Forrygende aften i Forsamlingshuset
Forsamlingshuset var fyldt til randen, da Zealand Business Connection
(ZBC) i samarbejde med Landsbyrådet havde inviteret til Temadag
omkring ”Den Bæredygtige Landsby”.
Anledningen var afslutningen på et projekt, hvor de med Gundsømagle som
udgangspunkt har undersøgt hvad der skal til for at skabe en Landsby i vækst.
En række personer i byen er således blevet interviewet om deres syn på byen.
Maria Møllerstrøm (Projektkonsulent ZBC) fortalte indledningsvis om hele
projektet, og om hvorfor netop Gundsømagle var valgt. Projektet ender op
med en rapport (udgives til august), som så kan danne grundlag og inspiration
for andre landsbyer.
Herefter talte Palle Gram (Formand for Gundsømagle Landsbyråd) om arbejdet
i den frivillige forening. Han lagde vægt på hvor dejligt det var at bo det dette
smørhul (Læs: ”Verden Navle”). Men gjorde også opmærksom på at vores
landsbyidyl er truet af mange forhold. Truslen kommer ikke fra Al-Qaeda, men
fra Staten - omkring motorveje, fra kommunen - som har konstante krav
omkring besparelser (bibliotek, vejvedligeholde mv.) og fra hele
samfundsudviklingen - som medfører at flere og store forretninger i omegnen
truer vores små lokale butikker. Bl.a. derfor er det vigtigt at vi har et
Landsbyråd, der kan være på vagt og sikre vores fortsatte eksistens. Vi må
ikke ende som et kedeligt villakvarter uden liv, forretninger og faciliteter.

Morten Gjerskov fik herefter ordet. Han var denne gang ikke inviteret med som
politiker, men var med for at fortælle om oplevelsen af at være iværksætter i
et landområde. Morten har gennem flere år dyrket en stor juletræsplantage
omkring Dyssegården, og vi fik et spændende indblik i dette arbejde.

Torben Jørgensen (Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Roskilde Kommune)
fortalte om Kommunes samarbejde med landsbyerne. Ørsted er netop valgt til
et forsøgsprojekt omkring et tættere samarbejde med Roskilde Kommune. Men
også en landsby fra den nordlige del af kommunen, kunne tænkes at komme
med i et sådant udvidet samarbejde. Og det skal ikke skjules, at Gundsømagle
her er i tankerne.

Ole Olsen (Formand for Landsbyforeningen af Landsbysamfund LAL)) fortalte
herefter deltaljeret om projekt ”Blomstende Landsby”. En form for
kvalitetsstempel, som en landsby kan tildeles, når den opfylder en række
kriterier. Ideen er ganske fin – og indeholder mange gode ting. Bl.a. et
samarbejde med de ofte mange foreninger i en by – med et fælles ”talerør” til
omgivelserne. Måske virker det også lidt bureaukratisk og omstændigt at få
tildelt denne betegnelse. Men i Landsbyrådet vil vi nu se nærmere på, om det
er noget for os. Og om vi faktisk kan gå for at være en landsby, som egentligt
er defineret til at være en bebyggelse med under 1000 indbyggere.

Og så kom JAN GINTBERG og væltede salen!

Måske var anledningen til at Forsamlingshuset denne flotte maj-aften var fyldt
til randen, at Maria Møllerstrøm slutteligt havde sørget for at aftenens sidste
gæst var selveste Jan Gintberg. Kendt stand-up komiker og specielt kendt for
sine TV-udsendelser om udkantsdanmark. Og man må sige, at han ikke
skuffede! Han var i topform og lagde totalt salen hen i en tilstand af
latterkrampe. Talte og jokede bl.a. om forskellen på mennesker i Storbyen og
de mere jordnære landsbybeboere. Og allersjovest var det, når han fik tilråb
og kommentarer fra salen, greb dem – og kørte videre. Jan var sat til at
underholde blot 30 minutter, men stemningen var så god, at han bare fortsatte
og forsatte. Og efterfølgende havde han også god tid i baren til at snakke med
folk, give en autograf – og blive fotograferet.

Forsamlingshuset, som stod for det praktiske omkring aftenen, gjorde det flot
– og fornemmelsen var helt klart – at alle havde en rigtig god aften her i
byens hyggelige mødested.

