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NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 

Bowlingaften          
             Fredag den 4. november 

 

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

   UDGAVE 72 – OKTOBER 2016  www.gammelby6600.dk 

 

 

Vi mødes i Brørup Bowling fredag den 4. 

november 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 30. oktober 

   Mobil: 53630799 

 

INDHOLD: 
 

 

Forside:    Bowling 
 
Side 2:       Humle-      
 samling  
 
Side 3:       Juletræ 
                    
 
Side 4:      Hjemmeside 
 
Side 5:      Bestyrelsen 
 
Side 6:       Udlejning 
 
 
Redaktører:  
 
Niels Rossen 
John Holstein 
 
 
  

  

http://www.gammelby6600.dk/
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 Indbydelse til 

HUMLESAMLING 
Fredag d. 18. nov. 2016, Kl. 19.30 
Hos Martin, Gammelbyvej 20 
Tema: Juleøl af en slags….. 
******************************** 
ALLE ER VELKOMNE  
******************************** 
Pris for medlemmer  200.- kr. 
Gæstepris pr. gang    250.- kr. 
Kontingent pr. år       200.- kr. 
******************************** 
Program: 
Smagning af diverse øl, samt valg af aftenens øl, 
derefter et let traktement med fri øl, 
samt fri snak om øllets fortræffelige verden. 
 Tilmelding til Martin, tlf. 30432725 
senest onsdag d. 16. nov. 
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JULETRÆSTÆNDING 
       Første søndag i Advent er i år søndag den 27. november. 
Og i Grundejerforeningen glæder vi os til den årlige juletradition i Gammelby 
 
Vi vil hygge os med juleglögg og æbleskiver  
hos Niels og Lene på Gammelbygård,               
Gammelbyvej 21, kl. 15. 

 
Når vi har fået varmen af æbleskiverne og den  
gode glögg, spadserer vi hen på torvet, hvor vi  
tænder juletræet og synger et par julesange.  
 
Af hensyn til børnene, har vi i år fremrykket  
juletræstændingen med ½ time, så vi mødes 
på torvet kl 16.30 
 
Deltagelsen i æbleskivearrangementet er gratis. 
 
Ring eller SMS til Niels på 21398906 
eller send en e-mail til Niels@gammelby6600.dk   
og meld jer til senest den 24. november. 

 

                      
 

Allerede nu er græsset i rabatterne ved Avnhøjvej groet så meget til, at det giver mening at slå det. 
Det gør Martin Madsen med stor flid og iver, så til næste år får vi en flot indkørsel til byen østfra. 
Vi skylder Vejen Kommune tak for det stykke arbejde de har gjort i området. 
 

 

mailto:Niels@gammelby6600.dk
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Grundejerforeningens hjemmeside  www.gammelby6600.dk 

Her finder du billeder, samtlige nyhedsbreve, referater fra generalforsamlinger, 
udlejningssortiment, den aktuelle bestyrelsessammensætning, kommende 
arrangementer mm. 
 
På denne hjemmeside kan du bl.a. opfriske eller opdatere din viden om: 

- Det var endnu mørkt   ved bussens afgang fra Gammelby,  
da vi skulle på tur i    København i 2006.  

   
 
 
 
Dette finder du under                                                                                                                                                                      
”Tidligere arrangementer”,  
hvor der er masser af billeder fra  
vores tidligere ture mm. 
 

- Lene Pedersen klippede snoren,  
da Gammelby Brønden blev genindviet i 2012. 

 
Dette finder du naturligvis under punktet ”Brønden” 
 

- Det koster 100 kr. at leje 50 stole med hynder –  
denne oplysning findes under ”Udlejningsmateriel” 
 
 
 
    -  Det første nyhedsbrev som havde 

”Gammelby-træet” på forsiden var Nyhedsbrev 
nr. 7 fra marts 1999 – oplysninger som disse 
finder du naturligt under ”Nyhedsbreve”,  
hvor samtlige over 70 nyhedsbreve findes.  

 
Mailadresser og telefonnummer til bestyrelsen 
findes under ”Bestyrelsen” 

 
   Kenneth Denby Petersen, Brian Olesen og Niels 

Rossen vil prøve at holde hjemmesiden så 
opdateret som muligt. 

Forslag til indhold er yderst velkomne.  
 

QR kode til www.gammelby6600.dk  

http://gammelby6600.dk/onewebmedia/IMG_8578.JPG
http://www.gammelby6600.dk/
http://www.gammelby6600.dk/
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GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 
 

BESTYRELSEN 2016    
Email: bestyrelsen@gammelby6600.dk 

 

 
 

 
FORMAND Niels Aasted        

  Gammelbyvej 27 
  Tlf.: 7536 8161 

  Bil: 2962 0964 
  Email: Aasted@gammelby6600.dk 

 
NÆSTFORMAND Henrik Ingo Hansen    

  Gammelby Mosevej 7 
  Bil: 2012 4641 

  Email: Henrik@gammelby6600.dk 

 
KASSERER  Niels Rossen 

  Gammelbyvej 21   
  Bil: 6177 0517 

  Email: Niels@gammelby6600.dk 
  

SEKRETÆR John C. Holstein   
REDAKTØR Gammelby Mosevej 16   

  Bil: 2240 3747 
  Email: John@gammelby6600.dk 

 
TEKNISK  Brian Olesen    

KOORDINATOR Gammelbyvej 42 
Bil: 5363 0799 

Email: Brian@gammelby6600.dk   

 
SUPPLEANT Kenneth Denby Petersen  

  Gammelby Mosevej 2 
  Bil: 40 82 99 59 

   Email: Kenneth@gammelby6600.dk 
 

SUPPLEANT Martin Christensen 
  Gammelbyvej 20 

  Bil: 30 43 27 25 
  Email: Martin@gammelby6600.dk 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bestyrelsen@gammelby6600.dk
mailto:Aasted@gammelby6600.dk
mailto:Henrik@gammelby6600.dk
mailto:Niels@gammelby6600.dk
mailto:John@
mailto:Brian@gammelby6600.dk
mailto:Kenneth@gammelby6600.dk
mailto:Martin@gammelby6600.dk
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GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 
UDLEJER TIL FORENINGENS MEDLEMMER: 

Gammelby 20/10-2016 

50 PERSONERS FESTTELT 
Teltet er 8x6 mtr.  
Hvid teltdug, med vinduer på langsiderne. 
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,  
og med klapben. 
Der er plads til 8-10 personer pr. bord 
Pris for en weekend: kr. 100,- 
 
TROMLEGRILL. 
200 l olietromle, gennemskåret,  
med grillriste til begge halvdele. 
Der medfølger 2 stativer og 2 grillstartere. 
Pris for en weekend: kr. 100,- 

SØLVBRYLLUPS STATIV 
Stativ til pyntning af æresport.  
Højdemæssig med  
2 justeringsmuligheder.  
Der medfølger bukke, 
som stativet kan ligge på 
under pyntning. 
Udlånet er gratis for medlemmer. 
 

Priserne er baseret på at du selv henter og bringer 
 
Effekterne opbevares hos Lene & Niels på Gammelbyvej 21, og kan 
lejes ved kontakt til Niels på mobil 6177 0517 eller E-mail: 
Niels@gammelby6600.dk 
 
Går der noget i stykker,  
er lejeren/låneren erstatningsansvarlig. 

 

 

 

mailto:Niels@gammelby6600.dk

