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NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 

Bowlingaften          
             Fredag den 30. oktober 
 

             GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 
indbyder vore medlemmer til at deltage i 
en hyggelig aften, hvor vi bowler en time 
og spiser i Søgaards bowling restaurant.  

   UDGAVE 67 – OKTOBER 2015 
Vi mødes i Brørup fredag den 30. oktober kl. 17.45 
og bowler fra 18 til 19.  

         

 
 

 
 
 

Efter en times bowling mødes vi i restauranten ved                              
siden af banerne og nyder den varme buffet. 

Grundejerforeningen har sat prisen til kr. 100,- pr. 

person for bowling og mad.  
For børn under 12 år er deltagelsen gratis.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

VIGTIGT: Tilmelding til Brian senest den 20. 

   Mobil: 53630799 

 

INDHOLD: 
 

 

Forside:   Bowling 
 
Side 2:      Humle-      
 samling  
 
Side 3:      Juletræ 
                  Byfest 
 
Side 4:      Fødselsdag 
 
Side 5+6:  Singapore 
 
 
 
 
Redaktør: John 
Holstein 
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Humlesamling nr.   JUBILÆUM !!!    

 

 

 

Fredag 23. oktober kl.19.30 - hos Lene og Niels 

Temaet er: øltypen Dubbel/Bruin,                     

med overvægt af belgiske øl. 

Desuden har vi en special ”produceret” 

jubilæums(skylle)øl. 

Efter smagningen serveres lidt spiseligt. 

Tilmelding via:  

mail@gammelbygaard.com  

SMS: 21398906 

  Gammelby Humlelaug  

Er man ikke medlem kan man naturligvis melde sig ind, 

eller blot melde sig til som gæst for 250 kr.  

(Pris for  medlemmer er 200 kr) 

 

Humlelauget facts:       

49 samlinger på 136 måneder, og totalt 483 deltagere.   

10 personer har deltaget i 20 samlinger eller flere. Der er 

smagt flere end 250 forskellige øl fra 23 forskellige lande. 

 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://college.monster.com/nfs/college/attachment_images/0031/4813/crop380w_50_1__crop380w.jpg?1373577977&imgrefurl=http://college.monster.com/news/articles/2244-where-50-celebrities-went-to-college&h=250&w=380&tbnid=qQVf5l2o7g5ERM:&docid=7Qonoioy4oYDHM&ei=9TYYVuOgKoWdsgGXxYioBw&tbm=isch&ved=0CDEQMygTMBNqFQoTCKPv-eSvtsgCFYWOLAodlyICdQ
http://www.google.dk/imgres?imgurl=https://www.colourbox.dk/preview/2153952-abstract-vector-color-map-of-belgium-country-coloured-by-national-flag.jpg&imgrefurl=https://www.colourbox.dk/vektor/abstract-vektor-farve-kort-over-belgien-land-farvet-af-nationale-flag-vektor-2153952&h=800&w=735&tbnid=ZBSgcqAMsxHWeM:&docid=0hNvJwHQjPExFM&ei=jzoYVu3vDIqqsgHjg4b4CA&tbm=isch&ved=0CFYQMygcMBxqFQoTCK3zrpyztsgCFQqVLAod44EBjw
mailto:mail@gammelbygaard.com
https://www.google.dk/search?biw=1366&bih=673&tbm=isch&q=facebook+logo&revid=263007156&sa=X&ved=0CCAQ1QJqFQoTCOLbl4W8tsgCFcwKLAodxVMMdQ
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JULETRÆSTÆNDING 
 Første søndag i Advent er i år søndag den 29. november. 
 
Og i Grundejerforeningen glæder vi os til den årlige juletradition i Gammelby 
 
Vi vil hygge os med juleglögg og æbleskiver  
hos Bodil og Niels Aasted               
Gammelbyvej 27, kl. 15. 

 
Når vi har fået varmen af æbleskiverne og den  
gode glögg, spadserer vi hen på torvet, hvor  
juletræet tændes kl. 17, og vi synger et par  
julesange.  
 
I år vil deltagelsen i æbleskivearrangementet  
være gratis. 
 
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. 

 

BYFESTEN den 29. august blev en succes. 
 
Turen rundt i byen blev gennemført af mange  
børn og voksne, og der blev gået til de indlagte 
spørgsmål og opgaver med krum hals. 
 
Der blev spillet petanque, skudt med luftgevær, 
spillet fodbold og svaret på quizz spørgsmål,  
inden man nåede i mål til den grillstegte pattegris. 
 
Under John Jakobsens kyndige hånd havde grisen 
 roteret over en sagte ild det meste af dagen, og resultatet var fabelagtigt. 
”Lækkert mørt og velsmagende” var dommen fra deltagerne. 
 

GO’ FEST !!! 

 

 

mailto:aasted@profibermail.dk
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SINGAPORE er et dejligt sted, som for de fleste fra vore breddegrader, blot er et stop på vejen til 

eksotiske mål som Polynesien, Australien og New Zealand. Ja, nogle kommer end ikke ud af flyet mens det 

tanker. 

Det er afgjort en fejl, ikke at blive et par dage, og nyde dette sammensatte øsamfund, og suge alle 

sanseindtrykkene til sig 

Mens jeg var her denne gang, var der valg til parlamentet,             
samtidig med at Singapore fejrede sin 50 års selvstændighed.  
En meget vigtig begivenhed, der blev fejret med pomp og pragt. 
Premierminister Lee Hsien Loong, der har siddet på denne post 
 siden 1990, hvor han tog over fra sin far, kunne bryste sig af at  
hans parti, Peoples Action Party, PAP, fik 69,9 % af alle stemmer.  
 
I all gader var der farvestrålende papirlamper med teksten SG 50.  
I de etniske bydele China Town og Little India, var der endnu mere  
glimmer end der plejer at være. 
 
Singapore har været igennem en meget omtumlet tilværelse. Som sydspidsen af den Malaysiske halvø, var 
øen en del af Malaya, som det hed dengang. I 1300-tallet fik øen sit navn af prins Sang Nila Utama fra 
Sumatra, der mente at have set en løve dér, og kaldte stedet for SINGA (løve) PURA (by). 
 
I 1819 gjorde Sir Stamford Raffles øen til en vigtig Britisk handelsstation, der medførte stor aktivitet og lokal 
velstand. Det udløste en dramatisk stigning i befolkningstallet, der i 1900 havde 200.000 indbyggere. De 
fleste var udvandrede kinesere, der som bekendt er dygtige handelsfolk.  
 
Under Anden Verdenskrig trængte Japanske styrker ned gennem den Malaysiske halvø, og til stor 
forbavselse for verdenssamfundet, overgav det Britiske kolonistyre sig til Japanerne.  
Den hårdhændede Japanske besættelse varede frem til august 1945, hvor Englænderne igen tog Singapore 
i besiddelse. 
I 1959 opnåede Singapore internt selvstyre, og gik i 1963 med i den Malaysiske føderation.  
To år senere blev Singapore ekskluderet af føderationen, og stod nu på egne ben med premierminister Lee 
Kuan Yew ved roret. Mr. Lee styrede østaten med hård hånd, og trods kritik fra omverdenen, havde han 
dygtighed nok til at klare skærene, og øge velstand og uddannelsesstandard. Dette blev bl.a. gjort ved et 
stramt kontrolprogram for at holde fødselstallet nede.  
Da Mr. Lees søn tog over i 1990 blev de stramme regler løsnet en smule, og i de senere år er befolkningen 
ligefrem blevet spurgt om deres mening. Dette har dog ingenlunde givet den politiske opposition magt til at 
ændre særlig meget. 
 
Østaten, kun 135 km nord for ækvator, består af ca. 60 øer, hvor hovedøen  
med byen Singapore, kun er en anelse større end Bornholm. Her bor godt  
5 millioner mennesker, hvoraf de 70% er kinesere, 15% malayer, 7% indere  
og resten en blanding fra hele verden. Og de er alle i arbejde.  
Der er stort set ingen arbejdsløshed. 
Selv om Engelsk er det officielle hovedsprog, skal man dog virkelig spidse  
ørerne. Asiaterne har en tendens til at lade være med at udtale endelserne  
på ordene. Vigtige endelser vil jeg sige.  
 
En sætning som: Stå i kø her til linje 8 og 9 = Please que here for line number eight and nine, vil på 
”Singlish” lyde: ple q her fo lei ei a nei.  Det kan ofte medføre nogle misforståelser og: Please say again. 
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Ikke desto mindre har Singapore på 50 år opnået at blive et af verdens rigeste samfund, med stor 
værftsindustri,  internationale havne, IT og bio-teknologi og hjemsted for alle de store banker i verden. Der 
er et rivende handelsliv på tværs af alle grænser. De største samhandelspartnere er USA og Hong Kong. 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
Fælles for denne brogede skare ved Malakka strædet er, at de er utrolig venlige og hjælpsomme. De lever i 
harmoni med hinanden og selv om alle de store religioner er repræsenteret med templer, moskeer og 
katedraler, er der ikke antydning af uroligheder. 
Det er ligesom den kinesiske balance, Yin og Yang, smitter af på hele samfundet. 
Som turist er det utrolig behageligt at opleve. Om den lave kriminalitet skyldes de strenge straffe, skal jeg 
ikke dømme om. Mord, voldtægt og narkokriminalitet medfører dødsstraf, - uden nåde for udlændinge. 
 
Da den gennemsnitlige beskatning ligger på 17% er købekraften høj, og hvis man som turist undlader at 
shoppe i de dyre mærkevarebutikker på Orchard Road, så kan man virkelig få meget for sine penge. 
Hvis ikke den overvældende mangfoldighed af tøj passer i din smag, kan du få skræddersyet et sæt tøj med 
skjorte på 6 timer for 5-600 kroner, alt efter hvor god du er til at prutte om prisen. 
 
Underholdning er der masser af, og specielt den gratis underholdning ved at studere det myldrende liv, er 
ikke at kimse ad. Er man til natteliv, så er der nok at tage fat på. På Clarks Quay ligger den ene bar og 
restaurant ved siden af hinanden nede ved floden. Der er noget for enhver smag, og er man til sea food, 
peger man på den fisk eller skaldyr man kunne tænke sig at sætte tænderne i. De går levende i bassiner i de 
fleste restauranter.  
 

Og så skal vi jo ikke glemme, at en af verdens  
mest berømte barer ligger i Singapore.  
Raffles Long Bar, hvor cocktailen Singapore Sling  
blev opfundet for 100 år siden.  
Den ligger på første sal i det store bygningskomplex  
der nu er Raffles Hotel,  
guvernørbolig i mange år,  
og opkaldt efter Sir Stamford Raffle. 

 
 
 
 
 
Selv om man ikke er troende, skal man unde sig selv,  
at aflægge et besøg i nogle af de mange templer.  
F.eks. påstås det, at det er en af Buddahs tænder  
man for en beskeden erkendtlighed kan beskue  
i Buddah Relic Temple. 
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Midt i China Town ligger paradoksalt nok Hindu templet  
Sri Mariamman. Afgjort et besøg værd. Dets spektakulære  
indgangstårn i porcelæn forestiller mennesker og dyr i  
flere etager. For at komme indenfor må man have bare fødder,  
så sko og strømper må parkeres i stålreolerne udenfor.  
Ved højtiderne er der ikke plads i reolerne, og så er det  
almindeligt at finde sko i stakke og lange baner udenfor muren.  
I så fald kan det blive en opgave at finde sine egne sko igen. 
 
 
Tager man bussen 2 km nordpå til ”Little India” mødes man af helt andre dufte end i China Town og Central 
SG. Når man stiger ud af bussen her, mødes man af kvinder i farvestrålende sarier med kastemærke i 
panden, flotte mænd i hvide dhotier og en kakofoni af højtråbende gadesælgere og fuld tryk på ghetto 
blasterne, der naturligvis drøner hver sin muzak ud fra de åbne gadebutikker. Dette er en helt anden 
verden. Duften af stærk karry, blomsterkranse i jasmin og små spisesteder der faldbyder retter du aldrig har 
hørt om. Det pirrer i den grad nysgerrigheden. Men vogt dig !  når Inderne siger: Spicy, så mener de det ! 
Når man går i gang med sådan et krydret indisk måltid, så skal man have slukningsremedierne parat til den 
ild der står ud af ørerne. 
 
Den renlighed der ellers præger Singapore, gælder ikke rigtig her. Den orden og disciplin der er et af SG’s 
absolutte kendetegn, gælder heller ikke rigtig her. I vanlig indisk stil ligger der et autoværksted med dæk på 
hylderne og et gammelt badekar udenfor til at finde utætheder i, som nabo til en butik med mobiltelefoner 
til den ene side og en skrædder til den anden. Gadefejerne har nok at gøre, og tro mig, de gør hvad de kan, 
men med 40 grader i skyggen er det virkelig op ad bakke. Selv SG’s regelsystem, med op til kr. 5000 i bøde 
for at smide papir, eller værre, et cigaretskod på gaden, lader ikke til at være slået helt igennem i Little 
India. Jeg vil tro at politiet koncentrerer sig mere om Orchard Road. 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
Singapore har nok at byde på til et ophold på 2 eller 3 dage, - og så har du endnu ikke set det hele. 
Har man fået nok af storbyens hektiske liv, så har du her på øen en helt enestående mulighed for en natur-
oplevelse uden sidestykke.  
Her findes en fuldstændig unik natur i Bukit Thima, et naturreservat på størrelse med Almindingen på 
Bornholm. Her, få km nord for byen, finder du gammel regnskov med flere forskellige træsorter 
repræsenteret, end i hele Nordamerika tilsammen. Bestemt et besøg værd. 
Og kører man 15 km længere nordpå, kommer man over dæmningen til Malaysia.  
Men det er en helt anden historie. 
 
Planlæg nu et stop i Singapore næste gang I skal til Australien.  
Rigtig god rejse. 
John Holstein 

 

 

  


