NYHEDSBREVET
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING

JULETRÆ
Første søndag i advent er i år den
29. November, og det betyder at
julen nærmer sig med hastige
skridt.
UDGAVE 46
NOV. 2009

Måske er I allerede begyndt at pynte op, og
forberede jer til julen.? - Butikkerne er i hvert
fald. Det skulle jo nødig komme bag på os.

INDHOLD:

Til en duft af julegran, juleknas og andet godt,
vil Grundejerforeningen traditionen tro, gerne
invitere jer til

Forside: Juleglögg
Juletræ

JULEGLÖGG OG ÆBLESKIVER
med efterfølgende

Side 2:

Danfoss

Side 3:

Billund
Hjemmeside
Sprogø
Sanujas søn
Bowling

Side 4:

Sø

Side 5:

Jobbank
Hundehvalpe

Side 6:

Gammelby

JULETRÆSTÆNDING
Vi samles hos familien Bøtker i den gamle
Brugsforening på Gammelbyvej nr 24

Søndag den 29. november kl. 15
Laila og Flemming vil vældig gerne vide hvor
mange æbleskiver de skal bage, så derfor vil
de gerne vide hvor mange I kommer.
Unge som gamle kr. 20 pr. næse. Børn gratis.

Redaktør:
John Holstein

Tilmeld jer på tlf.: 75860507 / 60446985 eller
botkergammelby@gmail.com
Når vi har fået varmen, går vi kl. 17 over på
”Torvet” og tænder Gammelbys juletræ, og
synger et par af julens sange.

Udensognstur til Nordborg/Danfoss Universe
Lørdag d. 26. September drog vi af sted i en bil og en lille udlejningsbus.
Ved otte tiden drog vi fra Gammelby. Første stop blev rastepladsen ved ”Harte
syd”, hvor vore rundstykker blev nydt inkl. en kop kaffe.
Næste etape gik helt til Nordborg, og parkeringspladsen ved Danfosse Universe.
Vi kom ind i parken ved 10 tiden, hvor der var mange spændende aktiviteter for
børn og ikke mindst for voksne (legebørn). Mange aktiviteter blev
gennemprøvet heriblandt den hydrauliske vippe og trædemøllen, hvor
formanden i konkurrence måtte se sig slået af kassereren – men han
løbetræner jo også .

Efter en travl dag i parken med ovennævnte aktiviteter samt mange andre
spændende udstillinger omkring geysere, jordskælv og isbjerge gik turen fra
parken omkring kl. 17. Aftensmaden blev dagens middag på Rødekro kro,
Som vi betalte 55 kroner for pr. person ! Vi har kun ros tilovers for Rødekro kro
– som ikke kan havde dagens middag til billig penge, men også havde en
meget høflig og god betjening. Prøv det !

Vi er kede af at der ikke var flere deltagere til denne hyggelige udensognstur,
og kan kun opfordre til at melde sig til næste tur, som går til Sprogø.

BESØG I BILLUND LUFTHAVN
Dette gratis besøg den 29. oktober 2009 i Billund lufthavn, med rundvisning i bl.a. de
kongelige lokaler, bagage sortering, brandsluknings afdelingen og andre steder man
normalt ikke kommer, måtte desværre aflyses på grund af manglende tilmelding.

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.
På hjemmesiden kan der studeres gamle nyhedsbreve, såfremt du skulle være kommet til
at smide de gamle eksemplarer ud.

Sprogø
Denne lille Ø, som alle passerer på sin vej mellem landsdelene, er et stykke ægte Dansk
historie, hvor alle kan være med.
Sprogø danner basis for broen der forbinder Jylland og Sjælland, men dens strategiske
placering i Storebælt gennem mange århundreder, har givet øen en central rolle i det
politiske samliv der udspillede sig i tiden.
Næppe nogen anden dansk småø har så spændende en historie. Øen har ofte spillet en
væsentlig rolle i Danmarkshistorien.
•
•
•

1571 Opførtes et herberg for strandede gæster - adskillige konger har måttet
tage ophold her
1710 Karantænestation under den store pestepedemi
1922 til 1961 Hjem for faldne og løsagtige kvinder

Gammelby Grundejerforening indbyder hermed til at deltage i den næste "Udensognstur"
som går til Sprogø.

Det bliver den 25. April 2010.
Grundene til at vi allerede nu beder jer slå et kryds i kalenderen er, at vi til Danfoss
Universe havde mager tilslutning, og at Billund Lufthavn helt måtte aflyses på grund af for
ringe tilslutning.
Klære venner. Tro mig. Et besøg på Sprogø er noget folk står i kø for at opleve. Kom med.

Gammelby har fået en lille ny indvåner.

Sanuja har født John en søn, og der er idel lykke på Gammelby Mosevej 6.

Det er nok for tidligt at vurdere hvem af de 2 han ligner.

Hjertelig tillykke fra Grundejerforeningen
----------------------------------------------------------------------------FAMILIE BOWLING I SLUTNINGEN AF JANUAR
Foreningen lægger op til en ny hyggelig bowlingtur, hvor vi
planer på at lave en hyggelig fælles spisning i Brørup
Bowling Center inden vi skal ud og svinge de tunge kugler.

JOBBANK
Lørdag den 28. November kl. 09.00. Gammelby Mosevej 16.

Søs og John har fået renoveret kvistene på taget, og nu er
det tid, at få loftet og væggene indvendigt i den gamle
afdeling revet ned, så de kan begynde på en frisk.
Hvis I har tid og lyst, så mød op, gerne medbringende et
koben og godt humør, så skal vi snart få den ged barberet.
En trailer eller 2 vil også gøre underværker.
Søs vil diske op med en bedre frokost til de som er friske på
at give en hjælpende hånd
--------------------------------------------------------------------------------

FT Springer Spaniels
Der er endnu 3 SORT/HVIDE tæve hvalpe tilbage af et herligt kuld på 7.
Bella, Betty og Beauty kunne tænke sig nogle kærlig forældre
De har ekstremt gode stamtavler, og er salgsklare fra den 11. November.
Kunne I tænke jer en dejlig livlig Springer Spaniel, så ring til Henrik Ingo på

20124641

SMUKKERE OG SMUKKERE
Det er en ren fornøjelse at bevæge sig
rundt i Gammelby for tiden.
Alle indbyggerne ser ud til at sætte en ære i at få deres ejendom til at se
så godt ud som muligt. Alene i "hovedgaden" er der sket ting og sager
på det seneste.
Der er kommet nyt indgangsparti i nr. 20.
Skorstenen er fjernet og der er lagt nye tagsten på i nr. 21.
Gitte og Ib har travlt med at få lagt terrassesten rundt om huset i nr. 23.
Der er sat en flot stensætning op til huset hos Louise og Michael i nr. 14
Super flot alle sammen. Også de som ikke er nævnt.
Sidst men ikke mindst er der godt nok blevet ryddet op og lagt jord og
fjernet hegn og plantet nyt, så man kan blive helt stakåndet. Ingen der
færdes på Gammelbyvej kan være i tvivl om at det er henne hos Martin i
nr. 19 at dette er sket.

Tillykke med det Martin. Rigtig godt gået.
-------------------------------------------------------------------------------Vi kan lige nævne at der er generalforsamling i
Grundejerforeningen den 19. Marts kl. 19 hos Laila og
Flemming på Gammelbyvej nr. 24. Skriv det i kalenderen.

