NYHEDSBREVET
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING

JULETRÆ
I år falder første søndag i advent den 28.
November, og i skrivende stund er der
kun 7 uger til jul.
UDGAVE 50 – NOVEMBER 2010 - JUBILÆUMSUDGAVE
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Det har virkelig været noget underligt vejr på det
seneste. Den ene dag vågner man op til 5 graders
frost og is på bilruderne, og den næste byder på
dis og tåge med 7-12 plusgrader. Det er ligesom
om vejrguderne ikke kan blive enige.
Næ, lad os få Voldborg tilbage. Han kunne lave
vejr i sine strikkede motivtrøjer. Han lod sine små
”Snurrebasser” blive ude ved Irland. Det duede,
Men Grundejerforeningen vil naturligvis ikke svigte den årlige
juletradition i Gammelby

JULEGLÖGG & JULETRÆ
Vi vil hygge os med juleglögg og æbleskiver hos Bodil og Niels
Aasted på
Gammelbyvej 27,

søndag den 28. november kl. 15

Redaktør: John Holstein

Ring til Aasted på 75 36 81 61 eller 29 62 09 64 eller send en
e-mail til aasted@profibermail.dk og meld jer til senest den 26.
Når vi har fået varmen af æbleskiverne og den gode glögg, til
kr. 30 pr næse for voksne, spadserer vi hen på torvet, hvor
juletræet tændes kl. 17, og vi synger et par julesange.
1

JUBILÆUMSUDGAVE
Dette er den 50. udgave af NYHEDSBREVET.
Den første spæde start på Nyhedsbrevet var en enkelt fotokopieret side, der
så dagens lys den 23. maj 1997.
Heri blev der refereret fra generalforsamlingen, samt givet en oversigt over de
vigtigste begivenheder i 1996.
I det følgende vil Niels Aasted ridse de fleste af de ting op som vi har
beskæftiget os med i tidens løb.
Dog er der en ting som jeg gerne vil dvæle ved. Det er den ”Hjemstavnsaften”
vi holdt i Læborg Forsamlingshus den 18. februar 2004.
Vi havde annonceret denne aften i Vejen Avisen, og inviteret folk som havde
interesse i Gammelbys historie, med ordene: Kom og hør det fra dem som
har oplevet det.
Da aftenen oprandt, bød jeg velkommen og fortalte at Gammelby kunne
dateres helt tilbage til 1392.
Omgående kom det tørt nede fra salen: Han holder sig sgu godt !

Nummer 50.
Af Niels Aasted.

Nej, vi holder ikke bankospil, men derimod sidder du lige nu med ” Nyhedsbrev nr. 50 ”, så
derfor lige et tilbageblik over hvad redaktøren har skrevet om, siden udgave 1, som så
dagens lys i foråret 1997.
Første nyhedsbrev blev skrevet af mig og var mest en redegørelse, for hvad der blev
drøftet på generalforsamlingen kort forinden i dette forår.
John Holstein og jeg drøftede mulighederne for en egentlig nyhedsdækning af
grundejerforenings arbejde, og resultatet kendes nu af alle, fra de mange ” Nyhedsbreve”.
Jeg har gemt samtlige udgaver, så hvis nogen vil læse et eller flere artikler er vedkomne
velkommen til at kontakte mig. Der er gennem årene skrevet meget, og jeg har delt
emnerne op i en slags ” Praktisk del” og en slags ” Social del” De næste linier viser delvis
hvad der er sket i årenes løb.
Vejskilte- Legende børn – Stjålet, men nye indkøbt igen.
Gadelys i krydset mod Læborg
Kommuneplaner
Højspændingsmaster
Affaldscontainere
Logo til foreningen
Udvidelse af medlemskredsen til at dække hele Gammelbyvej (førhen Gammelby by )
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Nye præcise vejnavne
Plantning af vejtræer
Bygget festtelt m.m.
Fjernet den gamle ensilagesilo v/ Avnhøjvej krydset.
Kollektiv afhentning af skrotjern
Oprettelse af en rentefri ” Jobbank”
Kloaknettet i Gammelby by
Regulering af husnumre i forbindelse med flere nye huse.
Trafiktælling inkl. hastigheds registrering.
Nye gadelamper i forbindelse med indkørsel i byen
I nær fremtid i samarbejde med kommunen: Bedre skiltning i området.
Diverse mindre ting gennem tiden.

Men nu er det jo ikke alene de rent praktiske opgaver bestyrelsen har med at gøre, og det
sociale i nærmiljøet skal der også holdes liv i. Lad det være skrevet med det samme,
bestyrelsesmedlemmerne gennem årene har også haft øje for forskelligheden i de
planlagte arrangementer, nu er der godt nok mange der går igen år efter år, men der er jo
ind imellem folk der fraflytter området, og nye kommer til, det er med til at holde en vis form
for dynamik i de tiltag der måtte komme til udførelse. Grundejerforeningen har arbejdet
med og gør stadig:
Velkomsthilsen til nye tilflyttere
Juletræstænding med Gløgg
Flyveture over Gammelbyområdet
Hushandler
Større ombygninger
Feriehistorier
Kongehuset
Flagregler.
Test af rødvin.
Sct. Hans fester
Moserundtur
2 Udflugter til København
Flyvestationen i Skrydstrup.
Sprogø tur
Besøge vindmøllerne ved Hundsbækgaard
Tur til Tinnet Krat- Hvor Gudenåen og Skjern å har sine udspring 500 m fra hinanden.
Randers Regnskov og Modeljernbaneklubben i Hadsten.
Hjemstavnsaften i Læborg Forsamlingshus
Søren Petanque-mester
Omtale af Gammelby Humlelaug`s møder
Besøg hos Jill og Flemming. Besigtigelse af deres samling af ældre traktorer m.m.
Omtale af nørkleaftener
Gokart Grand Prix konkurrence.
Lyttetur efter nattegalesang
Besøg i Olsens Paradis.
Affaldssamling i vejgrøfterne i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.
Danfoss Universe tur
Med i fremstilling af ” Gammelby film” med Jeppe Søe.
Sms Kæde.
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Omtale af fødsler, konfirmationer, bryllupper, runde fødselsdage og dødsfald gennem tiden.
Og meget, meget andet.
Dette var lige et tilbageblik over emner, som har været udsendt gennem de sidste 50
udgivelser, og presseafdelingen i Gammelby Grundejerforening er altid klar til at modtage
stof til de næste mange nyhedsbreve. Vi ved, at de bliver flittigt læst når de udkommer, så
bidrag gerne med indlæg til fremtidige udgivelser.
Venlig hilsen
Niels Aasted.
_______________________________________________________________________

HUMLESAMLING
Fredag d. 7. januar 2011, kl. 19.00
Tema: Julebryg og Nisseøl, som helt sikkert kan
drikkes til det spiselige, der vil blive serveret
i løbet af aftenen.

Vel mødt hos:
Gitte og Ib - Gammelbyvej 23

Tilmelding senest d. 3. januar 2011 til Ib,
tlf. 51 70 37 65 eller ipn@mail.dk
_______________________________________________________________

NY PROFIL I BYEN
I forrige nummer af Nyhedsbrevet, annoncerede vi
efter gode ideer til hvordan vi kunne ændre udseendet på hjørnet af Gammelbyvej, hvor den svinger ud
af byen mod vest.
Der kom kun et forslag, og det vil bestyrelsen arbejde
videre med.
Det gik ud på at rydde op, planere og så plænegræs i stykket.
I midten af stykket vil vi etablere en lille skråning, på hvilken
vi vil plante Gammelbys logo i blomster de rigtige farver.
”Gammelby-Træet” blev i sin tid tegnet af Shelly Mølgaard,
som er en meget kreativ grafisk designer og gift med Stig.
Stig boede i John og Sanujas hus på Gammelby Mosevej
nr.6. Stig hentede Shelly hjem fra Canada og friede til hende
med høj hat og blomster i ankomsthallen i Billund Lufthavn,
da hun ankom fra Toronto.
Shelly kunne ikke rigtig slippe Canada, og efter et par år
rejste de tilbage, og bor nu i Nova Scotia.
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Besøg hos Solar Explorium
Efter sidste års Cop-15 topmøde i København, er fokus på
energisparende foranstaltninger stille og roligt dykket og næsten
forsvundet. Nu har vi i Gammelby muligheden for at få fokus
tilbage, idet vi helt ekstraordinært har fået chancen for at besøge
Solar Explorium, der er stedet hvor fremtidens alternative
energiformer demonstreres på Industrivej Vest i Vejen.
Vi har fået lov at besøge Explorium:

Torsdag d. 13. januar 2011 kl. 17.00
hvor vi starter med at kigge på de energirigtige løsninger i
udstillingen, og efterfølgende serveres sandwich.
Explorium beskrives i den vedlagte brochure fra Solar.
Arrangementet er gratis for medlemmer, men for at have styr på
antallet af sandwich ønskes
tilmelding senest torsdag d. 6. januar
på tamberg-rossen@gammelbygaard.com eller tlf. 6127 0517 eller
2139 8906
______________________________________________________
4 mænd sejlede ud i øhavet i en lille motorbåd. Den ene var 40. Den anden var
50. Den tredje var 60 og den sidste var 70 år gammel.
Motoren gik pludselig i stå, og de drev rundt for vejr og vind. Strømmen tog
dem ind på en lille ø, og da de havde stået på stranden og sundet sig lidt, fik de
øje på en anden lille ø ikke ret langt væk. Der var tilsyneladende en nudistkvinde-lejr på den anden ø. Så sagde den yngste: ”Skal vi ikke svømme over til
dem?” Ahh, sagde den 50 årige. ”Jeg synes vi skal reparere motoren og sejle
over til dem.” Den tresårige mente at de skulle vente på hjælp så de kunne
blive sejlet derover. Så sagde den ældste: ”Jamen vi kan da se dem herfra!”
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BESTYRELSEN 2011
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
REDAKTØR

John C. Holstein
Gammelby Mosevej 16
6600 VEJEN
Tlf.: 75368666
Bil: 22403747
Email: jc@lite-flite.aero

TEKNISK
KOORDINATOR

Brian Olesen
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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