NYHEDSBREVET
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING

SOMMERFEST
I BYEN
Lørdag den 27. august
UDGAVE 71 – AUGUST 2016

INDHOLD:

Sæt dagen af til sjov og hygge – vi starter kl. 14:00
med nogle lette fysiske aktiviteter afholdt omkring en
quiz i og omkring byen. Mødested: Gammelbyvej 21

Forside: Sommerfest
Side 2: Sankt Hans
Side 3: Humlelaug
Side 4: Gammelby Ø

Kl:18:00 tænder vi grillen,
efter samme princip
som
til Sankt Hans, altså at man
tager sin
egen mad og tilbehør med.
Til gengæld er øl
og vand sponsoreret af grundejerforeningen.
Redaktører:
John Holstein
Niels Rossen

Der er ikke tilmelding, da vi på dagen deler hold, efter
hvem der dukker op – vel mødt 
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Sankt Hans
I 2016 var Sankt Hans igen igen fint besøgt - godt 40 deltog.
Vejret – tjaaa – der kom en kraftig byge omkring kl. 17, men herefter blev det
tørvejr,
Og hen omkring ”båltændingstid” klarede det flot op, og blev den fineste aften.
Vi har evalueret arrangementet, og kommer med følgende tiltag.:
- Vi har lagt en cirkel af brosten i græsplænen, til afgrænsning af bålet,
og de tilkørte grene skal placeres indenfor disse, og stakkes.
Når der ikke er mere plads, bliver bålet ikke større,
og man er nødt til at køre sine afklippede grene
til f.eks. genbrugspladsen i stedet.
Derfor er bålpladsen nu klar til at vi ”bygger” på næste års bål

-

En revideret tidsplan, som vi kommer til at arrangere aftenen udfra:
Kl. 18:00
Grillen klar
Kl. 19:30
Dessert som grundejerforeningen er vært for
Kl. 20:00
Båltænding
Håber dette kan gøre det lidt lettere for de mange familier med yngre
børn. og så er vi jo i øvrigt så heldige at Sankt Hans de næste to år
kommer til at ligge på hhv. en fredag og en lørdag.

Sankt Hans 2016 – i røg og damp 
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Humlesamling
Fredag 19. August kl.19:30
Hos Carina & Brian
Tema: Eisbock

Tilmelding på brian_olesen2002@yahoo.dk
eller mobil: 6093 4569 & 5363 0799

Bryggeribesøg - Lørdag d. 3. september

Gammelby Humlelaug er ved at arrangere udflugt til Ribe Bryghus:
Selve smagningen er fra kl. 13-15, og der vil blive serveret 5-7
forskellige øl fra deres spændende sortiment. Øvrige detaljer følger.
Kunne du have interesse i at deltage i dette arrangement, er du
velkommen til at kontakte Ib på mobil: 5170 3765.
– se desuden humlelaugets hjemmeside www.humlelauget.dk
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HVOR BLIVER HER FINT I GAMMELBY

Det viste sig at Vejen Kommune var velvilligt indstillet overfor at
rørlægge grøften i den østlige ende af byen. Det giver nu mulighed
for at slå græsset i rabatterne, både øst og vest for Avnhøjvej.
Efter dette vil det signalere et pænt indkørselsparti til Gammelby.
Der er blevet kørt en del jord på, ligesom der er etableret 2 nye
afløb til overfladevand.
Efter kommunens folk var færdige, gik vi selv i gang med at rive og
tilså rabatterne med græs.
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