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Den store Dragedag 
Første søndag i oktober er traditionen tro en 

legedag for børn og voksne med drager på 

Ørebjerget! Start kl. 11! 

 

 
 

Så alle legesyge børn og voksne opfordres til at 

drage til Ørebjerget med deres købte eller 

hjemmelavede drager. Landsbyrådet har præmier 

til højst flyvende drage og til den mest ihærdige 

drageløber. Medbring selv madpakke – vi sælger 

lidt øl/vand/kaffe ved borde-/bænkesættene på 

det hele 28 m høje bjerg. Vi ses! 

Borgmesteren gæster 
Gundsømagle nu på tirsdag 
Alle er velkomne, når Borgmester Tomas 

Breddam på tirsdag den 28. september kl. 19 

kommer til Forsamlingshuset. Han kalder det selv 

et lyttemøde! Mød op med dine ideer om et bedre 

Gundsømagle og fremlæg dem for borgmesteren. 

Mødet er gratis, og du behøver ikke at tilmelde 

dig på forhånd. 

 

Vi mangler ildsjæle til 
Landsbyrådets bestyrelse 
 

Har du lyst og energi til at gøre en indsats for 

byen, så mangler vi i den grad ildsjæle til vores 

bestyrelse! Vi mangler gode kræfter til bl.a. 

TRAFIK-området, KULTUR-området og til en 

række praktiske opgaver. Tag gerne en snak med 

en af os fra bestyrelsen og hør om arbejdet. Eller 

mød op på vores generalforsamling den 11. 

oktober. Du skal selvfølgelig være menigt medlem 

af Landbyrådet for at komme med i bestyrelsen. 

Er du i øjeblikket ikke medlem af Landsbyrådet, 

kan det nås endnu. Betal 20 kr. (eller 30 kr. for 

hele husstanden) til MobilePay 52301 og oplys 

navn og adresse. Så er du medlem indtil næste 

opkrævning for 2021 efter generalforsamlingen.  

 

Roskilde Kommune vandt 
Con Amore Kulturprisen 
Det skete efter en indstilling fra Landsbyrådet! 

Den 26. oktober kl. 16:30 (lige inden Mad-

fællesskabet i Forsamlingshuset) vil Landsbyrådet 

derfor modtage et diplom, og der vil blive afholdt 

en lille ceremoni med deltagere fra Kommunen og 

AKKS, og der bliver holdt et par taler. Mød gerne 

op og lyt med.  

Byfestmøde  
Vi har noteret os, at Gundsømagle Kulturforening 

holder møde tirsdag den 9. november i G77’s 

klublokale ved Margretheskolen for at orientere 

om BYFEST 2022 og for at hverve frivillige hertil! 

Vi opfordrer frivillige til at møde op og melde sig! 

 

Kommende aktiviteter: 
Torsdag den 30. september på Biblioteket: 

Foredrag om Naturen v/Mette Gjerskov.    

 

Søndag den 3. oktober kl. 11 på Ørebjerget: 

Den store dragedag for børn og voksne! 

 

Torsdag den 7. oktober på Biblioteket kl. 17:30: 

Inger Nonboe fortæller om gamle dage. 

 

Mandag den 11. oktober kl. 19 i 

Forsamlingshuset: 

Landsbyrådets Generalforsamling 

 

Tirsdag den 26. oktober i Forsamlingshuset: 

Madfællesskabet starter op igen og inviterer til 

Fællesspisning og hyggeligt samvær i 

Forsamlingshuset.


