NYHEDSBREVET
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING

Sankt Hans Aften
Tirsdag den 23. Juni
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING
indbyder vore medlemmer til at deltage i
en hyggelig aften, hvor vi, som sidste år,
griller vores medbragte bøffer.
UDGAVE 66 – JUNI 2015
Igen i år foregår det bag kampestensstalden
på Gammelbygård, Gammelbyvej nr. 21, med
pragtfuld udsigt over mosen.
Bålet ligger på den faste gamle plads, midt i
Lene og Niels' flotte græsplæne.
Der vil kun blive tændt bål
hvis vinden er fra vest, og
dermed ikke er til fare for
Gitte og Ibs dejlige træhus.
Foreningens store grill-tønder vil være varme
kl. 18.30, så man kan stege et stykke kød eller
andet godt, som man kunne tænke sig at
spise i hyggeligt selskab.
Man kan medbringe sine egne drikkevarer,
men der vil også være doneret en stor flaske
rødvin i vippetrug, hvis man skulle mangle.
Som sidste år, vil desserten bestå i islagkage,
også venligt doneret af værtsparret.
Medbring det gode humør
Vi glæder os til at være sammen.
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Affaldsindsamling 2015
Affaldsindsamlingen 2015, blev afholdt i samarbejde med Læborg Lokalråd, og
blev en fin succes.
Der blev samlet rigtig – rigtig mange sække affald, på et imponerende antal
km rabat/grøfter. En meget stor del af Læborg sogns veje blev ”ribbet” for
affald af de ca. 45 frivillige som var mødt op på dagen.
Start kl. 9.00 var fra multihuset, med rundstykker og en lille en (eller to).
Kl. 9.30 startede indsamlingen, og omkring middagstid var det slut, hvor
belønningen var grillpølser og en kold øl eller vand.
Dejligt at vi kan laves en fælles indsats for at rydde om i sognet, og vi håber
på en tilsvarende succes til næste år –
Dato for 2016 (som også bliver i samarbejde med lokalrådet) følger senere.
Det ligger dog fast, at vi afholder vores indsamling tidligere end den af
naturfredningsforeningen fastsatte dato, da vores erfaring er at græsset i
rabatter og grøfter medio april er så langt at det bliver for besværligt at bjerge
affaldet.

Tusind tak til alle for den fine indsats 
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Humlesamling
Næste humlesamling bliver hos Søs og John, Gl.by Mosevej 16.
Fredag d. 12. juni kl. 19.30
Smagningens emne bliver Tysk Mönchshof Bier
HUMLE
Husk tilmelding til John på tlf: 22403747 senest den 10. juni
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BYFEST I GAMMELBY
Lørdag den 29. august kl 14
Festudvalget har bestemt at gentage succesen fra sidste år, så der
vil være masser af aktiviteter for både store og små legebørn.
Kom og vær med til
 Petangue
 Fodbold
 - og andre sjove ting.

Vi begynder med et ”opgaveløb” i byen, og i år vil der være en
opdateret facitliste.
Når vi har moret os hele eftermiddagen, slutter vi af med helstegt
pattegris, der har stået og hygget sig i den store grill på
Gammelbyvej nr. 21
Mon ikke vi kan more os med lidt fodbold derefter ?
Det er gratis at deltage, og drikkevarer kan købes til rimelige
priser.
Af hensyn til pattegrisens størrelse vil det være praktisk at vi ved
hvor mange der kommer

GLÆD JER TIL DENNE BYFEST
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Jobbanken i Gammelby Grundejerforening
Der findes mange i Gammelby og omegn, som har eller har haft større opgaver
på eller omkring deres hus eller ejendom. Nogle opgaver er så store, så man
”aldrig bliver færdig” om man selv står med det, eller blot hyggeligere om man
er flere til det.
Derfor kan du som medlem af grundejerforeningen opslå et projekt i
nyhedsbrevet eller via den SMS-kæde som vi er ved at stable på benene.
Dine naboer kan så tilmelde sig og dermed tilbyde hjælp til dit projekt.
Det eneste du skal gøre er at finde ud af hvad der skal laves
, finde en
dato og tidspunkt, samt sørge for forplejning på dagen.
Indtil videre har jobbanken ydet hjælp til:
-

grave jord ud af et værkstedsrum
Rydde op i en have inden en større fødselsdagsfest
Køre til og lægge betonfliser i en indkørsel og terrasse Brække (meget) gamle (og støvede) loftsbrædder ned

Et jobbanks arrangement kunne måske også være at brække et gammelt
køkken ned, grave en gammel olietank fri, eller noget helt syvende.
Kontakt bestyrelsen, som gerne annoncerer dit projekt.

Et herligt tilbageblik på bankens første ”jobfest” i
2005:
d. 9. april 2005 – blev Gammelbyvej 21 ”besat” af en gruppe yderst flittige
naboer, som hjalp med at rydde et gammelt halmloft for løs halm, mejsle
gamle staldvinduer ud af del af en udbygning. Feje omkring kampestensladen,
og faktisk også vælte murene fra den før omtalte udbygning.
Alt dette var begyndelsen til den gavl, og garage, hvor der siden er blevet
dækket op til fællesgrill på Sankt Hans aften.
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Udlejningsmateriel
fra GAMMELBY GRUNDEJERFORENING,
Følgende kan lejes af foreningens medlemmer
48 m2 FESTTELT MED BORDE OG STOLE
Prisen er incl. Bundramme og sider med vinduer,
samt gavle med lynlås-dør.
6 Borde og 50 stole med hynder medfølger også.
Inkl. udførlig opstillingsvejledning.
Pris for en weekend kr. 500,-

50 STOLE MED HYNDER

Stolene er hvide plast-stole med armlæn
Pris for en weekend: kr. 100,-

6 BORDE

Bordene er fremstillet i krydsfiner med klapben.
Der er plads til 8-10 personer ved hvert bord
Pris for en weekend: kr. 100,-

SØLVBRYLLUPS STATIV

Stativ til pyntning af æresport.
Justérbart i højden.
Under pyntning, kan stativet ligge på
specielle bukke.
Udlånet er gratis for foreningens medlemmer.

TROMLEGRILL.

200 l olietromle, gennemskåret,
med grillriste i begge halvdele.
Der medfølger 2 stativer,
så de kan anvendes hver for sig.
Prisen er inkl. 2 grillstartere,
men uden sand til bunden
Pris for en weekend kr. 100,-

Priserne er baseret på at du selv henter, bringer og at du selv rengører
materiellet efter brug.
Går der noget i stykker, er lejeren/låneren erstatningsansvarlig.
Depotadresse: Gammelbyvej 21
Når du vil leje: mail, SMS eller ring til Niels Rossen på:
mail@gammelbygaard.com, eller 6177 0517
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Humlelauget 2015
Den. 25. juni er det 11 år siden Humlelauget havde sin første ølsmagning.
Siden er det blevet til 46 humlesamlinger, og 235 forskellige øl er smagt i det
regi.
Så derfor bliver kalenderåret 2015, året hvor vi smager øl nr. 250 (forskellige
vel og mærke) Det kan sagtens gå hen og blive året, hvor vi arrangerer
humlesamling nr. 50
Bestyrelsen modtager med glæde forslag eller ideer, eller for den sags skyld
nye medlemmer 
Find flere oplysninger på vores hjemmeside www.humlelauget.dk.
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