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8 nye fællesspisninger er aftalt 8 nye fællesspisninger er aftalt 8 nye fællesspisninger er aftalt 8 nye fællesspisninger er aftalt 
og datoog datoog datoog dato----fastsat!fastsat!fastsat!fastsat!    
Kom og lær nye mennesker at kende i 
byen samtidig med at du og familien kan 
spise godt og billigt! 

Næste fællesspisning i Forsamlingshuset bliver 
afholdt tirsdag d. 8. oktober 2019!  

Hertil vil billetsalget starte først i september, 
nærmere oplysninger følger! 

 

Menuen er sat til mørbradgryde med ris og en 
suveræn salat. 

Herefter er der planlagt fællesspisninger på 
disse datoer: (Ret til ændringer forbeholdes) 

Tirsdag d. 5. november 2019 
(Glaseret skinke med flødekartofler og salat)  
 
Onsdag d. 5. februar 2020 
(Frikadeller, kartofler/sovs / kød eller vegetar) 
 
Onsdag d. 4. marts 2020  
(Pulled pork med coleslaw) 
 
Onsdag d. 1. april 2020 
(Lagsagne - kød og vegetar ) 
 
Onsdag d. 2. september 2020  
(Stegt flæsk med persillesovs ) 
 
Onsdag d. 7. oktober 2020 
(Flæskesteg m. kartofler, rødkål og 
grønkålssalat) 
 

Onsdag d. 4. november 2020 
(Mørbradgryde med ris/kartoffelmos og samt 
årstidens salat) 
 
Alle dage åbnes dørene til Forsamlingshuset kl. 
17:30 og spisningen starter kl. 18. 

Noter gerne datoerne i din kalender :-) 

OBS: Der er stadig brug for ekstra frivillige 
til arrangementerne - både til bord-
dækning, kokke og køkkentjanser samt 
oprydning. 

Kontakt fluks Karin Linde Pedersen, hvis du er 
interesseret: Mail: Linde.pedersen@gmail.com 

Glad jazz på Gulddysse Glad jazz på Gulddysse Glad jazz på Gulddysse Glad jazz på Gulddysse 
Kulturgård Kulturgård Kulturgård Kulturgård nunununu på lørdag på lørdag på lørdag på lørdag 24 24 24 24....8888!!!!    
Glæd jer til et meget festligt og veloplagt 
orkester fra Ungarn. Det er JAZZ STEPS BAND, 
6 glade mænd fra Budapest, der har 15-20 års 
erfaring med både jazz og klassisk musik. De 
har spillet på utallige ungarske og 
internationale jazzklubber og festivaler, og har 
også optrådt mange gange på danske scener. 
 

 

Vejrudsigten lover SOL og VARME! Vi har 
FADØL (Ale no 16 mv.) parat samt varme 
grill-pølser! Musikken starter kl. 10:30. 

Medbring ikke egne drikkevarer - men køb 
kolde FADØL & varme pølser på stedet, så er 
du med til at sikre, at vi fortsat kan lave disse 
glade koncerter på den hyggelige kulturgård. 

Flere NYHEDER på næste side ==> 
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Dragefest på Ørebjerget første Dragefest på Ørebjerget første Dragefest på Ørebjerget første Dragefest på Ørebjerget første 
søndag i oktober!søndag i oktober!søndag i oktober!søndag i oktober!    
Det bliver i år d. 6. oktober! 
 

 
 
Dragedagen er faktisk Landsbyrådets ældste 
aktivitet! Den første dragedag blev afholdt i 2009 
kort efter at Landsbyrådet var blevet stiftet! Siden 
har glade børn og legesyge voksne hvert år den 
første søndag i oktober mødt op på "Ørebjerget" i 
Gulddysseskoven (hele 28 m over havets 
overfalde) og forsøgt med mere eller mindre held, 
at få hjemmelavede eller færdigkøbte drager sendt 
mod himmelen! Nogle år med ganske svag vind - 
andre år med stormvejr - MEN altid er der kommet 
drager på himlen! 
 
Mød op fra kl. 11 - 14 og få dig en glad dag med 
hele familien og naboer samt andre gæve 
gundsømaglere! Byens førende drageentusiast 
Rumle Ebert vil som vanligt være til stede med 
sine store fantastiske og hjemmelavede drager. 
 
Landsbyrådet har hvert år et par flotte præmier til 
uddeling - og vi har vand/øl, som kan købes for 
billige penge! Desuden et lille lager af 
reparationsgrej, bl.a. gaffatape! Medbring gerne 
egne madpakker eller hjemmebagte kager! 
 
 
 

Næste åbningstidNæste åbningstidNæste åbningstidNæste åbningstid på  på  på  på 
Landsbyrådets kontorLandsbyrådets kontorLandsbyrådets kontorLandsbyrådets kontor    
Torsdag d. 5. september 2019 
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. 
Eller se på opslaget på INFO-tavlen ("Byens Træ") 
foran Dagli' Brugsen 
 

Brætspilsdag på GBrætspilsdag på GBrætspilsdag på GBrætspilsdag på Guuuundsømagle ndsømagle ndsømagle ndsømagle 
BibliotekBibliotekBibliotekBibliotek    
Torsdag d. 17. oktober kl. 15:30 - 18 

I samarbejde med Biblioteket byder 
Landsbyrådet på en uformel og hyggelig 
brætspilsdag. Medtag dine egne favorit-
brætspil - eller kast dig ud i de mange 
forskellige spil, som stilles til rådighed på 
dagen.  

Mød gerne op med venner, naboer og familie - 
eller prøv at udfordre nye bekendtskaber med 
et måske helt nyt spil.  

Kristina, en af Gundsømagles unge spil-
entusiaster, deltager og har spændende spil 
med. Der er gratis popcorn til alle - og hele 
arrangementet er gratis.  

 

 

Byfesten 2019 kom ud med et Byfesten 2019 kom ud med et Byfesten 2019 kom ud med et Byfesten 2019 kom ud med et 
lille underskud!lille underskud!lille underskud!lille underskud!    
Den 10. byfest i Landsbyrådets regi kom ud 
med et underskud på ca. 15.000 kr. De 10.000 
kr. dækkes af Roskilde Kommunes 
underskudsgaranti - resten må vi selv dække! 

Resultatet skyldes første og fremmest det 
dårlige vejr, som brød løs om lørdagen! 

Ellers forløb byfesten flot - og Landsbyrådet 
takker ALLE de involverede og mange frivillige 
kræfter for en formidabel indsats. 

Til næste år vil vi gerne give stafetten videre til 
nye kræfter - meget mere om det, når en 
grundig evaluering af hele arrangementet har 
fundet sted efter sommerferien.  

 

Fortsat god sensommer til alle! 


