
NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 

 

JULETRÆ 
             

          I år falder første søndag i advent den 30. 
November, og i skrivende stund er der 
kun 7 uger til jul. 

  
 
 

   UDGAVE 42  – NOVEMBER 2008   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Det er måske svært at komme i julestemning 
allerede på dette tidspunkt, når temperaturen 
ligger på omkring 10 plus grader, og regnen  
høvler ned.  
Men inden længe vil butikkerne gøre deres til  
at du ikke glemmer det snart er jul.   
Duften af julegran og appelsiner, og Jingle Bells 
og MC Einar med Det er Jul det er Cool er den 
fremherskende genre i muzakken. 
 
Og Grundejerforeningen vil naturligvis også bidrage, idet vi 
inviterer til den årlige juletradition i Gammelby 
 

JULEGLÖGG & JULETRÆ 
Vi vil hygge os med juleglögg og æbleskiver hos Lene og Niels 

på Gammelbyvej 21,  

           søndag den 30. november kl. 15 
Ring til Lene og Niels på 75 53 05 17 eller send en e-mail til 
tamberg-rossen@profibermail.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.  
I år kommer spejderne ikke forbi med juleneg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INDHOLD: 
 

Forside:  Glögg og 
                Juletræ 
 
Side 2:    Gammelby  
                traktorlaug 
                Fisketur 
                Humlesamling 
 
Side 3:    Har du hørt 
                Nye i byen 
                Invitation 
                   
 
            
 

Redaktør: John Holstein  

mailto:tamberg-rossen@profibermail.dk


En ny forening har set dagens lys i Gammelby: 
 

GAMMELBY TRAKTORLAUG  
holder til hos Jill og Flemming Andersen på Gammelbyvej nr. 7, hvor Flemming og Niels 
og Karl og andre store drenge har fundet sammen om at skrue på gamle traktorer  om 
onsdagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Måske bliver Anette lukket ud af buret ved den lejlighed 

 

FISKETUR 
 

Der er endnu få ledige pladser på Humlelaugets fisketur den  22. November, hvor vi 
mødes på Gammelbyvej foran nr. 18 kl 07.00 så vi kan fordele os i de biler 
der er plads i. 
Klokken 08.00 sejler vi ud fra Kolding Sydhavn med godt humør og løftet 
halespids. Husk fiskegrej og varmt tøj. Hovedvægten skal nok lægges på 
forfang til fladfisk og torskepirke. 
Det skal nævnes at der er 2 kahytter ombord så man kan få varmen og spise 
sin frokost under dæk. 
 
Turen koster kr. 100,- pr. næse, og dette inkluderer kaffe og rundstykker om 
bord, samt madding til krogene. De 100 kroner betales til Søren Dam. 
Medbring selv frokost og en lille en til halsen. 
Er du ikke medlem af Humlelauget er du også velkommen, så længe der er 
pladser. 
Ring til Søren og tilmeld dig: 75368158 
Vi glæder os til en dejlig tur på Kolding Fjord 

 

HUMLESAMLING 
 
Den 28. November kl 19.00 er der humlesamling hos Humlemesteren John 
Jakobsen på Gammelby Mosevej 6. Emnet er naturligvis JULEØL 
Ring og tilmeld dig til John på 75 36 84 44 eller 22 61 63 65 
  

 



 
 
 

Har du hørt at der  er kommet flere krondyr i mosen? 
Iflg Henrik Ingo, som er en aldeles pålidelig kilde med jagt i mosen, så breder kronvildtet 
sig. 
Som nabo til mosen kan vi da kun fryde os over det, og jeg håber da at vi på et tidspunkt 
kommer til at se dem på marken, ligesom rådyrene. 

 
 

NYE I BYEN 
 
Grundejerforeningen byder rigtig hjertelig velkommen til Gammelby til: 
Kenneth Vestergaard,  Gammelby Mosevej 2  
Tina og Thomas Hansen, Avnhøjvej 3 
 

 

 
 

Da jeg nu i et stykke tid har haft mit eget telefirma med formidling af 

fastnet og mobil telefoni til nogle af landets billigste priser, 

 står jeg nu for at skulle lancere en helt ny form for telefon og telefoni 

 i Danmark og hele Europa, nemlig ”VOIP”  

og vil derfor gerne indbyde alle interesserede og nysgerrige til: 

 

ACN Info og demonstrationsaften 

søndag d. 16/11-2008, kl. 19.30 – 20.30 

derefter gratis kaffe og the slapperas. 

 

Tilmelding senest d. 15/11-2008 til: 

Ib – Gammelbyvej 23, 51703765 – 75361447, ipn@mail.dk 

 

Er du forhindret denne aften er du altid velkommen til at kontakte mig. 

mailto:ipn@mail.dk

