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NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 

  Bowlingtur. 
 
   Fredag den 27. oktober 

 
   Kl. 17:30 

 
 

  UDGAVE 76 - Oktober 2017 
Vi mødes ved Søgården Brørup fredag den 27. 
oktober fra kl. 17:00 og kl. 17:30 er der spisning, 
med en dejlig varm buffet. 
Kl. 19:00 mødes vi ved bowlingbanerne hvor der 
vil være en times bowling. (det kunne desværre 
ikke lade sig gøre omvendt i år) 
Grundejerforeningen har sat prisen til kun 50,- pr. 
person for bowling og mad. (Børn u. 12 er gratis) 
For grundejerforeningens medlemmer. 
 

      
 

VIGTIGT: 
Tilmelding til Brian senest den  

20. oktober på mobil: 53 63 07 99 
Eller vores Facebook gruppe. 

 

INDHOLD: 
 
 
Forside:    Bowling 
  
Side 2: Juletræ - 
 tænding 
 
Side 3:      Sommerfest 
 
Side 4:     Diverse 
 
Side 5-6: Svalbard 
 
Side 7: Humlelaug 
 
Side 8: Bestyrelse 
 
 
 
Redaktør:  
Kenneth D. Petersen 
Bidragydere: 
John Holstein 
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Juletræstænding 
 
Første søndag i Advent er i år søndag den 3. 
december. Og i Grundejerforeningen glæder vi 
os til den årlige juletradition i Gammelby 
 
Vi vil hygge os med julegløgg og æbleskiver hos 
Carina og Brian i værkstedet Gammelbyvej 42 
kl. 15:00. 
 
Når vi har fået varmen af æbleskiverne og den 
gode gløgg, spadserer vi hen på torvet, hvor vi 
tænder juletræet og synger et par julesange kl. 
16:30 
 
Deltagelsen i æbleskivearrangementet er gratis 
men tilmelding nødvendig. 
 
 

VIGTIGT: 
Tilmelding til Brian senest den 

1. december på mobil: 53 63 07 99 
Eller vores Facebook gruppe. 
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Sommerfesten 2017 
 
Igen i år fik vi afholdt en rigtig hyggelig sommerfest.  
Desværre var vejret ikke helt med os, men vi slap dog for det helt store regnskyl. 
 
Men de havde jo også lovet os regnvejr i vejrudsigten, måske derfor vi ikke var 
så mange i år. 
 
Men vi fik da lavet 3 hold, som skulle rundt på de i alt 7 poster. Og en masse 
glade børn var der også med i år. 
 
De kom rundt og prøvede nogle forskellige aktiviteter, nogle mere aktive end 
andre. Der var styrkeprøve for både muskler og hjerne. 
 
 

   
 
Til aften tændte vi op i grillen, og lidt flere folk kom til, det var rigtig skønt, med 
grill, hygge, musik og kulørte lamper. 
 

   
 
Tak til alle dem som mødte op, og støttede op omkring denne tradition 😊 
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Diverse 
 
Lidt spænding i byen: 
 
Ja den stod en af Hedevig.dk’s firmabiler for, da den åbenbart havde fået 
hedeslag, og en kortsluttet starter, og gav sig til at humpe rundt på 
materialepladsen, med flammer i snuden. Til alt held gik den i stå, inden den 
kørte ind i maskinhallen. 
 

   
 

  
 
 
Nye beboer: 
 
Vi byder Charlot og Tommy velkommen til byen, på Gammelbyvej 27 (Aasteds 
gamle hus) og håber de vil finde sig godt tilpas i vores hyggelige by.  
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SVALBARD                         Af John Holstein 
 
I november måned er der helt mørkt på Svalbard. Døgnet rundt. Sne og is ligger tykt så langt øjet rækker. 
Da vi var deroppe, var det mildt. Kun 8-12 graders frost, og gudskelov blæste det ikke 
. 
Svalbard er en Norsk ø-gruppe på højde med nord-Grønland, og derfor forholdsvis tæt på nordpolen. 
Fra 74 til 81 graders nordlig bredde 
Selv om øerne tilsammen udgør mere end 62.000 kvadratkilometer, bor der kun ca. 2600 mennesker 
deroppe om sommeren og ca. 1800 om vinteren. De fleste bor i Longyearbyen, der ligger beskyttet inde i 
Isfjorden på den største ø Spitsbergen. 
 
I 16-hundredetallet blev der drevet intensiv hvalfangst omkring Svalbard, og det fik Chr. 4. til at sende 
flådefartøjer derop for at håndhæve Dansk-Norsk suverænitet og for at opkræve told fra de mange 
nationer der flokkedes om at fange grønlandshvaler. 
Specielt Holland var meget aktiv på hvalfangst, og da Chr. 4.´s svingende udenrigspolitik fik ham til at 
trække den danske flåde hjem, fik hollænderne travlt. 
 
De fik dog aldrig gjort Svalbard til en Hollandsk koloni, og i mange år diskuterede det internationale 
samfund om hvem der havde retten til øgruppen. 
 
Da kulminedriften blev rentabel først i 1900-tallet, blev Norge opfordret, af bl.a. England og USA til, at 
håndhæve suverænitet på Svalbard, og efter nogle års tøven, fik Norge suverænitet over ø-gruppen  
den 9. februar 1920. 
 
Det var russerne ikke helt tilfredse med og ej heller enige i. På det 
tidspunkt havde russerne 5 aktive kulminer på Svalbard, og selvom der 
nu kun er 2 aktive miner tilbage, så bor der fortsat 800 russere på 
øerne. De har sandelig også deres egen helikopterbase, og selvom 
sameksistensen nu om dage foregår helt fredeligt, så benytter 
Nordmændene alle lejligheder til at fortælle russerne, at her er det 
Sysselmannen som bestemmer. 
 
Selvom Svalbard administrativt er knyttet til Troms kommune i nord-Norge, så er der mange norske love 
som ikke gælder på øerne, og mange love som kun gælder her. Det er Sysselmannen der har den øverste 
myndighed på Svalbard, og derefter har folk sig at rette. Sysselmannen rapporterer direkte til kongen og er 
på sin vis Svalbards konge. 

 
Vi besøgte vores kunde på lufthavnen i Longyearbyen. Norsk 
Lufttransport har 2 store Super Puma helikoptere stationeret på 
Svalbard, og begge flyver de 2 patruljer hver dag. På siden af 
helikopterne sidder Sysselmannens meterstore logo, og deres 
største fornøjelse er at minde russerne om tingenes tilstand. 
Vi skulle med ud på en patruljetur, og under briefingen siger 
skipper, at det ikke er så morsomt at finde et norsk skib. Det vil 
være væsentlig sjovere at finde et russisk skib at øve sig på. 
 
 

Han havde fået positionen på en stor russisk trawler 1 times flyvning ude i ishavet, og Kl. 10 formiddag drog 
vi afsted i buldrende sort nattemørke.  
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Først fløj vi lavt og langsomt forbi den russiske helikopterbase, så Sysselmannens logo var helt synligt. Så 
satte vi kursen ud over ishavet, hvor der en time senere dukkede et fuldt oplyst russisk skib op i horisonten. 
 
Øvelsen gik ud på at fire folk ned på trawlerens dæk og hejse dem op igen. Øvelsen var primært til glæde for 
en ny læge der var med ombord. Han havde ikke prøvet det så mange gange. 

 
Da vi hang i hover, ca. 30 meter over skibet, blev først en af 
SAR-redderne hoistet ned med en guide line, så resten af os 
ikke hang og pendlede hid og did mellem isgosserne. Derefter 
fulgte 2 andre besætnings-medlemmer, så Thomas og Jeg, og 
derefter de 2 læger. 
 
Efter en kort briefing på dækket, returnerede vi til 
helikopteren, en ad gangen. Det var vildt morsomt! 
 

Jeg er også helt sikker på, at det har en vis effekt at der hænger en Norsk helikopter med Sysselmandens 
logo på siderne, i hover over russerne en lille time. Så de fik afleveret visitkortet på behørig vis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selvom det sneede let, ænsede ingen af os kulden. Der skete simpelthen så meget spændende. Det er lidt 
anderledes at blive hoistet fra helikopter i ishavet i november måned end fra det danske flyvevåbens 
helikoptere på en sommerdag i Skrydstrup! 
 
Vi var på Svalbard i bare 4 dage, og det var begrænset hvad vi havde af tid til at udforske omegnen. Det er 
dog en underlig oplevelse at se skilte i Brugsen og Turistkontoret hvorpå der stå at man skal lade sin riffel 
stå i forgangen inden man kommer ind. De har et helt andet forhold til våben end vi er vant til, og det er ikke 
tilladt at bevæge sig udenfor bebygget område, med mindre man er bevæbnet. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Desværre så vi ikke isbjørnen.    John Holstein 
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Derudover er der juletema ved Carina og Brian den 24/11 kl. 19:30 Se: humlelauget.dk 
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Gammelby Grundejerforenings bestyrelse 
2017-2018 

 

Formand:  Kenneth Denby Petersen 
  Gammelby Mosevej 2 
  Mobil: 40 82 99 59 
  Mail: kenneth@gammelby6600.dk 
 
Næstformand:  Henrik Ingo Hansen 
  Gammelby Mosevej 7 
  Mobil: 20 12 46 41 
  Mail: henrik@gammelby6600.dk 
 
Kasserer:  Niels Rossen 
  Gammelbyvej 21 
  Mobil: 61 77 05 17 
  Mail: niels@gammelby6600.dk 
 
Sekretær:  John C. Holstein 
  Gammelby Mosevej 16 
  Mobil: 22 40 3747 
  Mail: john@gammelby6600.dk 
 
Teknisk  Brian Olesen 
koordinator: Gammelbyvej 42 
  Mobil: 53 63 07 99 
  Mail: brian@gammelby6600.dk 
 
Suppleant:  Gitte Kongshammer 
  Gammelbyvej 23 
  Mobil: 60 13 60 19 
  Mail: gitte@gammelby6600.dk 
 
Suppleant:  Morten Snor Sørensen 
  Gammelbyvej 2 
  Mobil: 24 91 55 54 
  Mail: morten@gammelby6600.dk 


