NYHEDSBREVET
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING
Bowlingtur.
Fredag den 26. oktober
Kl. 18:00
UDGAVE 79 - Oktober 2018
I år bliver det i Bowl’N’Fun i Kolding, for at
INDHOLD:
prøve noget nyt. 😊 Skovvangen 35, Kolding.
Forside:

Bowling

Side 2:

Siden sidst
Sankt Hans

Side 3-5: Historie fra
gamle dage
Side 6:

Bestyrelsen

Redaktør:
Kenneth D. Petersen
Bidrag yder:
Karl Knudsen

Vi starter med at bowle fra 18:00-19:00, og
bagefter en dejlig varm buffet i ”The Grill”.
Grundejerforeningen har sat prisen til kun 100,- pr.
person for bowling og mad (Børn u. 12 er gratis)
for grundejerforeningens medlemmer.
Først til mølle-princippet.

VIGTIGT:
Tilmelding til Brian senest den
12. oktober på mobil: 53 63 07 99
Eller vores Facebook gruppe.
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Siden sidst.
Sankt Hans 2018
Igen i år holdt vi Sankt Hans, og igen i år var der fyldt til bristepunktet i
kampestens laden på Gammelbygård.

Og heldigvis var der lige en pause i afbrændingsforbuddet på grund af den
dejlige varme sommer, så vi kunne få lov at brænde bålet af.

2

En lille historie fra gamle dage.
Skrevet af Karl Knudsen.
Vi købte Gammebyvej 51 (nu Gammelby Mosevej 4) i sommeren 1981, altså for
lidt mere end 37 år siden, og hvad var det så for en by vi kom til? Jo Gammelby
var dengang som nu, en lille hyggelig landsby med et godt sammenhold, vi blev
godt modtaget af alle " de gamle" i byen, ja tænk sig som tiden går, nu er Anette
og jeg "de gamle ". De såkaldte gamle i byen var gode til at få os unge med i
aktiviteterne, os unge dengang var Bruno og Annelene, Åsteds, Kurt og Dorthe
og naturligvis Anette og jeg, som de sidst ankommende.
Ret kort tid efter vi var kommet til byen, skulle der graves nye hovedledninger til
vand ned, dels gennem Hovedgaden, og dels ned af vejen til os. Der var
imidlertid ikke råd til at få et aut. firma til at forestå hverken gravearbejde eller
nedlægning og tilslutning af rør, så det gjorde vi selv. Jeg mener at kunne huske
at Erik Flintholm havde en rendegraver, og så var vi jo naturligvis en helt flok
unge mennesker med skovle, så efter fyraften gravede vi løs. En aften var der
stillet lidt rigeligt med forsyninger ud, og den aften gravede vi, kan jeg huske fra
brugsen og øst ud af byen, og da vi kom til Olgas hus (Gammelbyvej 20) var der
stillet en håndfuld øl ud, de måtte drikkes! Det hørte så absolut til
sjældenhederne at Olga gav noget væk. Vi gravede endnu et par timer, og
undervejs tørstede vi ikke da vi jo selv havde sørget for øl også.
Efterhånden var det ved at blive mørkt, og vi blev da enige om at vi lige kunne
slutte af med en øl ved Niels Christian. Fornuftig beslutning, men den ene øl tog
jo den anden, og tiden gik, endda så godt, at vi vel ikke havde registreret, at
klokken var blevet mange - pludselig ringer Niels Christians telefon, Niels kom
ud i køkkenet og sagde til mig, Karl jeg tror du skal gå hjem nu, Anette var
temmelig sur. Jeg havde fuldstændig glemt at hun skulle starte på nyt arbejde
dagen efter, og naturligvis gerne ville have en god nats søvn, så helt forståeligt
var hun utilfreds med min sene hjemkomst. Roland, der boede på Gammelbyvej
59, var også blevet godt lakket til, i hvert fald, var hans gummistøvler endt i
nogle buske ved indgangsdøren.
Nu vi er ved vandrør og vand - vi betalte dengang ca. kr. 350 helårlig for vand og så måtte vi bruge alt det vand vi ville, hvilket betød at der jo ikke var brune
græsplæner dengang. Selve "vandværket bestod af en boring oppe ved Alf
Tranbjerg (Gammelby Møllevej). Der lå så en vandret liggende tank, under et
gammelt utæt betontag, og i garagen stod en kompressor, som Alf indimellem
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tændte for hvis trykket blev for lavt i disse vandrør vi gravede op (Asbest
rør) kvaliteten af vandet? Udmærket der var ingen der blev syge, og vandprøver
og analyser var en by i Rusland. Nå men tiden rendte jo fra det gamle vandværk,
så i midt 80’erne, var gælden blevet for stor og værket for ringe, så vi besluttede
sammen med Læborg at bygge et nyt vandværk, som så skulle forsyne begge
byer. Planen skulle naturligvis godkendes af kommunen – men hov stop lige –
det må i ikke, i har nemlig et forsyningsområde hvori i er pligtige at forsyne alle
der gerne vil have vand! Det var unægtelig en streg i regningen, men vi måtte
bide i det sure æble, og bygge et værk der var meget større – og dyrere end først
planlagt.
Da jeg som formand for værket lagde de nye vandtakster på bordet til den første
generalforsamling i Læborg Vandværk, var stemning mildt sagt ikke god. Især
ikke hos de ældre, der jo både i Gammelby og Læborg ikke havde været vant til
at betalte noget særligt for vandet – jeg gjorde disse mennesker opmærksom på at
vi unge syntes det var ualmindeligt dårligt købmands skab at aflevere 2 nedslidte
værker og gæld begge steder, det gav ro!
Ned ad vores vej, der dengang var grusvej, var der, der hvor Kenneth nu bor, et
Autoophug der var lukket nogle år tidligere. Jeg kan huske at der helt nede fra
Mosehuset (ved John og Søs) og helt op forbi vores hus stod skrotbiler i vejsiden,
og der hvor Henrik nu har en fin plads til byggematerialer, var der dengang fyldt
op med gamle biler.
Hvor nu Henrik har hans fine stuehus, lå der i mange år det gamle Hedvigs
minde, en forfalden ejendom, der havde stået tom i mange år, jeg mener den
blev revet ned omkring 1994, hvor Jacob Mortensen så byggede det hus Henrik
nu bor i. Meget har selvfølgelig ændret sig i løbet af de mange år – noget er
blevet ringere – eks. busforbindelsen til Vejen, men rigtig meget er blevet meget
bedre, bla. fik vi jo i 2008 kloakeret i hele byen, det trængte vi sgu også til, vi var
ikke rolige når der var skybrud. Vi har mere end en gang haft oversvømmelse i
badeværelset, af opstigende vand i septiktanken, føj for den lede for en stank!
Sammenholdet i byen er en af de stærke ting som vi alle bør støtte op om –
navnlig er det her vigtigt, at vi ” gamle ” sørger for at få de nye er med i dette
sammenhold, og det gør vi ikke nødvendigvis ved at sætte os i de vante grupper,
når der er sammenkomst i byen, selv om det måske er nemmest og sjovest i
første omgang – husk den gamle sætning en fremmed er kun fremmed til du
kender vedkommende.
For mange år siden var der snak om at hvis Jacob Mortensens mark blev sat til
salg (der hvor der nu er 2 grunde til salg) ja så skulle vi gå sammen alle mand og
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lave en lille park der – et samlingssted for byen hvor der kunne laves fælles gril –
Sankt Hans m.m. måske skulle vi kigge på det igen?
Nå nu må det være nok for denne gang.

Har du/I en god historie eller lign. I kunne tænke at dele med andre Gammelby
borgere, er der altid plads her i nyhedsbrevet. 😊

HUSK!
Også at følge os på Facebook gruppen Gammelby 6600.
Og vores hjemmeside www.gammelby6600.dk
Hvis i undre jer over hvad der er blevet af trædamen (Hærvejens fyrstinde), ja så
hun havde fået sure fødder, og er blevet fjernet pga. råd. Se mere om trædamen i
nyhedsbrev nr. 39 som er at finde på vores hjemmeside.
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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 37 47
Mail: john@gammelby6600.dk

Teknisk
koordinator:

Brian Olesen
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
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