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Seminar om samkørsel 
Onsdag den 6. april kl. 17-19 afholdes et 

GRATIS spændende seminar i 

Forsamlingshuset om samkørsel og 

blafferstoppesteder i Gundsømagle 

 

 
 

Coronakrisen er ved at være ovre og benzin og 

diesel-priserne har aldrig været højere! Derfor 

mener Landsbyrådet, at det er på tide, at vi 

tænker på at hjælpe hinanden med transport til 

og fra byen og dermed også spare CO2. 

Trine Keinicke Sørensen (Klimakoordinator i 

Roskilde Kommune) og Carsten Theede 

(Blaffenationen.dk) kommer med nogle 

spændende oplæg. Efterfølgende taler vi om, 

hvordan idéerne kan sættes i værk i vores egen 

by, Gundsømagle.  

Vi byder på sandwich og drikkevarer – derfor 

vil vi gerne have din tilmelding til Palle, mobil 

2681 1621 eller mail: 

palle.gram.jorgensen@gmail.com 

 

Landsbyrådets ordinære 
generalforsamling 

Den afholdes fredag d. 22. april kl. 19 i 

G77’s lokaler på Margretheskolen. Vi vil være 

vært for en lille hygge-servering! Dagsorden og 

nærmere INFO udsendes først i april.  

Husk: Vi kan stadig bruge flere ildsjæle i vores 

bestyrelse. Meld dig gerne allerede nu som 

kandidat.  

Borgermøder omkring 
Helhedsplan for byen  

I maj måned afholdes hele 2 møder, som er 

optakten til en Helhedsplan for Gundsømagle. 

 

Møderne afholdes af Roskilde Kommune og 

foregår i Forsamlingshuset. 

 

Den 11. maj bliver et opstartsmøde for ALLE 

borgere med interesse for byens udvikling, og 

den 31. maj bliver et møde specielt med 

emner omkring Klima- og Miljø, herunder 

udfordringer med opvarmning af vores boliger 

jvf. de stigende priser på Naturgas og El. 

 

En Helhedsplan er et overordnet ”katalog” over 

borgernes og kommunens ønsker samt visioner 

for byens fremtid. 

Det kan dreje sig om fremtidens grønne 

områder, områder til boliger, skolens udvikling, 

håndtering af trafikale udfordringer. Men den 

drejer sig også om miljø og klima samt om den 

grønne omstilling. 

 

Vi håber på en stor interesse for møderne, og 

på at mange vil involvere sig i arbejdet. 

 

Svogerslev har for nylig været igennem en 

lignende proces, og på Landsbyrådets 

hjemmeside (www.gundsoemagle-

landsbyraad.dk) kan man finde et link til den 

færdige rapport, som kom ud af arbejdet her. 
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Kommende aktiviteter: 
Tirsdag den 5. april 2022 kl. 17:30 – 20 

Fællesspisning i Forsamlingshuset. 

 

Onsdag den 6. april 2022 kl. 17-19 

(Forsamlingshuset) 

Gratis seminar om ”Samkørsel og 

Blafferstoppesteder”. 

 

Fredag den 22. april 2022 kl. 19-22  

(G77’s lokaler på Margretheskolen) 

Landsbyrådets ordinære 

generalforsamling og hygge.  

 

Torsdag den 28. april 2022 kl. 19-20:30 

Foredrag på Biblioteket om bier og biavl 

v/Jonas Vind. 

 

Onsdag den 11. maj 2022 i Forsamlingshuset 

Borgermøde om Helhedsplan for byen! 

Alle er velkomne. 

 

Tirsdag den 31. maj 2022 i Forsamlingshuset 

Miljø- og klimamøde 

Foreningsledere, ledere af grundejerforeninger 

med videre inviteres til møde med 

Klimaakademiets Kommunekaravane. 

Deltagerantal max. 50. Mere INFO følger. 

 

Lørdag den 4. juni kl. 10:30 – 13:00 

Pinsejazz på Gulddyssegården med: 

Paul Harrison og hans nye band!  

 

Lørdag den 27. august kl. 10:30 – 13:00 

Sensommer-jazz på Gulddyssegården med 

fantastiske svenske berømte: 

Gunhild Carling Family Band 

 

”Bevaringsgruppen” 
havde politiker-besøg 

Gruppen af ildsjæle, der ønsker at bevare de 

grønne områder midt i byen og lave bedre 

faciliteter for brugerne af arealerne bag Den 

Gamle Skole, havde den 15. marts inviteret 3 

lokale politikere bosiddende i Roskilde Nord og 

fra Kultur- og Idrætsudvalget til en lille 

orientering om deres planer. 

Desværre måtte Mogens Hallager (formand) 

melde afbud pga. corona, men Filiz Thunø og 

Marianne Kiærulff lyttede interesseret og 

udtrykte umiddelbart begejstring for projektet. 

Der arbejdes nu videre med projektet, der 

omfatter nye omklædningsrum og et multirum, 

som tænkes bygget i en udvidelse/forlængelse 

af den østlige fløj af ”Den Gamle Skole”  

Projektet vil naturligvis indgå, når der skal 

arbejdes med Helhedsplanen for byen. 

Repair-café? 

I Landsbyrådet er vi blevet inspireret til - via 

deltagelse i workshop om FN´s Verdensmål - at 

se på mulighederne for at åbne en Repair Cafe i 

byen. Målet med en Repair Café er - at 

frivillige, kaldet “fiksere” - bistår byens borgere 

med småreparationer af ting, der er holdt op 

med at virke, men som ofte kan repareres og 

genbruges. Målet er at reducere affald og give 

alle ting en længere levetid til glæde for miljø 

og klima. Hvis du har interesse i at blive ”fixer” 

og være med til at give ting en længere levetid. 

Det kan være legetøj, køkkenmaskiner, huller i 

tøjet, haveredskaber m.m., så 

kontakt bb@birtheblack.dk   

Ny spændende kunst! 

I Fitness udstiller Solvejg Sehested nogle af 

sine flotte værker. Solvejg er nytilflytter i byen. 

Hun kommer fra Kongerslev syd fra Aalborg og 

er for øvrigt valgt ind i Landsbyrådets 

bestyrelse i 2021. 

På Landsbyrådets kontor kan man pt. se en 

række flotte fotos af Brian Rosenkrantz. Han 

arbejder til daglig i IT-verdenen, men er en 

ivrig amatørfotograf med speciale i ”Urban 

Exploration”. Udstillingen her er fotograferet 

højt oppe fra storbyens tårne. 

Medlemskab af 
Landsbyrådet 

Er du ikke medlem, eller har du før været 

medlem, men ude et stykke tid, så har vi 

dette FAVORABLE TILBUD: 

Betal kr. 120,- (eller kr. 200,- for hele din 

husstand) via MobilePay 52301 - eller til 

konto 1551-0010430577.    

Medlemskabet gælder så helt frem til 

generalforsamlingen i 2023. 

Anfør navn(e) og adresse - og send gerne 

samtidig en mail til: 

palle.gram.jorgensen@gmail.com             

Så vil du snarest modtage MEDLEMSKORT 

og kvittering. 
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