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NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 

 

JULEFRED 
             

            Fredag den 16. november blev asfalteringen af 
Gammelbyvej tilendebragt, maskinerne og 
afspærringen fjernet, og det blev igen muligt 
at køre igennem byen. 

 Det var en helt spøgelsesagtig fornemmelse. 
 Men dejlig. 
 
   UDGAVE 38 – NOVEMBER 2007   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Efter i flere måneder, at være henvist til  ”Søndre Ringvej”, 
er byen nu ved at være tilbage til normale tilstande. 
Det har ikke været morsomt for Mette og Henrik at have al 
byens trafik, både den lokale og dem på gennemkørsel, 
igennem deres grund. Til sidst bar denne jordvej også tydelig 
præg af den megen trafik med både lette og tunge køretøjer. 
Hullerne blev fyldt op og udbedret hen ad vejen, men alligevel 
bød denne rute på alvorlige udfordringer for affjedring og 
støddæmpere. 
 
Nu falder der ro over byen, og det bliver igen muligt at færdes 
normalt på bygaden. 
Det bliver der nemlig brug for når vi, traditionen tro, skal tænde 
byens juletræ. 
 

GLÖGG & JULETRÆ 
 
Grundejerforeningen indbyder til den årlige juletradition, hvor vi 
vil hygge os med juleglögg og æbleskiver hos Lene og Niels på 

Gammelbyvej 21, søndag den 2. december kl. 15 
Tilmelding: tamberg-rossen@privat.dk gr. æbleskivernes antal. 
Når vi har fået varmen af den gode glögg, spadserer vi hen på 
torvet, hvor juletræet tændes kl. 17, og vi synger et par 
julesange. Husk lidt penge i lommen, hvis spejderne kommer 
forbi med et juleneg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDHOLD: 
 

Forside:   Glögg og 
                  Juletræ 
 
Side 2:      Byens                                       
                  Udseende 
                  Kloak 
 
Side 3:      Humle 
                  Depotet 
                  Børn 
                   
Side 4:      Bowling 
                  Petanque 
                  Rejsegilde 
 
Side 5:       Nyt byggeri                                          
                   Sølvbryllup 
 
Side 6: 
 

Redaktør: John Holstein  
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BYENS UDSEENDE 
 
Efter borgermødet den 8. oktober, hvor der ikke kunne etableres enighed om ret meget, 
har bestyrelsen efterfølgende holdt møde med repræsentanter for kommunen. 
Det viste sig at den manglende enighed ikke har den store betydning, idet kommunens 
midler var blevet alvorligt stækket. Det har den konsekvens at der ikke er ret mange af alle 
byens ønsker, der kan blive til noget. 
 
Der vil sandsynligvis blive råd til etablering af en ”Byport” i begge ender af byen, hvor man 
ved hjælp af en lille indsnævring af vejen, samt striber og lys, tilkendegiver byens 
begyndelse. Man ville arbejde på det. Under ingen omstændigheder blev det før til næste 
år, hvor det så kunne laves i forbindelse med pålægning af slidlag på asfalten. 
 
Endvidere var man interesseret i den gamle bybrønd der ligger halvt ude på fortovet ved 
Lene og Sørens grund i nr. 18. 
I dag lægger man knapt mærke til den. Der ligger blot et cementdæksel i græsset, som 
med garanti har irriteret Lene hver gang hun slog græs udenfor hækken. 
Men Aasted har haft dækslet af brønden og kigget derned. 
Det viser sig at det er den gamle bybrønd, sat op med gamle kampesten, og det vækker jo 
tanker til live om gamle dage. 
Så vidt vi har kunnet forstå ved samtale med ældre i sognet, så er brønden tæt på 100 år. 
Alf på møllen har hentet vand i den, og Carl og Edith, som jo var nabo til den, har brugt 
den flittigt. 
De boede jo i nr. 20, hvor Edith havde den gamle telefoncentral. Carl kørte skolebus, og 
brugte vand fra brønden til at vaske bussen med. 
Under krigen i 1940’ne oplevede Danmark et par rigtige fimbulvintre, hvor alt var frosset til, 
og med ingen eller meget ringe isolering i husene, var der mange som havde grimme 
oplevelser med frosne vandrør.  
I disse situationer har bybrønden været der som en frelsende engel. For den var nemlig 
ikke frosset til, og Gammelbys borgere har kunnet hente vand derfra til cikorie-kaffen og 
de daglige fornødenheder. 
Ved samtale med kommunens folk om hastighedsdæmpende foranstaltninger, har 
chikaner på vejen jo været fremme flere gange. 
Der var interesse for at lave en form for chikane i forbindelse med brønden. Man kunne 
måske i en halvcirkel om brønden, ud på vejen, lave en forsætning med nogle store 
kampesten ligesom ting-sten fra middelalderen. Hvis det kunne lade sig gøre at føre den 
gamle kampestenssætning op over jordoverfladen, og genetablere brønden i dens 
oprindelige form, så ville vi med ét slag få en hastighedsdæmper og noget smukt at se på. 
 
At føre brønden tilbage til brugbar stand eller få kampestenene op at stå, vil nok være et 
anliggende for byen, men hvor der er vilje er der vej. 
Det er i hvert fald en sag som Grundejerforeningen vil arbejde videre med. 
En gammel kampestensbrønd vil være et smukt indslag i bybilledet. 
 

KLOAK 
Kommunen mente at pumpeværket, der skal pumpe spildevandet tilbage til Læborg og 
videre til Vejen, vil være på plads ca. 1. februar 
I forbindelse med dette arbejde, vil man etablere den opsamlingssø til overfladevand, som 
skal opsamle overfladevand fra byen. 



  3 

Det kan i den forbindelse undre, at der ikke samtidig med nedgravningen af ledningerne, 
er blevet nedsat vejbrønde i større antal end tilfældet er. Specielt i den øvre ende, i 
begyndelsen af Mosevejen, hvor husene ligger tæt, er afstanden mellem ristene 
foruroligende stor. 
Det er en sag der nok skal arbejdes videre på, med kommunen. 
 

 

HUMLESAMLING   
 
Søs og John, Gammelby Mosevej nr.16,  
inviterer hermed til humlesamling 

Fredag den 30. november kl. 19.30 
 
Temaet vil være julens forskellige fristelser. 
Mød derfor op med åbent sind og smagsløgene  
parate til bedømmelse af de gyldne dråber.  
  

 

DEPOTET 
 
Det har desværre vist sig at Grundejerforeningens depot på Gammelbyvej nr. 21. 
har lidt under en utæthed i væggen ind til Lene og Nielses fyrrum og skorsten. 
Der har forvildet sig lidt røg ind i depotet, og det er desværre gået ud over foreningens 
beholdning af hvide plasticstole. 
Stolene har vist sig at være imodtagelige, og røgen har afsat en kedelig grå sodsværtning 
på plasticen. 
Stolene har været igennem en renselsesproces, og Nils har lovet at tætne væggen, så 
denne kedelige misfarvning ikke sker igen. 
 

 

NYE INDBYGGERE   
 
Gammelbys indbyggertal er blevet forøget i den seneste tid. 
Grundejerforeningen vil gerne sende et meget stort tillykke til: 
 
Carina og Brian, Gammelbyvej 42, som den 10. oktober blev  
velsignet med en dejlig pige der skal hedde Nicoline. 
 
Sabine og Morten, Gammelbyvej 2, som den 15. oktober blev  
forældre for anden gang til en dejlig dreng som skal lyde  
navnet Micky. 
 

TILLYKKE – TILLYKKE – TILLYKKE !!! 
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BOWLING 
 
Brian bestiller baner i BRØRUP til Fredag den 18. januar kl. 18, med efterfølgende 
fælles spisning i bowlinghallens restaurant kl. 19.30. 
 
Pris for bowling og sko kr. 50. efterfølgende spisning for egen regning. 
Tilmelding til brian_olesen2002@yahoo.dk så vi ved hvor mange baner vi skal bestille. 
 

 

SØREN PETANQUE MESTER 
 

Søren Dam har fået Fairplay Pokalen. 
 
Følgende tekst ledsagede pokalen:    
 
I pulje 2C har vi haft en rigtig god sæson, med  
mange dejlige, pragtfulde og humørfyldte spillere. 
Men der er to som især har gjort sig bemærket  
med deres måde at være på. 
Med deres små kommentarer til hinanden og  
ros til deres modspillere når vi udførte et godt kast,  
har de påvirket os alle. 
Om de spillede en eller to kampe pr. aften, var de   
ligeglade med. De kom for hyggens og samværets  
skyld, og som de sagde: ”Vi får jo da kaffen” 
Et par rigtige guttermænd, som efter vores mening  
fortjener pokalen, nemlig: 
SØREN DAM ANDERSEN og FLEMMING POULSEN 
fra Læborg Petanque Klub. 
 
Og ikke nok med det, Sørens hold har vundet kredsmesterskabet i B-rækken. 
 
Stort tillykke, Søren. 
 

 
 

NYT BYGGERI 
 
Ingen har i den sidste tid været i tvivl om  
at der bliver bygget nyt i Gammelby. 
Ikke alene nyt, men STORT nyt. 
Specielt da vi var henvist til at køre ad  
”Søndre Ringvej”, trådte Martin Madsens  
nye hus rimelig tydeligt frem i landskabet. 
 
Mandag den 28. oktober kunne Martin så holde rejsegilde. 
Gammelby kom med en mast med 3 kranse, som symboliserer tro, håb og kærlighed, og 
ved hjælp af en af Martins mange maskiner blev den behørigt placeret på spærene. 
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Bagefter sørgede Sanne for meget øl og mange pølser og der var rigtig mange mennesker 
til at hjælpe hende af med det. 
 
Tillykke med det Sanne og Martin. 
 

 
 

SØLVBRYLLUP    
Tirsdag den 27. november har Anette og Karl sølvbryllup.            
I den anledning vil vi synge dem ud af fjerene kl. 07:30 
Mød op på Gammelby Mosevej nr. 4 – det bliver ikke kedeligt 
 
Når nu vi er ved Anette og Karl: 
 
Der sker jo ting og sager nede ad ”Persillestrasse” som Karl ynder at kalde Mosevejen. 
 
Det hele begyndte med at John og Sanuja købte en del af marken som ligger bagved 
deres grunde. Helt præcist den del som grænser op til Dans sydlige skel og ca 200 meter 
sydpå, hvor markhegnet ender. 
 
Efter en hel del øl og megen palaver har John og Sanuja også købt Karl og Anettes 
ubebyggede grund, der ligger på den anden side af John og Sanuja. Altså Mosevej nr. 8, 
hvorpå de påtænker at bygge et nyt hus. 
Samtidig solgte de den del af den nyindkøbte mark, som ligger bag ved Karl og Anette, 
- til Karl og Anette.  
Er De forvirret? – det vil De ikke være efter den næste episode af Soap. 
 
Netop ved redaktionens slutning har John sat hegnspæle op på tværs af marken så der 
ikke er nogen tvivl om hvad der er Anette og Karls baghave og hvad der vil blive den 
fremtidige ”Jakobsen Park”. 
Jeg forudser en hel del inspektions- og indvielsesøl undervejs inden de 2 familier bliver 
helt færdige med deres projekter. 
 
Nu er rammerne på plads, og det skal nok blive dejligt. Ingen tvivl om det. 
Held og lykke med projektet til begge familier. 

 

Skriv lige i kalenderen at der er generalforsamling den 14. marts 2008 
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ANNONCE: 
MOSKUSÆNDER 
John Jakobsen, Gammelby Mosevej 6, har skudt nogle Moskusænder, som han gerne vil 
sælge til kr. 50 pr. kg.  
Hvis du gerne vil have fingre i nogle af disse lækre ænder, så ring til John på  
 

 

SKULPTURTRÆ 
 
Det gamle, visne, udgåede elmetræ, der står på Gammelbyvej lige ved indkørslen til nr. 8, 
er blevet kraftigt beskåret.. 
Det har I måske lagt mærke til når I kommer inde fra Vejen. 
 
Nu er træet kun en høj stub. Faktisk 3 meter højt. 
Og hvorfor det? 
 
I flere år har det været ramt af elmesyge, og de sidste par år har det i kraftigt blæsevejr 
været til fare for trafikanterne, der var i evig risiko for at få en knækket gren i hovedet. 

 
Forleden dag befriede Niels Aasted os for den fare, ved at skære træet ned til dets 
nuværende højde. 
 
Planen er at der skal komme en kunstner med en motorsav og beskære træet yderligere, 
således at det til sidst fremtræder som en skulptur med et tema fra hærvejen, som jo løb 
lige dér. 
Et meget spændende projekt, som vi kan følge på tætteste hold når vi kører hjem fra 
arbejde. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Før    Efter 

  


