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NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 

Sankt Hans Aften          
              Fredag den 23. Juni 

 
            Mød op til hyggelig grill-aften hos Lene 
           og Niels på Gammelbyvej 21. Grillen er 
           varm kl. 18.00 og parat til at grille de  
           medbragte bøffer 

 
   UDGAVE 74  – JUNI 2017 
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Af hensyn til børnenes sengetid har der lydt 

ønsker om at tænde bålet lidt tidligere.    

Derfor vil heksen blive sendt til Bloksbjerg 

allerede kl. 19 i år.                              

Kom og lad os få en hyggelig aften. 

 

INDHOLD: 
 

 

Forside:   Sct. Hans 
 
Side 2-6:   Borneo 
 
Side 7:      Bestyrelsen 
 
Side 8:      Hjemmeside 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktører: 
 
John Holstein 
Kenneth Denby 

Petersen 
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BORNEO      Af John Holstein 
I forbindelse med at Shell Petroleum indsatte 2 nye Sikorsky S92 helikoptere på deres raffinaderi i Brunei, 

var Søs og jeg på Borneo i 2016, for at hjælpe dem i gang med vort udstyr til Search And Rescue 

operationerne. 

                             

Brunei er et lille muslimsk sultanat på nordkysten af Borneo. Den lille befolkning på ca. 400.000 mennesker 

styres af Sultan Hassanal Bolkiah, der på grund af olien er en af verdens rigeste mænd.  

Selv om der ingen indkomstskat skal betales i Brunei, er befolkningen lidt utilfredse med levevilkårene, for 

der er ikke rigtig mulighed for privat udfoldelse, som vi kender i andre dele af verden. Det er jo et muslimsk 

land, men selv om det ikke er direkte forbudt at tro noget andet, er der ikke nogen rigtig religionsfrihed. 

Det er f.eks. ikke tilladt at holde jul. 

Til at hjælpe sig med at holde styr på tropperne, har sultanen ansat ca. 300.000 af befolkningen i 

statsadministrationen, og det er derfor ikke svært at forestille sig hvor meget bureaukrati man kan få ud af 

det, når ¾ er sat til at styre ¼  ! 

Brunei har et velfærdssystem der omfatter gratis sygehus- og lægehjælp og boligtilskud, men udefra 

betragtet, så lever befolkningen bestemt ikke i overdådighed. Derfor kan man egentlig godt forstå at der er 

lidt murren i geledderne, for i stedet for at trimme velfærdssystemet for befolkningen, er sultanen lige nu 

ved at bygge sit 5. palads med 600 værelser og kupler belagt med 24 karat guld.         
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Borneo er verdens 3. største ø efter Grønland og Ny Guinea, og da ækvator løber lige gennem øen, byder 

den på masser af frodig regnskov hvor man kan støde på både elefanter, krokodiller, næseaber og frem for 

alt Orangutanger. 

Efter at have set arbejdet med at redde de udryddelsestruede orangutanger i TV,  kunne vi godt tænke os 

at besøge Sepilok rehabiliteringscenter, hvor der bla. også er danske medarbejdere. 

Derfor fløj vi fra Brunei til Sandakan der ligger på nord-øst kysten af Borneo, i den Malajsiske delstat Sabah. 

Det har vi bestemt ikke fortrudt. Fra Sandakan er der ca. 2 timers kørsel mod vest ind i junglen, hvor vi 

finder et overordentlig velfungerende rehabiliteringscenter for den fantastiske skabning, Orangutangen. 

I mange år har det været ”moderne” at have en lille abeunge som kæledyr, og hvis den ikke døde i 

fangenskab, voksede den sig så stor, at den ikke mere kunne være i bambushytten, eller hvor familien nu 

boede. Det har lovgivningen gudskelov sat en stopper for, men på trods af, at det er forbudt, sker det 

alligevel. De små unger er da også helt uimodståelige, men en voksen Orangutang på 75 kg har ikke sin 

plads i gardinerne. 

                      

I  Sepilok påtager man sig at hjælpe de truede orangutanger, og træne dem til at klare sig selv, og leve et 

vildt liv i trækronerne i Borneos jungle.  

Det er et prisværdigt stykke arbejde, og sammen med en forstående Malaysisk lovgivning, viser det sig nu 

at det store arbejde er ved at bære frugt. Orangutang-bestanden er ikke mere i tilbagegang. Men det var på 

et hængende hår. 

Fra Sandakan sejlede vi op ad floden Kinabatangan hvor vi boede på en idyllisk lodge på selve flodbredden. 
I de 4 dage vi var der, sejlede vi også bifloderne tynde i små langbåde, og fra vandsiden kom vi helt tæt på 
det frodige plante og dyreliv.  
Aber er jo et kapitel for sig, men næseaberne, proboscis monkey, er der stor grund til at dvæle lidt ved. 
Næseaberne er nemlig også en truet dyreart. De lever kun på Borneo og desværre er der ikke mere end 
7000 individer tilbage. De lever i mangrove jungle, og dermed tæt på vand, men mange års rovdrift på 
frugtbar jord, har gjort det stedse sværere for denne utrolige abe-art. Igen er den forstående Malaysiske 
lovgivning kommet dem til undsætning, men de frister en svær tilværelse.  

At iagttage dem i deres rette element, ude i junglen, er hele turen værd. At se denne langlemmede abe, der 
vejer op til et-par-og-tyve kilo svinge sig i de tyndeste grene, og foretage halsbrækkende spring med kun 
lidt, og sommetider ingen, chance for at gribe en sikker landingsplads, det er et syn for guder ! 

De kommer ikke så gerne helt ned på jorden, og når de skal krydse en flodarm, foregår det også i 30 meters 
højde. På en af vore tidlige morgensejladser på en mindre biflod, ca 30m bred, kom der en flok næseaber 
farende i træernes kroner. Det knagede og bragede som var det en flok elefanter. At se dem svinge sig i de 
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lange arme, og foretage helt usandsynlige spring, er utrolig. De fleste af aberne foretog springet over floden 
fra de tyndeste grene og fik fat i lige så tynde grene, kun et par meter over vandspejlet, og undgik badet. 
Men et par stykker af dem var ikke helt så heldige! Forestil jer det plask det giver, når en 20kg abe i frit fald, 
rammer vandet i en rendyrket maveplasker, fra 30m højde. Det har garanteret gjort ondt, men det så 
fantastisk ud.   

    

 

Da der faldt ro over tingene, vendte fuglene tilbage. Denne jungle kan få enhver ornitolog til at savle. 
Flere forskellige Isfugle, næsehornsfugle, hvide hejrer og ørne i alle afskygninger. Men man skal have 
kameraet parat, og gerne med repetitionsfunktion og hurtig lukkertid. 

         

       

Det er ikke kun fugle man kan være heldig at se. Denne jungle rummer en mangfoldighed af liv.
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Da de 4 dage alt for hurtigt var forbi, sejlede vi ud til Turtle Island, en lille ø ca. 40 km ude i Sulu havet, over 
mod den Philippinske ø Palawan. Her har de store havskildpadder igennem hundredevis af år søgt op på 
stranden for at lægge æg i nattens mulm og mørke. Det er jo en helt fantastisk historie hver eneste gang. 

Den samme skildpadde søger altid tilbage til den samme strand for, med sine store luffer, at grave et ca. 
50-60cm dybt hul det samme sted. Den lægger ca. 60 æg ad gangen, og det hele er overstået på en times 
tid. Det gør den 4-5 gange i løbet af en sæson. Det er utrolig spændende at være vidne til. Man føler virkelig 
med det stakkels havdyr, der skal så mange strabadser igennem, hvorefter det kun er ca. 1-2% af de 
levende unger der når at blive voksne og kønsmodne. Hårde odds. 

 

Den skildpadde vi stod ved, målte 82 cm over skjoldet, og vejede angiveligt ca. 60 kg. 

På Turtle Island, der ikke er større end, at man kan gå øen rundt i strandkanten på en times tid, findes et 
meget velorganiseret skildpadde-reservat, som har påtaget sig at øge chancerne for de små skildpadde-
ungers overlevelse. 

Det gør de ved at indsamle æggene umiddelbart efter, at de er lagt, og lægge dem i et andet hul, der er 
sikret imod at leguanerne graver dem op og æder dem.  
Skildpaddens køn er bestemt af den temperatur sandet har. Derfor er der rugehuller under palmernes 
skygge, men også i åben sol. Æggene er 60 dage om at blive udruget, og de små unger er 2-3 dage om at 
grave sig op gennem sandet. Derfor ved man med stor nøjagtighed hvornår et nyt hold unger er på banen. 

Under normale omstændigheder skal de små nye skildpadder, som er bløde, og ikke større end 5 cm, ned 
over stranden for at nå vandet. En farefuld færd, da både fugle og leguaner har stor appetit på skildpadde-
unger. På Turtle Island hjalp vi disse små skabninger tilbage til havet i ly af natten, og det er derved vort håb 
at deres chancer for overlevelse er forøget betydeligt. 
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Som alle andre dyrebørn, er disse små skildpadder helt uimodståelige. 

    

Vi ønskede dem lykke på rejsen og i livet, indtil de om 25 år forhåbentlig selv vender tilbage til Turtle Island 
for at grave et hul til deres æg. 

John Holstein 

FLISER TIL AFHENTNING 

 

Ca. 10 m2 Herregårdssten og blokke kan afhentes på Gammelby Mosevej 16 
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GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 
 

BESTYRELSEN 2017 
 

 

 
FORMAND Kenneth Denby Petersen  
 Gammelby Mosevej 2 
 Bil: 40 82 99 59 
  Email: kenneth@gammelby6600.dk 
      
 
NÆSTFORMAND Henrik Ingo Hansen    
  Gammelby Mosevej 7 

  Bil: 20124641 

  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 Gitte Kongshammer 
  Gammelbyvej 23 
  Bil: 60136019 
  Email: gitte@gammelby6600.dk 
 
   

 SUPPLEANT Morten Snor 
Gammelbyvej 2 
Bil: 24915554 
Email: morten@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  


