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Landsbyrådet vinder 50.000 kr. til æblelund! 
 

 

Landsbyrådets NATUR- og 

STI-gruppe modtog prisen 

på Rådhuset den 23/11. 
 

 
Her ses Helle, Palle (formand), Kaare, Erik og 

Marianne fra Landsbyrådet. 

 

Ved en lille hyggelig ceremoni på Rådhuset fik 

Kaare T. Kristensen (tovholder i vores Natur- 

og Sti-gruppe) overrakt diplomet af borgmester 

Tomas Breddam. Kaare fik lejlighed til at 

fortælle lidt om projektet, der kort går ud på at 

skabe et areal med de gamle kendte snart 100-

årige æblesorter, som Gundsømagle tidligere 

var så kendt for.  

Det var den lokale skolelærer Claus Matthisen, 

der udover at undervise, havde en kæmpe 

passion for frugttræer. Han fik skabt en 

fantastisk frugtsamling i byen og fik skrevet et 

kæmpe værk ”Dansk Frugt”, som udkom i 3 

bind fra 1913 til1923.    

Sorterne hed bl.a. Tyra Matthisen, Gundsø-

magle Smørære, Ingers æble, Østrup pigeon og 

det berømte Gundsømagleæble.  

Ideen og målet er at samle alle disse gamle 

sorter og flere andre i den nye lund, som vi vil 

kalde ”Gundsømagle Æblelund”. 

Her ligger 
Gundsømagle Æblelund 
Den nye æblelund ligger i gå-afstand for de 

fleste i byen.  

Skovfoged Jens Nielsen har beredvilligt stillet et 

areal til rådighed for projektet ude nordvest for 

Gundsømagle Parkvej og Ejlesøen (også kendt 

som ”Svanesøen”). Og de første 5 træer er 

allerede sat i jorden, ligesom flere er på vej. 

Der er en række udfordringer, som der tages 

hånd omkring, idet der er mange harer og 

rådyr i området. Derfor må hvert enkelt træ 

beskyttes med indhegning – ligesom der skal 

vandes grundigt i starten.  

Læs meget mere om projektet i kommende 

nyhedsbreve og på Facebook. 

 
 

Årets legendariske 
”Gamle Juletræsfest” 
Traditionen med Juletræsfest i Forsamlings-

huset er nu 120 år gammel. AOF Gundsø, 

Forsamlingshuset og Landsbyrådet er glade for 

at holde traditionen i hævd, og vi glæder os til 

at byde alle velkommen til byens flotteste 

juletræ, en ægte julemand, levende musik og 

fyldige godteposer til de glade børn  

      søndag den 4. december kl. 14:30.  
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Nu får Gundsømagle 

sin egen Repair-Café 
Hvis alt går som planlagt, kan den slå dørene 

op onsdag d. 14. december 2022 kl.16.00. 

Herefter er det planen, at den skal holde åbent 

den første onsdag i hver måned fra kl. 16-19. 

Den får hjemsted på byens Gamle Skole på 

Sognevej i et af gamle klasselokaler. 

 

På Rapair-Cafeen kan frivillige såkaldte ”fixere” 

hjælpe dig med at reparere defekte genstande, 

som måske var påtænkt til udsmidning.  

Der vil også være sy-værksted, hvor der er 

mulighed for at reparere flængen i din skjorte, 

sy kasseret tøj om til nyt brugbart tøj eller 

f.eks. sy flotte stofposer og bæreposer. 

 

”Repair-Cafeen er resultatet af et samarbejde 

mellem bl.a. Roskilde Bibliotek, Sammen om 

Verdensmål og Gundsømagle Landsbyråd med 

støtte fra Velux Fonden”. 

 

Mere om caféen i kommende INFO. 

 

Nye mindre huse 
planlægges øst for byen! 
 

 
 

Der er nu ved at blive planlagt en helt ny privat 

udstykning på ca. 60 mindre huse øst for det 

tidligere planlagte ”Sømmes Vænge”, hvor 

opførelsen gik i stå, pga. at boligselskabet 

Sjællands entreprenører sprang fra. De kunne 

ikke opføre husene indenfor prisrammen og 

havde også svært ved at skaffe håndværkere. 

Lad os håbe på at det går bedre med dette 

projekt. Det kan være en god mulighed for at 

ældre kan flytte til noget mindre og derved 

frigøre større huse i den gamle by til nye 

børnefamilier.  

Ca. halvdelen af de nye huse er i 1 plan og vil 

derfor være ældreegnede.  

 

 

Ridende juleoptog 

 
 

Søndag d. 11. december vil man kunne 

opleve et flot optog med skønne ridende 

julepiger gennem byen! Det er Isabella Rud, 

der har arrangeret det flotte optog, der 

forventes at afslutte ved Kirken ca. kl. 11:00. 

Her vil Menighedsrådet og Landsbyrådet sørge 

for lidt lækkert at drikke samt juleboller til de 

deltagende på hesteryggene. Kom og kig med! 

 

Helhedsplanen er 

under udarbejdelse 
Det går planmæssigt med udarbejdelsen af en 

Helhedsplan for byen. Der kom 113 forslag ind 

via portalen ”viskaber.roskilde.dk”. De er nu 

ved at blive bearbejdet – og et nyt borgermøde 

kan forventes til foråret, hvor den foreløbige 

plan vil blive forelagt. 

Som noget særligt kan vi nævne, at planerne 

for udvidelse af ”Den Gamle Skole” ifm. at gøre 

den til ”Byens Hus” allerede har været på 

dagsorden i Roskildes Kommunes ”Kultur- og 

Idrætsudvalg”.  

 

Medlemskab af Landsbyrådet 

Juletilbud: 

40 kr. pr. person 

60 kr. for hele husstanden 

Så er du medlem frem til næste 

generalforsamling i marts 2023. 

 

Vores normalpriser: 

120 kr. pr. år pr. person eller 

200 kr. for hele husstanden 

MobilePay 52301 eller til 

Konto 1551 0010430577 

Samt (ved nye) mail med navn og adresse til: 

palle.gram.jorgensen@gmail.com 

Gundsømagle Landsbyråd 

- Tingene sker ikke af sig selv 
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