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Generalforsamling 
den 2. september 
Corona-krisen udsatte vores 
generalforsamling i marts. Nu kan vi 
endelig mødes i Forsamlingshuset efter en
usædvanlig sommer.

Alle medlemmer, der har betalt kontingent for 
2019, eller nye betalende medlemmer i 2020 
kan deltage. Pga. corona-situationen vil vi 
gerne have styr på antal deltagere. Tilmelding 
er derfor nødvendig til vores kasserer, Erik, tlf. 
4015 1431 eller mail: 
erikwendelnielsen@gmail.com.

Vi byder på kaffe/kager samt øl/vin og vand til 
arrangementet.

Oplæg om evt. blafferstoppesteder i 
Gundsømagle!

Vi har fået tilsagn fra Carsten Theede, om at  
komme til generalforsamlingen og inden den 
ordinære dagsorden fortælle lidt om 
mulighederne og ideen med blafferstoppe-
steder i landsbyerne, som et supplement til 
busbetjeningen.

Om han blaffer til byen eller kommer med én af
de ”store gule” vides ikke :-)

Vi søger nye kræfter til 
bestyrelsen
Da 2 af vores bestyrelsesmedlemmer har valgt 
ikke at genopstille, søger vi nye, friske ildsjæle 
til bestyrelsen. Vi søger lokale ildsjæle, der 
brænder for deres by, og som vil lægge nogle 
gode kræfter i de nødvendige gøremål. Specielt
ønsker vi personer med interesse for trafikken 
og for naturen omkring byen. Men alle er 
velkomne, hvis de kan afsætte tiden til en 
indsats for en bedre landsby for borgerne. 
Kontakt bestyrelsen for nærmere info.

Sensommerjazz er 
aflyst!
Vi havde håbet til det sidste på at vi kunne 
afvikle vores sensommer jazz-koncert på 
Gulddysse kurturgård. Men med de seneste tal 
omkring corona-situationen tør vi ikke binde an
med arrangementet. Men Paul Harrison er klar 
til en forrygende pinse-koncert pinselørdag 
2021, ligesom ”Alice in Dixieland”, de 5 
hollandske jazz-piger er parat til 
sensommerjazzen i august 2021.

Filmen om 
Gundsømagle
Den 4. juni blev der lavet en række film-
optagelser i Gundsømagle. Det var ISO-film 
med video-fotografen Jeppe Larsen, der bl.a. 
ved hjælp af en avanceret drone stod for de 
flotte optagelser. De mange scener er nu kogt 
ned til en flot PR-film om byen (varighed knapt 
4 minutter), og den er om kort tid klar til 
præsentation. Vi regner således med at kunne 
vise filmen til vores generalforsamling. Vi 
takker de 36 lokale sponsorer, som har gjort 
det muligt, at få filmen lavet. Filmen vil kunne 
bruges af alle de lokale interessenter, der har 
brug for at markedsføre vores dejlige by. 
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Næste fællesspisning 
bliver til oktober!

Som alt andet har de populære 
Fællesspisninger i Forsamlingshuset også været
ramt af Corona-krisen. Men nu er den næste 
fællesspisning forudsat at virustallene holder 
sig i ro sat til:

 Onsdag den 7. oktober kl. 17:30

Kontakt tovholder Karin Linde Pedersen, hvis 
du har spørgsmål eller er interesseret i at være
med som frivillig eller kok:                        
Mail: Linde.pedersen@gmail.com

MTB løb i 
Gulddysseskoven
Kæmpe MTB-løb i Gulddysseskoven

I weekenden den 12. og 13. september afvikler
Roskilde Mountainbike Klub et stort og 
spændende løb i vores Gulddysseskov.

Der satses på, at flere af de førende navne i 
landet inden for MTB deltager. 

Opløbet til weekendens mange løb vil foregå 
omkring Ørebjerget, hvor der også vil være 
plads til en del publikum (i behørig corona-
afstand).

Henrik Jappe, som står for arrangementet, 
oplyser, at der mangler frivillige til en del 
opgaver mht. vagt/parkering.

Han kan kontaktes på mail: 
henrikjappe@me.dk 

Flere bænke og borde i 
skoven
Landsbyrådet har sponsoreret og anbragt et 
gedigent bord/bænke sæt på Ørebjerget. Det 
supplerer det eksisterende sæt fra 
Naturstyrelsen, og kan gøre gavn, når man 
ønsker og sidde og spise sin frokost med en 
god udsigt og når vi holder de sjove drage-
dage første søndag i oktober! Naturstyrelsen 
har til gengæld lovet at opsætte en solid bænk 
på Åsbjerget på den modsatte side af 
Gulddyssevej.  Husk at rydde op efter jer, når I
har nydt opholdet i skoven.
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Bliv medlem af 
Landsbyrådet
Som medlem af Landsbyrådet er du med til   
at sikre, at Gundsømagle ikke bliver en 
soveby!

Vi fører en konstruktiv dialog med 
myndighederne, og via en række ildsjæle 
sørger vi for gode kulturelle tilbud.  
Desuden informerer vi via hjemmesider, 
Facebook, nyhedsbreve og bladet 
"Gundsømagle Landsby Nyt". 

Sådan bliver du medlem: Betal kr. 150,- 
(eller kr. 250,- for hele din husstand) via 
MobilePay 52301 - eller til konto 1551-
0010430577.    Medlemsskabet gælder indtil
generalforsamlingen i marts 2021.

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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