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NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 

 

JULETRÆ 
             

         I skrivende stund er det svært at tro 
på julesne, men første søndag i 
advent er allerede den 2. December, 
så glæd jer.  Om lidt er det jul. 

  
 

   UDGAVE 58  – NOVEMBER 2012 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Selv om de byger meteorologerne taler om, føles 
som dagsregn når vandet flyder i floder, og 
afløbene dårligt nok kan tage vandmasserne, så 
må vi må glæde os over at vi ikke oplever sådanne 
ekstreme orkaner som Sandy, der lige har hærget 
New York.  
Lad os også glædes over at majs-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 2. december 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:      Bybrønd 
    
Side 3       Bybrønd 
 
Side 4:      Humle 
 
Side 5:      Bowling 
 

Side 6:      Warwick 
                     Bryggeri  
 
 
 
 
 
 
 
 

Redaktør: John Holstein  

mailto:aasted@profibermail.dk
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INDVIELSE AF DEN GAMLE BYBRØND 

 

      
 

 
 
Fredag den 5. september var genopførelsen af bybrønden tilendebragt, og brønden skulle 
indvies med fynd og klem. 
Der var sendt invitationer ud til kl. 16, og folk var mødt talstærkt op på trods af det 
tvivlsomme vejr. 
10 minutter over 4 så det ud som om alle var kommet, så ceremonien kunne begynde.  
Det mente vejrguderne imidlertid også, så det begyndte at regne. Tydeligt at se på de 
gæster der havde været forudseende nok til at tage paraply med. 
Efter taler og lykønskninger var Grundejerforeningen vært ved et glas vin og en småkage, 
men på grund af regnvejret, trak selskabet ind i Aasteds værksted på den anden side af 
gaden. Da den sidste gæst havde forladt brønden, holdt det op med at regne. 
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I f

 
 
I forbindelse med den offentlige kloakering for 5 år siden, genopdagedes den gamle brønd, 
som i mange år havde levet en hensygnende tilværelse under et betondæksel, gemt væk 
under hækken ind til Lene og Sørens grund i nummer 18. 
Det var en speciel fornemmelse at konstatere at det var en original gammel 
kampestensbrønd, der efter al sandsynlighed havde været på stedet i mange generationer. 
Vi havde eksperter fra museet på Sønderskov ude for at se på sagerne. Desværre kunne 
de ikke datere den, men blot konstatere at det var en meget gammel brønd.  
På det gamle målebordsblad fra midten af 1800-tallet, ses det jo, at der dengang var et 
fællesareal, ”Forten”, på stykket af Gammelbyvej mellem brønden og T-krydset ved 
Mosevejen. Dette faktum leder jo til tanker om, at landsbyens beboere fra gammel tid har 
hentet vand i bybrønden. Om den har eksisteret så langt tilbage som i 1392, hvor 
landsbyen er nævnt i de offentlige papirer, kan vi jo desværre ikke konstatere. 
 
Efter at Grundejerforeningen blev enige med Lene og Søren om genopførelsen af brønden 
over jordniveau, blev Haveentreprenør Flemming Andersen bedt om at forestå opførelsen 
af kampestensbyggeriet. Hækken blev flyttet og jorden rappet af rundt om brønden. I 
mellemtiden fik vi nok at gøre med at samle kampesten til opførelsen, og i flere uger lå 
stenene til parade på det modsatte fortov, hvor Aasted omhyggeligt havde højtryksrenset 
hver eneste en. For ikke at risikere ulykker med personer som kunne falde i brønden, 
indmurede vi et stålgitter i jordniveau, inden de første sten blev lagt. Så  gik de i gang, og 
det var meget spændende at følge med i. Sten på sten blev muret i, og stille og roligt tog 
brønden form og blev højere. Ideen var at genskabe en fornemmelse af ”Gamle dage”, så 
hvad var mere naturligt end at placere 7 siddesten rundt om brønden.  
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Astrid og Niels Bøgedal havde velvilligt givet tilsagn om at donere de 7 sten, og disse blev 
specielt udvalgt fra deres stendepot. Samtidig med placeringen af de 7 sten blev byggeriet 
færdigt, og Niels Rossen kunne nu gå i gang med at lægge de mere end 4000 pigsten der 
pryder grunden udenom brønden. Det flotte resultat af den fælles indsats er en fryd for øjet 
for alle der dagligt passerer gennem byen. 
Som hjælp  til  financieringen  gav  Nordea Fonden  tilsagn om en donation på kr. 10.000,- 
 
Gammelby er med den genopførte kampestensbrønd blevet et flot klenodie rigere. 
 

       
 

       
 

 
 

HUMLESAMLING 
 

Fredag d. 30. november 2012, kl. 19.00 
 
Tema: Julebryg og Nisseøl,  

 
Vel mødt hos: 
Carina og Brian på Gammelbyvej 42 
 

Tilmelding senest d. 23. november. 
Carina  tlf.   6093 4569  ell.   carina_gubi@yahoo.dk 
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     BOWLING 

  

     I BRØRUP 
 

 

 
Så er der lagt op til en festlig aften, hvor vi kan dyste mod hinanden og 

bagefter hygge os med lidt mad 

Fredag den 16. november kl. 19 
 

har Grundejerforeningen reserveret bowlingbaner i Brørup fra kl. 19 
til kl. 20 
 
US Buffet inkl. 1 times bowling 
Barbecue spareribs, hotwings, barbecuemarineret kyllingebryst, coleslaw, friterede 

løgringe, halve ovnbagte kartofler, hash browns, krydrede bådkartofler, barbecue sauce, 

salatbar og flûtes 

Voksne kr. 189,- ved minimum 8 kuverter 

Børn mellem 3-12 år kr. 109,- 

 

Priserne gælder pr. kuvert ved minimum 4 pers. pr. bane og eksklusiv skoleje kr. 

15,- pr. par 

 

Vi kører til Brørup i vore egne biler, med afgang fra Gammelby kl. 
18.15 
 
Grib allerede nu telefonen og ring din tilmelding til Brian Olesen  på 
tlf. 53630799.  Tilmeldingen er bindende og vi skal have besked 
senest mandag den 12. november 
 
 
Vi håber det bliver en rigtig hyggelig aften           
med stor deltagelse. 

 

Bestyrelsen 
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BRYGGERI BESØG  

    
 17. november 2012 
 
Afgang fra Gammelby kl. 11.30 
 

Pris pr. person kr. 200,- 

 

Warwick Bryggeri i Varde.  
 

Lørdags-besøget starter kl. 13.  
Der er rundvisning i 2 timer  

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: 
Grundet afbud er der enkelte ledige pladser.  
Ring nu til Ib hvis du vil med 
Telefon  5170 3765  eller  ipn@mail.dk  
 

 

 

mailto:ipn@mail.dk
http://www.warwik.dk/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=4:olmesse&id=18:dsc03233&tmpl=component&Itemid=65

