
NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 

 

Ingen kan være i tvivl om at 

Sankt Hans Aften          
            Falder fredag den 23. juni 
 

            GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

indbyder vore medlemmer til at møde op og                                                            

være med til at lade heksen flyve til 

Bloksbjerg med manér. 

 
   UDGAVE 32 – MAJ 2006  

Igen i år bliver bålet tændt bag 

kampestensstalden på Gammelbygård, 

Gammelbyvej nr. 21, med pragtfuld udsigt 

over mosen. 

Der være tændt op i foreningens grill kl. 

18.30, og man kan så medbringe et stykke 

kød og andet som man kunne tænke sig at 

grille og spise i hyggeligt selskab inden bålet 

tændes. Der vil være snobrødsdej til børnene 

Man kan medbringe sine egne drikkevarer, 

men der vil også være et lille depot at tære 

på, hvis man skulle have taget for lidt med. 

Det er planen at tænde bålet kl. 21.00, og 

mens bålet brænder ned, vil vi synge et par 

midsommerviser. 

 

Grunden til denne tidlige invitation er, at der 

ikke udkommer flere Nyhedsbreve inden Sct. 

Hans, da redaktøren er i Australien. 
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BESTYRELSEN 2006/7 
 

FORMAND                       Niels Rossen 

  Gammelbyvej 21   

  6600 VEJEN   

  Tlf: 75530517 

  Bil: 61770517 

  Email:  tamberg-rossen@privat.dk  

 

NÆSTFORMAND Ulrik Andresen     

  Gammelby Mosevej 2 

  6600 VEJEN 

  Tlf: 

  Bil: 24259178 

  Email: gammelby@postkasse.com 

 

SEKRETÆR John C. Holstein 

REDAKTØR Gammelby Mosevej 16   

  6600 VEJEN 

  Tlf.: 75368666 

  Bil:  22403747 

  Email: jc@lite-flite.com 

 

KASSERER Flemming Bøtker   

  Gammelbyvej 24 

  6600 VEJEN 

  Tlf: 75860507 

  Bil: 20376117 

  Email: botker.gammelby@adslhome.dk 

 

TEKNISK  Brian Olesen    

KOORDINATOR Gammelbyvej 42 

6600 VEJEN 

Tlf.: 76970105 

Bil:  61550799 

Email: brian_olesen2002@yahoo.dk  

 

SUPPLEANT Morten Snor         

  Gammelbyvej 2 

  6600 VEJEN 

  Tlf: 75555523 

  Bil: 24915554 

  Email: snor@soerensen.mail.dk 

 

SUPPLEANT Rie Lengerke 

  Gammelbyvej 29 

  6600 Vejen 

  Tlf: 75532898 

  Email: rie.lengerke@tele2adsl.dk 

             ril@bramdrup.vejleamt.dk 
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NY FORMAND 
 

Efter 9 år ved roret, valgte Niels Aasted på Grundejerforeningens generalforsamling 

den 24. marts, at trække sig fra posten som formand. 

 

Alle ved at Niels Aasted er en central figur i hele lokalområdet, med indflydelse og 

interesser i mange foreninger og grupper. 

Niels har arbejdet utrætteligt for Gammelby og de sager der har berørt byens borgere, 

men som han selv sagde: Så er det på tide der kommer friske kræfter til. 

 

Det gjorde der så, og generalforsamlingen valgte den tidligere næstformand, Niels 

Rossen, Gammelbyvej 21, så nu kom der en ny Niels til som formand for 

Grundejerforeningen. 

 

Det medførte en lille rokade i bestyrelsesposterne, idet den tidligere suppleant Ulrik 

Andresen, Gammelby Mosevej 2, blev ny næstformand. 

 

På posten som ny suppleant blev Rie Lengerke, Gammelbyvej 29, valgt ind. 

Velkommen til Rie. 

 

Bestyrelsens nye sammensætning kan ses andet steds i bladet. 

 

 

GENERALFORSAMLINGSREFERAT 
 

Referatet fra dette års generalforsamling er færdigt og underskrevet af såvel 

dirigenten Karl Knudsen, som af referenten John Holstein. 

 

Referatet er en diger sag på 6 sider, så frem for at mangfoldiggøre den, har vi lagt den 

ind på www.leaborg.dk hvor den kan læses på Gammelbys afdeling. 

 

Af vigtige sager fra generalforsamlingen kan nævnes bestyrelsens forslag om IKKE 

at tilslutte sig et pilerensningsanlæg frem for det af Vejen Kommune projekterede 

kloakanlæg, der er planlagt etableret i 2007. 

Forslaget blev vedtaget, og de berørte husstande kommer med på kloaknettet. 

 

Kontingentet forbliver uændret på kr. 150,- pr. husstand i 2006/7 

 

Lige inden kommunen graver de gamle kloakledninger op, vil vi foretage en 

præventiv rottebekæmpelse, ledet af John Jakobsen, Gammelby Mosevej 6. 

http://www.leaborg.dk/


 

Lidt om mælkebøtten 
 

Hvad er smukkere end når marker og grøftekanter står gule af mælkebøtteblomster og fortæller os 

at foråret er her og sommeren stærkt på vej. 

 

Den er hadet af mange haveejere, fordi den er så svær at holde væk fra haverne. Men det er også en 

af de allervigtigste lægeurter. Den burde være en del af alle menneskers kost. Vi glemmer at 

mælkebøtten optræder i rigelige mængder lige foran os. I stedet indfører vi eksotiske lægeplanter. 

 

Mælkebøtten har flere navne: Fandens mælkebøtte og Løvetand. Den er utrolig variabel, fordi den 

selvbestøver og udvikler derfor hele tiden nye underracer. I den danske flora er der 200 sorter, men 

forskellene er så små at vi uøvede ikke altid kan se dem. 

 

Selv om den ikke behøver insektbestøvning, er bier og andre insekter alligevel glade for den, da den 

producerer store mængder pollen og nektar. 

 

De første og lækreste fineste nye blade kommer allerede i februar måned, hvis vejret er mildt. De 

smager meget lækkert i salat og er et kærkomment vitamin/mineral-tilskud i den sidste del af 

vinteren. 

 

Mælkebøtten spiller en stor rolle som lægeurt og er blevet anbefalet mod adskillige sygdomme. Den 

har storartede egenskaber. Bl.a. er den et godt middel ved mange gigtformer, ikke mindst slidgigt. 

Den stimulerer først og fremmest lever og nyrer. Den er god ved tarmsygdomme, specielt ved 

forstoppelser, og leversygdomme, hudsygdomme, galdelidelser, ved tilbøjelighed til stendannelser 

og ved bronkitis. 

Bladene er bl.a. værdifulde p.g.a. deres høje C-vitaminindhold, salte, bitre stoffer og æteriske olier. 

Mælkebøttebladene smager bedst om foråret. Det er de lyseste blade der er de lækreste. 

 

Mælkebøttesalat: 

2 kopper mælkebøtteblade     

½ løg 

1 fed hvidløg 

krydderurter fra haven: timian, persille og pebermynte 

3 spsk koldpresset rapsolie 

1 tsk citronsaft 

urtesalt 

 

Riv mælkebøttebladene i småstykker og bland dem med det fintsnittede løg, hvidløg og 

krydderurter. 

Bland en dressing of olie, citron og en smule honning. Tilsæt urtesalt og hæld dressingen over 

salaten.  

Kan man forlange mere af denne smukke, livsbekræftende, men også – for nogle – irriterende 

ukrudtsplante?  



Skidt – Gammelby viser Vejen 
 

Søndag d. 26. marts kl. 9.00 mødtes 6 borgere hos Lene og Niels i nr. 21, 

Hvor den stod på rundstykker, kaffe og en lille en til halsen. 

Der var ikke tale om nogen fødselsdag, eller andet der skulle fejres. 

Vi havde besluttet at samle affald (en tradition vi startede sidste år), som en ”støtteaktion” til 

Danmarks Naturfrednings-forening’s landsindsamling af affald 2006.  

 

Vi havde besluttet os at rense grøfterne på Gammelbyvej, Gammelby Mosevej og ”trekanten rundt” 

(Avnhøjvej, Læborg Kirkevej, Gammelby Møllevej), men da vejret mildest talt var umildt og vådt, 

besluttede vi os for at udskyde seancen til kl. 15.30, hvor vi håbede på godt vejr. 

 

Heldigvis blev vejret bedre og samlingen kunne gennemføres. Efter godt og vel en times arbejde og 

10 fyldte sorte sække var arrangementet gennemført. ”Årets fund” blev rammen/bøjlen til en Ginge 

plæneklipper. MEN langt størstedelen af gevinsten var tømme tyske øldåser (NB: Vi fandt ingen 

dåser med dansk pant). Desuden kilede McDonalds emballage sig også ind på toppen af listen. 

 

 
Meget sigende billede – for det er vel aldrig lovligt at henkaste affald i naturen –  

heller ikke selvom der IKKE måtte være et skilt der fortæller det. (billedet er fra en udensognssamling)  

 

På landsbasis blev der samlet 71 ton affald heriblandt 87.198 dåser, og det er excl. Gammelbys 

affald da vi ikke havde tilmeldt os hos DN. 

 

Konklusionen må være at når vi I Danmark bliver tvunget til at betale pant på dåser købt i Tyskland 

– ligesom Tyskerne selv gør det, tillige med at McDonald indfører pant på deres emballage – den 

dag slipper vi for at samle affald i grøfterne ! 

 

Indtil videre må vi nok bare fastholde vores årlige indsamling. Næste års indsamling er allerede 

fastsat til at skulle foregå søndag 15. april 2007, så sæt gerne kryds i kalenderen 

Grundejerforeningen vil igen være vært for et middelmådigt morgenbord.  

  



Lyslederkabler (Profiber) i Gammelby ? 
 

Når Gammelby skal med på det kommunale kloaknet til næste år, vil hele byen blive gravet op. Og 

tro det eller lad være, gravearbejdet vil blive gentaget endnu en gang inden 2012, da Profiber 

(TreFor) har annonceret at de vil nå samtlige husstande i deres forretningsområde ved udgangen af 

2012.  

 

Profiber’s hjemmeside www.profiber.dk meddeler at der bliver følgende tilbud: 

Bredbånd 1/1 Mbit/s (kr.149,-) - Telefoni (kr.39,-) - Digital TV-forbindelse (kr. 119,-)  

+ abonnement (kr. 99,-). Priserne er månedspriser. 

 

Hvis der er tilslutning nok i grundejerforeningens område, vil bestyrelsen tage kontakt til Profiber, 

om prioriteringen omkring nedgravning af fiberkabler i Gammelby.  

Det ville jo være fantastisk hvis det kunne nedgraves sammen med den kommende kloak.  

 

Fibernettet skal højst sandsynligt have forbindelse til den hovedledning som er gravet ned langs 

Asbovej og den skal nok også videre ud mod Gjerndrup.  

Derfor vil vi opfordre alle interesserede (også de der ikke er involveret i den kommunale 

kloakering eller i grundejerforeningen) til at kontakte undertegnede, som vil overbringe en 

samlet liste af interesserede til Profiber. 

 

Som Profiber skriver på deres hjemmeside er tilkendegivelsen uforpligtende. 

Tilkendegivelse til:  Niels Rossen     

    Gammelbyvej 21 

Tlf. 75 53 05 17 

tamberg-rossen@privat.dk 

GENOPTRYK AF LÆBORGBOGEN 

 

Læborgbogens Fond har fået enkelte forespørgsler på Valdemar Andersens bog:  

Hærvejssognet Læborg - udgivet 1961.  

 

Det kan lade sig gøre at lave et fotografisk genoptryk af bogen, (godt 300 sider) til ca. 150 kr. pr.  stk., men det 

kræver som minimum en bestilling på 50 eksemplarer.  

 

Fonden vil gerne have tilkendegivelser fra borgere, som er interesserede i at købe et fotografisk genoptryk.  

 

Skulle der være nogen som af en eller anden grund har fået den gamle bog til overs, er Fonden også køber til 

brugte bøger. Pris vil afhænge af bogens stand.  

 

OBS !!! Deadline: 

Navn, evt. mailadresse samt tlf. nr. bedes oplyst inden 15. maj 2006 til Birthe Hansen, 

Gartnervænget 15, 6600 Vejen 

tlf 75368205  - johbir@vejen-net.dk 

 

http://www.profiber.dk/
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HAR I HØRT ………………. 
 

Kate og Allan, Gammelbyvej 59, havde Sølvbryllup i april. Hjertelig tillykke. 

 

Niels Jørgen Junkers ejendom, Gammelbyvej 19, er solgt til Martin Madsen, som er godt i gang 

med oprydning og træfældning. Vi ønsker Martin velkommen til byen. 

 

De første ”Dræbersnegle” er set. Se hvordan du bekæmper dem på www.bioplant.dk og 

www.nyttedyr.dk  

 

Det er nu ved lov at du skal bekæmpe den store Bjørneklo. Der er forskellige metoder, men fælles 

for dem alle er at plantens frø skal forhindres i at spredes. Husk at plantens saft er giftigt og 

udslætsgivende. 

Den hurtigste og sikreste metode – bør altid vælges, hvor det er muligt. 

Udføres i april-maj, mens planterne endnu er små. Ved rodstikning skæres roden over mindst 10 cm 

under jorden med en spade. Derefter trækkes planten op. Husk at fjerne blomsterskærmen.  

Mere information kan hentes på www.bjoerneklobekaempelse.dk  

 

Det ganske udmærkede initiativ til en ølsmagningsaften med underholdning i Læborg 

Forsamlingshus den 28. april, blev desværre ikke til noget.  

Bent Madsen fra Den Engelske Pub i Kolding skulle have præsenteret en række forskellige 

udenlandske øl, og fortalt om de forskellige ølsorter samt brygningsmetoder. 

Efter ølsmagningen skulle vi underholdes af et 3-mands orkester. 

Der skulle 50 tilmeldinger til for at det kunne løbe rundt, men da der kun tilmeldte sig det halve, var 

man nødt til at aflyse. 

 

Den 5. juni har Sanuja været i Gammelby 1 år. 

John og Sanuja har købt sommerhus i Hejlsminde, og de påstår at den kræver en inspektion. 

 

Husk at Grundejerforeningen udlejer telte og borde og stole samt tromlegrill til foreningens 

medlemmer. 

Fortegnelse over effekterne står i forrige udgave af Nyhedsbrevet (Nr.31 fra marts) 
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