NYHEDSBREVET
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING
KLOAKERING I BYEN
Som I sikkert kan huske, så orienterede vi her i
Nyhedsbrevet # 30 i januar, om at Vejen Kommune
havde fremskyndet etableringen af spildevands- og
regnvands ledninger i Gammelby, fra 2009 til 2007.
Ing. Ole Pedersen fra Teknik og Miljø (som det hed
dengang) lovede at orientere Grundejerforeningens
bestyrelse så snart der var skred i planerne, og holde
os underrettet om tidsplanen.
DETTE ER IKKE SKET !
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Ligeledes havde kommunen lovet at man ville etablere et
borgermøde i Læborg forsamlingshus, så snart detailplanlægningen var på plads, således at alle de berørte borgere
kunne blive sat ind i sagen, ligesom vi alle kunne komme med
indvendinger og/eller alternative forslag.
DETTE ER HELLER IKKE SKET !
I stedet har Vej, Park og Forsyning (som det hedder nu), taget
hul på projektet, ved at sende Henrik Ingo Hansen, Gammelby
Mosevej nr. 7, en indvarsling til åstedsforretning.
Denne drastiske fremgangsmåde kom naturligvis som en
overraskelse for såvel Henrik, som for Grundejerforeningens
bestyrelse.
Emnet for åstedsforretningen var ekspropriation af næsten
4000 m² jord på marken nedenfor Mette og Henriks hus. Dér
hvor Limousine kvæget går nu. Dér havde kommunen tænkt sig
at etablere et knapt 3000m² stort bassin til opsamling af
overfladevand fra Gammelby.
Grundejerforeningen røg naturligvis omgående i blækhuset, og
forfattede en skrivelse til kommunen, i hvilken vi påpegede at
de ikke havde overholdt deres løfter om orientering, ligesom vi
udtrykte vort mishag med den valgte placering. Bassinet vil
nemlig blive omgivet af volde til at holde på vandet. Disse volde
ville komme til at ligge lige udenfor vinduerne i ejendommene
på Gammelby Mosevej nr. 7, nr. 14 og nr. 16.

Det viser sig at Ing. Ole Pedersen ikke er ved Vejen Kommune mere, og at sagen er
overtaget af Ing. Carsten Sundbæk.
Carsten Sundbæk viste sig at være en flink mand, som straks besvarede
Grundejerforeningens brev med en Email den 3. maj som vi gengiver ordret:
Hej Niels
Jeg har læst din vedhæftede skrivelse og vil meget gerne mødes med jer om kloakeringen i Gammelby og
også om placeringen af bassinet.
Bassinet er, som du skriver et opsamlingsbassin til overfladevand, og det vil naturligvis komme i anvendelse
når det er regnvejr så der kommer vand til bassinet eller på anden vis. Jfr. de krav der er opstillet fra Ribe
Amt og nationale naturbeskyttelse, skal det udlægges som et vådbassin, som der står vand i. Undergrunden
kan have indflydelse på dette forhold. Endvidere er det hensigten at bassinet ikke skal være et bassin, men
udformes så det tilpasses området og blive et rekreativt område, med en sø som vil blive en naturlig del af
området.
Jeg er naturligvis lydhør overfor forslag til placering af bassinet og pumpestationen, som skal bortpumpe
spildevandet fra ejendommene og ligeledes udformningen af bassinet og området i det hele taget, og håber
også vi inden længe kan få afholdt et borgerinformationsmøde med beboerne i området.
Projektet med hele transportsystemet og kloakering af Gammelby etableres for at gavne miljøet, så vi
forureningsmæssigt for behandlet vores spildevand bedst muligt, og vi skal netop være opmærksomme på at
arealet umiddelbart syd for markvejen for enden af Gammelby Mosevej, er EF-habitatområde og §3 område.
Der er høj beskyttelse af Gammelby Mose og den er højtprioriteret.
Venlig hilsen
Carsten Sundbæk
Vejen Kommune
Vej, Park og Forsyning
Tlf.: 7996 6234
Mail: casu@vejenkom.dk

Når man læser dette svar fra Carsten Sundbæk, er man måske beroliget lidt.
Imidlertid har Henrik haft møde med både ham og Kenneth Lund fra miljøafdelingen, og på
dette møde var man knapt så imødekommende som Carstens svar umiddelbart kan give
indtryk af.
Selv om Henrik foreslog flere alternative placeringer, var man meget utilbøjelig til at fravige
den oprindelige placering.
Grundejerforeningens bestyrelse har på sit møde den 10. maj besluttet at rette fornyet
henvendelse til kommunen, samt at søge bistand fra en advokat.
Det viser sig at habitatområdets grænse er bestemt af det gamle Ribe Amt, og er lig med
den øst-vest gående markvej for enden af Gammelby Mosevej. I habitatområdet må der
ikke anlægges veje, og det skal der til, hvis bassinet skal ligge dér.
Som alternativ til dette, har såvel Henrik som Grundejerforeningen foreslået at bassinet
kunne etableres på marken ved sandegraven, et par hundrede meter længere mod sydøst. Markvejen slår jo et knæk, og går på det sidste stykke nord-syd ned mod mosen.
På østsiden af markvejen er det ikke habitatområde, og der burde derfor ikke være noget
til hinder for at bassinet kunne etableres der. Oven i købet er der allerede en vej derned,
så kommunen burde være henrykt. Men er de? Vi ved det ikke.

BORGERMØDE
Som Carsten Sundbæk nævnte, har kommunen indvilget i at holde et orienteringsmøde
om spildevandsplanerne i Læborg Forsamlingshus.

Dette møde bliver den 30. maj kl. 19.00
Vejen kommune har udsendt invitationer direkte til de berørte borgere i denne uge.
Vi vil opfordre alle Gammelbys borgere til at deltage i dette møde. Vi skal gøre hvad vi kan
for ikke at få vores natur spoleret af høje volde. Kom og hjælp os. Hav argumenter og
spørgsmål parat. Vand er OK, men et voldanlæg?
====================================================================

Åbent hus
Når nu jeg her til sommer forhåbentlig bliver den lykkelige
indehaver af et eksamensbevis –
synes jeg det bør fejres på behørig vis!
Derfor holder vi et lille kalas hvor I alle her fra Gammelby er
mere end velkomne!
Festen bliver på adressen Gammelbyvej 42
lørdag den 30/6 2007 kl. 13.00.
Vi trakterer med lidt godt og vådt til ganen og håber så ellers på
velvilje fra vejrguderne så vi kan få os et rigtigt garden party!
Hilsen Carina

DANNEBROG
Verdens ældste flag

af John Holstein

Normalt er vi danskere lidt stolte over at kunne prale med, at vi ikke kun er verdens ældste
eksisterende kongedømme, men også, at vi har verdens ældste flag.
Dannebrog, eller Danebroge, er sandsynligvis et af verdens ældste flag.
Det er i hvert fald det flag, der uafbrudt har været anvendt længst i historien.
Men faktisk havde danerne et flag eller fane før det, vi i dag kender som Dannebrog.
Nemlig Ravnefanen, der var vikingernes frygtede symbol
Dannebrog har sandsynligvis først været et korsfarermærke i forbindelse med danskernes
forsøg på at kristne det hedenske Estland
Det er almindelig kendt at det danske flag dalede ned fra himlen den 15. juni 1219, under
et vanskeligt slag ved Lyndanisse i Livland, det nuværende Estland, ved Valdemar Sejrs
korstog mod esterne. Ingen kan naturligvis føre bevis for denne legende, men det er
sikkert at vores rød/hvide fane gennem tiderne har været båret med stolthed, og båret
mange danske ”Jensers” tro på sejr gennem våbenlarm og gny, som det hedder i den
gamle sang om General Rye.
Der er et pompøst mindesmærke for begivenheden i Tallinn, Estlands hovedstad, som jeg
har besøgt et par gange.
Jeg synes sagtens vi kan være stolte af vores flag.
I mine øjne er det verdens smukkeste.
Ligeledes har vi en flagtradition i Danmark, som er unik.
I andre lande er flaget naturligvis også deres nationalsymbol,
men man har slet ikke den samme respekt for flaget, og man
har slet ikke regler for flagning, som vi har i Danmark.
I mange udlande ser man flaget hænge fra offentlige bygninger
døgnet rundt, og jeg har endnu ikke oplevet et land med så
mange flagstænger i private haver som i Danmark.
Og hvor er det dejligt når Dannebrog vejer i strålende sol, og når børnene samles på
Amalienborg for at fejre Dronningens fødselsdag, og slotspladsen er fyldt med små
dannebrogsflag.
I Danmark bruger vi flaget for at tilkendegive at der er noget at fejre, eller noget at sørge
over. Men vi bruger det tidligt og silde. Og det er en herlig tradition som mange
udlændinge misunder os.
Prøv at lægge mærke til at større firmaer, sammen med Dannebrog, også flager med
gæsternes nationalflag ved udenlandske besøg. Det vækker glæde og respekt.
Og respekt er netop den følelse man skal have for vort nationalflag.

Der er ikke noget egentligt civilt flagreglement, men det militære reglement, og gammel
sædvane gennem hundredvis af år, har alligevel sammen skabt et sæt brugbare regler.
















Flaget hejses kl. 8:00 og hales ved solnedgang. På dage, hvor solen står op efter kl. 8.00, hejses
flaget først ved solopgang. Flaget må aldrig været hejst efter solnedgang, medmindre det ved
særlige festlige lejligheder er belyst. Flager man efter mørkets frembrud, siger man, at man flager for
"Fanden".
Flag hejses og hales langsomt. Vær opmærksom på, at få flaget helt til tops.
Et flag bør ikke røre jorden.
Personer i nærheden af flaget, bør under hejsning og haling have front mod flaget.
En flagstang bør ikke stå tom. Er flaget ikke hejst sættes en Dannebrogsvimpel, der altid kan være
oppe. Man kan også anvende en Dannebrogsstander, der er kortere og bredere end en almindelig
vimpel.
Når flaget er slidt og skal kasseres, siger man, at det skal brændes. Dette er dog ikke altid muligt.
Man bør derfor blot pakke det ind og lægge det i skraldespanden. Det vil jo herefter blive brændt på
forbrændingsanstalt.
Flaget højde må stå i passende forhold til flagstangens højde. Efter den udviklede praksis skal
standerliget (højden på flaget) være 1/5 af flagstangens højde, såfremt stangen står frit på jorden.
Hvis stangen sidder på tag og væg må flagets størrelse bero på et skøn. På skråtstillede stænger
kan en tommelfingerregel være, at standerliget er ca. 1/3 af stangens længde.
"Dannebrogsrød", ja vi tror alle vi ved, hvad det er, men faktisk er der ingen korrekt rød farve på
Dannebrog. Man har ikke, som i mange andre lande, givet nationalflaget en farvekode.
Dannebrogs proportioner: 3: 1: 4,5 +0,75 til slid, (Forordning af 11.7. 1748)
Dannebrogs fødselsdag er d. 15.6. (ifølge sagnet faldt Dannebrog ned fra himlen i 1219 under
korstogene i Estland) og man mener, at det er det ældste flag i verden (Danebroge = ravnefanen: en
rød dug med Odins ravn i sort blev brugt i vikingetiden. Ved kristendommens indførelse blev ravnen
skiftet ud med det hvide kors)
Stormflag kan anvendes ved stærk blæst eller storm på flagdage. Stormflaget er mindre end det
sædvanlige flag, helt ned til ½ størrelse.
Bruges Dannebrog til dekoration på f.eks. en væg skal de kvadratiske felter vende opad.
Anvendes Dannebrog på en kiste skal de kvadratiske felter ligge over kistens hovedende.
Dannebrog bør aldrig anvendes som dug, sengetæppe eller til lignende formål.

Så ved vi det. Men vi skal jo også bruge flaget. Hellere for ofte end for sjældent.
Ud over at flage til vores fester og fødselsdage, så er der en liste over officielle og
traditionelle flagdage. Og denne liste bliver udvidet hele tiden.
Senest den 21. april, da kronprinseparrets datter blev født.

Officielle flagdage

og

1. januar, Nytårsdag
5. februar, Kronprinsesse Mary
10. feb., afstemn. i Sønderjylland
9. april, Danmarks besættelse
- Halv stang til kl. 12.02
16. april, Dr. Margrethe II
21. april, Prinsesse ?
29. april, Prinsesse Benedikte
5. maj, Danmarks befrielse 1945
26. maj, Kronprins Frederik
5. juni, Grundlovsdag
7. juni, Prins Joachim
11. juni, Prins Henrik
15. juni, Valdemarsdag
15. oktober, Prins Christian
25. december, Juledag
26. december, 2. juledag

Traditionelle flagdage
29. januar, Holmens Hæderstegn
2. februar, Kampen ved Mysunde 1864
11. februar, Stormen på København 1659
2. april, Slaget på reden 1801
18. april, Slaget ved Dybbøl 1864
9. maj, Kampen ved Helgoland 1864
1. juli, Slaget ved Køge Bugt 1677
6. juli, Slaget ved Fredericia 1849
25. juli, Slaget ved Isted 1850
4. oktober, Stormen på Frederiksstad 1850

Desuden:
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag, (Halv stang til solnedgang)
Påskedag
2. påskedag
St. Bededag
Kristi Himmelfartsdag
Pinsedag (I år søndag den 27. maj)
2. pinsedag (I år mandag den 28. maj)
På familiens mærkedage.

Den vidunderlige tradition vi har i Danmark, at flage når der er anledning til det, skal vi
holde i hævd og værne om, for sådan har det ikke altid været, og sådan er det heller ikke
ude i verden.
Igennem flere århundreder var det danske flag forbeholdt kongehuset og statsmagten, og
almindelige private borgere var afskåret fra at flage, og havde ingen tradition for det heller.
I 1834 gennemførte Frederik VI en decideret lov der stadfæstede denne regel, og forbød
almindelige borgere at bruge flaget
Under Kong Frederik VII blev denne lov ophævet i 1854, og det blev lovligt for private at
flage med Dannebrog.
Som vi alle ved, så har denne tradition for flagning vokset sig stor og stærk i Danmark, og
når hele byen flager i en eller anden anledning, så føler vi med stolthed, at dette flag er
vort.

INDSAMLING AF AFFALD
Søndag den 15. april, var det strålende solskin, og den ideelle dag til at rense rabatterne i
Gammelby området.
Denne dag var hele landet på benene foranlediget af Danmarks Naturfredningsforening,
der igen i år ville gøre en indsats for at rense rabatter og grøftekanter over det ganske land
for vejsvinenes efterladenskaber.
Vi samledes kl. 9 hos Lene og Niels, Gammelbyvej 21, til hyggelig morgenmad. Byens
borgere var mødt talstærkt op, og vi var i stand til at stille 3 patruljer med traktor og trailer,
samt forsyningsvogn. Det var vældigt.
Der blev samlet affald fra Asbovej til Skottevej, samt Mosevej og Møllevej og Avnhøjvej.
Utallige sække blev fyldt, og mange mærkværdigheder blev fundet.
Ved opgørelsen bagefter blev det konstateret at der var samlet ca.370kg i ind, hvoraf der
var 152 tomme øldåser. Selv i vort område var der McDonalds bægre og papir at finde.
Det gamle spørgsmål blev naturligvis rejst igen: Hvorfor i alverden smider folk affald ud af
bilvinduerne frem for at tage det med hjem til skraldespanden.
Ja, vi får sandsynligvis aldrig svaret, for det sidste vejsvin er ikke født endnu.
Vi, som samlede affaldet ind, havde en hyggelig dag, men jeg vil gerne appellere til at de,
som eventuelt måtte kende en af de føromtalte forurenende animalske skabninger, prøver
at ændre deres adfærd.

SCT. HANS AFTEN
OG

GAMMELBY OL
Grundejerforeningen indbyder igen i år til hyggeligt samvær lørdag den 23. juni.

Men i år vil denne dag forme sig lidt anderledes end sædvanligt.
Kl. 13.00 vil den Olympiske ild blive løbet til byen. Med sin fakkel tænder løberen den
flamme som er symbolet på de Olympiske Lege i Gammelby 2007.
Legene vil foregå på den store plæne hos Lene og Søren, Gammelbyvej 18.
Her vil der være konkurrencer og spøjse indslag hele eftermiddagen. (Øv dig på petanque)
Ved 18-tiden trækker vi over vejen til nr. 21, hvor foreningens grill vil være varm kl. 18.30.
Man kan medbringe en god bøf eller andet, som man kunne tænke sig at grille.

Årets MEGA-BÅL tændes kl. 21 på en ganske speciel måde

HUMLESAMLING
Kære venner,
Den 25 maj er der humlesamling i nr. 42...
Brygmestre er Mette og Henrik Gubi...
Tidspunktet er kl 19.30
Sidste frist for tilmelding er den 23/5 til mig på 76 97 01 05 eller 60 93 45 69
Hilsen Carina

VIDSTE DU:
At nattergalen ankom til Gammelby Mose den 6. maj
At Carina vil bidrage med småfolk i nr. 42 til efteråret
At der er mindst 4 nye huse på vej i Gammelby. Det er ikke sket i 100 år
Det er længe siden at der er ændret så meget på byens udseende på så kort tid.

BESTYRELSEN 2007
FORMAND

Niels Rossen
Gammelbyvej 21
GAMMELBY
Tlf: 75530517
Bil: 61770517
Email: tamberg-rossen@privat.dk

NÆSTFORMAND

Ulrik Andresen
Gammelby Mosevej 2
GAMMELBY
Tlf: 75366111
Bil: 61610792
Email: gammelby@postkasse.com

SEKRETÆR
REDAKTØR

John C. Holstein
Gammelby Mosevej 16
GAMMELBY
Tlf.: 75368666
Bil: 22403747
Email: jc@lite-flite.com

KASSERER

Flemming Bøtker
Gammelbyvej 24
GAMMELBY
Tlf: 75860507
Bil: 20376117
Email: botker.gammelby@adslhome.dk

TEKNISK
KOORDINATOR

Brian Olesen
Gammelbyvej 42
GAMMELBY
Tlf.: 76970105
Bil: 61550799
Email: brian_olesen2002@yahoo.dk

SUPPLEANT

Anette Knudsen
Gammelbyvej Mosevej 4
GAMMELBY
Tlf: 75368167
Bil: 26708167
E: knudsen.danmark@mail.tele.dk
- ank@pdir.dk

SUPPLEANT

Sanuja Jakobsen
Gammelbyvej Mosevej 6
GAMMELBY
Tlf: 75368444
Bil: 25541616
Email: post@kryb-vaek.dk

