NYHEDSBREVET
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING

Sankt Hans Aften
Falder i år på en tirsdag (den 23. Juni)
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING
indbyder vore medlemmer til at deltage i
en hyggelig aften, hvor vi, vanen tro
griller vores medbragte bøffer.
UDGAVE 44 – JUNI 2009

INDHOLD:

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

Forside: Sct. Hans

Bålet er gennem lang tid bygget op til det
største vi kan mindes.
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Humle
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Grøftekanter
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Ildebrand

Side 5:

Gl.by film

Side 6:

Udsigstårn
Vandrør
Udflugt

Redaktør: John
Holstein

MEN, - i igen i år er der et men.
Bålet ligger 50 meter øst for Gitte og Ibs hus.
Deres dejlige træhus skulle ikke gerne blive
en del af Sct.Hansbålet, hvorfor en vigtig
sikkerhedsforanstaltning skal iagttages.
Der vil kun kunne tændes bål hvis vinden er
vestlig, og dermed bærer væk fra Gitte og Ib.
Der vil 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.
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 hos Fam. Bøtker

Fredag den 10. juli kl. 19.30
Aftenens øltema er endnu ukendt

Tilmelding senest mandag d. 6. juli
– personligt eller på tlf. 75860507 eller botkergammelby@gmail.com
Mvh
Laila og Flemming Bøtker
Gammelbyvej 24

FØDSELSDAG – 50 ÅR
Anette Knudsen fylder 50 i år. Da det sker i sommerferien, slanger Anette og
Karl sig på bredden af Gardasøen på selve dagen.
I den anledning holder Anette og Karl

ÅBENT HUS

LØRDAG DEN 8. AUGUST FRA Kl. 13

Der vil være lidt godt til til ganen og til halsen, og Anette glæder sig til at se
jer.
_______________________________________________________________

FØDSELSDAG – 65 ÅR
Fredag den 26. Juni 2009 fylder Finn Ljung, Gammelbyvej 25, 65 år.

Grundejerforeningen ønsker rigtig hjertelig tillykke

RENSNING AF GRØFTEKANTER
Søndag den 19. april, var det strålende solskin, og den ideelle dag til at rense
rabatterne i Gammelby området.
Det var Danmarks Naturfredningsforening der igen i år var initiativtager for en
lands-dækkende indsats for at rense rabatter og grøftekanter.
Vi samledes kl. 9 hos Lene og Niels, Gammelbyvej 21, til hyggelig
morgenmad med Gl. Dansk og Dr. Nielsen. Der var god tilslutning, og vi var i
stand til at stille 3 patruljer med forsyningsvogn. Det var vældigt.
Der blev samlet affald fra Asbovej til Skottevej, samt Mosevej og Møllevej og
Avnhøjvej.
Mange sække blev fyldt, og mange mærkværdigheder blev fundet.
Det var en glædelig ting at konstatere at der ikke var helt så meget affald som
sidste år.
Ved opgørelsen bagefter blev det konstateret at der var samlet ca.300kg ind.
Tomme dåser slap vi heller ikke for. Vi måtte sågar op i træerne for at hive
gammelt plastic ned.
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, som sluttede på Lene
og Niels’ gårdsplads med en grillet pølse og en lille en til halsen.

ILDEBRAND
Den 28. Marts var der ildebrand i byen.
Kenneths garage og værksted på Gammelby Mosevej nr. 2, gik op i luer. Desværre
stod også Kenneths gamle veteran-Mazda i garagen, og den stod ikke til at redde.
En gnist fra et svejse arbejde havde åbenbart antændt nogle klude som lå i garagen,
og i løbet af ganske få minutter var bygningen overtændt.
Gudskelov var brandvæsenet meget hurtigt til stede, og formåede at forhindre ilden
i at brede sig til stuehuset. Heldigvis var vindretningen sydøstlig den dag, så den
bar bort fra stuehuset.
Mange af byens borgere var på pletten, og hjalp med at få indbo, PC og papirer ud
fra huset i de første minutter, indtil heden fra branden blev så voldsom, at man ikke
kunne være i huset længere.
Brandvæsenet gjorde et fantastisk stykke arbejde, og i løbet af en ½ time havde de
ilden under kontrol, så branden ikke bredte sig, men værkstedet udbrændte.

Gammelby filmes fra land og fra luften!
Da Gammelby grundejerforening er del af fællesforeningen af landsbysamfund
i Vejen kommune, er vi også med i LAG-Vejen (Lokal Aktions Gruppe).
LAG-Vejen’s formål er at støtte og igangsætte projekter i landsbyerne i
kommunen.
Her er i år bl.a. igangsat et projekt kaldet udviklingsplaner og synliggørelse.
Vejen kommunes 22 landsbysamfund er blevet tilbudt assistance til at
producere en film om hver sin landsby. Filmene produceres i samarbejde med
Jeppe Søe, som bl.a. er tidligere studievært på TV-Syd.
Grunden til tiltaget er som titlen på projekt afslører at man ønsker at udvikle
og synliggøre landsbyerne i Vejen kommune. I Gammelby’s tilfælde vil det nok
mest være for at synliggøre byen, da der ikke umiddelbart er plads til et større
boligkvarter her, men nok kun enkelte udstykninger kommer på tale.
Dette vil betyde at vi i juni bliver besøgt af Jeppe som vil filme forskellige
lokationer i Gammelby. Så om der pludselig snurrer kameraer i Gammelby er
ovennævnte formegentlig grunden hertil. Filmen(e) vil bl.a. blive lagt på
YouTube.
Aftalte datoer for Gammelby er (afhængig af vejret)
Tirsdag 23. juni formiddag
Bliver vi besøgt via luftvejene af et IFO (Identificeret Flyvende Objekt),
som nok til tider vil være lavtgående.
John Holstein har nemlig indvilget i at være pilot for Jeppe.
På Gammelbys vegne - Tak for det
Lørdag 27. juni formiddag
Jeppe kommer via landevejende til Gammelby
Her vil der blive filmet forskellige lokationer og store dele af vores
omkringliggende fine natur.
De forestående besøg er naturligvis ikke del af nogen skønhedskonkurrence,
Og filmen skal ikke give noget fejlagtigt billede af Gammelby. Men alligevel
ville det være alle tiders om vi kunne holde niveauet med de nyklippede
grøftekanter og lign. i og omkring byen.

God sommer 

Fru Mettes Bjerg
Som bekendt har en arbejdsgruppe arbejdet på at få genskabt et udsigtstårn
på " fru Mettes Bjerg " i Hundsbæk plantage.
Det er nu rejst, og fra dette tårn er der en flot udsigt over området.
Tårnet er ikke officielt åbnet endnu , men datoen er efter det oplyste sat til
Lørdag d. 27. Juni.
Der vil komme annonce i Vejen Avis

Gravearbejde langs Gammelbyvej.
Som man kan se, sker der igen noget på Gammelbyvej.
Denne gang er det nedlægning af vandrør.
Siden 1988 har der været en overordnet vandforsyningsplan for Vejen
Kommune, hvor ledningsnettet skal udbygges, og nu er turen kommet til
Gammelbyvej på strækningen fra Gammelbyvej 4 , bag om "Mølbjerggaard"
og til Gammelbyvej 11.
På strækningen mellem træskulpturen og Gammelbyvej 11 føres en
rørforbindelse til Læborg Kirkevej og kobles på det bestående net.
Det har 2 formål.
Ved rørbrud eller af andre årsager, kan man forsyne flest muligt fra den
modsatte side.
Hvis der er problemer i Vejen, kan man derudover fra Læborg Vandværk
pumpe vand til Vejen Vandværks ledningsnet.
Man må jo være lidt forudseende.
UDENSOGNSTUR

Bestyrelsen pønser på en tur ud i landet. Vi har talt om at besøge Danfoss
Univers den 19. Eller 26. September.
Vi kunne godt tænke os en meningstilkendegivelse fra jer.
Der er åbent 9-17 og det koster Kr. 175,- for voksne og Børn 150,Ved flere end 20 personer vil det koste kr. 150 for alle. Vi satser på
egentransport.
www.danfossuniverse.com

