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INVITATION
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GAMMELBY GRUNDEJERFORENING
genopførelsen af den gamle bybrønd
UDGAVE 57 – September 2012

INDHOLD:
Forside: Bybrønd
Side 2:

Loppemarked

Side 3:

Humletur

Side 4: Tak
Side 5:

Bestyrelsen

Side 6:

Øl-smagning

I forbindelse med indvielsen af bybrønden,
håber Grundejerforeningen at se så mange som
muligt.
Med hjælp fra Nordea Fonden er det lykkedes
Grundejerforeningen at genopføre den gamle
bybrønd helt i stil med den oprindelige del af
brønden der er under jordniveau.

Redaktør: John
Holstein

Kom og se den røde snor blive klippet over.
Vi glæder os til at se jer.

LOPPEMARKEDET i GAMMELBY
Vores notoriske loppemarked blev afholdt efter planen den 2. september på Gammelbyvej 19, i den
ene af Martin Madsens haller, som han velvilligt stillede til rådighed.
Der var stor tilslutning fra byens borgere og det lykkedes at stable ca. 10 boder på benene. Der var
endda udstillere ’udenbys’ fra!
Alle havde gjort meget ud af standene, og det var de mest utrolige ting man kunne erhverve for en slik
Alle var tilfredse med dagen. Ikke mindst fordi der blev ryddet ud i de hjemlige gemmer. Nogle
kræmmere solgte mere end andre, men alle var enige om, at det var en god dag.
Meget af handlen foregik internt,- nu havde man jo fået plads til noget andet derhjemme!
Alt i alt en god dag, som kunne gentages til næste år, hvis der er stemning for det.

VI SES TIL NÆSTE ÅR

BRYGGERI BESØG
17. november 2012
Afgang fra Gammelby kl. 11.30

Pris pr. person kr. 200,-

Denne gang skal vi til Warwick Bryggeri i Varde.
Ib har købt reservationer til et lørdags-besøg som starter kl. 13. Der er rundvisning i 2 timer hvor vi smager 6-7
forskellige øl. Heriblandt kan du vælge 3 øl som man kan tage med hjem.
Det bliver helt sikkert en rigtig spændende dag.
Vi har lejet en 20-personers bus som Finn Ljung gerne vil køre.
Der vil være gratis sandwich og skylle-øl i bussen
Skulle der være pladser ledige til Humlelaugets gæster, så er de naturligvis velkomne
Vi tager afsted lørdag den 17. november fra Gammelby kl. 11.30

VIGTIGT:
Seneste tilmelding til Ib fredag den 5. oktober
Telefon 5170 3765 eller ipn@mail.dk

ÅBNINGSRECEPTION ALTERNA-VET den 7. september 2012
TUSIND TAK for den store opbakning i forbindelse med min åbningsreception i Fredericia.
Selvom det er langt væk, var Gammelby rigt repræsenteret med både nuværende og tidligere beboere.
Mange tak for gaver, blomster og flasker. Jeg havde en fantastisk dag med over 100 gæster.
Mange gammelbo-hilsner
Gitte Kongshammer

www.alterna-vet.dk
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