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NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 

 

GENERALFORSAMLING 
             

            Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gammelby 
 Grundejerforening. Den afholdes hos Bodil og Aasted, 

Gammelbyvej 27, fredag den 18. marts, kl. 19.30 
 
 Vi  indbyder alle beboere på Gammelbyvej, Avnhøjvej, 

Gammelby Møllevej og Gammelby Mosevej til at 
deltage.  De som endnu ikke er medlemmer, kan tegne 
medlemskab på generalforsamlingen.          

             

 
   UDGAVE 51 – 25. FEBRUAR 2011   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Dagsorden iflg. Vedtægterne. Mangler du et sæt vedtægter, så 
ring til John på 22403747 og få dem mailet til din adresse.  
  
1) Valg af dirigent som skal underskrive generalforsamlingens 

protokol. 
2) Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed 
3) Godkendelse af fuldmagter, samt konstatering af 

stemmeberettigede medlemmer. 
4) Formandens beretning til godkendelse eller forkastelse 
5) Kassererens beretning, og præsentation af regnskabet til 

godkendelse eller forkastelse. 
6) Indkomne forslag til behandling. 
7) Vedtagelse af kontingent. 
8) Præsentation af budget 
9) Bestyrelsens plan for det kommende år. 
10) Valg af bestyrelse 
11) Valg af bestyrelsessuppleant(er) 
12) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
13) Eventuelt 
 
Næstformand Anette Knudsen og kasserer Niels Rossen er 
Begge på valg. Begge er villige til genvalg. 
Forslag og emner der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde 
senest den 10.  marts 2011. 
 
Foreningen er vært ved lidt ost og rødvin eller øl. Vel mødt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDHOLD: 
 

Forside:                     
Generalforsamling        
 
Side 2       Humle 
                 Vejrensning 
                 Kalender 
  
Side 3:      Nytår 
 
Side 4:      Husråd 
 
Side 5:      Husråd 
 
Side 6:      København 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktør: John Holstein  
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HUMLESAMLING   
 
Finn Nygaard,  Asbovej 34,  6600 Vejen 
inviterer hermed til generalforsamling i Humlelauget 

Fredag den 25. marts kl. 18.00 
 
Foreningen vil være vært ved en sildemad og en skarp 
under generalforsamlingen, og det forventes at  
den varer en time. 
 
Efter generalforsamlingen er der HUMLESAMLING med spændende øltyper 
Tilmelding senest den 9. Marts på 20 22 07 08 
   

INDSAMLING AF AFFALD  
   Affaldsindsamling - søndag 3. april 2011 

Igen i år vil vi rydde op i og omkring grøfterne på områdets veje. 

Vi samler affald på Gammelbyvej, Gammelby Mosevej, Gammelby Møllevej og Avnhøjvej. 

Hvis der kommer mange hjælpere udvider vi muligvis området ligesom vi sidste år også 

samlede affald på en del af Kærvej og Skottevej.  

 

Har man lyst til at forskønne vores omegn, mødes vi  

Søndag 3. april, Kl. 9.00 til rundstykker m.m. på Gammelbyvej 21   

 

Håber mange dukker op –  

vi vil gerne have en tilmelding så vi bedre kan vurdere hvor meget brød vi skal købe. 

 

Mvh 

Lene og Niels 

Tlf 2139 8906 

 

 

HVAD SKER DER I MARTS 

1. marts Åben skole i Læborg 

17. marts Spejdernes generalforsamling 

18. marts Gammelby Grundejerforening, Generalforsamling 

22. marts Familie og samråd, Generalforsamling 

30. marts Læborg Vandværk, Generalforsamling 

Hentet fra kalenderen ”LÆBORG 2011” 
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Nytår 2011 behørigt fejret - til dels   

Nytårsaften blev endnu en fin nytårsaften, fejret med det flotteste fyrværkeri nogensinde. Et 

scenarie af farver og lyd som startede et kvarters tid inde i det nye år, og som de fleste 

oplevede – synd at nogle allerede var gået i seng på dette tidspunkt. Desværre er det svært at 

gengive i billeder og specielt den kraftige lyd er svær at få med i dette nyhedsbrev – men 
fantastisk var det. Stor tak til dem der stod for denne del af underholdning.  

       

Desværre må vi også dryppe lidt malurt i bægeret, idet der for første gang mens vi har boet her 

også var en del hærværk i byen. Håber ikke at dette bliver en tilbagevendende begivenhed. Vi 

har fået smadret vores affaldscontainter, hvor vi naturligvis er blevet nødt til at indkøbe en ny 

for 700 kr. – ja for der er jo ikke andre til at betale denne udgift.  

Desværre er der flere med samme problem, og faktisk er der sket yderligere hærværk med bl.a. 

en trailerlygte og et låg til en elmåler der er smadret. Vi har meldt vores hærværk til politiet, og 

har heldigvis erfaret at de to andre husstande også har meldt deres til politiet, og jeg håber at 

vi får opklaret hvem der stod for denne del af ”underholdningen”. 

Med venlig hilsen og godt nytår 

Lene og Niels, Gammelbyvej 21   
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Jeg har fået en god gammel bog, som jeg vil dele lidt ud af: 

 

Husholdning på landet fra 1944 – (første udgave fra 1868) 

 

Der er mange (U) nyttige og stadig brugbare ting- og mange sjove.  

jeg vil prøve at skrive lidt udpluk fra bogen.   

 

Den daglige arbejdsplan for mindre Landbrug hvor husmoderen er ene om arbejdet: 

 

SOMMER 

kl.  5,30 -  6,30 malkning, morgenrøgt af fjerkræ. og små-kreaturer 

kl.  6,30 -  7,00  morgenmad og opvask 

kl.  7,00 -  8,00 daglig rengøring af stue og soveværelse 

kl.   8,00 -   8.30 middagen forberedes 

kl.   8,30 -  9,00 frokost 

kl.   9,00 – 11,00 ekstra arbejder 

kl.  11,00 – 12,30 middagsmad tilberedes, spandevask, rengøring af bryggers 

kl. 12,30 – 14,00 middag, opvask, rengøring af køkken  

kl. 14,00 – 15,00 middagshvil 

kl. 15,00 – 17-00 ekstra arbejder ude eller inde 

kl.  17,00 – 18,00 malkning m. m. 

kl. 18,00 – 18,30 aftensmad tilberedes 

kl.  18,30 – 19,15 aftensmad, oprydning 

 

VINTER 

kl.  6,30 -  7,30 malkning, morgenrøgt af fjerkræ og små-kreaturer 

kl.  7,30 -  8,30 frokost og opvask, brændsel hentes ind 

kl.  8,30 -  9,30 daglig rengøring af stue og soveværelser 

kl.  9,39 – 11,00 ekstra arbejder 

kl. 11,00 – 12,30 middag tilberedes, spandevask, rengøring af bryggers 

kl. 12,30 – 14,00 middag, opvask, rengøring af køkken 

kl. 14,00 – 14,30 middagshvil 

kl. 14,30 – 17,00 ekstra arbejder ude eller inde 

kl. 17,00 – 18,00 malkning m.m. 

kl.  18,00 – 18,30 aftensmad tilberedes 

kl. 18,30 – 19,15 aftensmad og oprydning 

 

Udendørs arbejder må udgå enkelte dage i ugen. En bestemt ugedag må beregnes til ekstra rengøring. 

Lørdagen bruges til forberedelse af søndagen med ekstra madlavning, bagning og rengøring 

 

Landbokvindens arbejde kan deles i 2 slags: 

 

Indendørs arbejder: 

 

1. Madlavning 

a. daglig madlavning 

b. bagning, daglig og finere 

c. slagtning 

d. konservering 

2. rengøring 

a. daglig rengøring 

b. grundig rengøring 

c. vask 
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3. vedligeholdelse 

a. reparation af gangklæder og linned 

b. forarbejdning af nyt og omsyning af gammelt tøj 

c. grundigt eftersyn og reparation af møblement, gardiner og sengetøj 

d. reparationer af behandlet træværk 

 

4. pasning af børnene 

5. eftersyn eller at føre opsyn 

 

De udendørs arbejder: 

 

1. spandevask 

2. malkning 

3. pasning af fjerkræ 

4. pasning af have 

5. pasning af små-kreaturer 

6. deltagelse i markarbejdet 

Desuden kan der i visse hjem blive tale om enkelte andre udendørs arbejder f. eks. i tilfælde af 

sygdom. 

 

ARBEJDSKALENDER 

 

JANUAR:  Grundig eftersyn af linnedskab, reparation af linned og garderobe, nyanskaffelser af 

samme. Straks efter jul tages et forråd ind af jordkulerne af kartofler, urter og kål til opbevaring i 

frostfri kælder. Har man stort hønsehold, begyndes planlæggelse af udrugning af kyllinger. 

 

FEBRUAR:   Syningen fortsættes. Der lægges plan for køkkenhavens udnyttelse. Hvis 

pladsforholdene er gode, kan man have kyllinger udruget sidst i måneden. Æbler sorteres; de, der 

ikke kan holde sig længer i frisk tilstand, konserveres. 

 

MARTS:  Hvis påsken kommer sidst i marts, kan man i midten af måneden foretage slagtning af gris 

og/eller kalv, ellers kan slagtningen foregå ca. 1 uge før højtiden. Når frosten er på retur, gennemgås 

restlageret af urter og kål. En del gulerødder, selleri og porrer henkoges, hvor for sig og blandet som 

lulienneurter. Rødkål henkoges. Forårsrengøringen begynder med rengøring af skabe, skuffer og 

smårum. Hvis vejret tillader der, foretages såning af de tidlige køkkenurter 

 

Så tror jeg det er nok for denne gang, fortsættelse følger. 

 

Bodil 

___________________________________________________________ 
 

UDENSOGNSTUR TIL KØBENHAVN  lørdag den. 7. maj 2011 

 
I indbydes hermed til Gammelby Grundejerforenings udensogns tur 2011. 
  
Vi kører fra Gammelby kl. 7.00. 
 
KL. 10.00 ankommer vi til Nordisk Film 
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"Med fysisk udgangspunkt i stedet, hvor det hele blev grundlagt af Ole Olsen i 
1906, guides vi rundt i det snart 100 år gamle selskabs historie.  

 
Scene 2 fra 1910 er den ældste filmscene i verden, og den danner derfor en god 

ramme om de tidlige år på Nordisk Film. På Scene 2 er vi heldige at være i 
besiddelse af flotte billeder fra denne tidlige æra. 

 
Vi bevæger os indholdsmæssigt frem mod moderne tider på Nordisk Film. Der 

er stadig stor interesse for Erik Ballings produktioner, specielt ”Olsen Banden”, 
”Huset på Christianshavn” og ”Matador”. Det kan nogle gange være svært at 

overbevise folk om, at der faktisk blev lavet udendørsoptagelser til Matador i 
den lille Korsbæk-kulisse, som lå nede ved Scene 4, da serien blev produceret 

(1978-81).  

 
De fleste besøgende har ikke noget fagligt indblik i filmens verden, og derfor er 

et lille kig på post-produktion også altid populært. Det at en stor del af lydene til 
moderne film og tv bliver lavet efter. Derfor er et besøg i Foley-studiet, hvor 

meget af efterarbejdet med lyd foregår, spændende. 
 

Scene 3 og Scene 4, som igennem de senere år har lagt rum til en hel del tv-
produktioner, er spændende lokaliteter for de fleste. F.eks. er der mange, som 

mener at studierne virker små i forhold til på tv-skærmen derhjemme. En lille 
introduktion til flerkamera-teknikker og lysarbejde opklarer som regel den 

værste forvirring. 
 

Derefter skal vi spise frokost på cafe Fy og Bi, Valby Langade 62, Valby.  Fy & 
Bi er et helt unikt og specielt hotel og restauration - indrettet i hundrede år 
gamle bygninger og nabo til verdens ældste filmselskab Nordisk Film. Fy & Bi 
var 20´ernes verdensberømte filmpar, som hotellet er opkaldt efter.  Man kan 
vælge mellem forskellige a la carte retter eller en frokost tallerken. 

 

Derefter skal vi til Christiansborg og se ”gobelinerne”. 

De blev bestilt til Dronning Margrethes 50 års fødselsdag i 1990 bestilt hos les 
Gobelins i Paris. En række danske firmaer og fonde gav penge til den store 

gave, og også den franske stat afholdt en del af udgifterne.  

Billedkunstneren Bjørn Nørgaard har malet de kartoner, som gobelinerne er 
vævet ud fra. Gobelinserien beskriver danmarks- og verdenshistoriens gang. De 

kommer blandt andet omkring vikingetiden, middelalderen, enevælden, 
reformationen, 2. verdenskrig, nutiden og endda fremtiden.  

Den danske kongefamilie er også vævet ind i den store gobelinfortælling, hvor 
der også er referencer til Bjørn Nørgaards tidligere værker.  

 

Derefter går turen hjem til Gammelby igen. 

 


