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NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 

 

JULETRÆ 
           Meteorologerne fortæller os jævnligt om global 

 opvarmning, og der må være noget om det. For 
14 dage siden var det næsten sommer, og her 
midt i november er det stadig 9-10 graders 
varme. Men lad dig ikke narre:  

 OM LIDT ER DET JUL 
  

   UDGAVE 61  – NOVEMBER 2013 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Det er tid at koge klejner og bage jødekager og 
vaniljekranse. 
Det er også tid at skjule de julegaver du allerede 
har købt, så de øvrige familiemedlemmer ikke kan 
finde dem. (Og så må vi jo håbe at du selv kan 
finde dem når de skal findes frem og puttes under 
juletræet.) 
 
I Grundejerforeningen er vi også ved at komme i 
julestemning, og vi glæder os 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 1. 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. 35 pr næse for voksne, (Børn gratis), spadserer vi hen på 
torvet, hvor juletræet tændes kl. 17, og vi synger et par 
julesange.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDHOLD: 
 

Forside:   Glögg og 
                  Juletræ 
 
Side 2:      Ege-stamme 
    
Side 3       Kastanjesyge 
 
Side 4:      Humle 
 
Side 4-7:  Læborg møde 
 

Side 8:      Stormen  
 
Side 9:      Petanque 
 
Side 10:    Gadelys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktør: John Holstein  

mailto:aasted@profibermail.dk
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Egetræsstamme fra 
Hedevigsminde 
 

I 2010 fik Henrik, på Gammelby Mosevej 7, 

fældet et af sine 2 store egetræer, som stod 

lidt nord for stuehuset. Det sidste egetræ af 

de to, står der endnu, men mistede dog en 

af sine kraftige grene i stormen fornylig. 

 

Egetræsstammen som blev fældet i 2010, 

har omkring 180 årringe, hvorfor alderen er 

tilsvarende. 

 

Udfra dette, må den være blevet 

plantet/sået omkring år 1830, eller ca. 80 år 

før vores stuehus blev opført.    

H.C. Andersen var dengang omkring 25 år 

gammel.  

 

Tilbage til nutiden: 

Vi har købt stammen af Henrik og fået en 

skovbrugsskole i Lunderskov til at 

forarbejde den.  

Udbyttet af stammen, som er knap 6 mtr i 

længden, blev.: 

 

-3 planker til bordplader på knap 8 cm i 

tykkelsen og ca. 80 cm. I bredden, 

 

-4 planker til bænke på ca. 5 cm i tykkelsen 

og optil 70 cm i bredden – disse flækkes på 

midten, og de 6 bedste planker bruges til 

bænke. 

 

Planen er at stammen nu skal ligge og tørre 

i nogle år. Herefter skal overfladen slibes og 

olieres, for at kunne bruges som bord- og 

bænksæt i kampestensladen. 

 

Vi håber at vi får dem placeret det rette  

sted første gang, da de er 

usandsynlig tunge at flytte på. 

 

Lene & Niels 

Gammelbyvej 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Egetræsstammen færdig opskåret, og med 

”tørrepinde” imellem hver planke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Plankerne har et rigtig flot ”spil”. 
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Kastanjesyge 
Af Niels Aasted.  
 

 

Træer er flotte og nyttige, men sygdom kan få dem til at gå i forfald. 
 

Elmesygen tog mange træer med sig, og nu viser det sig også, at rigtig mange 
kastanjetræer vil bukke under for kastanjesyge. 

 
Tidlig i foråret 1999 plantede Gammelby Grundejerforening kastanjetræer hele 

vejen ned langs Gammelby Mosevej. Alle disse har også igennem de sidste par år 
vist tegn på sygdom, som tydeligst ses som sprækket bark og løbende saft. 

Efter aftale med Skovfoged Jens Venø Kjellerup, er alle træerne nu skiftet ud med 

en flot bøgehæk og 20 store flotte lindetræer. Omkostningerne er afholdt af de 
respektive lodsejere. 

 
De som har gået tur ned af Mosevejen, har nok bemærket at der ligge nogle kabler i 

rabatten ind til bøgehækken. Det er meningen at der skal opsættes et antal lave 
pæle med lys og sensorer på, således at lyset tænder en ad gangen efterhånden 

som man bevæger sig ned ad vejen i mørke. 
 

På Lene og Sørens areal bag by-brønden stod der ligeledes en del kastanjetræer. De 
er nu også fældet, og skal bruges som brænde når det er tørt. 

 
Naturens luner må vi acceptere, sådan er det. Så hvis I har kastanjetræer, bør I lige 

være opmærksomme på, om de er i orden eller de er sygdomsramte. 
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HUMLESAMLING 
 

Fredag d. 6. december 2013, kl. 19.00 
 
Tema: Julebryg og Nisseøl,  

 
Vel mødt hos: 
Søs og John, Gammelbyvej Mosevej 16 
 

Tilmelding senest d. 23. november til John 
2240 3747 eller jc@lite-flite.aero 

 
_________________________________________________________ 

 

      
Dialogmøde mll. Læborg Lokalråd og Læborg Sogns foreninger. 
Mødet blev afholdt d. 31.10.2013 i klubhuset. 
 

Tilstede: Læborg Lokalråd, Hundsbæk Plantage, Familie og samfund, 
Gammelby Grundejerforening, KFUM spejderne, LGU, Menighedsrådet, 

Multihuset, Forsamlingshuset, grundejerforeningen Læborggård, Læborg 
vandværk. 

Fraværende: Vejen Friskole 

 
Pkt. 1 – kort oplæg fra foreningerne. 

 
Lokalrådet 

Formand Ib Ravn fortæller at lokalrådet har fokus på øget bosætning i Læborg for at 
skabe udvikling istedet for afvikling. Derfor arbejdes der på en ny udstykning i den 

nordlige ende af byen bagved Friskolens baner. Der er givet tilsagn fra Lodsejer 
som gerne vil sælge grunden til kommunen. 

Lokalrådet ønsker at arbejde for øget adgang til Hundsbæk Plantage og naturen 
omkring Læborg. 

En af grundene til at folk vælger at flytte til Læborg er jo netop at man gerne vil 
nyde at færdes i naturen. 

Lokalrådet ønsker også stadig at have fokus på trafikforbedringer. Og man glæder 
sig over alle de gode tiltag som allerede er udført.  

  

 
Hundsbæk Plantage 

Der er blevet arbejdet med kommunen omkring etablering af en afmærket MTB 
bane i skoven. 

Dette projekt er blevet udskudt til 2014, da man har etableret en bane i Vejen i 
2013. 

Der vil muligvis også blive åbnet op for ridning i skoven mod betaling. 
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Det hele drejer sig om kroner og øre og interessekonflikter mellem skovens brugere 

og betalende jægere. 

Thomas Hansen understreger at der er vilje til at åbne mere op for skoven 
fremover. Men at der har været et stort problem med MTB ryttere som kommer 

udenbys fra i store grupper og udviser fuldstændig hensynsløs kørsel rundt i hele 
plantagen.   

 
 

Familie og Samfund 
Sanne Ravn fortæller at det er en stor udfordring at holde fast i medlemmerne i 

Familie og Samfund. 
Der er p.t. 62 medlemmer. 

Familie og Samfund afholder forskellige arrangementer henover året, f.eks. foredrag 
og udflugter. 

 
 

Gammelby  Grundejerforening 

Grundejerforeningen omfatter ca. 50 husstande. 
Man har i 2013 fået bevilget kr. 10.500,- til forskønnelse af byens indgangspartier. 

Et projekt med en gammel brønd er blevet flot etableret i byen. 
Man har hvert år nogle faste arrangementer f.eks. Skt. Hans og juletræstænding. 

Nyhedsbrev udsendes af og til. 
Nye tilflyttere modtager en buket blomster af Grundejerforeningen. 

 
 

KFUM Spejderne 
Flemming Bøttger fortæller at spejderne har taget deres nye pavillon i brug, man 

har nu dobbelt så mange m2 under tag. Der er ca. 40 medlemmer. Lige nu har man 
de ledere man behøver. 

Det er normalt en evig kamp at skaffe ledere. Forældreopbakningen er for ringe. 
Spejderne kører en ”skrotindsamling” dette er en udmærket indtægtskilde. 

Spejderne har et rigtig godt samarbejde med menighedsrådet om bl.a. den årlige 

grundlovsfest. 
 

 
LGU – Læborg Gymnastik - og Ungdomsforening. 

Finn Nielsen fortæller at man har meget fokus på at give medlemmerne de bedste 
oplevelser. 

Desuden har man fokus på at skaffe flere indtægter til foreningen og minimere 
omkostningerne. 

LGU kan ikke konkurrere med Vejen Idrætscenter og det er svært at skaffe nye 
medlemmer udefra. 

Ved at indføre nye aktiviteter kan man nemt komme til at konkurrere med sig selv. 
Man har forsøgt med 

Zumba, badminton og cykling m.m. Desuden havde man et ”Hoppe arrangement” i 
efterårsferien. 

Man arbejder på at tilbyde ”senioridræt” i dagtimerne i 2014/15. Hertil kan søges 

penge fra DGI. 
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Menighedsrådet 

Lene Nielsen fortæller at menighedsrådet for nylig har afholdt en Temadag/ 

Visionsdag med fokus på kirkelige aktiviteter. 
Udfordringerne er at styrke sogne bevidstheden (vores kirke).  

Lave gudstjenester der er spændende for alle aldersgrupper. 
Børnefamilier skal have ekstra opmærksomhed. 

Man har et godt samarbejde med sognets øvrige foreninger på tværs. 
Menighedsrådet består i dag af visionære medlemmer der alle i øvrigt er på 

arbejdsmarkedet. 
Af nye projekter nævnes etablering af parkeringspladser langs med kirke diget, 

dette er en lang proces. 
Ebbe Hansen opfordrer menighedsrådet til at lave flere kulturelle arrangementer. 

Såsom koncerter og foredrag i samarbejde med de andre foreninger. 
 

Multihuset 
HC Hansen fortæller at Multihusets regnskab ser fornuftigt ud.  Man har meget 

fokus på driften af Multihuset. Man har haft flere henvendelser udenbys fra 

angående leje af lokaler. 
Man har god belægning på hverdage. 

Der vil snart komme bander med reklamer. Multihuset er næsten helt færdigt. 
Bestyrelsen har behov for at sunde sig lidt. Men man drømmer om en 

sammenbygning ud i fremtiden. 
Der har været fornemt besøg af minister for by, bolig og landdistrikter Carsten 

Hansen i anledning af udgivelse af en ny E-bog. Her har man fået øje på Læborg 
som en landsby der går mod strømmen. 

Der sælges stadig huse i Læborg. 
Man har et fint samarbejde med Forsamlingshuset og går ikke hinanden i bedene. 

 
Forsamlingshuset 

Bent Madsen fortæller at man har fokus på vedligehold af forsamlingshuset. 
Økonomien er ikke så god, det kniber lidt med udlejninger. 

Af nye initiativer nævnes at man gerne vil spare på varmeudgifterne ved at opsætte 

klimaanlæg. 
Det er der bare ikke penge til, der findes en pulje man ansøge om men her kan kun 

få penge nok til 1 stk. klimaanlæg og der skal bruges 4 stk.  
Bestyrelsen for forsamlingshuset er meget glade for samarbejdet med 

menighedsrådet. 
 

Læborggård 
Orla Hansen fortæller at man har nedlagt legepladsen efter at der var krav fra 

kommunen om vedligeholdelse L egepladsen blev sjældent brugt. Området bliver 
lavet til en lille park. 

Man har renoveret stien fra Læborggård  til busholdepladsen ved Friskolen. 
Thomas forespørger om man ikke kan oprense og forskønne området ved 

branddammen. 
 

Læborg Vandværk 

Niels Aasted fortæller at økonomien kører fint.  
Man har ca. 210-215 forbrugere. 
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Der kommer løbende nye myndighedskrav. 

Der er 28 vandværker i Vejen Kommune. 

 
 

Pkt. 2 – Ideer til fælles projekter i sognet. 
Liv og Land – Landdistriktspuljen kan yde tilskud til forsøgsprojekter. Puljen kan 

søges af foreninger og enkeltpersoner til fremme af turisme og sundhed. 
Ansøgningsfrist d. 13.12.2013. 

Alle foreninger opfordres til at bruge lokalrådet. Lokalrådet har et årligt dialogmøde 
med kommunen. 

Lokalrådet arbejder hårdt på at få kommunale byggegrunde i Læborg, det anses for 
at være en kommunal forpligtigelse at der er byggegrunde til rådighed. Eller kan der 

ikke skabes øget bosætning og vækst. 
Ebbe opfordrer alle til at deltage i de kommende vælgermøder og her forsøge at 

påvirke politikerne. 
I øjeblikket er der en privat udstykning godkendt af kommunen. Denne udstykning 

spærrer vejen for nye kommunale byggegrunde. Dette er meget beklageligt. 

Thomas Hansen spørger til nedrivning af kartoffelkoge huset. Lokalrådet har forsøgt 
at påvirke ejeren, men han ønsker desværre ikke at få det revet ned. Bygningen 

skæmmer byen. 
Der er tanker omkring et meget langvarigt EU-projekt at Gammelby Mose skal 

ændres til Højmose. 
 

 
Pkt. 3 – Læborg Kalenderens fremtid. 

På generalforsamlingen i juni var der stor opbakning til Læborg Kalenderen. Men 
desværre går næsten alle 

Lokalrådets penge til kalenderen og hjemmesiden. Lokalrådet vil også gerne have 
mulighed for at lave andre ting f.eks. kalde folk ind til et Borgermøde hvor man 

f.eks. kan invitere en foredragsholder. 
Vi er enige om at kalenderen godt kan have dobbelt så mange sponsorer i 2015. 

Alle er velkomne til at sende deres flotte billeder fra Læborg og omegn til Kris og 

meget gerne på en USB. 
Kris Vetter vil undersøge om ikke hjemmesiden www.laeborg.dk kan linke til 

Facebook gruppen ”Læborg” 
Således at man hurtigt og effektivt kan kommunikere nyheder og arrangementer i 

Læborg ud til så mange som muligt. Nyhedsstrømmen bevæger sig i dag meget 
hurtigt på de sociale medier. 

 
 

Pkt. 4 – Evt. 
Alle er enige om at det er positivt og nødvendigt med et dialogmøde. 

Finn Nielsen opfordrer Lokalrådet til at lave en sammenhængende plan for 
fremtiden for at skabe overblik. 

Ib foreslår at man finder en person til være en såkaldt ”velkomstkomité” for nye 
tilflyttere. 

 

Referent: Annette J. Pedersen 

 

http://www.laeborg.dk/
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Blåvand melder storm! 
 
Af Niels Aasted 
 
 

Overskriften er titlen på en ældre dansk familiefilm, men kunne også bruges her i 
området mandag d. 27. oktober, hvor vi så naturen fra dens grovere side. 

Det kunne man konstatere efterfølgende mange steder i omegnen 
 

Familien Snor mistede deres drivhus, som valgte at rejse 50 m mod øst og derefter 

ikke var meget bevendt mere.  
 

Staldbygningen på ”Hedevigsminde” skal have rettet op på tagsten og rygningssten 
Majsmarkerne gik heller ikke ram forbi.  

 
På Gammelbyvej 4, her blev 2 store piletræer offer for vinden den mandag. 

 
Den største pil har en omkreds på 193 cm, så hel ny var den vel næppe. 

 

 
 
 

 
 

Men trods alt, er denne storm kun halv så kraftig som den tyfon, der for en uges tid 
siden ramte Fillipinerne og Vietnam og de  mange øer derude. De er noget hårdere 

ramt de stakkels mennester derude. 

 
 

 
 

 

http://www.google.dk/imgres?start=102&hl=da&biw=1053&bih=743&tbm=isch&tbnid=hjzpxGKzWnZWPM:&imgrefurl=http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Esbjerg/2013/10/28/091242.htm&docid=9ik9E1t6kDABcM&imgurl=http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/69E497F9-D3EC-4D6A-AA3D-BB2AAFAEC4D9/5565236/35ecb8a713a84f8e923f2065371a1538_v%25C3%25A6ltet_tr%25C3%25A6_2.JPG&w=620&h=349&ei=gI2HUseWJuaV4wSmu4FI&zoom=1&ved=1t:3588,r:5,s:100,i:21&iact=rc&page=8&tbnh=168&tbnw=279&ndsp=15&tx=194.3333740234375&ty=136.33334350585937
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PETANQUE 
 

Af Niels Aasted.  
 
Dette franske kuglespil udøves flittigt her i sognet, også blandt Gammelbys borgere. 
 

Søren Dam og John Jakobsen er blandt de 7 spillere i Læborg sogn, som danner 

hold i den disciplin der hedder ”4 mands hold."   
Her spillede de sig til titlen som regionsmestre og fortsatte derefter til DM hvor de 

ved et stort stævne i nærheden af Helsingør spillede sig til tops, og erobrede titlen 

som  Danske Mestre.  

 

Så herfra skal der lyde et stort tillykke !!! 
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Ny gadebelysning i Gammelby 
 

Det er i oktober måned i udvalget for teknik og miljø i Vejen Kommune, vedtaget at udskifte 

gadebelysningen i 19 landsbysamfund, heriblandt Gammelby. Udskiftningen bliver til 

energibesparende LED-belysning, og vil i de nævnte landsbyer, efter planen, blive udskiftet senest 

ultimo marts 2014. Se referat gengivet fra www.vejenkom.dk 

 

  

 

 

 

De gældende tænd- og sluktider for gadelys i Vejen kommune har hidtil været sådan at hver anden 

gadelys bliver slukket kl. 21. Naturligvis har det ikke altid været de ”rigtige” lys der så er tændt efter 

kl. 21, men dette problem skulle med udskiftningen blive elimineret fordi Vejen Kommune - Vej, park 

og forsyning skriver omkring gadebelysningen: 

 

I områder med nye LED-armaturer forbliver alle lamper tændt om natten.  

Her dæmpes alle lamper med 50% om natten.  

 

Dette må betyde at vi i Gammelby, når vores gadebelysning indenfor de næste måneder bliver 

udskiftet, vil være tændt hele natten. 


