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Byfesten overdraget til nye
ildsjælde!
Ved et velbesøgt møde d. 21. oktober blev der
på stedet dannet en nye gruppe af ildsjæle, der
vil se på fremtidens byfester i Gundsømagle!
De vil snarest komme med et udspil. På
Landsbyrådets hjemmeside, kan man se et
udførligt referat fra mødet. Landsbyrådet er
glad for udfaldet, og glad for at det nye udvalg
har et bredt udsnit af personer fra en lang
række af byens store foreninger.
Efterfølgende har den nye gruppe holdt møde,
og fået overdraget vejledninger og talmateriale
fra tidligere byfest-folk. Landsbyrådet vil til
enhver tid hjælpe det nye hold i gang med at
traditionen med en årlig BYFEST fortsat kan
bestå i mange år frem.

Julemarked i Bycenteret
lørdag d. 30. november

Nye indflyttere
indflyttere i
"Smørblomsten" (Den gamle
børnehave ved Brugsen)
Fra torsdag d. 7 november har vi fået flere og
nye beboere i den gamle børnehave ved
Brugsen.
Det er en familiesammenføring med den
uledsagede flygtning Nahom (nu 16-årig ung
mand) som i 3 år har boet og levet i Roskilde
og hans familie: Mor og far og hans fire
søskende på 14, 12, 3 og 1 år, som via deres
seneste ophold i lejr i Etiopien ankommer fra
Eritrea.
Landsbyrådet vil gerne opfordre alle i
Gundsømagle til at tage rigtigt godt imod
familien, og gerne gå omkring og hilse på dem.
Børnene vil inden længe blive indmeldt i de
relevante institutioner og skole.
Der er her & nu helt konkret nogle ting, som vi
har fået oplyst, at de mangler:
Barnevogn, klapvogn, komfur, spisebord, stole.
Landsbyrådet har allerede reserveret en eller 2
sofaer til dem.
Kontaktfamilie for byens nye tilflyttere er
Mikkel Darling Brink, som kan kontaktes på
Mobil 2624 1138

Anja Johansson og Birthe Black har personligt
taget initiativ til julemarkedet, og i skrivende
stund er alle stadepladser solgt! Alle lejerne i
centeret bakker op omkring denne gode årlige
tradition, således er der gode tilbud hos alle!
Biblioteket holder åbent, G77-Fitness har gode
tilbud og på Landsbyrådets kontor lokker vi
med varm gløgg, småkager, konkurrence og
extra billige tilbud på medlemsskab for nye
medlemmer! Kom ind på vores kontor og få en
snak om byen over et glas varm gløgg (eller
to)! Markedet holder åbent kl. 10-14!

Landsbyrådet kan være behjælpelig med at
hente og bringe de anførte ting til
"Smørblomsten" ligesom Jan Brink-Pedersen,
også tilbyder at hente komfur samt at udskifte
og montere det med det nuværende slidte
komfur på stedet.
"Smørblomsten" har i en længere periode kun
været beboet af Rizan, som nu ser hen til at få
selskab i huset.
På forhånd tak til alle!
Flere NYHEDER på næste side ==>
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Fyrværkeri information
Her lidt information om brug af fyrværkeri
omkring nytår med fokus på Gundsømagle by.
Det er tilladt at købe fyrværkeri mellem den
15. december og den 31. december. Og man
må affyre fyrværkeri mellem den 27.december
og den 1. januar.
Man må ikke anvende fyrværkeri nærmere end
100 meter fra en bygning med let antændeligt
tag, for eksempel stråtag. Samme afstand
gælder ved landbrugs-ejendomme med dyrehold.
Hvis man affyrer raketter er sikkerhedsafstanden 200 meter. I blæsevejr fordobles
afstandene i vindretningen, både for fyrværkeri
generelt og for raketter.
Dette betyder for Gundsømagle, at der ikke må
affyres fyrværkeri og raketter i den gamle
bydel, hvor der er mange huse / ejendomme
med stråtag.

6 nye fællesspisninger er aftalt
og datodato-fastsat i 2020!
Allerede nu er der planlagt 6 nye fællesspisninger for det kommende år! Vi takker alle
de frivillige, der har været med - her sidst var
spejderne også med - idet de stod for opstilling
af borde, stole og borddækning.
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

De 5 fyrværkeri råd:
♥
♥
♥
♥
♥

Brug altid beskyttelsesbriller
Brug kun godkendt og aldrig
hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri
Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden
Hold sikkerhedsafstanden og læn dig
ikke ind over fyrværkeriet
Gå aldrig tilbage til en fuser.

Bliv medlem af Landsbyrådet
for blot kr. 40,40,Som medlem af Landsbyrådet er du med til at
sikre, at Gundsømagle ikke bliver en soveby!
Vi fører en konstruktiv dialog med myndighederne, omkring vores by, og via en række
ildsjæle sørger vi for gode kulturelle tilbud. Eks.
Jazz, markeder, fællesspisning, dragedage og
meget mere! Desuden informerer vi via
hjemmesider, Facebook, nyhedsbreve og bladet
"Gundsømagle Landsby Nyt".
Sådan bliver du medlem:
Betal kr. 40,- (eller kr. 70,- for hele din
husstand) via MobilePay 52301 - eller til konto
1551-0010430577. Medlemsskabet gælder
indtil næste generalforsamling i marts 2020.

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.
Gundsømagle Landsbyråd
Vores landsby - vores fremtid!

Tirsdag d. 5. november deltog over 100 glade
Gundsømaglere i fællesspisningen

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 mv.)

Onsdag d. 4. november 2020
(Mørbradgryde med ris/kartoffelmos/Salat)
(OBS! Ret til ændringer forbeholdes)

Cykellygter ogoglygtetændingstider
Den mørke tid er over os. Det er vigtigt, at
blive set i trafikken. Selvom cyklisten kan se
bilerne, er det ikke ensbetydende med, at
bilisterne kan se cyklisterne.
Landsbyrådets trafik-event sidste år på
skolevejen afslørede desværre for mange, der
ikke levede op til gældende lovkrav!
App’en “Dusk and Dawn” kan stærkt anbefales!
Få mere information på Dansk Cyklistforbunds
hjemmeside om lovkrav til lygter, reflekser og
andet udstyr til cyklen.
Rigtig God cykeltur !
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