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NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 

Sankt Hans Aften          
              Lørdag den 23. Juni 
 

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

   UDGAVE 56  – JUNI 2012 
 

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

Bålet er i år ikke så stort, fordi Lene og Niels 
har været nødt til at brænde noget af det af, 
for at give plads til at fræse deres nye 
græsplæne. 

Der vil blive gjort noget for at få bålet større, 
og det kan I læse om på side 2. 

Vi håber vejret er med os, selv om det jo i den 
seneste tid har været noget blandet 

Der vil være god varme på foreningens grill kl. 
18.30, så man kan stege sit medbragte stykke 
kød og andet godt, som man kunne tænke sig 
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. 

Bålet bliver tændt kl. 21. 

Vi glæder os til at se jer. 

 

 

INDHOLD: 
 

 

Forside:   Sct. Hans 
 
Side 2:     Jobbank 
               
Side 3:    Brakmark 
 
Side 4:    Fisketur 
                  
Side 5:    Tur til Jels  
                Storken 
 
Side 6:    Kræmmer-

marked                                
                 
Side 7:    Ny i byen 
                Flagning 
 
 
 
 
Redaktør: John 
Holstein 
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JOBBANK 
Raid for et større Sankt Hansbål 
Idet vi i forbindelse med anlæg af græsplæne har minimeret det kommende 
Sankt Hans bål, vil vi nu gerne have lidt ekstra fyld på. 

Vi vil derfor gerne invitere til jobbank lørdag d. 16. juni kl. 9, Gammelbyvej 21 

De gamle loftbrædder skal pilles ned fra loftet over kampestensladen, så de 
kan komme med på bålet. 

Vi forventer at være færdige omkring kl. 12, og serverer herefter frokost. 

De der har tid og lyst til at hjælpe til denne formiddag, er velkomne til at 
melde tilbage på 21398906 eller mail@gammelbygaard.com. 

Medbring gerne trillebør, koben og trappestiger for en sikkerheds skyld.  

NB: Det kommer formentlig til at støve ”kongfyrsteligt” – så er i advaret 

Mvh 

Lene og Niels 
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Brakmarken i Gammelby Ø 
 

Hvis nogen skulle være i tvivl, har vi nu,  efter 9½ års tilløb, endelig fået 
planet vores brakmark, sået græs og forventer at der indenfor få dage vil  
blive grønt.  

Som det kan ses på billedet kræver anlæg af græsplæne, på en gammel 
brakmark fyldt med brokker, store stærke maskiner. 

Men det er da utroligt, at resultatet kan blive som det er blevet. 

Flemming Andersen og hans folk har gjort et fantastisk stykke arbejde, og 
forventningerne til vores fodboldbane er nu helt i top –  

Vi er dog ikke klar som afløser, hvis Polen og Ukraine ikke skulle kunne klare 
den forestående EM-opgave. Grønsværen er ikke slidstærk nok før 2013.  

En kæmpe tak også til Aasted, som på eget initiativ sprang til og bl.a. hjalp 
med at samle sten i rigtig mange timer – fantastisk indsats – tak 

 

 

 
 
 
 



4 

 

  FISKE  KONKURRENCE 

Lørdag den 23. juni, afholder GAMMELBY GRUNDEJERFORENING en lille fiske 

konkurrence i 

GJERNDRUP FISKE SØ 
Afgang fra Gammelby kl. 9:00 i egne biler. Lad os lige finde ud af lidt samkøring. 

Jeg har 3 pladser i bilen. 

Fiskeriet begynder kl. 9:30.  Vi fisker i 3 timer til kl. 12:30 og regner med at være 

tilbage i Gammelby ved 13 tiden, i god tid til at gøre os klar til Sct.Hansfesten. 

Vi laver 2 hold:  Hold 1 op til 14 år 

  Hold 2 fra 15 år og opefter 

Præmie til den der fanger den største fisk på begge hold. 

Her er en rigtig god anledning til at få luftet dit fiskegrej, og samtidig få frisk luft i 

lungerne. 

Har du ikke nogen fiskestang, kan du låne en af os andre. 

Det koster kr. 100,- for 3 timer, som skal betales til fiskesøen.  

 

Tilmelding senest den 22. juni til John Holstein på tlf. 2240 3747 
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UDFLUGT TIL JELS 
 

Mål: Bag om Jels Vikingespil 
 
Tidspunkt:  Lørdag d. 16. juni kl. 15 kører vi i egne biler til Jels 
Mødested: Gammelbyvej 23 
            
Program: Rundvisning på hele vikingepladsen 

Vikingespillets historie, fortalt løbende 
 Valhal + lidt historie om hvordan den er bygget 

Backstage, med de forskellige huse i funktion og hvad de indeholder 
Staldene (forhåbentlig med dyr i) 
Vikingeskibet 
Overværelse af prøverne til årets vikingespil ”Valdemar i Viking” på 
friluftsscenen. 
Evt. medbragt kaffe/kage/øl i Ormegården, Valhal eller udsigtsterrassen + lidt 
sjove historier 

 Mulighed for at arrangere spisning eller kaffe på motel eller andet sted 
 
 Rundvisning ved Ib Paasch Nielsen, Gammelbyvej 23, 

som har været med i Jels Vikingespil i 36 år.  
 
Tilmelding: Til Ib på tlf. 51703765 eller ipn@mail.dk senest den 16. juni kl. 12.00 

 

HAR I HØRT: 
 
Nu hører man i radion, at et storkepar har fået unger i deres rede nær Tønder, og 
www.Storken.dk oplyser, at der netop er ringmærket 3 storkeunger på Sjælland. 
Men Gammelby området fik den 19. maj besøg i flere timer af en enkelt stork, som søgte 
føde på Jill og Flemming`s mark vest for Gammelbyvej 10.  
Storken havde god tid, den spankulerede der i flere timer , inden den lettede fra marken, 
og hvor den fløj hen , ved redaktionen ikke.  
Men den var her ! 
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KRÆMMERMARKED I GAMMELBY 
 

Bliv kræmmer for en dag 
 
Grundejerforeningen arrangerer kræmmermarked lørdag d. 1. september 2012 
på Aasteds mark på Gammelby Mosevej. 
 
Vi forestiller os, at standene stilles op om formiddagen. 
Kl. 12,00 er grundejerforeningen vært ved en selvsmurt håndmad. 
Kl. 13,00 starter markedet til ca. kl. 16-17,00 afhængigt af tilmeldinger. 
 
Vi slutter dagen med at tænde grillen og nyder den medbragte mad. 
 
Sælg ud af det du har i overskud.  Ryd op i skabe og skuffer sommeren over.  
Børnene kan sælge ud af gammelt legetøj. Ryd klædeskabet og sælg tøjet.  
Sælg de gamle gryder, bøger og billedet af faster Anna.  
Sælg haveplanter, potteplanterne, gulerødder, kartofler og rabarber. 
Sælg møblerne, bilen, campingvognen eller teltet.  
Kun fantasien sætter grænsen -  alt kan sælges. 
 
Kom med 1 til 1000 ting og få en hyggelig dag ud af det. 
 
Ønsker du en stand, vil vi gerne have en tilmelding inden 18. august, så vi ved hvor mange 
telte der skal stilles op i tilfælde af dårligt vejr. 
Kom evt. selv med telt eller pavillon.  
Standen er gratis for medlemmer af grundejerforeningen og for ikke medlemmer koster det 
25,00 kr. 
 
Grundejerforeningen sørger for annoncering m.m..  
 
Tilmelding til Gitte Kongehammer tlf. 23 65 25 27 eller Aasted 29 62 09 64 
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VELKOMMEN TIL BYEN 
 
Gammelby Grundejerforening byder velkommen til Martin og Sille, som er de nye ejere af 
Gammelbyvej 20, hvor de overtog huset pr. 1. maj i år. 
De nye ejere er ikke ubekendte med Gammelby, da Martin er opvokset i Gammelbyvej 16, 
og storebror  bor i nr. 14.  Så her er 3 på stribe. Velkommen til. 

 

FLAGNING 
 
Har I lagt mærke til at der er mange flagstænger i Gammelby, og at de bliver brugt flittigt. 
Dannebrog vejer meget ofte fra byens flagstænger, og det er en fryd at se. 
Men det kunne måske blive endnu festligere. 
 
Hvis I skal flage for at fejre en fødselsdag eller en anden glædelig begivenhed, kunne vi 
måske få flaget op på flere flagstænger på en gang. 
 
Som det tidligere er nævnt forsøger Grundejerforeningen at oprette en SMS-kæde i byen. 
Den kunne vi jo benytte til at fortælle om hvilken dag man vil flage, og så kunne vi andre 
træde til og få flere flag op i Gammelby den dag. 
 

Indtil videre er du velkommen til at SMS’e til Niels Aasted på 29 62 09 64 
 

 


