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NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 

JULETRÆ  
              Søndag den 30. november 
 

Det har været den mest fantastiske sommer vi 
kan mindes. Varmerekorder i næsten alle 
måneder. Ikke så meget regn. Måske endda 
ikke nok, vil nogle landmænd sige.  Men nu 
skriver vi november, og snart er det jul. 

 
   UDGAVE 64 – November 2014 
 

 Det er tid at koge klejner og bage jødekager 
og vaniljekranse. 

Det er også tid at tænke på julegaver, og dem 
du ikke fik købt på sommerudsalget, må du 
nok hellere glemme. 

I Grundejerforeningen er vi så småt ved at 
komme i julestemning, og vi glæder os til  
den årlige juletradition i Gammelby 

Vi vil hygge os med juleglögg og æbleskiver 
hos Bodil og Niels Aasted,  Gammelbyvej 27,  

           søndag den 30. 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. november 

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.  

Vi glæder os til at se jer.    

 

 

INDHOLD: 
 

 

Forside:   Juletræet   
                  tændes 
 
Side 2:      Humle 
 
 
Side 3:      Velkommen 
                 Vejbelysning 
 
Side 4:        Portvin 
 
Side 5:        Fado 
 
Side 6: Fest 
 
Side 7: Bestyrelse 
 
 
 
 
Redaktør:  
John Holstein 
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J-DAG  2014 
Fredag d. 21. november kl. 19.30 

afholder Benno årets jule-ølsmagning.  

Benno bor på Vestervang 3 i Vejen.  

Tilmelding på 4020 7345, men send også  

lige Niels en besked på 6177 0517, så  

koordinerer han ”Taxa-kørsel” til/fra Vejen.  

 

Vi gi’r ik’ kørsel når man er ”snorens og dingel” ! 

 

www.humlelauget.dk 

Den nye hjemmeside er nu i luften.  

Se hvad der sker – hvem holder næste humlesamling?  

Hvilke øl har vi smagt hidtil? Inkl. galleri over alle øl. 

Søg på øltype, navn, bryggeri osv., som forberedelse til din næste 

humlesamling, eller af ren nysgerrighed . 

Download det opdaterede bedømmelsesskema og meget mere. 

 

 

 

 

 

 

NB: Der arbejdes fortsat på ”søster-siden” til Gammelby Grundejerforening. 

 

 

http://www.humlelauget.dk/
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NYE BEBOERE I GAMMELBY  
  
Gammelby Grundejerforening ønsker alle de nye indbyggere rigtig hjertelig 

velkomne : 
Anne Louise og Visti Qvist Nielsen med sønnerne Alexander og Nicolai på 

Gammelbyvej nr 65.  

Claus og Esben på Avnhøjvej 3 
Kim og Karina på Gammelbyvej 5 
 
 

NY VEJBELYSNING 

Det er ikke mere nødvendigt at have sin egen lommelygte med når man skal 

ned ad Gammelby Mosevej om natten. 

Integreret i Henriks flotte bøgehæk, har vi nu etableret 10 lamper, som er 
forsynet med føler, således at de tænder en efter en når man bevæger sig ned 

ad Mosevejen 

Vi håber det bliver til gavn og glæde for trafikanterne 
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SPÆNDENDE PORTVINSOPLEVELSE 

På en forlænget weekendtur til Lissabon besøgte Søs og jeg Portvinsinstituttet 

"Instituto do Vinho do Porto".  Institut - det lyder lidt kedeligt, men det er det 

bestemt ikke. Sæt dig mageligt til rette i de bløde sofaer og vælg mellem 

vinkortets mere end 300 mulige portvine. De har det hele, lige fra jævne 

portvine til rigtig gamle 40-50 årige portvine – hvide som røde – ruby som 

tawny - alt til rene butikspriser.  

 
Der er mulighed for at købe hele flasker med hjem, men stedet fungerer også 

som restaurant, men der er ingen som forsøger at sælge, hvis ikke du spørger 

om det. Der serveres ikke store retter, men lidt ost og skinke. Det var en dejlig 

oplevelse der gjorde, at vi måtte forbi en ekstra gang i den weekend.  

Serveringen var også en oplevelse: Et par ældre herrer med lange grove 

forklæder. To glas og den flaske vi bestilte fra vinlisten med hundreder af vine, 

blev præsenteret på en bakke. Den støvede flaske blev trukket op, og den fede 

portvin trak gardiner i glassene. Det skal opleves. Skål ! 

 

Et tip: vælg hver jeres portvin og smag hinandens. For et glas portvin i 

Lissabon er ikke et par sølle cl., men 9 cl. serveret i hvidvinsglas, så der er 

nok til begge.  

http://www.fdm-travel.dk/portugal/lissabon/
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Instituttet ligger i gaden med det mundrette navn Bairro Alto Rua de São 

Pedro de Alcântara nr. 45 og har åbent hverdage 14-23.  

Benyt en af Lissabons andre attraktioner: Den skæve sporvogn ’Elevador da 

Glória’, der kører fra Praça dos Restauradores op mod Bairro Alto, og du går 

direkte ind i portvinens hule, når du står af oppe for enden af den meget stejle 

gade og kigger til højre. Ingen reklamer, men kun en messingplade på væggen      

 

FADO MÅ MAN OPLEVE, NÅR MAN ALLIGEVEL BESØGER LISSABON 

 
Fado betyder skæbne og var oprindeligt de fattiges og udstødtes sang. Nogen mener endda de 
afrikanske slavers rytmiske sangstil har haft en indflydelse. Fado er knyttet til ordet 'saudade', som 
betyder noget i retning af 'sørgmodig hjemve' på portugisisk. Den største fado-sangerinde i nyere 
tid og måske den største nogensinde er Amália Rodrigues. Hun udviklede sin egen stil og var indtil 
sin død i 1999 én af de mest feterede portugisiske kunstnere. 

I Lissabon synges der fado i kvartererne Bairro Alto, Alfama, Castelo og Mouraria. Specielt de to 
førstnævnte er berømte indenfor Lissabon fado'en. Det forhindrer dog ikke turistorganisationen i 
Lissabon i også at have fado-sangere i den berømte Lissabon sporvogn nummer 28. - helt gratis. 
Fado'en synges dog fortsat mest på restauranter, hvor man derfor typisk betaler lidt mere for 
maden. 

Spørg på hotellet hvor de vil anbefale jer at gå hen for at opleve den bedste Fado. Rigtig god tur 

Søs og John 

http://www.portugalnyt.dk/content/lissabonbairroalto.aspx
http://www.portugalnyt.dk/content/lissabonalfama.aspx
http://www.portugalnyt.dk/content/lissaboncastelo.aspx
http://www.portugalnyt.dk/content/lissabon.aspx
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Overskuddet går til støtte for: 

Vejen Friskole,   Multihuset  eller  Læborg Forsamlingshus 

Du bestemmer selv hvem du vil støtte. 

Festen afholdes i Multihuset Læborg.  Aldersgrænse 18 år. 
Pris uden mad kr. 175,-.  Indgang fra kl 21 med Lyserødt armbånd. 
Pris med mad kr. 275,-.   Indgang fra kl. 18.30 med Grønt armbånd. 
 
Billetter kan købes hos Marianne Enemark, tlf 20781869, email marianne-e-jensen@hotmail.com 
 
 
 
 

mailto:marianne-e-jensen@hotmail.com
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GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 
 

BESTYRELSEN 2014 
 

 
FORMAND Niels Aasted        
  Gammelbyvej 27 
  Tlf.: 7536 8161 
  Bil:  2962 0964 
  Email:  aasted@profibermail.dk  
 
NÆSTFORMAND Henrik Ingo Hansen    
  Gammelby Mosevej 7 

  Bil: 20124641 
  Email: henrik_ingo_hansen@hotmail.com 

 

KASSERER                   Niels Rossen 
  Gammelbyvej 21   
  Bil: 6177 0517 
  Email:  mail@gammelbygaard.com 
 
 
SEKRETÆR John C. Holstein   
REDAKTØR Gammelby Mosevej 16   
  Bil:  2240 3747 
  Email: jc@lite-flite.aero 
 
TEKNISK  Brian Olesen    
KOORDINATOR Gammelbyvej 42 

Bil:  6155 0799 
Email: brian_olesen2002@yahoo.dk   
 
 

SUPPLEANT Gitte Kongshammer         
  Gammelbyvej 23 
  6600 VEJEN 
  Bil: 5083 1224 
  Email: gk@alterna-vet.dk  
 

 

SUPPLEANT Allan Andersen 
  Gammelbyvej 55 
  Bil: 20 45 62 58 
  Email: allangammelby@hotmail.com  
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