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NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 

 

JULETRÆ 
             

          I år falder første søndag i advent 
den 27. November, og glæd jer over 
at der nu kun er 7 uger til jul. 

  
 

   UDGAVE 53  – NOVEMBER 2011 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Vi må også glæde os over at vi ikke oplever de 
samme oversvømmelser som det for tiden kan ses 
i Bangkok. Vi har såmænd fået vand nok.  
Det kunne læses i aviserne, at nogle landmænd 
kørte med bæltedrevne køretøjer i marken under 
høstarbejdet på grund af vand på markerne. 
 
Lad os også glædes over at høsten på trods af de 
barske odds, kom vel i hus 
 
Og i Grundejerforeningen glæder vi os også til 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 27. november kl. 15 
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 20. 
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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDHOLD: 
 

Forside:   Glögg og 
                  Juletræ 
 
Side 2:      Efterår      
                  Diamant- 
                  bryllup 
    
Side 3      Bybrønd 
 
Side 4:      Bestyrelsen 
 
Side 5:      Humle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redaktør: John Holstein  

mailto:aasted@profibermail.dk
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EFTERÅR 
 

 
 

Forleden aften viste himlen sig fra sin smukkeste side. 
Selv om vejret i virkeligheden ikke var noget at skrive hjem om, så formåede blæsten at 
skabe nogle fantastiske skyformationer, som solen kunne farve purpur og violet, og den 
legede med farvespillet lige til den forsvandt helt under horisonten. 
Men på denne årstid varer det jo så kort. På et kvarters tid var det hele overstået. 
_____________________________________________________________________ 

DIAMANTBRYLLUP 
 

Den 17. november 2011 har Musse og Niels Vad, 

Gammelbyvej 5, været gift i 60 år 

 

Grundejerforeningen ønsker rigtig hjertelig tillykke !!! 
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BESTYRELSEN 
Den 1. november meddelte Anette Knudsen at hun trak sig fra 

bestyrelsesarbejdet i Grundejerforeningen. 

Anettes post som næstformand overtages af Flemming Bøtker, som indtil nu 

har været suppleant til bestyrelsen. 

Vi takker Anette for det positive arbejde hun har lagt i det i den tid hun har 

deltaget i bestyrelsesarbejdet. 

BESTYRELSEN 1. november 2011 
 

 
FORMAND Niels Aasted        
  Gammelbyvej 27 
  6600 VEJEN 
  Tlf.: 75368161 
  Bil:  29620964 
  Email:  aasted@profibermail.dk  
 
NÆSTFORMAND Flemming Bøtker   
  Gammelbyvej 24 
  6600 VEJEN 
  Tlf: 75860507 
  Bil: 20376117 
  Email: botkergammelby@gmail.com     
 

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  
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SÅDAN ER EN RIGTIG SÆLGER 
 
En ung mand fra Texas kom ind i Los Angeles' største varehus og søgte en stilling som 
sælger:  
- Er det noget du har prøvet før? spurgte personalechefen.  
- Ork ja, i Texas var jeg supersælger.  
- Ok, du starter i morgen tidlig, og så kommer jeg ned til dig ved fyraftens tid, for at høre 
hvordan din dag er gået.  
 
Næste dag ved lukketid kom personalechefen ned og spurgte:  
- Nå, hvor mange ekspeditioner har du så haft i dag?  
- Jeg har haft én ekspedition.  
- Det var ikke mange. Vore ekspedienter har gerne 20 til 30 ekspeditioner om dagen. Hvor 
meget har du så solgt for?  
 
Dertil svarede den unge mand:   - 429.311 dollars. ! 
- Jamen, hvad har du dog solgt, siden det kan blive så stort et beløb?, spurgte 
personalechefen forbløffet.  
 
- Joh, først så solgte jeg kunden en lille fiskekrog og bagefter solgte jeg ham en stor 
fiskekrog, men da han ikke havde en fiskestang, solgte jeg ham en to-hånds kulfiberstang 
med hjul og line. Så spurgte jeg ham, hvor han ville fiske, og da han sagde, at han gerne 
ville ud på havet, så solgte jeg ham en stor speedbåd med to 180 hestes motorer, samt en 
trailer til at køre den på. 
Han mente godt nok ikke at hans Honda Civic kunne trække denne båd, så vi gik over i 
automobil-afdelingen. Han var lidt i tvivl om det skulle være en BMW, men så enedes vi om 
at en Mercedes 4-hjulstrækker var bedst til formålet.  
 
Personalechefen råbte begejstret:  
- Vil det sige, at en mand kom ind for at købe fiskekroge, og så solgte du ham både bil og 
båd?  
- Nej sådan var det slet ikke. 
Jeg havde været på toilettet, og  på tilbagevejen passerede jeg igennem afdelingen for 
personlig hygiejne, hvor kunden var i færd med at købe hygiejnebind til sin kone. 
Da jeg så det sagde jeg til ham, at når weekenden alligevel var ødelagt, så kunne han lige 
så godt tage ud og fiske!--  
 

 
 

HUMLESAMLING 
Fredag d. 9. december 2011, kl. 19.00 
Tema: Julebryg og Nisseøl, og lidt ost. 

Vel mødt hos: 
Søs og John, Gammelby Mosevej 16 
Tilmelding senest d. 3. december 2011 til John, 

 tlf. 22403747 eller jc@lite-flite.aero  

 

 

mailto:jc@lite-flite.aero

