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Fra oktober 2021 til april 2022 
 
 
Corona-tiden har lavet lidt ravage i vores generalforsamlinger. Således blev den 

ordinære generalforsamling i 2021 først afholdt i oktober – og her i april 2022 
efterholder vi igen generalforsamling, altså blot kun 6 måneder efter. 

Det betyder også at vores aktivitetsliste er knap så lang, som den plejer at være – 
men her lidt om det sidste halve år i Landsbyrådet. 
 

Fællesspisning og diplom-udlevering 
Den 26. oktober fik vi endelig ved en lille officiel begivenhed i Forsamlingshuset 

overrakt vores diplom for AKKS’s pris for at have indstillet Roskilde Kommune til Årets 
Kulturkommune for amatørkunstnere. Birgit Overgaard (Fra AKKS) deltog, og fra 

Roskilde Kommune deltog borgmester Thomas Breddam og flere andre byrødder. En 
hyggelig eftermiddag, og efter ceremonien var der fællesspisning med over 70 
deltagende gundsømaglere. 

 
Deltagelse i G/F Holmehøjens generalforsamling 

Formanden deltog her for at orientere om Landsbyrådets arbejde og for at få et 
indtryk af udfordringerne i den ny bydel øst for Piledyssen. Bl.a. blev vi opfordret til at 
hjælpe dem med at få lavet fortov langs med Hovedgaden, så de sikrere kan komme 

ind mod centrum af byen. Ønsket ER givet videre til Roskilde Kommune. 
 

Markedsdag i vores Bycenter 
Birthe Black og Anja Johansson stod sidst i november for at arrangere en markedsdag 
i Bycentret, og Landsbyrådet serverede gløgg fra kontoret. Her fik vi også en god snak 

med byens borgere – og vi fik hele 12 nye medlemmer. Også vores Fitness center fik 
mange ny medlemmer.  Markedet havde også besøg af en glad julemand – og vores 

bibliotek summede af liv.  Til efteråret vil Landsbyrådet gå mere ind i et lignende 
arrangement, og vi vil sørge for en kraftigere eksponering af markedet, så vi kan 
tiltrække flere gæster til gavn for standene. Vi vil også inkludere et byttemarked. 

 
Den gamle Juletræsfest i Forsamlingshuset 

AOF Gundsø, Forsamlingshuset og Landsbyrådet holder liv i den gamle tradition, og 
selv om der var knapt så mange gæster, som tidligere, havde børn og voksne en 
rigtig god eftermiddag.  

 
Udgivelse af Gundsømagle Landsby Nyt  

Vores blad nr. 20 udkom som et julenummer – og alle husstande i byen fik omdelt 
bladet. Bl.a. var der en artikel om borgernes ønsker til byen. Den var rettet mod den 
kommende Helhedsplan, hvor arbejdet sættes i gang her i maj måned. Andre artikler 

handlede om RENT VAND og om de mange foreninger i byen og udfordringerne med 
at skaffe frivillige. Tak til vores trofaste annoncører for at gøre det muligt at udgive 

disse blade, som får en meget rosende omtale, bl.a. af vores andre landsbyråd i det 
øvrige Roskilde Kommune. 
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For at supplere vores BLAD, som er ganske ressourcekrævende at lave, har vi flere 

gange i perioden udgivet et Nyhedsbrev om aktuelle emner.  Den udsendes pr. mail til 
vores medlemmer, og lægges efterfølgende på aktuelle steder i byen, bl.a. på 
Biblioteket. 

 
Deltagelse i ”Bevaringsgruppen” / Det grønne areal omkring Den Gamle 

Skole 
Der blev i perioden afholdt en række møder af brugerne af arealerne omkring 
idrætspladsen og Den Gamle Skole. (G77 Fodbold, Mødestedet, AOF Gundsø, 

Kulturforeningen, Spejderne og Landsbyrådet).  
Gruppen har nu udarbejdet et forslag om at lave en tilbygning til den østlige fløj på 

skolen, som udover spejderne kan rumme nye omklædningsrum (til erstatning for 
barakkerne) og et multirum, som kan komme alle brugerne af arealerne her midt i 

byen til gode. 
Vores 3 lokale politikere i Roskilde Byråd har fået en orientering om projektet, og de 
var positive omkring planerne. 

Spejderne, der har været inviteret med til alle møderne, men ikke deltaget i den alle, 
føler dog at de ikke er helt enige i projektet. 

Nye møder pågår derfor – før projektet kan komme videre. 
 
Deltagelse i projekt ”Sammen om verdensmål” 

Birthe, Karin og Palle fra bestyrelsen har deltaget i en række møder på Roskilde 
Bibliotek. Em møderække om FNs 17 verdensmål.  

Det har været spændende og er fortsat spændende, bl.a. med besøg i FN-huset i 
Nordhavn. 
Konkret er der bl.a. kommet ud det, at vi ønsker at etablere en Repair-café i 

Gundsømagle, hvor borgerne kan få hjælp til at få repareret gamle ting og sager. 
Vi har besøgt lignende caféer i Ågerup, Roskilde og Allerød og fået gode erfaringer. 

Således håber vi på, at kunne sætte noget i værk i den kommende sæson, så vi bliver 
bedre til at bevare vores ting, og sætte dem i stand – i stedet for at smide ud – og 
købe nyt. 

 
Vores NATUR-gruppe 

Her arbejder vi med ønsker om flere stier ud i naturen. Vi har været på flere ”walk 
and talk” møder ude syd for Gundsømagle for at undersøge muligheder. 
Et udbredt ønske er stier rundt om de gamle tørvegrave syd for byen, samt stier der 

kan forbindes med Fugleværnsfondens stier syd for Gundsømagle Sø og gerne en sti 
over åen til Kirkerup. 

Vi er i dialog med ejerne af arealerne – og håber på en realisering. 
 
Vores TRAFIK-gruppe 

Gruppen har været præget af ressourcemangel og sygdom. Men her i april fik vi 
genetableret gruppen og drøftet: 

• BUS 600S ind omkring Gundsømagle. 
• Renoveringen af Hovedgaden med nye fortov (og forlængelse ved Hyldekær) 
• Cyklisternes færden gennem byen. Vi opfordrer alle til at bruge skolestien i 

stedet for Hovedgaden. 
• Vil en ændret afstribning af Sognevej/Hovedgaden give fordele?  

• Omlægning af BUS 358, så den kører ad Piledyssen i stedet for Gulddyssevej.  
• Gruppen vil fremover mødes jævnligt og drøfte de aktuelle udfordringer med 

trafikken i byen. 
• Der er mange skilte i byen – Kunne man omkring 40 km/t nøjes med at sætte 

zoneskilte op ved indfaldsvejene og dermed fjerne de mange skilte i byen!? 
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Blafferstoppesteder og mere samkørsel 

Sammen med Roskilde Kommune og Carsten Theede fra blaffernationen.dk holdt vi en 
lille workshop, hvor vi drøftede mulighederne for bedre samkørsel i byen.  
Vi fik udpeget en række gode steder, hvor man passende kunne lave 

blafferstoppesteder, typisk ved de 4 udfaldsveje fra byen. 
Efterfølgende har Carsten og Palle været rundt i byen og for at detailplanlægge 

stederne. Ved vores tur rundt i byen, prøvede vi flere gange at række hånden ud for 
at afprøve, om det var et godt spot, vi havde fundet, og sørme JA, folk stoppede og 

var villige til at tage os med        

Målet er at skiltene bliver sat op INDEN byfesten, hvor der kan laves en passende 

event omkring sagen. F.eks. bliver der en plads lige ude af Holmevej, hvor man 
passende kan stå og blive samlet op, hvis man skal mod Veksø til S-toget – uden for 

bussernes afgangstider.  
Målet er også, at man måske således får skabt nogle mere permanente kørselsvenner, 
som kan skabe grobund for en større samkørsel til gavn for miljøet og økonomien. 

 
Foredrag på biblioteket 

Der er afholdt flere foredrag på vores Bibliotek, bl.a. med Inger Nonbo (Brugs-Inger) 
og næste foredrag finder sted allerede torsdag d. 28. april, hvor den unge Jonas Vind 
fortæller om bier og biavl. 

 
Byttereol ved vores kontor i Bycentret 

Vi fik opstillet en reol til brug for bytning af SPIL og BØGER, og det ser ud til at være 
en ganske god idé. Reolen bruges flittigt, og der er en stor udskiftning af sager på 
reolen. Husk kun at sætte brugbare komplette spil og gode læste bøger på reolen. 

Reolen er ikke beregnet til hensætning af gamle bøger, som man blot skal af med.  
Vi har også valgt at lade vores store SKAK-brikker stå permanent i centeret til gavn 

for alle SKAK-interesserede. Umiddelbart virker det også som en god idé, og spillet 
bruges jævnligt. (Også selv om der mangler et enkelt hestehoved). 

 
Permanent lys i ”Byens Træ” 
Udfordringer med lys i toppen har haft visse udfordringer. Men nu virker det! Brugsen 

og Landsbyrådet har i fællesskab betalt de nødvendige omkostninger. 
Husk når I sætter opslag op om begivenheder i byen, at kliste opslagene op med tape, 

så de ikke flyver væk, når andre indsætter nye opslag. Husk også gerne at laminere 
opslag, så de ikke ødelægges af regn. 
 

Vores Jazz-arrangementer på Gulddyssegården 
Corona-tiden medførte også aflysninger her. Men i 2022 er vi stolte over at kunne 

præsentere: 
Pinselørdag d. 4. juni: Paul Harrison Band (Nu ny sangerinde og nye musikere) 
Sensommer d. 27. august: Gunhild Carlings Family Jazzband (Svensk glad jazz i 

verdensklasse).  
 

Helhedsplan for Gundsømagle og besøg af Klimaakademiets 
Kommunekaravane 
Landsbyrådet er ganske stolte over, at det lykkedes at få Roskilde Kommune til at 

udarbejde en helhedsplan for byen. 
Arbejdet startes med et borgermøde d. 11. maj i Forsamlingshuset. Her vil også 

planerne for byggeri af seniorboliger ved den Gamle Børnehave blive fremlagt. Alle er 
velkomne til mødet, hvor alle emner om byen kan tages op og danne grundlag for det 
videre arbejde 

Den 31. maj ligeledes i Forsamlingshuset kommer der et møde, en såkaldt 
aktørindsamling, omkring emnerne: 

• Varme og Energi i fremtidens Gundsømagle 
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• Bæredygtig mobilitet 

• Grønne fællesskaber, herunder madfællesskab, repair-café.  
 
Der er sat en grænse på 50 deltagere til dette møde. 

 
Landsbyrådet har allerede på nogle interne møder drøftet mulighederne for 

fjernvarme til byen. Men det ser ikke så optimistisk ud.  
 
Desuden har vi haft besøg af Tim Bang (Svogerslev Landsbyråd) for at få nogle tips og 

råd om det at lave Helhedsplan. 
 

Landsbyrådets øvrige udfordringer 
Ligesom så mange andre foreninger i byen har vi også i Landsbyrådet udfordringer 

med at skaffe frivillige til bestyrelsen og til en række opgaver. 
 
Således blev f.eks. på FaceBook spurgt om, hvorfor vi ikke satte vores flagallé op, da 

landets dronning havde fødselsdag!    
 

Men vores ressourcer er altså begrænsede – vi består af glade frivillige, der også har 
andre opgaver ved siden af, og ikke kan bruge al deres tid i Landsbyrådet. 
 

Men sidder du derude og gerne vil være med til nogle af vores gøremål for byen, så 
kontakt os MEGET gerne – vi kan bruge mange flere frivillige – både i og uden for 

bestyrelsen.  
 
Vi håber at vi kan være der for byen også i de kommende år, men det kræver nye 

kræfter og ildsjæle til at supplere bestyrelsen.  
 

Til slut sender vi tak til de folk, der påtog sig den store opgave at videreføre 
GUNDSØMAGLE BYFEST, som Landsbyrådet startede og afholdt i 10 år fra 2010 til 
2019. Festen kører nu videre i regi af Gundsømagle Kulturforening, men på 

festpladsen vil du selvfølgelig også kunne træffe Landsbyrådet i deres hyggelige stand 
med bløde sofaer og oplysning og vores arbejde for et bedre Gundsømagle. 

 
 
Mange gode forårshilsener 

Bestyrelsen i Gundsømagle Landsbyråd 
- Tingene sker ikke af sig selv 
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 


