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NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 

  Bowlingtur. 
 
   Fredag den 1. november 
 
   Kl. 17:00 

 
 

  UDGAVE 83 - Oktober 2019 
Det bliver igen i år i Bowl’N’Fun i Kolding. 😊 
Skovvangen 35, Kolding. 
 
Vi starter med at bowle fra 17:00-18:00, og 
bagefter en dejlig varm buffet i ”The Grill”. 
Kom senest et kvarter før (16:45) 
 
Grundejerforeningen har i år sat prisen til 150,- pr. 
voksen og 50 pr. barn u. 12år, for bowling og mad.  
Drikkevarer er for egen regning. 
Først til mølle-princippet. 
 

      
 

VIGTIGT: 
Tilmelding til Brian senest den  

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

 

INDHOLD: 
 
Forside:    Bowling 
  
Side 2: Juletræs-

tænding 
 
Side 3: Siden sidst 
 Sankt Hans 
 
Side 4: Diverse 
 
Side 5: Dansefest 
 
Side 6-7: Alsace 
 
Side 8: Bestyrelsen 
 
 
 
Redaktør:  
Kenneth D. Petersen 
 
Bidrag yder: 
John Holstein 
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Juletræstænding. 
 

Søndag den 1. december 
 

Kl. 15:00 
 

Første søndag i Advent er i år søndag den 1. 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. ca. 16:30 
 
Deltagelsen i æbleskivearrangementet er gratis men tilmelding nødvendig, så vi 
har en idé om hvor mange der ca. kommer. 
 
 

 
 
 

VIGTIGT: 
Tilmelding til Brian senest den 

28. november på mobil: 53 63 07 99 
Eller på vores Facebook gruppe. 
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Siden sidst. 
Sankt Hans 2019 

 
Igen i år holdt vi Sankt Hans i kampestens laden på Gammelbygård. 
 
Traditionen tro med grillmad først.  

   
 

   
 
Og der blev brændt bål og sunget. 
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Diverse 
 
Fremtidige arrangementer vi arbejder på, ud over det traditionelle, er også en 
sommerfest som vi før har haft. 
 
Derudover har vi snakket om en sogneaften, så vi kan snakke om hvordan det var 
i ”de gode gamle dage”, og se billeder og høre gode historier. 
 
Eksempel på forandring af Alice og Kenneths hus i formentlig 60’erne og nu. 

  
Og som nogle sikkert har bemærket, så har Karl også lagt nogle billeder op på 
Facebook gruppen. Det er jo altid sjovt at se, hvordan området var førhen. 

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

 
Til info er det også tradition, at vi samles på torvet nytårsaften til midnat, og 
skyder nytåret ind sammen.  
 
HUSK! Også at følge os på Facebook gruppen Gammelby 6600. 
Det sker også ind imellem der bliver arrangeret spontane udflugter til diverse 
sjove ting og sager. Det kan være koncerter, træf eller lign. 
Der vil også gør opmærksom på kommende arrangementer. 
 
Og så har vi også vores hjemmeside www.gammelby6600.dk 
 
Hvis man ønsker en mærkedag skal med i nyhedsbrevet, så send gerne datoer 
allerede nu til formanden. kenneth@gammelby6600.dk 
 
Vi vil også gerne byde Dorthe Bay med børn velkommen til byen. 
De er flyttet ind på Gammelbyvej 29 den 1. oktober. 
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ALSACE 
 
         af John Holstein 
Måske er det lidt sent at foreslå en efterårsferie i Alsace 
i år. Men så til næste år måske. 
Alsace er en lang perlerække af pittoreske middelalder-
landsbyer, placeret på en strækning af ca. 100 km 
imellem Strasbourg og Mulhouse i Nordfrankrig. De 
fleste har stiftet bekendtskab med vin fra Alsace, og det 
er da også hovederhvervet på disse kanter.  
Oktober er nok den allerbedste måned at besøge dette 
idylliske område, for det er nu, at druerne høstes. 
Det er ikke besværligt at komme derned. Kører man selv, er der ca. 1000 km mellem Vejen 
og Strasbourg, og det er jo til at overkomme. Selvom der fra Strasbourg kun er små 100 km til 
Thann ved Mulhouse, så kan turen ad Route du Vin sagtens vare en hel uge. Det kan anbefales 
at køre turen sydfra over Colmar, og følge de små skilte med Route du Vin. Så har man ikke 
solen i øjnene. 

Dette fantastiske vinområde, der ligger på den vestlige 
bred af Rhinen, har fristet en omskiftelig tilværelse, 
idet 1.ste og 2.den verdenskrig betingede at det var 
fransk og tysk og fransk og tysk og fra 1945 igen 
fransk. 
Det bliver vinen ikke ringere af, og de små landsbyer 
har på mirakuløs vis overlevet stridighederne, uden 
nævneværdige ar. Stil bilen udenfor bymuren i 
Riquewihr eller Ribeauville, og nyd de velholdte 

gamle huse mellem by brønde, frodige blomster og kunstfærdige udhængsskilte. Det hele oser 
af romantik, og hvad enten man er til eisbein mit 
sauerkraut, ristede frølår eller en almindelig pizza, så 
er de mange små spisesteder absolut leveringsdygtige. 
Og man må ikke snyde sig selv fra at besøge en eller 
flere af de utallige vinsmagningssteder. Degustations. 
De findes i byerne og langs vejen med ganske korte 

mellemrum, og 
de lokale 
vinbønder er 
overordentlig gæstfrie. Har man ikke fået pudset sit 
skole-franske af, så går det i de fleste tilfælde helt fint 
med engelsk eller tysk. Udskænkningsstederne spiller 
en helt central rolle i den kultur der udspiller sig i 
Alsace, og mange steder bærer skiltningen tydeligt 
præg af den tyske fortid. 
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Flere af byerne er hjemsted for hundredvis af storke, og der er rige muligheder for at komme 
helt tæt på denne store, flotte fugl, som vi i Danmark kun har som sporadisk gæst. 
Søs og jeg boede i 4 dage i Ottrott, lige mellem vinmarkerne, og kunne derfra foretage daglige 
”inspektioner” af såvel druer som landsbyer. Lad det være sagt straks, Alsace er fantastisk 
hyggeligt, men det er der også mange andre turister der har fundet ud af. Derfor skal man se 
at få noget ud af morgnerne og formiddagene, hvor temperaturen stadig er tiltalende og hvor 
de øvrige turister stadig ikke er vågnet til dåd. 
Rent vinmæssigt byder området på hvidvin for enhver smag. Der dyrkes også Pinot Noir, som 
de laver en fortræffelig rød vin af. Spørger du en Alsacisk vinbonde om han har rødvin, vil 
han i de fleste tilfælde svare nej. Men spørger du efter Rosé, så lyser hans ansigt op, og han 
skænker dig et køligt glas Pinot Noir som er helt mørkerød som den rødvin vi kender. Men det 
smager himmelsk, selvom vinens temperatur kun er 8-10 grader. 
Er man mest til rene hvide vine, så byder Alsace på Sylvaner og Pinot Blanc, som er tørre vine, 
over Pinot Gris og Riesling som er frugtige vine, til Gewürztraminer der ofte er sødlig og kan 
tit bruges som dessertvin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi ønsker en rigtig dejlig tur til Alsace  
Søs og John 
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Grundejerforenings bestyrelse 
2019-2020 

 
 

Formand:  Kenneth Denby Petersen 
  Gammelby Mosevej 2 
  Mobil: 40 82 99 59 
  Mail: kenneth@gammelby6600.dk 
 
Næstformand:  Carina Gubi 
  Gammelbyvej 42 
  Mobil: 60 93 45 69 
  Mail: carina@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  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:  Pia T. Jensen 
  Gammelbyvej 12 
  Mobil: 25 39 29 74 
  Mail: pia@gammelby6600.dk 
 


