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NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 
 

GAMMELBYs 
                HISTORIE 

                         I de tidligst kendte optegnelser er 
Gammelby kendt som bosted med flere 
huse allerede i 1393.  

   UDGAVE 41 – SEPT 2008  
Dengang lå sognegården nogenlunder dér  
hvor Gammelbyvej nr. 46 ligger nu. Altså ca 
50 meter udenfor byskiltet mod vest. 
Igennem tiderne har Gammelby naturligvis 
skiftet udseende. Gårde og huse er blevet 
bygget. Nogle er forsvundet. Nogle har skiftet 
form og farve, og andre har formeret sig ved 
knopskydning. 
Men der er ikke sket nogen alvorlige 
forandringer i byen i mange, mange år. 
Det er måske mere end hundrede år siden at 
der er påbegyndt 3 huse i Gammelby indenfor 
en 12 måneders periode. Men det sker nu. 
Seneste opførelse er Gammelbyvej nr. 14. En 
rigtig flot rødstensvilla. Tillykke Louise og 
Michael 
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Første hus i denne trilogi var Martin Madsens på Gammelbyvej nr. 19. Efter at 
Martin købte Niels Jørgen Junkers gamle stråtækte ejendom begyndte han straks at 
forberede opførelsen af det største hus i byen. 
 

            
 
Der er kommet tagsten på siden dette billede blev taget. 
 
Dernæst var det Gitte og Ib i nr. 23, der har opført et meget flot træhus, 
 

           
 
Som her tager sig ud i rigtig vinteridyl 
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NEKROLOG 
 
Den 27. September 2008 mistede Gammelby en af vore markante personligheder. 
Efter kort tids sygdom sov Dan Andersen ind. Dan blev 56 år. 
 
Vi vil alle huske Dan som den flittige entreprenør og dygtige tømrer, som altid havde 
gang i et eller andet konstruktivt. 
Det var et almindeligt syn i Gammelby at se Dan kravle rundt på et tag for at skifte 
en tagplade eller fuge en skorsten.  
Dan havde en sjælden god evne til at se mulighederne og værdien i et gammelt 
møbel eller en gammel bygning. 
 
Når man mødte Dan på ATV’en, stoppede han altid op og slog en sludder af. Dan var 
altid parat til en god historie, og på hans markante måde, havde Dan altid noget at 
fortælle.  
 
Dan havde boet i Gammelby det meste af sit liv, og han vil blive savnet, da han nu 
ikke er her mere. 
 
Æret være dit minde Dan. 
 
 
Dan vil blive begravet fra Læborg Kirke på torsdag den 2. Oktober kl. 13.00 
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Gammelbyvej 21 – Ny indkørsel Ø 
 

 
 
Efter nedlægning af rundt regnet 7500 marksten, som alle hver især er blevet vendt & 
drejet og banket på plads i stenmel, blev den ny indkørsel Ø(st) indviet på Gammelbyvej 
21. 
Den store dag, hvor alt inkl. asfaltopkørsel var klar til indvielse, blev  
fredag d. 19/9 kl. 16.15, og det viser sig (heldigvis) at indkørslen let klarer passage af selv 
de større firehjulstrækkere, som denne der kom forbi på ”åbnings-dagen”.       
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ISLANDSKE NATURPRODUKTER 
 

Jeg er blevet forhandler af islandske naturprodukter, såsom cremer, shampoo, 
fodplejeprodukter, olier, læbepomader mm. 

 

Jeg vil meget gerne fremhæve hajcremen, som er blevet et fast produkt i vores 
hjem. En creme som har hjulpet os gennem eksem og andre hudproblemer. Den kan 

lindre psoriasis og har gavnlig effekt på alle hud irritationer.  
 

Alle cremer og olier er 100% naturlige. De indeholder altså ingen syntetiske stoffer 
eller kemikalier. Cremerne er fremstillet af et få antal, helt biologiske basecremer, 
specielt udviklet til Purity Herbs. Basecremerne består af en blanding af destilleret 
vand og forskellige vegetabilske olier, hver og en med egne specielle egenskaber og 
derfor omsorgsfuldt udvalgt til respektive produkt. 

 
Alle Purity Herbs produkter er naturligvis allergitestet og uden kunstige konser-
veringsmidler så som parabener. Purity Herbs produkterne bliver fremstillet i Island, 
hvor de bl.a. er blevet solgt på apoteker og i taxfree gennem de sidste 14 år. 
 

Mere information kan ses på www. Purityherbs.dk 
 

Jeg har et udvalg hjemme, så er du interesseret i at se, hvad det er, kan du bare 
kigge forbi for se og høre nærmere om produkterne. 

Hvad jeg ikke har – kan jeg skaffe. 
På gensyn 

 
 

Laila Bøtker 
Gammelbyvej 24 

Gammelby 
Tlf.: 2237 6117 
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Zoneterapi 
Jeg er under uddannelse til zoneterapeut og har i den forbindelse brug 
for træningsklienter. 
Hvis du er interesseret – så ring til mig på 2237 6617 og hør nærmere. 
Venlige hilsner 

Laila 
 

Gammelbyvej 24 (brugsen) 
 
 
 

LOPPE   LOPPE   LOPPE   LOPPE  LOPPE  LOPPE 
 

STORT LOPPEMARKED 
      Gammelbyvej 6 
 
Søndag den 5. Oktober kl. 10 
slår Frede Ravn portene op for det 
store loppemarked, der 
sædvanligvis bliver holdt i Læborg 
Forsamlingshus 
 
Kom og find det du altid har savnet 
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