
NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 
 

            DANFOSS  UNIVERSE 
 

            26. September arrangerer vi en tur til 
           Als, hvor vi vil besøge Danfoss Universe
           som byder på en masse spændende 
           Tekniske udfordringer  
   

Læs mere på www.Danfossuniverse.com 

Program 
07.30 Afgang fra Gammelby i bus 
  Finn Ljung sidder ved rattet 
  Morgenkaffe og friske rundstyk-
  ker og andet tilbehør i bussen. 
 
10.30 Forventet ankomst til Danfoss 
  Universe, hvor vi går samlet ind. 
  Dagen er til fri rådighed i parken. 
  Man kan medbringe frokost, eller 
  der kan spises i et af spise- 
  stederne i parken. 
 
17.00 Afgang mod Gammelby 
  Aftensmad forventes at blive en 
  Pizza som vi nyder i bussen  
  mens vi kører. 
  Forventet hjemkomst kl. 20. 
Pris for turen incl. rundstykker, indgangsbillet 
og aftensmad: kr. 150,- 
Bindende tilmelding senest 1. September til: 
Flemming Bøtker - 75860507 / 60446985 
botkergammelby@gmail.com 
Niels Rossen - 75530517 / 61770517 
tamberg-rossen@profibermail.dk 
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Den 5. september 2009 er der gratis 
Kulturdag for hele kommunen ved Jels 
Nedersø. 

Det forrygende Abba Revival Band 

 

giver en 
friluftskoncert kl. 16-18 med masser af festlige 
Abba-hits. Herudover spiller Den Sønderjyske 
Pigegarde, Højmarkskolens Kor, Jazzolin, Vejen 
Musikskole, Almost Irish samt Lurblæserne fra 
Brørup.  
 
Aktiviteterne har et fælles eventyrtema. Der er 
eventyrfortælling, kreativt værksted, 
udklædningskonkurrence for børn samt 
konkurrencen ”Gæt et eventyr”.  
 
Man kan se en film med indianerfortællinger om 
himlen og møde et par indianere.  
 
"Naturens Madkultur” og eventyret i planterne kan 
man også opleve. Middelalderforeningen Warwik 
laver en levende lejr og kampshows, der viser, 
hvordan riddere kæmpede i middelalderen.  

 
 
 

Praktisk om Kulturdagen 

 

 
Kulturdagen er gratis, og alle er velkomne. Den 
Sønderjyske Pigegarde marcherer fra torvet i Jels 
klokken 12.30 og ender ved Valhal. Her vil 
borgmester Egon Fræhr holde åbningstale klokken 
13.  
 
Jels Motel & Sportscenter står for en buffet i Valhal 
fra klokken 18.15 til 100 kroner for voksne og 60 
kroner for børn.  
 

Se mere på www.vejenkom.dk/kulturdag 

 

 
 
 

http://www.vejenkom.dk/~/media/PDF/Kultur og Fritid/Kulturdag   plakat 09 indd.ashx�


SCT. HANS 
 
Midsommer aften i Gammelby var i år et rigtigt tilløbsstykke. Vejret var perfekt, og den 
smule vind der var, bar bort fra Gitte og Ibs hus, så der var ingen fare på færde. 
 
Grillen var varm og folk stegte deres medbragte mad til muntre historier og en velment 
skål i ny og næ. 
Lene og Nielses garage er perfekt til dette arrangement, og der blev virkelig hygget. 
Ved hjælp af sponsorater var der vin og øl nok, og som dessert havde Gammelby 
Grundejerforening sponseret de lækreste islagkager. 
 
Klokken 21 blev bålet tændt og selv om det var et mega bål, gik der dog ikke ret lang tid 
inden heksen måtte afsted mod Bloksbjerg. 
Dette finurlige kvindfolk, som kunstfærdigt var kreeret af familien Bøtker, knejste på toppen 
af bålet , ville helst ikke gi' sig, men måtte dog til sidst se sig indhentet af de slikkende 
flammer. 
 
Midsommervisen blev sunget af mange struber, og mens bålet knitrede kunne vi med 
glæde tælle mere end 50 Gammelbyborgere med gæster. Det var så godt. 
 
 
 

      
 
 

      
 
 
 
 
 



BESØG I BILLUND LUFTHAVN 
 
 
Den 29. oktober 2009
En kæmpe oplevelse 

 har du mulighed for at blive vist rundt i Billund lufthavn.  

 
Rundvisningen tager knapt 2 timer og vi ser bl.a. de kongelige lokaler, bagage sortering, 
brandsluknings afdelingen og andre steder man normalt ikke kommer.  
 
Derefter serveres der kaffe og hjemmebag. Hvis der er børn med, får de selvfølgelig en 
sodavand. 
  
Vi mødes kl. 18.30
  

 i afgangshallen under uret, dvs lige ved den gamle information. 

Arrangementet er gratis for medlemmer af Gammelby Grundejerforening. 
  
Af sikkerhedsgrunde skal vi aflevere en deltagerliste med navn og adresse. 
 
Tilmeld jer derfor senest den 22. okober kl. 19.00
 

 til Anette Knudsen tlf. 26708167. 

 
 
 
 

 
 
 



Bybrønden i Gammelby 
 
Vi har i Gammelby en spændende historie som går langt tilbage i tiden. Nogle af de ting 
der er sket her igennem tiderne har vi kendskab til, mens der er rigtig mange andre ting vi 
ikke kender ret meget til. 
  
Brønden som ligger ud til Gammelbyvej v/Lene & Søren i nr. 18, er en af de historiske ting 
vi umiddelbart ikke har så stor viden om. Det siges at den lokale buschauffør vaskede sin 
bus med vand fra brønden, men hvor og hvornår den er opført og hvornår den øverste del 
er blevet dækket med det betondæksel der i dag skjuler den fine brønd synes ingen at 
vide.  
 
Det er aftalt med Lene & Søren at vi genopfører brønden over jordniveau i løbet af 2. 
halvår. Hvordan den skal opføres vides ikke helt, da vi er i tvivl om hvordan den oprindeligt 
har været opført, og jo gerne vil opføre den i samme stil som oprindeligt.  
Udover opførelsen af brønden, vil der blive udlagt et mindre torv med brønden som 
centrum, og med nogle store marksten som siddepladser.   
 
Den næste månedstid bruges på at samle inspiration rundt omkring i landet. Så alle 
opfordres til at tage billeder og/eller mål af gamle kampestensbrønde, om man måtte 
komme forbi sådanne på f.eks. Hjerl Hede eller den gamle by eller andre steder her i 
sensommeren. 
 
Vores tvivl omkring genopbygningen vedrører mest mål og om der f.eks. var tag og eller 
hejseværk på datidens typiske bybrønd. Det eneste vi føler os overbevist om er at 
brønden også over jordniveau har været opbygget af kampesten i stil med 
kampestensladens mure.  
 
Så hvis nogen måtte have ideer, forslag og gerne billeder til inspiration i forbindelse med 
genopbygningen vil bestyrelsen med glæde modtage disse. 
Vi glæder os meget til projektets igangsættelse og ikke mindst genindvielse af brønden. 
 
 

              
 



50 ÅR 
Som nævnt i sidste nummer af Nyhedsbrevet, så har Anette Knudsen haft 50 års 
fødselsdag i juli måned. 
 
De slangede sig naturligvis på bredden af Garda søen på selve dagen, men nu skal det 
fejres. 
 
Anette inviterer til åbent hus på lørdag den 8. August kl. 13 på Gammelby Mosevej 4. 
Der vil være lidt godt både til halsen og ganen. 
Vel mødt. 
 

         
 
 
 

VEJBELÆGNING 
 
Nu har vi fået lagt slidlaget på Gammelbyvej, og der er sågar kommet hajtænder. 
Men den nye vejbelysning ved indkørslen i byen fra øst og vest, er ikke kommet op endnu. 
Kommunen meddeler at de er på vej, og at arbejdet ville blive udført indenfor et par uger. 
 
Derimod vil "Vej og Miljø" ikke være med til at rørlægge det lille stykke grøft på nordsiden 
af Gammelbyvej henne ved trekanten overfor Martin Madsen. Man begrunder det med at 
det lille stykke grøft er med til atoptage og afvande store mængder vand fra de tilstødende 
marker. 



GAMMELBY FILMEN 
 
Som vi ”advarede” om i sidste nummer af nyhedsbrevet har vi haft besøg af journalist (og 
partiformand) Jeppe Søe fra Blended Media, som har taget et par timers billeder af 
Gammelby og omegn. Først d. 23. juni om formiddagen hvor John Holstein bogstavelig talt 
havde ham hængende på trinbrættet af et mindre fly kredsende over området i det 
fantastiske sommer vejr.  
 
Efterfølgende var Jeppe kommet ”ned på jorden” hvorfra han d. 27. ”skød” Gammelby fra 
landjorden. Vejret denne dag var også OK, ikke skyfrit men solrigt, så vi forventer en 
meget fin film på et par minutters varighed, som efter planen skulle være færdigredigeret 
og klar til premiere medio august. 
 
Glæd jer og nyd resultatet – for vi kan (og vil) ikke gøre det om  !  
 
 

TVILLINGER 
 
Vi har fået tvillinger i byen. 
Søndag den 2. August kælvede en af Henriks Limousine køer og nedkom med tvillinger. 
Det blev en dreng og en pige, og såvel mor som børn har det godt. 
 

    
 
 

http://gammelby.infoland.dk 
 
Under dette navn kan man nu opleve Gammelbys nye hjemmeside. 
 
Hjemmesiden er lige etableret, så der kan fyldes mange informationer i den endnu. 
Og det er lige præcis hvad Brian og Henrik vil gøre i den kommende tid. 
De 2 herrer har været på kursus, og Brian kan føje endnu en kasket til samlingen. 
Brian er blevet "Hostmaster" for Gammelby. 
 
Har du relevante informationer som skal med på vores nye hjemmeside, så kontakt Brian. 
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