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UDGAVE 86 – November 2020 
 

Juletræstænding 
 

Søndag den 29. november 
Kl. 16.30 

 

Nogle traditioner forgår ikke så let – selvom 
de for tiden er under pres! 

Derfor afholder Gammelby 
Grundejerforening igen i år juletræstænding 
den første søndag i advent som vi har gjort i 
utallige år. 
 
Men vi er dog i coronaens tegn nødt til at 
ændre lidt på arrangementet.  
 
Derfor inviteres I til juletræstænding på 
”Torvet” kl. 16.30 
Grundejerforeningen er vært ved et glas 
gløgg og/eller saftevand. 
 
Når vi har nydt forfriskningerne, vil vi synge 
de traditionsrige julesange, hvorefter det er 
muligt at ønske hinanden en glædelig jul. 
 
Der vil være slikposer til børnene 
 
Vel mødt! 
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Nytårsaften 

 

Gammelby Grundejerforenings bestyrelse håber at hilse på mange af 
byens beboere nytårsaften kl. 24.00 på torvet, hvor vi i fællesskab kan 
fyre vores nytårskrudt af og ønske hinanden et rigtig godt nytår 
 
Det er en god og hyggelig tradition, som vi ønsker at værne om og holde 
i hævd! 

 

Corona-øv 
 

Vi er simpelthen nødt til at erkende, at 2020 er et år der skriver sig ind i 
historiebøgerne som et hårdt og uretfærdigt år.  
Med udgangspunkt i forsigtighedsprincippet har vi fra bestyrelsens side 
set os nødsaget til at aflyse/udskyde en hel stribe arrangementer i løbet af 
året.  
For eksempel blev den årlige bowlingtur her i efteråret ikke til noget.  
Det er vi selvfølgelig utrolig kede af men vi har også følt os nødsaget til 
at udvise samfundssind i denne krise som Danmark står i. 
Vi håber på at 2021 bliver året hvor vi igen kan mødes frit uden 
bekymringer.  
Derudover håber vi på stor opbakning til de arrangementer der alligevel 
kan gennemføres, og at vi holder fast i vores gode Gammelby-
traditioner. 
 

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen for Gammelby Grundejerforening 
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Siden sidst 

Halloween 
Noget af det der rammer hårdest, er når omstændighederne går ud over 
byens børn. 
Derfor besluttede vi i Grundejerforeningens bestyrelse at gøre noget 
ekstra ud af Halloween, så børn i alle aldre kunne få sig et gys rundt i 
byen, selvom de ikke kunne komme rundt for at trick’n’treate.  
Dette initiativ blev på flotteste vis bakket op fra mange sider rundt 
omkring i byen med flot udsmykning og godter på corona-sikker vis til 
børnene.  
Jeg nød personligt at gå rundt i byens gader og møde mange der 
benyttede sig af lejligheden til at få lidt frisk luft.  
 

 

 
 

Lad os gøre dette til en tradition i byen 
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Grundejerforenings bestyrelse 
2020-2021 

Formand: Kenneth Denby Petersen 
Gammelby Mosevej 2 
Mobil: 40 82 99 59 
Mail: kenneth@gammelby6600.dk 

 

Næstformand: Pernille Majland 
Gammelbyvej 4 
Mobil:  
Mail: pernille@gammelby6600.dk  

 

Kasserer: Niels Rossen 
Gammelbyvej 21 
Mobil: 61 77 05 17 
Mail: niels@gammelby6600.dk 

 

Sekretær: Carina Gubi 
Gammelbyvej 42 
Mobil: 60 93 45 69 
Mail: carina@gammelby6600.dk 

 

Teknisk  
koordinator: 

Brian Olesen 
Gammelbyvej 42 
Mobil: 53 63 07 99 
Mail: brian@gammelby6600.dk 

 

Suppleant: Pia T. Jensen 
Gammelbyvej 12 
Mobil: 25 39 29 74 
Mail: pia@gammelby6600.dk 

 

Suppleant: Søren Åsted 
Gammelbyvej 4 
Mobil: 40 31 40 12 
Mail: søren@gammelby6600.dk  

 


