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Nye åbningstider på Nye åbningstider på Nye åbningstider på Nye åbningstider på 
Landsbyrådets kontorLandsbyrådets kontorLandsbyrådets kontorLandsbyrådets kontor    
 

 

 

Indtil sommeren prøver vi at neddrosle vores 
åbningstider, så der kun er åbent den første 
torsdag i hver måned. Der er således åbent: 

Torsdag d. 7. februar 
Torsdag d. 7. marts 
Torsdag d. 4. april 
Torsdag d. 2. maj og 
Torsdag d. 6. juni 
Alle dage fra kl. 18-19:30 

Du kan ALTID ringe til os, om ting og sager 
vedr. Gundsømagle - se vores mobilnumre  på 
hjemmesiden: 
www.gundsoemagle-landsbyraad.dk 
under "Bestyrelsen" i venstre side. 
                                                                                                                  

Ny udformning af vores Ny udformning af vores Ny udformning af vores Ny udformning af vores 
NyhedsbreveNyhedsbreveNyhedsbreveNyhedsbreve    
 

Landsbyrådet har hidtil udsendt sine 
nyhedsbreve via alm. mail til vores 
interesserede medlemmer! Nu prøver vi med 
denne nye udformning både at udsende det via 
mail som en PDF-fil til vores medlemmer - og 

desuden også at fremlægge det på aktuelle 
steder i byen - så flere kan se det! Vi håber at 
det falder i borgernes smag! Det erstatter IKKE 
vores blad, som fortsat vil udkomme 2 gange 
årligt , og omdeles til ALLE i byen!  
 

Ny skovrider i Ny skovrider i Ny skovrider i Ny skovrider i 
GulddysseskovenGulddysseskovenGulddysseskovenGulddysseskoven    
Spareplaner og omlægninger i 
Naturstyrelsen har medført, at vi fået ny 
skovrider i Gulddysseskoven pr. 1. januar. 
Landsbyrådet takker Kim Søderlund for et 
formidabelt godt samarbejde gennem 
tiderne. Fremover er det Jens Peter 
Simonsen (NST-Midtsjælland) som 
varetager spørgsmål omkring vores dejlige 
skov.  

Mail: jps@nst.dk og telefon: 72 54 32 64 

 
Jens Peter Simonsen 

Hyggelig brætspilsdag på Hyggelig brætspilsdag på Hyggelig brætspilsdag på Hyggelig brætspilsdag på 
biblioteketbiblioteketbiblioteketbiblioteket    
Torsdag d. 21. februar inviterer Biblioteket 
og Landsbyrådet til brætspilshygge! Vi har 
samlet en række gamle og nye brætspil - 
kom over til en hyggelig eftermiddag og 
mød nye mennesker! Løjerne starter fra 
15:30 og varer til 18:00! Du/I kan også 
medtage jeres egne favorit brætspil! 

MERE INFO på bagsiden ==> 
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Esben Danielsen Esben Danielsen Esben Danielsen Esben Danielsen talertalertalertaler på  på  på  på 
Landsbyrådets 10. generalLandsbyrådets 10. generalLandsbyrådets 10. generalLandsbyrådets 10. general----
forsamlingforsamlingforsamlingforsamling    
Den afholdes torsdag d. 26. marts i 
Forsamlingshuset. 

Vi er glade for at Esben (Tidligere talsmand 
for ROSKILDE Festivallerne, nu direktør for 
Lokale- og Anlægsfonden) vil komme til 
Gundsømagle og sætte lidt ekstra kolorit på 
vores årlige møde! Esben vil tale om 
frivillige, hvordan skaffer man frivillige - og 
hvordan fastholder man dem og belønner 
dem - samt skaber en god team-ånd!  

Invitationen til vores 10. generalforsamling 
med en deltaljeret dagsorden vil blive 
udsendt først i marts måned.  

 

Som vanligt vil Landsbyrådet sørge for lidt 
fast og flydende føde efter selve 
generalforsamlingen.  

Alle, der har betalt kontingent for 2018 - 
eller er indmeldt i foreningen inden d. 26. 
marts har adgang!  

Kontingent for 2019 opkræves umiddelbart 
efter generalforsamlingen. 

Der er ledige pladser i Der er ledige pladser i Der er ledige pladser i Der er ledige pladser i 
bestyrelsen til aktive ildsjæle!bestyrelsen til aktive ildsjæle!bestyrelsen til aktive ildsjæle!bestyrelsen til aktive ildsjæle!    
Hvis du har lyst til at indgå i vores 
bestyrelse og gøre et stykke arbejde for 
byen, er der ledige pladser!  

Vi holder ca. 10 møder årligt, og arbejder 
med alle sager, der vedkommer 
Gundsømagle. Dog undgår Landsbyrådet at 
tage emner op, der retteligt hører hjemme 
hos byens grundejerforeninger. 

Hvis du vil høre mere om denne ildsjæle-
indsats, så ring gerne til Landsbyrådets 
formand (Mobil 2681 1621) eller en af de 
øvrige i den nuværende bestyrelse. 

BYFESTEN afholdes lørdag BYFESTEN afholdes lørdag BYFESTEN afholdes lørdag BYFESTEN afholdes lørdag 
d. 15. juni!d. 15. juni!d. 15. juni!d. 15. juni!    
Det er således den. 10. byfest i 
Landsbyrådets regi! 

Forberedelserne er i fuld gang og en 
møderække i festkomiteen frem til 
sommeren er planlagt. 

 

Snart meldes der ud om køb af loppestande 
- og stande til byens foreninger. 

Vi kan stadig bruge flere frivillige til FØR, 
UNDER og EFTER byfesten. Kontakt Linette 
Petersen hvis du vil hjælpe os 

Mail: linettelp@yahoo.dk 

Du kan følge med i planlægningen af festen 
i FB-gruppen "Gundsømagle Byfest 2019" 
og i vores kommende nyhedsbreve. 

Flere hyggelige Flere hyggelige Flere hyggelige Flere hyggelige 
Fællesspisninger i 2019Fællesspisninger i 2019Fællesspisninger i 2019Fællesspisninger i 2019    
Med en økonomisk indsprøjtning fra 
Kvickly/Dagli'Brugsen omkring hjælp til 
betaling af "huslejen" kan projektet 
fortsætte. Landsbyrådet og gruppen bag 
Fællesspisningerne sender en varm tak 
herfor. 

Der er stadig brug for flere kokke og 
hjælpere - kontakt bestyrelsesmedlem 
Karin Linde Persen, herom: 

Telefon: 40 13 59 51 

Mail: linde.pedersen@gmail.com 

Næste Fællesspisning afholdes: onsdag d. 
3. april i Forsamlingshuset, idet det skal 
nævnes, at der hertil stadig mangles hjælp 
til køkkenet, borddækning og opvask. 

 


