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Gelsted er centralt beliggende i naturskønne omgivelser tæt på 

skov og strand. Byen ligger midt mellem Odense og Middelfart 

på Vestfyn. Gelsted er Middelfart Kommunes østligste by, og er 

mest kendt for sit årlige marked, den skønne natur, og det rige 

foreningsliv. Skolen er forankret i et meget aktivt lokalsamfund, 

så der er altid liv på skolen. Ved skolen findes gode 

idrætsfaciliteter, her iblandt en idrætshal. Der er gode 

tilkørselsmuligheder, da Gelsted har station og ligger tæt på 

motorvejsafkørsel.  



Gelsted, et godt sted at bo & gro 

 

Side 2 

 

 
U D V I K L I N G S P L A N  F O R  G E L S T E D  

 

FINANSIERING OG 
SAMARBEJDSPARTNERE 
Denne udviklingsplan er en del af LAG 

Middelfarts projekt ”Udvikling af 

lokalsamfundene i Middelfart Kommune”.  

Projektet gennemføres af LAG Middelfart i 

samarbejde med Middelfart Kommune, DGI og 

Landdistriktshuset med tilskud fra Landdistrikts-

pulje samt Landdistriktsprogrammet 2007-2013 

via Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, EU 

og LAG Middelfart. Projektet har til formål at 

give borgere, foreningsrepræsentanter og  

 

 

 

 

erhvervsdrivende i de enkelte landsbysamfund et 

redskab, som er med til at bidrage til udviklingen 

i såvel lokalsamfundene som i kommunen og 

være med til at bidrage til den fortsatte 

udvikling, som gør områderne til gode steder at 

bo. Dette med udgangspunkt i de lokale 

ressourcer, som findes i lokalområderne. Bistand 

ift. gennemførelse af aktiviteterne i 

udviklingsplanen og fundraising kan fås via LAG 

Middelfart og Middelfart Kommune. Se 

kontaktoplysninger bagest i udviklingsplanen. 

 

 

 
 

 

Her er et stemningsbillede fra vores første fællesspisning, som 

foregik på Gelsted Skole den 23. maj-2013.  

Foto: Lars O. Sørensen 

 

 

 
 



Gelsted, et godt sted at bo & gro 

 

Side 3 

 

Indhold 

FINANSIERING OG SAMARBEJDSPARTNERE ...................................................................... 2 

ET HISTORISK INDBLIK ......................................................................................................... 5 

Bondesamfund. ......................................................................................................................................... 5 

Stationsby. ................................................................................................................................................. 5 

Store arbejdspladser. ............................................................................................................................. 5 

Skoler. ........................................................................................................................................................ 6 

Gelsted G&IF. ........................................................................................................................................... 6 

Idrætshal. ................................................................................................................................................... 6 

Tilbagegang. ............................................................................................................................................ 6 

Lukning af jernbaneoverkørselen. ......................................................................................................... 6 

Skolen mister overbygningen ................................................................................................................. 7 

GELSTED I DAG .................................................................................................................... 8 

Gelsted på sporet igen .......................................................................................................................... 8 

Samarbejdet på tværs............................................................................................................................ 8 

Årets gang i Gelsted, Årsberetning fra Lokaludvalget (Feb.2013-Feb.2014) ........................... 8 

VISIONEN ........................................................................................................................... 10 

Erhverv ..................................................................................................................................................... 10 

Holmegården .......................................................................................................................................... 10 

Fibernet .................................................................................................................................................... 10 

Togstationen ............................................................................................................................................ 10 

2-strenget bosætningsstrategi ............................................................................................................. 11 

IGANGVÆRENDE AKTIVITETER ......................................................................................... 12 

HCA Park i Grønnemose. ...................................................................................................................... 12 

Togstationen skal bevares .................................................................................................................... 12 

Togstationerne på Vestfyn ................................................................................................................... 12 

Gelsted Hallen ........................................................................................................................................ 12 

Mødesteder ............................................................................................................................................. 12 

Brugerundersøgelse ............................................................................................................................... 13 

Debat ....................................................................................................................................................... 13 

Konklusion ............................................................................................................................................. 13 

Fremtidigt arbejde/anbefalinger ....................................................................................................... 13 

Gelsted naturunivers og stisystemer ................................................................................................... 14 

For at skabe dette naturunivers, vil vi: ............................................................................................ 14 

Dette naturprojekt vil.......................................................................................................................... 14 

Tidshorisont: .......................................................................................................................................... 14 

Ungdomsunivers ...................................................................................................................................... 15 

Aktiviteter som foregår uden for byen: .......................................................................................... 15 

Tidshorisont: .......................................................................................................................................... 15 

LOKALUDVALGET FOR GELSTED 1914/15 ..................................................................................... 16 

Lokaludvalgets opgaver er: .............................................................................................................. 16 

 



 
 

Gelsted Skoles indgangsparti. Foto: Lars O. Sørensen      

 

 

 

Gelsted Skole set fra store skolegård.  

Foto: Lars O. Sørensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelsted Børneunivers med de mange 
aktiveringsmuligheder.                                                                                                               
Foto: Lars O. Sørensen    

 

 

Gelsted Børneunivers med klatretårn. Foto: Lars O. 

Sørensen              
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ET HISTORISK INDBLIK 

Bondesamfund. 

Gelsted sogn består af landsbyerne Gl. Gelsted, 

Tårup, Lunge, Kingstrup og Hønnerup. Små 

velfungerende samfund, hvor al aktivitet førhen 

udsprang af livet i og omkring de 55 gårde, 

Hårdt dagligt arbejde i stald, på mark og inde, 

husflid i aftentimerne, kirkegang og familiebesøg 

om søndagen var devisen. 

Stationsby. 

Gelsteds lå geografisk på den jernbanelinje som 

kom over Fyn i 1865. Benspænd fra nabosognet 

kunne ikke forhindre, at også Gelsted fik 

”trinbrættet” vekslet til en fuldt udbygget 

stationsbygning i 1911. Dobbeltsporet i 1912 fik 

for alvor Gelsted på landkortet. Husbygningen i 

Stationsbyen eksploderede. 

Håndværksvirksomheder samt et utal af 

forretninger skød op. Det store opland søgte 

mod stationsbyens faciliteter. Foreningslivet 

blomstrede voldsomt op. Jeg har kendskab til 59 

foreninger spændende over politiske-, socialt 

betingede-, branche-, oplysnings-, 

underholdnings-, og dannelses-foreninger m.fl. 

 
 
Gelsted Station opført 1911.  

 

Befolkningsudvikling. 

Som decideret bondesamfund i 1860 var der i 

Gelsted sogn 1140 personer fordelt på 216 

gårde/huse. Som stationsby steg tallet således: I 

1880, 1613 pers.. I 1901, 1692 pers., I 1911, 

2248 pers., I 1921, 2261 pers., I 1930, 2379 

pers.. Altså en fordobling på 70 år.  

Nu (år 2011) bor der i nabobyen Årup 3014, i 

Gelsted 2333, i Brenderup 2294 og færrest i 

Ejby med 2071 personer. 

Store arbejdspladser.  

I 1874 startede en ildsjæl og iværksætter 

Lunghøj Piske-og Stokkefabrik, som toppede i 

1910 med over 100 fastansatte og mange 

hjemmearbejdere. Holme og Lunghøj er bygget 

op om denne fabrik. I 1932 var det slut, mange 

af husene forfaldt i årene efter.  På 

Holmegården var der fra 1940-51 et meget 

stort væveri med over 150 ansatte.  I 1960 fik 

Gelsted grundet den meget lave 

kvadratmeterpris i de sandede Lunge Bjerge 

Kann Rasmussen til at opføre Gelsted 

Bygningsindustri, GB. Omkring 450 var ansat, da 

den toppede. GB fik enorm stor betydning for 

Gelsted og omegn. Igen voksede antallet af 

parcelhuse eksplosivt. Gelsted Maskinfabrik 

(GMF) ved iværksætter Tage Nielsen var også 

en væsentlig brik i Gelsteds gode udvikling 

Centraliseringer og outsourcing har betydet, at 

begge disse giganter har forladt Gelsted, dog 

er der atter liv i maskinfabrikkens bygninger, 

men ikke i samme omfang. Hønnerup Hovgård 

Mostfabrik, Ungdomshjemmet i Kingstrup, 

Centralskolen, Alderdomshjemmet og senere 

Plejehjemmet var store arbejdspladser. 

    

Lunghøj Piske og Stokkefabrik ca. 1935. 
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Skoler. 

Gelsted fik skole i 1742. Alle sognets børn fik en 

grundviden, så de kunne begå sig efter tidens 

krav. Sogneforstanderskabet valgte i 1874 at 

erstatte den gamle skole med Kirkeskolen i nord 

og Stationsskolen i syd. I 1958 blev de 2 skoler 

erstattet af en topmoderne købstadsordnet 

centralskole med alle klasser inklusiv 

overbygning. ”Gelsted har nu én af amtets 

største og bedste skoler med sine 290 elever”, 

skrev avisen. 

 

Den ældste skole fra 1742 forrest til venstre. 

 

Gelsted G&IF. 

Centralskolen blev omdrejningspunkt for mange 

aktiviteter. I skolen, i Brugsen, hos købmanden og 

på arbejdspladsen mødtes folk på kryds og 

tværs af demografi. Ideer fødtes og udvikledes 

efterfølgende i forskellige fora. I Gelsted 

modnedes bl.a. tanken om, at sammenlægge de 

to idrætsforeninger for at stå stærkere udadtil. 

Det skete i 1959 under navnet GG&IF. Mange 

ildsjæle har gennem årene bygget den nye 

forening op til at være den største i Ejby 

Storkommune med flotte resultater til følge. Her 

har det været vigtigt, at fødekæden især til 

holdsporten har været intakt, d.v.s. at alle 10 

årgange har været mulige at tage på Gelsted 

skole.  

Idrætshal. 

Richard Jensen, Vesterballe og Karl Peder 

Markussen i Ruerne (ansat på GB), var 

afgørende for at Gelsted fik idrætshal. Et 

mindretal ville bygge 2 haller eller en 

dobbelthal i Ejby, som alle i storkommunen så 

skulle søge til. Ved at stå sammen og råbe rigtig 

højt, lykkedes det GG&IF at forhandle sig til den 

hal, som kunne udvikle klubben yderligere. 

Tilbagegang. 

Da Gelsted, som mange andre sogne, mistede 

deres selvstændighed i 1970, kom det første 

dødsstød. Centralisering blev nøgleordet. Den, 

der sad på magten, nemlig centerbyen, blev 

vinderen, alle øvrige tabte. Mange tidligere 

velfungerende sognekommuner må nu kæmpe 

ekstraordinært hårdt på ulige vilkår for ikke at 

bukke under.  

Lukning af  

jernbaneoverkørselen.  

Da DSB af sikkerhedsmæssige grunde ønskede at 

lukke de bevogtede jernbaneoverkørsler i hele 

landet for at give plads til højhastighedstog, var 

Gelsted med i hatten. Mange kræfter forsøgte at 

få en banebro i Gelsted midtby som den i Ejby 

og Nørre Aaby. Også der måtte 

Gelstedborgerne stort set kæmpe alene mod 

overmagten. Resultat: Stationsbyen blev skåret 

midt over, trafikken ledt væk fra byen via en 

omfartsvej. Konsekvens: Kun Brugsen, 

tømmerhandelen og et par butikker mere har 

overlevet den manglende kundestrøm. Flere huse 

i den tidligere stærkt trafikerede hovedgade 

minder nu om en forladt prærie by. Kommunen 

forsøgte at forbedre bymidten ved at anlægge 

et bytorv i centrum af Gelsted. 

    

Søndergade ved jernbanen ca. 1950. 
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Skolen mister overbygningen 

I begyndelsen af 2011 vedtog byrådet i 

Middelfart kommune på et budgetmøde at fjerne 

overbygningen fra Gelsted Skole. Byen blev så 

at sige ”taget med bukserne nede” og var slet 

ikke forberedt på dette, da debatten om 

fremtidens skolestruktur allerede var afsluttet. 

Gelsted skole havde året forinden oplevet at 

skulle modtage eleverne fra Tanderup skole, da 

denne som den sidste tilpasning af skolestrukturen 

lukkede. Kommunen lovede så til gengæld at 

istandsætte Gelsted skole og bringe den op til 

nutidig standard, og bl.a. derfor var byen delt i 

opfattelsen af, om man var for eller imod 

kommunens planer. Gelsted skole bliver 

renoveret frem til august 2013, og samtidig 

igangsættes opførslen af et nyt børnehus i 

Gelsted, der skal rumme de 3 nuværende 

børnehaver i skoledistriktet, samt have faciliteter 

til vuggestuebørn. 
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GELSTED I DAG 

Gelsted på sporet igen 

Med et nybygget børnehus og en 

gennemgribende renovering af skolen, kan 

Gelsted nu tilbyde de mest moderne rammer i 

hele kommunen for børnefamilier.  

Kommunen har desuden udstykket nye 

byggegrunde i byen, så man nu kan købe en 

byggegrund midt i byen for bare 250.000 kr. 

Byggegrundene er nu, sammen med et link til de 

huse, som er til salg i byen, lagt op på siden 

www.gelsted.dk.  

Hjemmesiden startede 18. oktober 2012, altså 

for godt et år siden. Hjemmesiden er byens 

portal, eller overordnede hjemmeside om man vil.  

Med denne side kan vi kommunikere hurtigt og 

direkte til hinanden, markedsføre byen udad til, 

profilere erhverv og foreninger samt koordinere 

begivenheder i online kalenderen, så 

arrangementer ikke kolliderer med hinanden.  

Samarbejdet på tværs 

Sammenhold gør stærk, og da vi i Gelsted gerne 

vil være med til at præge vores fremtidige 

muligheder, giver det godt mening at samle 

kræfterne og etablere samarbejde på tværs.  

Vores mange foreninger, Gelsted Handel og 

Erhverv og Lokaludvalget er opmærksomme på 

vigtigheden af dette, og det har blandt andet 

resulteret i et tættere samarbejde med de øvrige 

lokaludvalg i kommunen, og med Middelfart 

Kommune.   

Lokaludvalget og Borgerforeningen har også 

med stor succes etableret et samarbejde omkring 

fællesspisningerne, og det giver bonus på flere 

områder. Lokaludvalget har ligeledes et godt 

samarbejde med Gelsted Handel og Erhverv, og 

arbejder på at skabe rammer der gavner 

erhvervslivet, så vi kan skabe arbejdspladser i 

byen, samt sikre at der er gode 

indkøbsmuligheder i Gelsted.  

 

  

Det skotske højlandskvæg fremviser stolt sidste skud 

på stammen. Foto: Lars O.  

 

Årets gang i Gelsted, 

Årsberetning fra Lokaludvalget 

(Feb.2013-Feb.2014) 

Det har været et spændende men også 

udfordrende år for alle medlemmer af Gelsted 

lokaludvalg. Året startede med igangsætningen 

af de grupper, som opstod ved borgermødet, og 

som skal arbejde hen imod udformningen af en 

udviklingsplan. Det har vist sig meget svært at 

holde gejsten, og nogle grupper oplevede hurtigt 

at gå i stå. Samtidig oplevede vi, at Middelfart 

Kommune koblede flere lokalområder på 

processen, og dermed forsvandt målet let af 

syne. 

Der er ingen tvivl om, at der nu foreligger et 

arbejde med at få samlet op på de løse ender. 

Der er dog også lyspunkter. Vi har formodentlig 

alle lært af processen, og nogle ideer er 

allerede blevet til virkelighed. Her tænker jeg på 

ideen om et fællesmøde, hvor GHE var vært ved 

det første. Vi vil fra lokaludvalgets side gerne 

samle input fra foreninger, private og 

erhvervsdrivende, så vi kan lave 

beslutningsreferater og koordinere vores fælles 

mål, nemlig Gelsted som en aktiv, 

samarbejdende og levende by både for 

indbyggere og erhvervsliv. 
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4. april 2013 blev første spadestik taget til den 

nye cykelsti til Ejby. Vi er rigtig glade for 

cykelstien der binder Ejby og Gelsted sammen, 

men håber også at det nye byråd vil prioritere 

at forbedre strækningen gennem Kingstrup. 

Lokaludvalget har hele tiden overfor kommunen 

givet udtryk for vores bekymring for netop 

denne strækning. Vi vil fortsat gøre dette, og 

håber på et samarbejde herom med Ejby 

Lokaludvalg, der har stiftende generalforsamling 

i dag 26. februar 2014. Tillykke med det.  

31. august åbnede Gelsted Skole og Gelsted 

Børnehus. Gelsted kan nu tilbyde de mest 

moderne rammer i hele kommunen, men ikke 

mindst har vi ledelse og medarbejdere med 

hjertet på rette sted, og som virkelig er et aktiv 

for byen. Begge institutioner var med på vores 

fælles stand med Middelfart Kommune, hvor vi 

fortalte interesserede om alt det gode ved 

Middelfart kommune, og om at de i Gelsted kan 

købe en byggegrund midt i byen for bare 

250.000 kr. 

Byggegrundene er nu, sammen med et link til de 

huse som er til salg i byen, lagt op på siden 

gelsted.dk. Hjemmesiden startede 18. oktober 

2012, altså for godt et år siden. Vi tror ikke, at 

der er mange i byen, der ikke kender siden, men 

vil gerne opfordre alle til at bruge den endnu 

mere. Vi vil gerne sige tak til GHE for at dække 

udgifterne til den og driften, samt de kommende 

forbedringer, der snart vil gøre siden endnu 

mere spændende. 

Vi vil også gerne sige tak for fortsat godt 

samarbejde med Borgerforeningen omkring 

fællesspisningen i Gelsted. Fællesspisningen på 

Holmegården er altid hyggelig, og det er helt 

sikkert noget, som vi fra lokaludvalgets side 

gerne vil fortsætte med. Vi barsler også her med 

nye tiltag, og vi vil gerne invitere nye tilflyttere 

til området til at komme med. Alle skal føle sig 

velkommen i Gelsted! 

 

  

Fårene ved Holmegården har fået 3 lam. Foto: Lars O. 

Sørensen 

 

Målet er at uddele velkomstpakker til tilflyttere. 

Vi vil derfor gerne høre fra nogen, der har lyst til 

at hjælpe med uddelingen af pakkerne. 

Indholdet vil være et miks af praktiske 

oplysninger, foldere brochurer, en blomst måske, 

og gavekort til fællesspisningen, så man hurtigt 

får skabt et netværk og føler sig hjemme.  

Til slut vil jeg som formand sige tak til alle 

medlemmer af lokaludvalget. Tak til alle andre 

som har samarbejdet med os, og som ligesom vi, 

gerne vil gøre Gelsted til et attraktivt sted at bo. 
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VISIONEN  

Gelsted som en aktiv, samarbejdende og 

levende by i fremgang, både for indbyggere og 

erhvervsdrivende. 

Fremtidsønsker, som skal være med til at 

understøtte visionen er følgende: 

Erhverv 

Gelsted erhvervspark er nu ved at blive en 

realitet. Erhvervsparken har som fugl Fønix, og 

med Franks hjælp, rejst sig af det gamle Velux 

på Hylkedamvej. Vi har med interesse læst, at 

kommunen vil etablere en afkørsel i Ejby til de 

nye (og store) modul vogntog. Vi har et konkret 

ønske fra GHE om, at der vil blive etableret en 

tilsvarende afkørsel i nørre Åby, så et modul 

vogntog kan køre ad Assensvejen, og dreje ud af 

Hylkedamvej. Det er af afgørende betydning for 

den fremtidige udvikling i erhvervsparken, og 

dermed arbejdspladser til byen, at 

infrastrukturen er tilfredsstillende.  

 

Det skotske højlandskvæg kommer stille gående hen 
til hegnet ved Holmegården. Dagplejemødrenes 
udflugtstur går ofte ud til heste, køer og får. En helt 

lille oase i Gelsted. Foto: Lars O. Sørensen 

Holmegården 

Som en del af udviklingsplanen er det ligeledes 

vores ønske at den gamle hovedbygning på 

Holmegården overdrages og nyttiggøres til brug 

for det lokale foreningsarbejde. Lokaludvalget 

vil gerne have fast adresse her, og ønsker 

derved at udbygge samarbejdet med 

Borgerforeningen og Seniorklubben. Flere 

foreninger mangler ligeledes lokaler, og kan 

efter en renovering af huset benytte dette. Vi 

håber på Middelfart  

Kommunes støtte til dette projekt, og til søgning 

af midler til renoveringen af det, man kunne 

kalde Gelsted Kulturhus.  

Fibernet 

Højhastigheds internetforbindelser er lige så 

nødvendige som andre stikledninger til huset, og 

af afgørende betydning for bosætning og 

etablering af virksomheder.  

Vi vil i Gelsted derfor arbejde aktivt for at 

udbygge eksisterende net og er allerede i 

dialog med den lokale antenneforening omkring 

dette. Det er vort ønske, at der nu og i fremtiden 

kan tilbydes højhastigheds internetforbindelser til 

alle borgere i Gelsted der har behov for det.  

Middelfart kommune vil i fremtiden skulle tilbyde 

videokonsultationer med borgere i eget hjem, 

ligesom fjernsynskanalernes overgang til nettet 

vil stille store krav til båndbredden. Vi håber 

derfor på, at Middelfart kommune vil formulere 

en digital infrastruktur strategi, og aktivt bidrage 

til at sikre denne udvikling overalt i kommunen. 

Togstationen 

Det er med stor glæde at vi kan konstatere en 

massiv opbakning til kampen for togstationerne 

på Vestfyn. Vi ser derfor frem til, at debatten om 

togstationernes fremtid stopper, og når det sker, 

håber vi på at kunne udnytte opmærksomheden 

til, sammen med kommunens bosætningskonsulent, 

at lave markedsføring af Middelfart kommune – 

og i særdeleshed Gelsted. Vi bor i et fantastisk 

smukt område, - bare spørg Jacob Haugaard.  

Det kunne være spændende at få DSB’s 

tilladelse til at bruge stationsbygningens gamle 

ventesal som udstilling for vores 

bosætningsstrategi eller andre aktiviteter. Nu 

står ventesalen autentisk og vedligeholdt, men 

aflåst og uanvendt!  
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Her et billede af Seniorklubbens flotte lokaler på 
Holmegården som danner rammen om spisninger, 
underholdning, foredrag, socialt samvær og hvorfra 
også udflugter starter. Seniorklubben låner lokalerne 
gratis af Borgerforeningen, mod at mandagsholdet 
deltager aktivt i diverse arbejdsydelser på 

Holmegården. Foto: Bent Nielsen 

 

2-strenget bosætningsstrategi  

Der har gennem det sidste årti været en trend, 

hvor folk søger mod de større byer. Det, sammen 

med et generelt faldende børnetal i hele 

kommunen, gør at vi i Gelsted vil arbejde ud fra 

en tostrenget  

bosætningsstrategi. Der er sket en forbedring af 

folkesundheden, og der er mange 

ressourcestærke byboere, som drømmer om at 

bo på landet. Mediernes ensidige fokusering på 

byer i afvikling, afholder dog mange fra at 

realisere dette. 

Vi vil i samarbejde med foreninger og klubber i 

området udarbejde en plan for, hvilke 

eksisterende og fremtidige elementer, der kan 

understøtte strategien. Vi vil i samarbejde med 

Seniorklubben, GHE og kommunens 

bosætningskonsulent gennemgå byens 

hjemmeside, så det bliver synligt for alle, hvilket 

fantastisk område vi bor i. Vi vil udarbejde et 

skema, som viser vigtige pejlemærker i forhold til 

Gelsted, og ting som ligger i vores nærområde.  

Vi tror på, at de værdier, som vi kan tilbyde i 

Gelsted, er mere langtidsholdbare end dem, man 

finder i de større byer. Her er alle de faciliteter, 

man kan ønske sig, men det ved man jo kun, hvis 

man bor her. Vi vil fortsat bruge Gelsted Marked 

til at markedsføre byen sammen med Middelfart 

Kommune, men har også yderligere ideer til en 

årlig event, der kræver en fælles koordineret 

indsats af såvel institutioner, foreningsliv som 

kommunen. 

 

Holmegårdens hovedbygning trænger til en kærlig 
hånd og istandsættelse og ligger som nabo til 
genbrugspladsen, men placeringen ved 
Borgerforeningens bygninger gør huset attraktivt som 
kulturhus for byen. Bag vinduet i gavlen til højre 
holder Seniorklubben til, så alle gode kræfter kan 
samles på et sted. Vi forestiller os også, at der kan 
laves en legeplads på plænen foran huset.  Det 
understøtter flere af arbejdsgruppernes konklusioner. 

Foto: Lars O. Sørensen 
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IGANGVÆRENDE AKTIVITETER 

Her beskrives de igangværende aktiviteter, på 

indsatsniveau, eller i forhold til den enkelte 

arbejdsgruppe  

HCA Park i Grønnemose.  

Som en udspringer af vores første borgermøde 

opstod denne ide´. Vi har i styregruppen holdt et 

møde med konsulent Poul Johansen, og har 

besluttet, at denne opgave er af et så stort 

omfang, at vi ikke alene kan gennemføre den.  

Vi vil fra styregruppen rette henvendelse til vores 

borgmester Steen Dahlstrøm, og foreslå, at man 

tager kontakt til Assens, Nordfyns og Odense 

Kommune. Arealet ligger i et hjørne af 

kommunegrænsen hvilket gør, at alle disse 

kommuner vil få fordele af denne placering. Det 

vil også kunne bruges til løftestang for en 

udvidelse af den vestfynske motorvej.  

Så vidt vi er orienteret, har Odense ikke peget 

på nogen selvstændig placering, og har i 

øjeblikket ikke det økonomiske råderum til at 

gennemføre dette projekt alene. Kommunerne 

kan hver afsætte nogle penge til, at en konsulent 

kan arbejde målrettet og på fuld tid med 

projektet.  

Den seneste udvikling viser, at Odense Kommune 

foretrækker, at en HCA Park ligger tæt på 

Odense. Derfor er dette arbejde stillet i bero 

indtil videre.  

   

Togstationen skal bevares  

Gelsted Station er af afgørende betydning for 

områdets fremtid. Vi i styregruppen er derfor 

enige om, at denne station skal bevares og 

gerne gøres mere attraktiv.  

Dette skal ske i et samarbejde mellem kommune 

og stat. Vi støtter samarbejdet med kommuner 

vest for Lillebælt, der ved samarbejdet med 

Middelfart Kommune, sikrer gode forbindelser til 

uddannelser og jobs. Vi ser desuden frem til at 

den usikkerhed, der er fremkommet omkring 

stationen fjernes, således at det ikke påvirker 

vores muligheder som attraktivt 

bosætningsområde.  

Middelfart Kommune har for nylig udtalt, at den 

ønsker at bevare de små lokale togstationer. Det 

samme har Assens og Odense kommuner. 

Lokaludvalgene i Middelfart kommune støtter 

pendlerklubben vestfynstogets kamp for bedre 

køreplaner, og modstand mod fjernelse af nogle 

stationer på Vestfyn. 

Togstationerne på Vestfyn  

Der blev afholdt møde på Holmegården med 

deltagelse af bl.a. Henrik Dam Kristensen, Ole 

Dupont Kofod (trafikplanlægger), Dan 

Jørgensen. I mødet deltog ca. 75 personer. 

Sidste nyt: Mogens Duus, medlem af 

pendlerklubben er blevet formand for Ejby 

lokaludvalg. Vi ser også her mulighed for 

fremtidigt samarbejde. 

Gelsted Hallen  

Gruppen består af: Peter Brink, Thomas 

Pedersen, Tom Petterson, Arne Rasmussen, Peter 

Kofod og Kim Lund. 

Der har været afholdt et møde med hal 

bestyrelsen, hvor Klaus Lind og Folke fremlagde 

regnskabet for 2013. Året er bl.a. på grund af 

ændrede tilskudsregler fra kommunens side endt 

med et underskud på -200.000 kr. Vision for 

Gelsted Hallen som kulturunivers. Gruppen er 

ikke nået videre med arbejdet. 

Mødesteder 

Vi har i indsatsgruppen ”Mødesteder” arbejdet 

ud fra følgende fokuspunkt: 

Gruppen vil undersøge om der er behov for at 

skabe nye mødesteder for borgere i Gelsted og 

omegn, eller om der er behov for at forbedre 
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oplysninger om allerede eksisterende 

mødesteder/fora – klubber og foreninger m.m. 

Brugerundersøgelse 

I juni 2013 gennemførte vi en 

brugerundersøgelse. 26 besvarelser, deltagerne 

var mellem 35-60 år. Et relativt lille grundlag for 

større konklusioner, men alligevel udtrykker 

besvarelserne reelle behov. 

Af de 26 besvarelser svarede 11 med børn, at 

de ikke manglede mødesteder, dog fremsattes et 

stort ønske om en centralt beliggende legeplads. 

De resterende 15 besvarelser, uden børn, 

udtrykte forskellige ønsker i forhold til 

mødesteder i Gelsted. Der blev nævnt en 

hundeskov, læsegrupper, vandregrupper og et 

sted til hobby og husflid.  

Generelt blev der udtrykt ønske om at forbedre 

formidlingen af allerede eksisterende 

arrangementer samt et ønske om en lettere 

tilgængelighed af informationer omkring 

foreninger og kontaktpersoner. 

Debat 

Udover brugerundersøgelsen, har vi i gruppen 

talt med mange forskellige omkring deres syn på 

”mødesteder ” i Gelsted. Ud fra dette kan vi 

også konkludere, at folk der har boet her i 

Gelsted og omegn i 15 år eller længere tid 

udtrykker størst tilfredshed, hvorimod tilflyttere 

savner mere tilknytning til og oplysning omkring 

aktiviteter i Gelsted. Som en adspurgt 

formulerede det ”Jeg har på fornemmelsen at 

der er et stærkt, men usynligt netværk her i 

Gelsted”. 

Konklusion 

Der er på nuværende tidspunkt ikke brug for 

flere mødesteder end de bestående, hvilket 

betyder, at gruppen kan afrunde det fokuspunkt. 

En styrkelse af de eksisterende mødesteder/fora 

viser sig at være vigtigere. I den forbindelse er 

det nødvendigt at se på samfundsudviklingen. Vi 

kan ikke se bort fra, at tingene går hurtigere i 

dag, end for bare 10 år siden. Generelt antaget 

er folks tilknytning til et lokalområde i dag ikke 

givent. Bare fordi man bor der, betyder det ikke, 

at man arbejder eller handler i området, dyrker 

motion lokalt eller føler sig forpligtet til at støtte 

lokalt. Sammenhængskraften i vores moderne up-

tempo samfund, med pendlerkultur og frit valg 

det ene og det andet gør, at folk stiller 

anderledes krav til deres lokale tilbud. 

Den modsatrettede tendens er dog også at spore 

i samfundsdebatten, nemlig at vi lægger stor 

værdi i at det nære og inderst inde søger det 

mere enkle liv.  

Gruppen konkluderer, at udfordringen for vores 

foreninger og mødesteder i Gelsted er, at gøre 

en indsats for at blive mere tilgængelige for alle. 

Fremtidigt arbejde/anbefalinger  

Skabe fokus omkring effekten og brugen af den 

nye hjemmeside.  

Tage kontakt til foreninger m.m. og opfordre til 

deling af oplysninger på gelsted.dk  

At kontaktpersoner og ansvarshavende er lette 

at komme kontakt med. 

At turde samle kræfterne foreningerne imellem. 

At turde samarbejde på tværs og skabe nyt i det 

eksisterende. 

 

Store cykeldag startes ved Holmegården. Foto: Lars O. 

Sørensen 
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Gelsted naturunivers og 

stisystemer 

Gruppen består af: Kirsten Nøhr, Trine 

Jørgensen, Christoffer Moos, Grethe Olsen, 

Henrik Thomsen, Jørgen Nielsen, Jesper Greve og 

Anne Friis 

Gruppen ønsker primært at arbejde med 

opmærkning af vandrestier, løbestier og 

cykelstier i skovene omkring Holmegården. 

Ideen er, at alle ruter starter og slutter ved 

Holmegården. 

Endvidere arbejdes der med etablering af en 

naturlegeplads og en hundeskov. 

Gruppen håber på, at udgifterne til arbejdet 

kan fås ved at søge forskellige fonde. 

Gelsted har en unik natur med mose, eng og 

hede landskab indenfor kort afstand. Derfor vil 

der være en oplagt mulighed for at etablere 

Gelsted Naturunivers på arealerne bag 

Holmegården.  

For at skabe dette naturunivers, vil vi:  

• Opmåle og afmærke forskellige stier med 

udgangspunkt i Holmegården 

• Indtegne 4 forskellige ruter á 3, 5, 7,5 og 10 

km’s længde 

• Sætte ruterne ind i et plakatskab og hænge 

det op ved Holmegården 

• Opsætte en ”kortboks” ved Holmegården, 

sådan at man kan tage et kort med på sin 

motionstur 

• I plakatskab nr.2 sættes aktuelle 

arrangementer op. Fx: Naturvandring sammen 

med naturvejleder Rikke Vesterlund. Eller 

kulturvandring med Hans Jensen (lokalhistoriker) 

og endelig vandring med lokaludvalget som 

guide fx ved Klakkebjerg. 

• Vi vil bygge en shelter beliggende ved 

Præstens sø i Holmeskoven 

• Vi vil anlægge en naturlegeplads ved 

Holmegården 

Naturuniverset er naturligvis for hele byen. 

Derfor vil det være naturligt, at skolen bruger 

dette fantastiske område i natur- og 

tekniktimerne evt. med hjælp fra naturvejledere 

fra Naturpark Hindsgavl.  

Dette naturprojekt vil  

• forbedre og øge friluftslivet i Gelsted og 

omegn 

• fremme turisme dels cykelturisme, 

motionsløbsturisme og mountainbiketurisme 

Holmegården ligger op til Holmeskoven, som 

blev plantet i 1997 som en del af et statsskov-

projekt (Den anden del, Vestermoseskoven blev 

rejst i Ejby.) Holmeskoven er en bynær skov med 

stiforbindelse til Gelsted Mose og Klakkebjerg, 

som er et eldorado for mountainbikere. 

Tidshorisont: 

Ruterne er opmålt og tegnet ind på diverse kort. 

De hænges op, så snart vi har fået 

plakatskabene. Forventes opsat senest i 

slutningen af juli. 

Shelteren bygges, når vi har fået materialerne. 

Det forventes færdig senest ultimo oktober.  

Sådan forventer vi, at shelteren ved Præstens sø i 

Holmeskoven kommer til at se ud. 
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Ungdomsunivers 

Gruppen består af: Ann Britt Larsen, Andreas 

Larsen, Camilla Bo Larsen, Charlotte Bo Larsen, 

Anni Bentholm og Anne Friis 

Gelsted skal være et godt sted at bo og gro 

især også for de unge. Derfor er der brug for: 

En multibane, som vil fastholde børn og unge i 

området, for den vil give nye muligheder for 

udfoldelse af fysisk aktivitet samtidig med at den 

vil være et socialt samlingssted. Den vil også give 

mulighed for nye venskaber og give mere liv og 

dannelse af fællesskaber på tværs af alder i 

lokalsamfundet. Multibanen er tiltænkt alle børn 

og unge i Gelsted og omegn. Multibanen tænkes 

anbragt ved Gelsted Skole. 

Pris1 ”ved saml selv” 65.000 kr. for 

hånd/fodbold 

Pris2 ”ved saml selv” 184.000 kr. for kombimål 

 

Et opholdssted – det kunne være: Holmegården 

(hvis/når hovedbygningen bliver købt af Gelsted 

Borgerforening)), Totalbanken, Hvepsebo. 

Vi har sat ønsket om en velfungerende klub 

øverst på listen, da vi endnu ikke ved, om 

Middelfart Ungdomsklub fortsætter i de 

nuværende lokaler (den gamle inspektørbolig 

ved skolen). 

Der er brug for: 

• Mulighed for samvær 

• Medindflydelse ”Ungeråd” 

• Spil og underholdning 

• Udendørs areal til fx boldspil/basketball 

• Betydende voksne 

Der skal gerne være flere rum i klubben, således 

at man kan tilbyde flere oplevelser. Fx 

musiklokale, dramalokale, hjemkundskabslokale; 

men foredrag og/eller stand-up show. 

Klubaftener om fredagen med følgende indhold.  

(Disse aktiviteter kunne foregå i hallen, i 

gymnastiksalen eller udendørs) En aften skal 

typiske bestå af noget aktivt + fællesspisning: 

• Overnatning 

• Streetdans med besøg af danser ude fra 

• Combat fitness 

• Skatere evt. Steven Taylor 

• Amerikansk fodbold 

• Zumba 

Aktiviteter som foregår uden for byen: 

• Bowlingtur 

• Go – cart 

• Biograftur 

• Djurs Sommerland 

• Musik i teltet (Middelfart) 

• Svømmehallen/badeland 

 

Ministævne (i maj): Sportsdag – aktiv lørdag 

med oppustelig fodboldbane  

Det kunne også være: Lave mad sammen i 

skolekøkkenet 

Motionscenter: Spinning 

Tøsearrangementer: Zumba, linedans 

Knægte: Boksning, ekstrem sport 

Vi vil udarbejde en folder, som viser hvilke idéer, 

vi vil søsætte i dette år. 

Tidshorisont:  

Folderen skal være færdig senest ultimo maj 

Et muligt opholdssted skal afklares hurtigst muligt, 

dog senest ultimo maj.  
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LOKALUDVALGET FOR GELSTED 

1914/15 

 

Den 19.3.2014 er følgende sammensætning af 

Gelsted lokaludvalg godkendt: 

Formand  

Per Vismark Larsen 

Gelsted Mose 37 

5591 Gelsted 

Tlf. 3091 7099 

E-mail: per.vismark@larsen.mail.dk 

 

Næstformand  

Bent Clement  

Fredensgade 9 

5591 Gelsted  

Tlf. 6449 1458 / 6095 1511 

E-mail: bentclement@hotmail.com 

 

Sekretær  

Anne Friis 

Toftevej 17 

5591 Gelsted 

Tlf.: 6449 1840/2162 6396 

E-mail: afriis@mail.dk 

 

Medlem  

Trine Jørgensen 

Toftevangen 27 

5591 Gelsted 

Tlf.: 6482 5578 / 3052 5679 

E-mail: dnmkt@ofir.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasserer  

Peter Olsen 

Grønnegade 17 

5591 Gelsted  

Tlf.: 6449 1671 / 2068 4824 

E-mail: petero@tdcadsl.dk 

 

Suppleant 

Edith Olsen  

Grønnegade 17 

5591 Gelsted  

Tlf. 2652 3735  

E-mail: editho@privat.dk  

 

Suppleant 

Birgithe Vibe Larsen 

Gelsted Mose 37 

5591 Gelsted  

Tlf. 2145 2831  

E-mail: Juul_larsen@yahoo.dk   

 

Lokaludvalgets opgaver er: 

• at medvirke til det brede samarbejde mellem 

beboere og foreninger i lokalområdet. 

 

• at påtage sig opgaver, som i henhold til 

beslutninger i Byrådet delegeres ud til 

lokaludvalget. 

 

• at tage eller støtte initiativer, som gør det 

attraktivt at bo i området. 

 

• at synliggøre lokaludvalgets arbejde. Blandt 

andet igennem Gelsted Bladet

 


