NYHEDSBREVET
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING

Sankt Hans Aften
Falder i år på en mandag (den 23. Juni)
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING
indbyder vore medlemmer til deltage i
en hyggelig aften, hvor vi, vanen tro
griller vores medbragte bøffer.
UDGAVE 40 – JUNI 2008

INDHOLD:

Igen i år foregår det bag kampestensstalden
på Gammelbygård, Gammelbyvej nr. 21, med
pragtfuld udsigt over mosen.

Forside: Sct. Hans

MEN, - i år er der et men.

Side 2:
Side 3:

Humle
Tusind tak

Alle ved at solen har skinnet fra en skyfri
himmel i en måned, og at vi ingen regn har
fået. Derfor er alting knastørt, og kommunen
har forbudt brug af åben ild.
Det er derfor tvivlsomt om bålet kan tændes.
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.

Redaktør: John
Holstein

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.
Vi glæder os til at se jer.

HUMLESAMLING
Invitation til Humlesamling

Fredag den 27. juni kl. 19.30
Aftenens tema vil være:

Hvede øl
Der vil være mange spændende danske og udenlandske varianter af øltypen,
som (forhåbentlig) er særdeles velsmagende,
og ikke mindst tørstslukkende her i sommervarmen !.
Tilmelding senest mandag d. 23. juni
– personligt eller på tlf. 6177 0517 / 6127 0517
Mvh
Lene Tamberg & Niels Rossen
Gammelbyvej 21

UDFLUGT
Humlelaugets årlige udflugt går i år til Kvie Sø, hvor foreningen er vært ved
en Belgisk øl.
Der vil være mulighed for at købe mad (pandekager).
Afgang fra Gammelby den 2. august kl. 1730 i egne biler.
Tilmelding senest den 25/7 til Humlemester John Jakobsen.
Telefon: 22 61 63 65 –
E-mail: post@kryb-vaek.dk

FISKETUR
Gammelby Humlelaug inviterer til årlig fisketur med kutter fra Kolding
den 6. september 2008.
Pris per person er 100 kroner.
Tilmelding til Søren Dam ASAP.
Telefon: 75 36 81 58
E-mail: Dammer@mail.tdcadsl.dk

…………..TUSIND TAK……………
- til alle der har fulgt vores byggeri, givet deres besyv med om
størrelse, farve, byggemetoder, indretning m.m.
- til alle der tænkte på os og besøgte os til rejsegildet
og for den varme og hjertelige velkomst til Gammelby.
Mange hilsner fra
Gitte og Ib
Gammelbyvej 23

