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NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 

Sankt Hans Aften          
              Torsdag den 23. Juni 
 

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

   UDGAVE 52 – MAJ 2011 
 

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

Bålet har vokset sig stort, ved små og store 
tilskud gennem året, fra Gammelbys borgere. 

Sidste år var der stort set ingen vind, så der 
var ikke fare for at Gitte og Ibs hus blev en del 
af Sct.Hansbålet. 

Der vil kun blive tændt bål hvis vinden i år 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 godt, 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: 
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Side 2:     Postlov 
               
Side 3:    Skilte 
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Postlov 
 
Den nye postlov blev vedtaget på Christiansborg med virkning fra 1. januar 2011.  
 
Loven kommer til at berøre os alle sammen, og på www.nypost.postdanmark.dk  forklarer 
Post Danmark hvorfor der var behov for en ny postlov, og hvordan man har tænkt sig at 
håndtere den. De skriver selv i indledningen: 
 
Den nye postlov er netop trådt i kraft – og med den stiger portoen fra den 1. april.  
Men hvad indeholder den nye postlov – og hvad betyder det for dig?  
Der er kommet en ny postlov, som liberaliserer det danske postmarked 100 procent.  
Det er vi i Post Danmark glade for.  
 
Siden 1624 har Post Danmark haft ansvaret for at formidle, være bindeled og levere 
nyheder af enhver slags til danskerne. Det er vi stolte af, og det er en rolle, vi vil fortsætte 
med at have.  
Vi er de røde postbude i dit nærmiljø – og på samme tid er vi også en stor moderne 
virksomhed, der skal drive forretning på linje med andre virksomheder.  
Det er omdrejningspunktet i den nye postlov. 
 
I korte træk er den nye postlov vedtaget fordi Post Danmark tjener for få penge.  
Og det skal vi alle sammen hjælpe med at rette op på. 
Det betyder blandt andet, at alle vore postkasser, inden udgangen af dette kalenderår, 
skal opfylde nye krav. 
Det er bestemmelserne om placering i forhold til vejen samt højde over jorden, der 
kommer til at berøre alle indbyggerne i Gammelby. 
På www.nypost.postdanmark.dk  er der en model man kan lege med, samt en forklaring på 
kravene til den nye placering. 
 
I mange tilfælde skal postkassen bare flyttes, men i nogle tilfælde 
 kan der blive tale om at anskaffe en ny postkasse. 
Gammelby Grundejerforening har modtaget en brochure fra  
”Postkassemontøren”, som er vedlagt i dette nyhedsbrev.  
De husejere, som har behov for at anskaffe en ny postkasse,  
kan med fordel vælge en af de postkassemodeller og standere  
der er vist heri. 
 
Der er ingen økonomi i det for Grundejerforeningen,  
men er udelukkende ment som en service til medlemmerne. 
De, der vælger at købe gennem ”Postkassemontøren” opnår rabat,  
ligesom transporten til Gammelby er gratis. Hvis man bestiller sin nye postkasse inden den 
20. juli, bliver den leveret i Gammelby, og afhentningen sker 10. august hos Niels Aasted, 
Gammelbyvej 27. Der er flere informationer i den vedlagte brochure.   
Bestillingen sker direkte til ”Postkassemontøren”. 
 
 
 

 

 

http://www.nypost.postdanmark.dk/
http://www.nypost.postdanmark.dk/
http://www.designprodukter.dk/shop/bobigrande-s-smal-model-644p.html
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SKILTE 
Vejskiltene i Gammelby har i mange tilfælde ikke haft en heldig placering.  
Grundejerforeningen havde et ønske om at få ryddet op i skilteforvirringen, og i 
samarbejde med Vejen Kommune har vi nu fået ændret og placeret vejskiltene i byen, så 
de er let læselige, og som vi synes harmonerer bedre med omgivelserne 
I foråret havde vi en repræsentant for Vejen Kommune på besøg i Gammelby. Vi gik en tur 
gennem byen og påpegede diverse forbedringer, som vi mente var påkrævet.  
Stort set alle vore forslag blev godkendt af kommunen, og i løbet af april blev nogle af 
skiltene fornyet og andre blev bedre placeret. Nu er arbejdet udført og nye opgaver venter. 
 

        
 

Mølbjerggaard. 
Efter mere end 40 års virke på Mølbjerggaard, valgte Gerda og Frede Ravn at sælge. 
Køberne er Tove og Poul Viktor Sunesen fra Vejen. De driver tømrerfirmaet Dahl Nielsen 
og Sunesen, og har desuden Vejen Lifte, alt sammen på Engvej  i Vejen. 
Dele af stalden er under ombygning til heste, ligesom laden bliver brugt til opbevaring af 
forskellige lifte, inden de igen bliver udlejet. 
Stuehusets loftetage er under ombygning, mens resten af boligen er lejet ud til Helle, som 
holder øje med hestene og omgivelserne. 
Grundejerforeningen byder dem velkommen til området, og håber de vil synes om at bo i 
Gammelby. Velkommen til. 
 

Grøfterensning 
I år foregik den landsomspændende indsamling af affald langs vejene, den 3. april. 

Vi samledes kl. 9 hos Lene og Niels, Gammelbyvej 21, til hyggelig morgenmad med Gl. 
Dansk og Dr. Nielsen. Vi var nok  til at stille 3 patruljer med forsyningsvogn.  
 
Der blev samlet affald fra Asbovej til Skottevej, samt Mosevej og Møllevej og Avnhøjvej. 
Mange sække blev fyldt, og mange mærkværdigheder blev fundet. 
Det var en glædelig ting at konstatere at der ikke var helt så meget affald som sidste år. 
Ved opgørelsen bagefter blev det konstateret at der var samlet ca.250kg ind. 
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Kommunale midler.   

 

Af  Niels Aasted.  
 

Omkring årsskiftet 1994/95 indbød nogle ildsjæle til et opstartsmøde på St. Andst kro.  

Planen var at skabe nye aktiviteter i lokalsamfundene i Vejen Kommune, og som den ene af de  

2 grundejerforeninger i Læborg sogn, tog vi udfordringen op og deltog i mødet.  

Gammelby ligger I det geografiske område, som kaldes ”Læborg Sogn”.  

Denne aften blev ”Sammenslutningen af Landsbyer i Vejen Kommune ” oprettet, og Gammelby 

Grundejerforening var med i dette arbejde indtil sammenslutningen blev nedlagt. 

 

Efter kommunesammenlægningerne i Danmark var en realitet den 1. januar 2007, blev de mange 

lokalsamfund opfordret til at danne et lokalråd i deres respektive område.  

En række mennesker mødtes i Læborg Forsamlingshus for at oprette et lokalråd. Der blev valgt en 

bestyrelse, som skulle arbejde med nye ideer, der kunne være et aktiv for Læborg sogn.  

Disse nye lokalråd i kommunen, fik efter en bestemt beregningsmodel tilført penge til at udføre 

planerne med m.m. Denne model blev anvendt i årene 2008 , 2009, 2010.  

Da Gammelby Grundejerforening allerede i mange år havde været aktiv i det føromtalte gamle, nu 

nedlagte ”Sammenslutning af landsbyer i Vejen Kommune”, fik vi status som et lokalområde i det 

offentlige system. Som følge heraf, modtog vi penge fra puljen i årene 2008, 2009,2010., og disse 

midler skal blandt andet bruges til projektet med genoprettelse af den gamle bybrønd i Gammelby. 

Disse planer er godkendt af Vejen Kommune. 

 

I den nye Vejen storkommune dannede de nye lokalråd derefter ”Fællesrådet for landsbysamfund i 

Vejen Kommune”, hvis formål er at være bindeled / sparringspartner med Kommunen i 

dagligdagen.  

 

På et møde i økonomiudvalget for et par måneder siden, blev følgende besluttet:  

 

-vedr. udbetaling af støtte fra Vejen Kommunes landdistiktspulje, bekendtgøres det, 

at der i fremtiden kun er et lokalråd i Læborg sogn. 
 

Dette fandt vi ud af da pengene udeblev, og vi derfor søgte agtindsigt i sagen. 

Det betyder, at den ordning der har været gældende i 3 år, hvor Gammelby Grundejerforening var 

som et lokalråd at betragte, er ophørt, og vi vil dermed ikke mere modtage penge til diverse planer 

og ideer direkte fra kommunen. Det betyder, at Gammelby Grundejerforening fremover er ligestillet 

med de øvrige foreninger i sognet.  

Men det betyder også, at det budget der blev vedtaget på generalforsamlingen 2011 teknisk set ikke 

holder og skal justeres ned. Med andre ord, vi skal spare. 

Derfor er planen om en udensogns tur til København i dette forår, bl.a. med besøg på Nordisk Film, 

desværre må sættes på stand by. Det betyder, at bestyrelsen tager indstillingen fra økonomiudvalget 

til byrådet til efterretning.  

Dog undrer det den samlede bestyrelse, at beslutningen er taget uden, at vi på nogen måde er blevet 

informeret om denne ændring, inden sagen er sat på byrådets dagsorden til endelig godkendelse !    

 

Det er de kendsgerninger, vi skal forholde os til, og det vil bestyrelsen for Gammelby 

Grundejerforening tage hensyn til ved fremtidige beslutninger. 
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 ”HALBAL”  
Fredag den 3. juni kl. 18 er der 
 

FUSTAGESMAGNING 
 
I vores maskinhus i Nyby stiller 
vi an med lidt grill-pølser og sager. 
 

Adressen er Ribe-Vejle Landevej 4 i Nyby 
 

Ring til 22 61 63 65 eller send mig en SMS og sig hvor 
mange I kommer. Ring senest torsdag den 2. juni. 
Vi glæder os til at se jer. 
Sanuja og John Jakobsen, Gammelby Mosevej 6 
 

Og så havde Allan Andersen, Gammelbyvej 55, 30 års fødselsdag. 

Det blev markeret med fynd og klem,  så alle kunne se det.  Tillykke Allan. 
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HAR DU TID ? 
 
Min tipoldefar havde en arbejdsuge på 72 timer - 12 timer dagligt - også lørdag. 
Når han kom hjem fra marken passede han sin lille køkkenhave, som forsynede familien 
med grøntsager. 
Samtidig var han kasserer i skyttelavet, strålefører i det lokale brandkorps og tenor og 
nodeskriver i sangforeningen. 
han klippede selv sine 6 børn, forsålede familiens fodtøj, kløvede brænde til komfuret og 
fremstillede selv deres husgeråd. 
 
 
Min oldefar var kommet ned på en arbejdsuge på 54 timer. 
Han overtog køkkenhaven og var også brandmand 
Han var godt nok medlem af skyttelavet og sangforeningen, men han kunne kun drive det 
til en baryton uden noder. 
Hans 4 børn blev sendt til barberen for at blive klippet, og øksen blev foræret væk da han 
gik over til kulfyring. 
Husgerådet blev fornyet hos isenkræmmeren. 
 
 
Min bedstefar arbejdede 48 timer om ugen. 
Også han var havemand og medlem af skyttelavet, men han havde ikke tid til at synge 
eller slukke ildebrande. 
Hans 2 børn fik lov til at blive langhårede. 
 
 
Min far var autoritetstro og derfor medlem af skyttelavet, men han kom der aldrig. 
Han havde opgivet familiehaven. Den betalte sig ikke længere, og så havde han fået el-
varme. 
Hvordan skulle han ellers få tiden til at slå til med en 45-timers arbejdsuge? 
 
 
Jeg har overhovedet ikke tid til noget som helst !!! 
Synge?! Det kan højst blive til lidt brummen i badeværelset. Ikke noget med frivillige jobs! 
Hvordan skulle jeg dog kunne klare det med en opslidende arbejdsuge på 37 timer?!!! 
Sommetider overvejer jeg at gå på efterløn for at få tid til at tage mig af min hund. 
Jeg har længe haft lyst til at skrive disse linier, men først i aftes fik jeg tid fordi mit fjernsyn 
brød sammen. 
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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 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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