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UDGAVE 89 – Oktober 2021 
 

Halloween 
Søndag den 31. oktober 

 

Nu nærmer sig tiden for at lade (u)hyggen brede sig i byen. 
 

Sidste år havde vi en rigtig hyggelig eftermiddag og aften i 

byen, med rige muligheder for at få sig luftet og hilse på 

naboerne, og med fine oplevelser for børnene.  
 

Dette initiativ satser vi på at vi kan gentage igen i år.  

 

Bestyrelsen vil gøre en indsats for at bidrage med 

udsmykningen, men vi håber på at byens borgere igen i år 

også bidrager til stemningen med mere eller mindre 

uhyggelig pyntning, så vi alle kan få en fin oplevelse med at 

gå en eftermiddagstur i vores dejlige by.  

 

 

    
 
 

Vi vil fra bestyrelsen også gerne opfordre alle til at gå en 

tur rundt i byen i tiden omkring mørkefald - og husk at 

komme rundt i hele byen så alles anstrengelser kan blive 

oplevet og værdsat.   
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Siden sidst: Bowling 
Fredag den 8/10 var en flok glade Gammelby-borgere på tur til 

Bowl’n’fun i Kolding. 
 

Vi startede med en times bowling. På nogen baner var konkurrencen 

mere intens end på andre, men alle hyggede sig. 
 

Derefter var der booket et hyggeligt lokale til vores selskab. Vi kunne 

nyde den lækre buffet og det gode selskab. 
 

Alt i alt en dejlig aften, hvor vi rigtig kunne nyde at det nu endelig 

er muligt at mødes igen på kryds og tværs og genoplive gode gamle 

traditioner. 

 

 

Halloween - eller ej.. 
 

Halloween er en dag der især henvender sig til børn og barnlige sjæle, 

men vi er klar over at det ikke er alle der er interesserede i besøg sådan 

en dag.  

 

Hvis man ikke ønsker udklædte børn på sit trappetrin den dag kan man 

nemt signalere det ved at undlade at pynte op uden for sit hus denne 

dag.  

 

Til gengæld vil vi opfordre til, at alle forældre fortæller deres børn at de 

ikke skal banke på hos de huse der ikke er pyntede med græskar eller 

lignende. 
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Juletræstænding 

Søndag den 28. november  

Kl. 15:00  

 

Første søndag i Advent er i år søndag den 28. november.  

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 æbleskiver vi skal varme.  

 

 
 

VIGTIGT:  

Tilmelding til Carina senest den 22. november på mobil: 60 93 45 69  

Eller på vores Facebook gruppe. 
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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! 

 

 

Julestue for børn og barnlige sjæle 
Søndag d 28/11 

Kl 12.30 - ca. 14.30 

 

Som et nyt initiativ på baggrund af forslag ved generalforsamlingen 

2020 ønsker bestyrelsen for Gammelby Grundejerforening at invitere 

børn og barnlige sjæle i Gammelby til julestue i timerne inden 

juletræstænding den første søndag i advent d 28/11. 

Det foregår i garagen i nummer 42 

  

Ved julestuen vil det være muligt at hygge med at klippe/klistre og med 

at lave juledekorationer og lignende. 

 

Hvis man har specielle ønsker til lys og pynt er det vigtigt at man selv 

medbringer materialerne til dette.  

 

Hvis man har overskud af gran og andre stedsegrønne planter i haven, 

der trænger til beskæring tager vi gerne imod i ugen op til. 

Det gælder også eventuelle overskud af kogler og lign. til pynt i 

dekorationer 
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Grundejerforenings bestyrelse 

2021-2022 
 

Formand:  Kenneth Denby Petersen 

  Gammelby Mosevej 2 

  Mobil: 40 82 99 59 

  Mail: kenneth@gammelby6600.dk 

 

Næstformand:  Pernille Majland 

  Gammelbyvej 4 

  Mobil: 20 86 24 64 

  Mail: pernille@gammelby6600.dk 

 

Kasserer:  Camilla V. Truelsen 

  Gammelbyvej 24 

  Mobil: 31 22 45 14 

  Mail: camilla@gammelby6600.dk 

 

Sekretær:  Carina Gubi 

  Gammelbyvej 42 

  Mobil: 60 93 45 69 

  Mail: carina@gammelby6600.dk  

 

Teknisk  Brian Olesen 

koordinator: Gammelbyvej 42 

  Mobil: 53 63 07 99 

  Mail: brian@gammelby6600.dk 

 

Suppleant:  Søren Åsted 

  Gammelbyvej 4 

  Mobil: 40 31 40 12 

  Mail: soeren@gammelby6600.dk  

 

Suppleant:  Pia T. Jensen 

  Gammelbyvej 12 

  Mobil: 25 39 29 74 

  Mail: pia@gammelby6600.dk 

mailto:kenneth@gammelby6600.dk
mailto:pernille@gammelby6600.dk
mailto:camilla@gammelby6600.dk
mailto:carina@gammelby6600.dk
mailto:brian@gammelby6600.dk
mailto:soeren@gammelby6600.dk
mailto:pia@gammelby6600.dk

