

hvor den næste serv skal hen 

Annette tænker: ”Hvor mon 

den kommer denne gang?” 

Hanne Larsen siger: ”Ikke en af de høje igen”.  

John Hansen: ”Bliver det snart til noget?”.  



Jeg har været med til at opret-
te vores ”snakkeklub”. Den 
kaldes nu for aktivitetsgrup-
pen. Det har efter min mening 
været meget positivt, da det 
er et godt supplement til dem, 
der ikke spiller kort.  
 
Fjordenhus i Vejle 

Vi fik en meget spændende rund-
visning og ikke mindst en fortæl-
ling om ideen bag bygningen.  

Det er Kirk Kapital, der har inve-
steret i bygningen og arkitekten 
er den dansk/islandske arkitekt 
Olafur Eliasson.  
Det er et kunstværk hvor næsten 
alt (min. 80%) er specialfremstil-
let til bygningen.  
Fx  er alle mursten fremstillet til 
en unik placering i bygningen.  
 
Nogle er glaserede i blå farver, 
andre i grønne og atter andre i 
brune nuancer. Normalt kan en 
murer lægge 800 til 1000 sten på 
en dag; men her kunne der kun 
lægges 200 på en dag.  
 
På 1. sal ligger den eksklusive 
gourmetrestaurant, Restaurant 
Lyst. Interiør og service i restau-
ranten er designet af Olafur Elias-
sons Studio.  
 
Kirk Kapitals kontorer befinder sig 
på de to øverste etager. Tæppet 
er cirkelrundt og vævet i et styk-
ke. Der blev bygget et hus til væ-
ven. Bordlamperne er med mund-
blæst glas. Kantinen er også en 
cirkel, derfor er alt inventar ligeså 
– meget spændende. Vinduerne 

er 
parabelformede. Der er kunstvær-
ker nede i vandet og inde i huset. 
Ja, selv trappetrinene er kunstne-
risk udført. 
Dronning Margrethe har lagt sin 
helt egen sten og Olafur Eliasson 
ligeså. 
Et meget spændende besøg. Det 
kan klart anbefales. 
 
Fængselsmuseet i Horsens 
Her fik vi 2 guider på. 
Fængselsmuseet ligger i de gamle 
fængselsbygninger i Horsens.  
 
Spændende at blive vist rundt og 
mærke stemningen i bygningerne 
og gå på opdagelse i udstillinger 
om f.eks. narko, rockergangen og 
den sidste henrettelse med økse i 
Danmark. Vi så den 18 meter lan-
ge flugttunnel (en rekonstrukti-

on), som Carl August Lorentzen 
gravede under fængselsgården i 
1949. 
 
Vi mødte fanger og vogtere, når 
de som skygger gik forbi på gan-
gen. Vi kunne se og høre dem på 
skærme, hvor de fortalte om alt 
fra familieforhold til problemer 
med narko. 
Bestemt også et besøg værd. 

 
Tur til Galschiøts Galleri den 

29. maj 2019 

8 friske piger fik en på opleveren, 
da vi besøgte Jens Galschiøts 
værksted, galleri, støberi og 
skulpturpark i Næsby. Vi tog fra 
Holmegården kl. 10, og vi fik en 
meget spændende guidning i 
værkstedet. 
  
Jens Galschiøt har gennem årene 
skabt mange samfundskritiske 
skulpturer og installationer. Med 
sine skulpturer og happenings for-
søger Jens Galschiøt at tale til sin 
egen og andres samvittighed. 
Vrede over verdens uretfærdighe-
der er drivkraften i Jens Gal-
schiøts kunst.  
  
Niaz er uddannet på Kunstakade-
miet i Bagdad og senere på De-
signskolen i Kolding. Han var en 
meget engageret fortæller, så vi 
fik et fantastisk indblik i det impo-
nerende arbejde, der foregår her.  
Vi startede i skulpturparken med 
den spiddede isbjørn/
Unbearable-skulptur.  

Bente Davidsen fortæller om de aktives ture 

Netes fine dukkemuseum, som de aktive arrangerede en tur til. Alt 

er syet i hånden, og strømperne er strikket på små pinde.  

Fjordenhus i Vejle Fjord er et fantastisk byggeri—det skal 

opleves både om dagen og om aftenen. Men det kan klart an-

befales at tage på en guidet tur. 



 

Den blev opstillet på Christians-
borg slotsplads i april 2017 og 
stod til august 2017. Den stod der 
for at minde regeringen om dens 
klimaansvar.  
 
Min Indre Svinehund, Svine-
hunden er en serie på 22 tons 
tunge sorte beton skulpturer. Ty-
ve skulpturer blev opstillet i tyve 
byer i Europa, uden tilladelse fra 
myndighederne. Ifølge kunstne-
ren Jens Galschiøt symboliserer 
skulpturen forsvaret af vores 
samfunds grundlæggende værdi-
er. Skulpturen har som budskab, 
at vi alle har noget ondt og noget 
godt i os, og vi alle har en latent 
dæmon i os, og vi har en forplig-
telse til at holde styr på det onde. 
En meget spændende dag var 
slut; men et besøg hos Galschiøt 
kan klart anbefales. 
 
Kongsdal Åben Have 28. juli 

10 deltagere fik en stor oplevelse 

i Kongsdal Åben Have. Her kunne 

ses mange forskellige smukke 

blomster, eksotiske planter og 

flotte træer. Havens midtpunkt er 

en stor sø med springvand og 

vandfald – meget idyllisk. Desu-

den var der bænke og borde 

rundt i den smukke og velholdte 

have, så der var rig mulighed for 

et lille hvil undervejs, og for at 

nyde kaffen og Ingelises lækre 

muffins til lyden af de rislende 

vandfald.  

Ja, selv Kærlighedsstien er der 

blevet plads til. Haven kan besø-

ges fra maj til september. 

Lige meget hvor man vender sig 
hen, er der hele tiden noget nyt 
at se på. Træerne er klippet i me-
get kunstneriske former, blom-
sterne er sat sammen i grupper, 
så de fremhæver hinandens skøn-
hed.  
Virkelig en stor oplevelse, og helt 
fantastisk for Vagn Wazar Jørgen-
sen passer den 20.000 m2 store 
have helt alene. 
 

Med aktivitetsgruppen til Bågø  
Vi har i dag besøgt Bågø, hvor vi 

kom md færgen fra Assens, og 

landede derovre 11.30. – Med 

”grisetransport” blev vi kørt op til 

landsbyen på Bågø, hvor alle går-

dene ligger. 

Inde og vende ved Christinas svi-

neproduktion, hvor grisene havde 

lejligheder med udvendig terras-

se. 

Vi spiste vores madpakke inde i 
Bågø Landsbymuseum, og senere 
fik vi kaffe og kage der. Vi besøg-
te Bågø Kirke og den russisk orto-
dokse kirke. Vi kørte hele øen 
rundt fra øverst til nederst 
 
Bågø er en hyggelig lille ø, hvor 
alt ånder fred og idyl. Alt er vel-
holdt. 

Poul er klar til at køre Bågø rundt 

med alle de forventningsfulde 

gelstedborgere i grisevognen. 
I hestestalden nydes madpakken. Efter anden halvdel 

af rundturen er der kaffe og kage  samme sted. 

Svend Andersen nyder at gå 

rundt i Kongsdal Åben Have, for 

havens midtpunkt med den sto-

re sø, springvand og smukke 

planter er meget idyllisk. 



Det er en svær tid, vi lever i. Alt 
er lukket ned. Forsamlingsforbud-
det er sat ned til 5; men der er 
lyspunkter. Solen skinner så dej-
ligt, og foråret er helt sikkert på 
vej. Fuglene er aktive i haverne, 
og i de smukke grusgravsområder 
i Tårup Udlod ser man de store 
rovfugle, såsom: Havørnen og 
den røde glente.  
Nyd lige deres fantastiske flyve-
færdigheder.  

Rigtig mange er blevet særdeles 
aktive i naturen. Både tidlig og 
sent, i kulde og sne, i blæst og 
regn – ja, så skal man da lige ud 
og røres lidt.  
Gå en tur med hunden selvom du 
ingen hund har.  
Tag ud i naturen, det er skøn vel-
være. 

En vandretur på en time til 1,5 
time en gang om ugen (gerne 
sammen med naboen) er en god 
vane, så kom bare i gang. Man 
bliver glad og får mere energi af 
gåturen. 
 
Ved Holmegaarden er det dejligt 
at se på fårene og det skotske 
højlandskvæg.  

Mandagsholdet har lavet det flot-
teste cowhouse til 2 kreaturer ved 
Holmegaarden. 

Morgentræning med Rikke Hør-
lykke på DR1 og DRTV kl.6.45 og 
kl. 9.20 kan anbefales.  

At skyde dagen i gang med be-
vægelse og træning, er noget 
man bliver glad i låget af. 
 
Kortspil i grupper på 5 
Medlemmerne mødtes privat til 
kortspil, kaffe og rundstykker hele 
perioden, hvor vi ikke kunne hol-
de åbent på Holmegaarden. Det 

hjalp på humøret. Alt er nemme-
re, når man står sammen og 
hjælper hinanden. 

Opstarten ligger hen i det uvis-
se; men vi håber, at I alle har det 
godt. 

Nu lysner det – efterskolerne og 
højskolerne er i gang. Danmark 
genåbner efter planen i faser. Co-
ronapasset kommer til at spille en 
afgørende rolle her. 

Solen skinner så dejligt, og for-
året er helt sikkert på vej. Folk er 
aktive i haverne og i plantecen-
trene.  

Gult, lilla og lyserødt ses i haver-
ne. Dejligt med alle farverne, 
man bliver i godt humør.  

Opstarten ligger hen i det uvis-
se; men vi håber, at I alle har det 
godt.  

Månedlige arrangementer: 

Der er planlagt flere af de måned-
lige arrangementer. I hører nær-
mere, når der lukkes op for dette 
tiltag.  
 
Fester: Vi må desværre aflyse 
påskefesten den 21. april; men vi 
håber meget, at vi får mulighed 
for at afholde grillfesten den 16. 
juni.  

Rigtig god påske.  
Pas godt på jer selv og hinanden. 

Endelig sker det – vi starter op 
igen på Holmegården. Glæd jer!!! 

Onsdag den 16. juni kl. 9 til 12 
kan vi igen mødes til kortspil og 
hygge på Holmegården, for fra 
11. juni må vi være 100 personer 
indendørs.  
 
Månedlige arrangementer: 
Første arrangement: ”En amatør-

geolog fortæller”.  
Torsdag den 20. maj fik vi en fan-
tastisk fortælling om sten. Ole 
Allan Jensen er en meget engage-
ret og vidende formidler.  

Andet arrangement: 
”Sommerfuglefremvisning”.  
Torsdag den 3. juni fortalte Leif 
Jensen om sommerfugle – også 
her fik de 6 deltagere en god op-
levelse.  

Tredje arrangement: Kongsdal 
Åben have var en stor oplevelse. 
Her kunne ses mange forskellige 
smukke blomster, eksotiske plan-
ter og flotte træer. 
 
Grillfesten fredag den 25. juni 
Formanden bød velkommen, der-
næst sang vi fødselsdagssangen, 
for Peter Føns har fødselsdag i 
dag.  
Endelig fik vi mulighed for at hol-
de den årlige grillfest. Alt forløb 
efter planen. Jørn Erik havde la-
vet rigtig lækker grillmad. Vi fik 
Netes rabarberkage til dessert og 
til kaffen havde Merete bagt 2 
slags gode småkager.  

Jørn Erik sang 3 numre sammen 
med os fra vores sanghæfter – 
der var en rigtig god stemning 
lige fra begyndelsen af. Folk hav-
de virkelig trængt til at komme ud 
og være sammen med hinanden – 
til at grine, snakke og synge uden 
mundbind. 

Vi fik nogle hyggelige timer, ikke 
mindst på grund af alle jer, som 
havde medbragt det gode festhu-
mør – tak for det. 

En dejlig afslutning på denne no-
get anderledes sæson, vi ses igen 
efter sommerferien.  

Gelsted Seniorklub i Coronatiden 

Kortspil i grupper på fem  

 i de små hjem var med  

til at holde humøret oppe 

Nummer 2 af de månedlige arrangemen-

ter, sommerfuglefremvisning foregik hos 

Leif Jensen, som gav deltagerne gode tips 

til at få flere sommerfugle. 

Vandreture fra Holmegaarden  

om mandagen i godt selskab gi- 

ver højt humør og god energi. 
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Trappeliften er venligst sponsoreret af lokale virksomheder og seniorklub-

medlemmerne til gavn for jer, som ikke kan gå op til aktiviteterne på 1. sal 

 

Ønsket fra sponsorerne er som vore egne, at alle skal kunne komme op, og være med. 

 

Gelsted Seniorklub takker jer alle for, 

at det, der før var umuligt, nu er muligt.  

Tak 

 

Sponsorerne af trappeliften er 

 

Malermester Michael Tayler Gelsted  

XL Byg A/S Gelsted Tømmerhandel 

Superbrugsen Gelsted 

Gelsted Kro og hotel 

Gelsted Motorkompagni 

Danske Bank Gelsted 

Ovethi Dansk Dæk Service Gelsted 

Gelsted Slagterforretning 

A.A. Bygningsservice Gelsted 

K. C. Taxa Gelsted 

Tandlægerne i Gelsted 

Velux Medarbejderfond for VKR gruppen 

 

 Rishøj og Andreasen 

 GMF Gelsted Maskinfabrik 

 Gelsted tømrer/snedker 

 Gelsted VVS 

 Vognmand Hardy Nielsen Gelsted 

 Flemmings Auto Gelsted 

 Totalbanken Gelsted 

 Ejendomsselskabet – Koldinghave 

 Revisorfirma Tom Petterson Gelsted 

 Lauge Tøndering Aps. Gelsted 

 Lægerne i Gelsted 

 Hem Pokaler Gelsted 



Velkommen til Gelsted Seniorklub! 
Sted: Aktivitetscentret Gelsted Holmegaard, Søndergade 80, 5591 Gelsted 

 

Vi tilbyder alle 60 + folkens at være medlem, og man kan 

selv bestemme, hvilken aktivitet man ønsker at deltage i. 

Der er ingen mødepligt, men alligevel kommer ca. 60 hver onsdag 

kl. 9.  

Vi starter med en sang og kaffe + rundstykker. Så er det i gang 

med aktiviteterne, som kan være kortspil, IT undervisning, syning, 

strikning, bobspil, petanque og aktivitetsplanlægning. Selvfølgelig 

er det muligt at arbejde med papirklip mm. 

Vi har 5 faste fester med frokoster eller middage og grill.  

Vi kører éndagsbusture – en sommertur og en eftersårstur.  

Vi er i seniorteltet på Gelsted Marked hvert år i uge 33. 

Vi spiller badminton i Hallen hver fredag kl. 9 til 10 og bag-

efter er der kaffe 

Mange af seniorklubbens medlemmer er med i Krolfklub-

ben, som spiller hver mandag fra kl.14. En behagelig blød 

aktivitet. 

Flere medlemmer af Gelsted Seniorklub går tur fra Holme-

gaarden om mandagen kl. 10 til ca. 11.15. 

Foredrag – et forår og et efterår er et ønske fra medlemmerne. 

Kontingent: 50 kr. om året. 


