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NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 

 

Sankt Hans Aften          
            Falder i år på en onsdag (den 23. Juni) 
 

            GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 
indbyder vore medlemmer til at deltage i 
en hyggelig aften, hvor vi, vanen tro 
griller vores medbragte bøffer. 
 

   UDGAVE 48 – JUNI 2010 
 

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

Bålet er gennem lang tid bygget op med flittig 
kontributon fra Gammelbys borgere 

Sidste år bar vinden i den rigtige retning, så 
der ikke var fare for at Gitte og Ibs hus 
blev en del af Sct.Hansbålet. 

Sikkerheden skal iagttages, så bålet er i år 
flyttet lidt længere mod øst. 

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. 

 

 

INDHOLD: 
 

 

Forside:   Sct. Hans 
 
Side 2:     Tak 
               
Side 3:    Grøftekanter 
                Sulfo 
 
Side 4:    Sprogø 
                  
Side 5:    Sprogø 
 
Side 6:    Sprogø 
                Humle                
                 
Side 7:    Bestyrelsen 
 
 
 
 
Redaktør: John 
Holstein 
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TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 
 

Vi vil gerne takke for opmærksomheden i anledning 

af vores konfirmation. Vi havde en rigtig dejlig dag. 

 

Specielt tak til Karl som kørte os til og fra kirke i sin 

flotte bil. 

 

Kærligst Ida og Peter 
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Affaldsindsamling 2010 
 
Igen i år er der samlet affald langs vejene i Gammelby og omegn. 
Den 18. April dukkede 12 borgere op til morgenmad mm. 
I år blev ruterne udvidet med dele af Kærvej og Skottevej. 
Specielt indsamlingen på Kærvej gav stor gevinst. 
 

 
 
Erfaringen viser (naturligvis) at de ruter som vi samler affald på hvert år kan 
holdes nede på et fornuftigt niveau, mens der sandsynligvis ligger meget skidt 
og venter på de tilstødende veje omkransende Nyby og Læborg. 
 
Vi har en forhåbning om at få startet et samarbejde med Lokalrådet i Læborg 
og/eller skolen og spejderne, så vi samlet kan få udvidet området for den 
årlige affaldsindsamling. 
Dato for næste affaldsindsamling er søndag d. 3. April 2011 – vel mødt 
 

 

Vidste I, at SULFO i virkeligheden ikke er sæbe, men et kemikalium brugt i 

opvaskemidler frem til 1970'erne, da det blev forbudt  fordi det er meget svært nedbrydeligt 
i naturen. Sulfo blev opfundet af det amerikanske forsvar, og brugt til mange formål. Det 
har den egenskab at det nedbryder overfladespændingen. I denne egenskab blev det 
bl.a. brugt til hjælp til myggeplagede områder, hvor man sprøjtede det ud fra flyvemaskiner 
over søer, hvor myggelarverne hang i overfladen i deres åndedrætsrør. Når overflade-
spændingen forsvandt, sank larverne ned og druknede. 
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SØNDAG PÅ SPROGØ 
 
Søndag den 25. april 2010 afgik bussen fra Gammelby med 34 

glade og forventningsfulde Gammelbyboere med venner. 
                         
Med Finn ved rattet, tøffede den gamle Brændekilde bus sig over Fyn, hvor vi gjorde et 
frokoststop i det gode vejr. 
 
 

                          
Vores turguide hentede vi i Nyborg, og så ræsede vi over Storebæltsbroen med 90 km/t, 
helt over til Sjællandssiden, hvor vi måtte betale en klækkelig broafgift. Systemet skal jo 
holdes i gang. 
 
Så tilbage til Sprogø, hvor vi kørte fra motorvejen på nordsiden ved helipaden og gennem 
viadukten under motorvejen til parkeringspladsen nedenfor fyrtårnet. 
Vi spadserede gennem haven ved det gamle pigehjem og op ad bakken til fyrtårnet, alt 
mens vores guide fortalte en rigtig spændende historie om Sprogøs betydning gennem 
tiderne. 

         
 
 
Det er et utrolig spændende sted, med historie helt tilbage til middelalderen, hvor 
Valdemar den Store byggede en borg omkring 1157. 
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En del af den gamle borgmur er blotlagt, men da fyrtårnet står ovenpå resterne af borgen, 
er det ikke muligt at grave den ud. 
Desværre er en stor del af den gamle borg blevet brugt dels som byggemateriale til andre 
ting og dels som ballast i skibene. 
 
Sprogø har lagt jord til alt fra sørøverbase og karantænestation for pest-ramte til 
besættelsesø for englænderne under Napoleonskrigene. 
Men i nyere tid er Sprogø dog bedst kendt for pigehjemmet, eller som det hedder i et 
reglement fra 1922: Forbedringshjem for faldne og løsagtige kvinder. 
 
Kun afbrudt af anden Verdenskrig, hvor Tyskerne havde et kanonbatteri på Sprogø, har 
kvindehjemmet fungeret helt op til 1961, hvorefter bygningerne blev anvendt til feriehjem 
for skolebørn. 
 
Efter bygningen af Storebæltsbroen er øen og bygningerne blevet forvaltet af Sund & 
Bælt. 
 
Bussen kørte os tilbage til Nordsiden hvor jernbanesporene forsvinder i tunnelen under 
Storebælt. Denne del kaldes Ny-Sprogø, hvor der befinder sig mange kilometer vej til brug 
for inspektion af såvel bro- som toganlægget.. 
Vi kørte både på nord- og sydsiden af sporene, og endte til sidst ude under lav-broen hvor 
den bliver landfast med Sprogø. 
Spændende og interessant var det at se og høre om nogle af broens ingeniørberegnede 
tekniske løsninger. Lavbroen er konstrueret af 11 beton sektioner  á 1600 meter, som hver 
især havde mulighed for at bevæge sig 60 cm efter som varme og kulde fik materialet til at 
udvide sig eller trække sig sammen. Sektionerne hviler på teflonbelagte plader så 
friktionen bliver minimal. Ret fantastisk.  
 
 

         
 
 
Efter dette ualmindelig interessante besøg på Sprogø, kørte vi tilbage til Nyborg og sagde 
farvel til vores guide. 
 
Der var bestilt bord på Cafe Rembrandt nede ved havnen i Nyborg, hvor vi drak en 
hyggelig eftermiddagskaffe. 
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Turen tilbage til Gammelby var ikke kedelig. Nogen havde været så forudseende at tage 
små skarpe med i forskellige udgaver. Det gav nogle ret morsomme resultater. 
 

            
 
Aftenen sluttede med hjemkøbt pizza i Aasteds køkken. 
Vi husker alle denne udensognstur som en af de bedre. 
 
________________________________________________________ 
 
 
 
 

HUMLESAMLING IGEN IGEN 
 
NY Humlesamling hos Niels Kristian på Gammelbyvej nr. 16 
 
Til sidste samling blev der indkøbt rigligt med pølser og andet godt, så vi laver en ekstra 
samling d. 25/6 kl 18,00  
Der er ingen grund til at spise hjemme fra, da der grilles og drikkes humle. 
 
Der er normal humlesmagning efter spisning 
 
Tilmelding til Martin på tlf, 21972725 senest d 22/6 
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BESTYRELSEN 2010 
 

 
FORMAND Niels Aasted        
  Gammelbyvej 27 
  6600 VEJEN 
  Tlf.: 75368161 
  Bil:  29620964 
  Email: aasted@profibermail.dk 

 
NÆSTFORMAND Anette Knudsen  
       Gammelbyvej Mosevej 4 
  6600 VEJEN 
  Tlf: 75368167 
  Bil: 26708167 
  Email: ank@pdir.dk  

 

KASSERER                    Niels Rossen 
  Gammelbyvej 21   
  6600 VEJEN   
  Tlf: 75530517 
  Bil: 61770517 
  Email:  tamberg-rossen@gammelbygaard.com 
 
 
SEKRETÆR John C. Holstein   
REDAKTØR Gammelby Mosevej 16   
  6600 VEJEN 
  Tlf.: 75368666 
  Bil:  22403747 
  Email: jc@lite-flite.aero 
 
TEKNISK  Brian Olesen    
KOORDINATOR Gammelbyvej 42 

6600 VEJEN 
Tlf.: 76970105 
Bil:  61550799 
Email: brian_olesen2002@yahoo.dk  
 
 

SUPPLEANT Flemming Bøtker   
  Gammelbyvej 24 
  6600 VEJEN 
  Tlf: 75860507 
  Bil: 20376117 
  Email: botkergammelby@gmail.com  
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