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Gundsømagle vokser og vokser
Snart er vi over 3000 Gundsømaglere
Læs om det nye Holmehøj-område inde i bladet

Forsamlingshusets

Kom ud i naturen

fremtid?

- med og uden hund

Læs mere inde i bladet side 3

Læs mere inde i bladet side 4

Formandens forord
Samarbejde omkring byen
Gundsømagle, hvor kedelig den end kan opleves, når man
som fremmed kører gennem den fra øst til vest, summer
af liv bag facaderne i husene og i de mange foreninger.
Nogle gange kan det faktisk være et problem, at flere gode
aktiviteter af de flittige foreninger bliver lagt på selv samme
dag!
Jeg sad forleden sammen med en ildsjæl fra Reerslev og
kom ind på dette emne. Han fortalte, at de dernede syd
for Hedehusene havde løst deres lignende problemer ved
en gang årligt at lave et såkaldt paraply-møde, hvor alle
foreninger var indbudt. Her kunne alle koordinere deres
tiltag for det kommende år. Rigtig god idé!
Landsbyrådet vil gerne tage initiativ til et sådant møde og
indbyder hermed til samling i januar 2016! Jeres forening vil
snarest høre nærmere.
På et sådant møde kunne man passende ligeledes rejse
spørgsmålet om, hvordan vi bedre kan udnytte hinandens
rum, lokaler og ressourcer! Landsbyrådet har gennem
længere tid ønsket, at Forsamlingshuset kunne udnyttes
bedre og billigere på hverdage af vores foreninger.
I dette nummer af bladet, kan man desuden læse om
Menighedsrådets planer om et nyt hus ved Sognegården.
Dette nye hus kunne vel også passende være rammen
omkring diverse initiativer, f.eks. små musikarrangementer
og ikke nødvendigvis kun med kirkeligt islæt.
I dette nummer af Gundsømaglebladet skriver vi også om
alle de nye huse i Holmehøj-området, som giver byen en
god vækst. Vi byder disse nye borgere velkommen, og har
planlagt en række tiltag, som gør, at de hurtigt kan blive ægte
Gundsømaglere.
På samme måde glæder vi os også til at byde et varmt
velkommen til de flygtninge, der snart får til huse i
”Smørblomsten” på Gulddyssevej. Det er rart at konstatere,
at der i vores by ikke har været den tvivl og modstand, som
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vi har set andre steder. Da Landsbyrådet lagde en ”nyhed”
om sagen ud på Facebook, glædede jeg mig meget over, at
den blev besvaret af Heshu Alie med denne bemærkning:
”Jeg håber, der bliver taget ligeså godt imod dem som der
blev gjort med min familie for 27 år siden”
Og jo, Heshu (jeg husker tydeligt dig og dine søde kurdiske
forældre) svaret er klart:
”Du kan være sikker på, at vi i Gundsømagle nok skal gøre
os umage for at tage godt imod vores nye medborgere i
Smørblomsten”
Mange hilsener og god jul, når den snart kommer over os.
Palle - formand for Landsbyrådet

Træpiller
Svenske 6 og 8 mm træpiller
i 16 kg sække stablet på paller
eller i løs vægt .

Brænde
Svensk fyringsklar
ege- og bøgebrænde.

Briketter
Firkantede lyse briketter fra Sverige

Anders Gøricke A/S
Herringløse
Mobil 2121 2197

Kontakter og tovholdere i Landsbyrådet:
Formand:
Palle Gram, Mobil 2681 1621
Næstformand:
Werner Beim, Tlf: 4673 0969
Kasserer:
Erik Wendel Nielsen, Tlf: 4673 0615
Sekretær/Trafiktovholder:
Kirsten Lund Jakobsen, Mobil 2288 4570
Kulturtovholder:
Karin Linde Pedersen, Mobil 4013 5951
BYFEST-tovholder:
Henrik A. Larsen, Mobil 2427 3332
Biblioteks-tovholder:
Lene Barfod, Tlf: 4673 2426
UNGE-tovholder:
Birthe Black, Mobil 3084 1763
Natur- og Sti tovholder:
Georg Holm Petersen, Mobil 2085 4552

Forsamlingshusets fremtid?
Af Hans Bredahl

Hvordan ville livet i Gundsømagle se ud,
hvis vi ikke havde et forsamlingshus?
Vi siger godt nok ofte til hinanden, at huset står tomt,
men sandheden er jo, at uden forsamlingshuset ville der
ikke være noget der hed “Hanebjælken” med mad og
underholdning til små penge. Brugsen ville få svært ved
at arrangere sine vinsmagninger, Dilettantforeningen ville
blive hjemløs og mange af byens beboere ville komme til at
mangle et sted at holde fest.
Huset lever i kraft af sine medlemmer. Det er medlemmerne,
og navnlig bestyrelsesmedlemmerne, der vedligeholder
huset i det omfang dette overhovedet er muligt.
Så hvorfor nu forsøge at ændre på forholdene? Det kører jo,
og økonomien hænger nogenlunde sammen.
Det fortælles, at huset for mange år siden gerådede
ud i en krise, som truede husets liv. Resultatet blev en
redningsaktion med udstedelse af andelsbeviser. Og der
var mange gode borgere der købte sig en pæn stak af
disse andelsbeviser vel vidende at de ikke nogen sinde ville
give andet afkast end det faktum, at man fortsat havde et
forsamlingshus.
Mange år senere måtte man ændre ejerforholdene til en
forening, og andelsbeviserne blev nu til medlemsbeviser,
og uanset, hvor mange man har, er det stadig sådan,
at de kun giver én stemme på den årlige generalforsamling.
Det har været et godt og fungerende princip i mange år,
så hvorfor dog lave det om?

Der MÅ fora
ndringer til,
hvis vores le
gendariske
elskede
forsamlingsh
us skal overl
eve!

Røde Kors
Tøj – Ting & Sager
KIG ind i Røde Kors Butikkerne
i Jyllingecenteret
Vi har sikkert lige det, du søger!

For at tage det sidste først:
Det koster kr. 1050 at blive medlem af foreningen. Man får
de 50 tilbage, når man melder sig ud. Resten er tabt. Der er
ingen fordele ved at være medlem, man har kun fornøjelsen
af at have været med til at opretholde huset.
Derfor er det svært at kapre nye medlemmer, og derfor vil
medlemsskaren af naturlige grunde svinde hen. Vi dør!
Derfor er det bydende nødvendigt, hvis huset på længere sigt
skal overleve, at det bliver muligt at udvide medlemstallet, og
det kan kun ske, hvis prisen sættes ned, og der etableres et
årligt kontingent.
Som nævnt hænger økonomien sammen i huset. Det gør
det fordi omkostningerne holdes nede, Huset er fritaget for
ejendomsskat fordi det har en almennyttig formålsparagraf,
og der er udført omfattende isoleringsarbejder, som har sat
varmeomkostningerne betydeligt ned.
Men huset har brug for et nyt tag, ligesom egetræsparkettet
i salen er nedslidt og skal udskiftes indenfor en overskuelig
årrække. Ydermere er der grund til at frygte betydelige
omkostninger til en indvendig renovering af salen. Og der
er ikke indtjening nok til at dække disse omkostninger, som
altså derfor kan være meget svære at finansiere.
Det er derfor nødvendigt at øge indtjeningen, og det kan kun
ske ved at aktiviteterne i huset øges. Dette vil medføre et
øget arbejdspres på bestyrelsen, som derfor vil have hårdt
brug for hjælp fra de forhåbentlig mange, der melder sig ind
og glad betaler et årligt kontingent, som man iøvrigt gør det i
de fleste andre forsamlingshuse landet over.
Vi er nødt til ændre foreningens vedtægter på flere
punkter. Det blev forsøgt med ringe held på dette års
generalforsamling i maj, men forsøget vil blive gentaget på
den næste generalforsamling. Det er den eneste realistiske
mulighed for, at vi også har et forsamlingshus om ti år.

BygCon EL ApS
v/Frank L. Danielsen
Holmevej 29, Gundsømagle
DK-4000 Roskilde

Din lokale elektriker
e.c.c@live.dk

Tlf +45 4246 1448
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Kom ud i naturen
– med og uden hund!
Jens Stærdahl, Projektleder Grøn Blå Strategi, Roskilde Kommune
ommun
ne

Gulddysse Skov har givet Gundsømagle mere natur. Og derr
er indgået en aftale om videreudvikling af Gulddysse Skov;
og en fredning af Værebro Ådal er undervejs. Så der kommer
mer
mere natur igennem det næste årti. Og vi bruger naturen –
både med og uden hunde. Men mange er generet at løse
hunde.
Vi kommer i naturen på mange måder: går, løber, cykler eller
ler
går en tur med hunden. Uanset hvordan vi kommer ud, err
det vigtigt at vi tager hensyn til hinanden, til naturen, og til
der dem der ejer jorden. På rigtigt mange punkter fungererr
det rigtigt godt, og vi er gode til at tage hensyn. Men på dett
offentlige møde om videreudviklingen af Gulddysse Skov i
e
september måned i Gundsømagle kom det frem, at mange
ven
lodsejere omkring Gulddysse Skov og mange gæster i skoven
er generet af løse hunde.
Der er mange hunde og hundeejere i Gundsømagle. Langtt
de fleste har styr på deres hunde, og har dem i snor, når de
e
går i naturområder. Men bedømt ud fra historierne på mødet
det
er der desværre også nogle som ikke har deres hund i snor.
r.
Og det er et problem fordi:

Løse hunde gør mange borgere utrygge.
Der er mange voksne og børn, som er utrygge ved hunde,
hvad enten hundene er store eller små. Og mange oplever
en hund som truende, selvom hunden bare kommer hen
for at hilse på.

Løse hunde holder vildtet borte.
På områder hvor der tidligere var mange rådyr og gæs,
men nu kommer løse hunde, oplever lodsejerne at gæssene og rådyrene er væk. Og nogle lodsejere i området har
fundet rådyr skambidt af hunde. En løs hund skræmmer
vildtet, så de i stedet for at hvile og spise, må flygte og det
kan i den sidste ende resultere i at vildtet dør af sult.
Løse hunde generer lodsejerne.
Nye stier i det åbne land forudsætter at lodsejerne er
interesserede i at lave en aftale. Og den største bekymring
hos lodsejerne er løse hunde. Igen og igen når vi forhandler med lodsejere, så siger de nej til nye stier af bekymring
for løse hunde. Og undersøgelser viser, at hvor der er lavet
stier, så er løse hunde lodsejernes største gene.
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Så af hensyn til dine naboer og andre borgere, af hensyn til
dine og andres muligheder for at se dyreliv, og af hensyn til
et fortsat godt samarbejde med lodsejerne:

Ha’ altid din hund i snor
når du færdes i naturen.
Nogle hundeejere vil sikkert mene, at lige præcise deres
hund sagtens kan løbe frit, for de har fuld kontrol over deres
hund. Det har de sikkert også – det meste af tiden. Men
erfaringen viser igen og igen, at langt de fleste velopdragne
hunde glemmer alt om opdragelse og kontrol, hvis en hare
kommer forbi. Og vildtets adfærdsmønstre viser, at blot det,
at der kommer løse hunde i et område, betyder at vildtet
kommer der mindre. Så husk snoren i naturen, uanset hvor
velopdragen din hund er.

Joy var i den varme stol
Over 70 mennesker var samlet i Gundsømagle Bycenter
d. 20. oktober, da AOF og Landsbyrådet havde inviteret
borgmester Joy i ”Den varme stol”. Spørgsmålene var
mange, især fra en del jyllingeborgere, der dagen forinden
havde fået oplysning om, at en tom institution (Tornhøj)
var udset til at skulle huse 8-9 flygtninge.
Borgmester Joy svarede beredvilligt på alle spørgsmål –
og efter pausen blev der også plads til en række mere
lokale spørgsmål omkring Gundsømagle. Stor ros og
respekt til vores borgmester for at komme op til os,
og møde borgerne ansigt til ansigt. Og stor ros til AOF
for at have skabt denne gode tradition med et årligt
uformelt borgmestermøde.

Gundsø
Regnskabsservice
ApS
Vi er til at regne med...

Hvis man vil give
hunden lov til at løbe frit,
så hundeskovene det rigtige sted at gøre det.

Naturbeskyttelsesloven siger at hunde skal være i snor i
skove. Naturstyrelsen har som politik, at politianmelde alle
tilfælde af løse hunde i deres skove. Roskilde Kommune
opfordrer alle til brugerne af stierne i det åbne land til at
holde deres hund i snor. På nogle typer af stier og veje
er det ganske vist lovligt at have hunden uden snor på
selve stien eller vejen, hvis hunden er under fuld kontrol.
Men hvis hunden bevæger sig uden for selve stien og ud i
naturområder, så skal den være i snor.

Tim Backe
Hovedgaden 2
Gundsømagle
4000 Roskilde

Tlf/fax 46 73 00 65
Mobil 40 14 32 51
Email: tim-grs@mail.dk
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Gundsømagle
vokser og vokser
Af Palle Gram

Der er netop godkendt en plan for
18 nye attraktive parcelhusgrunde i
det nye Holmehøj-område øst for byen!
78 nye huse er allerede bygget, og når
hele projektet er færdigt vil det omfatte 200
husstande til vel omtrent 500 nye Gundsømaglere.
Landsbyrådet har haft en snak med Wamslerfamilien, som står for udstykningen af den
nordlige del af projektet. Ud fra denne samtale
kan vi her fortælle lidt om baggrunden og forløbet
af det spændende nybyggeri, som bringer
Gundsømagle op på over 3000 borgere.
Projektet startede helt tilbage i 2005, hvor de første
skitser blev lavet. Anders Wamsler-Jensen stod
som før nævnt for det nordlige område, mens det i det
sydlige område var Jørn Rex, der lagde jord til.
Det blev fra starten meget højt prioriteret, at området skulle
falde godt ind i det eksisterende gadenet i Gundsømagle,
hvor man har mange krogede gadeforløb. Til denne opgave
hyrede grundejerne arkitekterne Hasløv & Kjærsgaard og
billedkunstnerne Bosch og Fjord. Der blev endvidere lagt
vægt på et spændende stiforløb, søer, grønne oaser og
udkigsposter.
Projektet rendte så ind i finanskrisen i 2008, og det
bevirkede, at det første hus først stod færdigt i 2010.
Krisen og andre ting, bl.a. at man i starten ikke kunne få
dispensation til at opføre huse med valmede tage, gjorde
at de næste huse lod vente på sig. Men de seneste år er
der kommet utroligt godt gang i byggeriet, og hele 1. etape
er netop helt udsolgt.

Hvem står for salget?

For den nordlige dels vedkommende er det HOME
(Ved Birgitte Bøllehuus) og HENSRIK i Roskilde,
der står for salget. For den sydlige dels vedkommende
er det EKMAN Bolig, der sælger boligerne.

Udfordringerne undervejs

Anders Wamsler nævnte tillige en række andre udfordringer
hen ad forløbet. Udover problemet med de valmede tage,
nævnte han også, at de krogede gadeforløb gav problemer.
Generelt ønskede man, at boligerne skulle ligge ud mod
vejen, men reglerne for carporte siger, at de skal placeres
5 m fra vejen, for at der kan holde en bil foran porten.
Det gav problemer for en række huse, der havde dobbelte
carporte, idet de så ikke kunne bygges med lige linje ud
mod vejen, men at hus og carport, skulle ligge med forskellig
afstand.
Ønsket om at lægge husene ud mod vejen, gav også problemer for den syd-nordgående vej på arealet. For her ville
en placering af huset bagest på grunden give et langt bedre
lysindfald. Det lykkedes at få det ændret, men det tog tid.
En udfordring var det også, at salget af de mindre kædehuse
gik ret trægt. Det bevirkede, at man blev nødsaget til at lave
planerne om, sådan at man lagde flere af de små grunde til
rækkehusene sammen til større parceller.

De 18 nye grunde

Det sidste nye omkring projektet er, at tilladelserne til at
udstykke 18 nye grunde (se kort) i den nordlige del, op mod
Holmevej, nu er godkendt. Det vil blive nogle af områdets
mest attraktive grunde, en del direkte ud til den sø og det
grønne område, der planlægges midt i området vest for den
kunstige udsigtshøj. Nu kan byggemodningen (kloakering
og vejanlæg) påbegyndes, og den forventes færdig til april
2016. Og allerede nu kan Anders Wamsler fortælle, at 3
grunde er solgt og yderligere 3 er reserverede.
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Beplantning, sø og stier

De, der har gået tur i området for nylig, har måske bemærket
en række pæle hist og her. Det er afmærkninger til en række
nye beplantninger med træer og buske i området. Hele
områdets net af stier og fællesanlæg i øvrigt, bliver rigtigt
igangsat nu, hvor mange huse står færdige. Hvis de var
blevet anlagt tidligere, ville de være blevet ødelagt af den
store byggeaktivitet i området. På tegningen kan ses de
2 søer, hvoraf kun den ene pt. er anlagt, samt den grønne
kile, der kommer mellem de 2 søer. Hen ad vejen er der
dog ændret lidt i forhold til de oprindelige skitser.

Entreprenør
Kaj Hansen
Udlejning af rendegraver
med fører

Flere informationer
Hvis du er interesseret i flere informationer og hele
Holmehøj-projektet kan vi henvise til deres hjemmeside
http://projektholmehoj.dk/
Hele bebyggelsen (pt. 78 beboede parceller) er samlet under
een grundejerforening, ”Grundejerforeningen Holmehøj”,
med Thomas Gross som formand. Foreningen har for øvrigt
fået tildelt et eksemplar af ”Byens Bænk” som er opstillet
ved den lille sø i områdets sydvestlige hjørne. Foreningen
kan følges via denne hjemmeside: http://www.gfholmehoj.dk/
Gundsømagle Landsby Nyt vil fortsætte med at følge projektet,
og vil i næste nummer lave et interview med en af områdets
nybyggere. Desuden har vi planer om at lave specielle INFOmøder og materiale, så de mange nye indbyggere hurtigt kan
blive orienteret om byens mangfoldige muligheder og så de
snarest kan blive ÆGTE gundsømaglere :-)

Langdyssevej 1
Gundsømagle
Mobil: 20 83 88 29

Vi ses på Dyssegaarden
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samt de 3 fø
Dyssegaardens Gårdbutik
har åbent hele året rundt,
hver onsdag (kl. 15-18) og lørdag (kl. 10-14).
P.S. Vores ænder har netop fået 5 ud
af 5 stjerner af Dyrenes Beskyttelse

Læs mere på
www.dyssegaarden.com

Dyssegaarden
Frederiksborgvej 570
Gundsømagle
4000 Roskilde
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Fokus på
trafiksikkerheden
i Gundsømagle

40 km/t på 3 udvalgte veje
Gundsømagle Landsbyråd ’s ønsker om 40 km/t i byen
har politiet set positivt på. Der er planer om at få 40
km/t på Gulddyssevej (ind mod centrum), Sognevej
og Hovedgaden indenfor byzonen. På Piledyssen og
Gundsømagle Parkvej skal der fortsat være 50 km /t.

40 km/t i 3 kryds
Af Kirsten Lund Jakobsen,
trafiktovholder i Gundsømagle Landsbyråd

Gundsømagle Parkvej/Piledyssen/Gulddyssevej.
(Lyskrydset)
Gulddyssevej/Hovedgaden. (T-krydset)
samt Hejnstrupvej/Sognevej/Gundsømagle Parkvej
(Hejnstrupkrydset) tænkes også omfattet af
hastighedsgrænsen på 40 km/t.

Dobbelte spærrelinjer på Hovedgaden
Nemlig strækningen fra vejen op til Lægehuset
(Hyldekærsvej) og ud af byen mod Østrup. Der er ingen
udmunding af veje, og det er netop her, at mange
trafikanter sætter farten op og overhaler.

Etablering af dobbelte spærrelinjer
Fra lyskrydset Gundsømagle Parkvej / Piledyssen/
Gulddyssevej mod Gundsømagle Bycenter indtil
Ladegårdsvej. Mange trafikanter bruger vejen som
overhalingsbane.

Fartdæmpning på Gulddyssevej
ved Gundsømagle Bycenter
Kommunen vil arbejde på en løsning med flytbare heller,
hvis Vejdirektoratets nylige trafiktælling og fartmåling
påpeger dette. Pengene til dette skal findes i 2016.
Gundsømagle Landsbyråd er i stadig dialog med Roskilde
kommune om trafikudfordringerne i Gundsømagle.
Kommunen og politiet har været på rundtur i byen i oktober
2015 for at vurdere trafiksikkerheden på opfordring af
Gundsømagle Landsbyråd. Kommunen og Gundsømagle
Landsbyråd vil udarbejde et forslag om nedenstående emner,
som Gundsømagle Landsbyråd har prioriteret. Forslaget
sendes til politiet.
Kommunen er rimeligt positiv overfor vores forslag, men
udfordringen er at finde penge til diverse tiltag, hvilket vi
også fik indtryk af i forbindelse med trafikspørgsmål, rettet til
borgmester Joy Mogensen på mødet ”Joy i den varme stol”.
Gundsømagle Landsbyråd mødes atter med kommunens
chef for ”Vej og Grønne område” først i november for at
uddybe trafikspørgsmålene.
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Cykelsti på Gulddyssevej
Langs Gulddyssevej bliver der nu etableret en dobbeltrettet cykelsti, og man er så småt i gang med opmålinger
mm. Gundsømagle Landsbyråd har prøvet at få klarlagt,
om cykelstien føres helt op til A6, som naturligt vil forbinde
den til den nye cykelsti i Jyllinge med forbindelse til
Stenløse. Det er vanskeligt at få et klart svar på.
Ligeledes vil kommunens forslag om
kun at etablere en grussti i stedet for
en asfalteret sti, forringe anvendeligheden. Gundsømagle Landsbyråds
opfattelse er, at så bruger cyklisterne
hellere vejen! Vi mener, at projektet
ikke er færdiggjort, før der kommer
en asfalteret sti.
Desværre har kommunen en anden
holdning til grus kontra asfalt. Deres
erfaringer viser, at en grussti benyttes
lige så meget.

Hverdage:
Åbent efter aftale.
Lørdage:
Fra kl. 10:00-14:00 kun klip uden tidsbestilling
Hjemmebesøg ligeledes
ved aftale.
Hovedgaden 2 - Gundsømagle
Telefon 5383 55 47

Prisliste

Andre trafikudfordringer:

Sikring af Hejnstrup krydset
Her tænkes bl.a på Hejnstrupvej/Sognevej/
Gundsømagle Parkvej krydset, som
Gundsømagle Landsbyråd formåede at få med i
Trafiksikkerhedsplanen 2014. Dette kryds er en daglig
kamp for skolebørn og andre trafikanter. Vi forstår ikke,
at en løsning på dette står langt nede på kommunens
prioriteringsliste i Trafikplanen 2014.

Hårvask
Børneklip 0-2 år
Børneklip 3-12 år
Herreklip
Dameklip
Farve
Striber/kort hår
Striber/langt hår
Permanent + klip
Farve bryn eller vipper
Farve bryn og vipper
Retning af bryn
Retning af bryn m/anden beh.

Kr. 25,00
Kr. 100,00
Kr. 150,00
Kr. 200,00
Kr. 250,00
Fra kr. 350,00
Fra kr. 350,00
Fra kr. 350,00
Fra kr. 700,00
Kr. 100,00
Kr. 150,00
Kr. 100,00
Kr. 50-100,00
Pr. juni 2015

60 km/t på hele Gulddyssevej
På Gulddyssevej ud af byen fra krydset Gundsømagle
Parkvej/Gylddyssevej/ Piledyssen( lyskrydset) køres der
rigtigt stærkt ud mod A6.
Gundsømagle Landsbyråd finder det rigtigt at indføre
60 km/t på hele strækningen og ikke kun ved
Gulddysse Kulturgård.

Sikring af T-krydset
T-krydset, hvor Gulddyssevej munder ud i Hovedgaden
er rigtigt farligt at krydse. Landsbyrådet har her
foreslået en løsning med en hævet vejbane.

Cykelsti til S-togsnettet via Holmevej

Nyt galleri i Gundsømagle

Gundsømagle Landsbyråd ser en fordel i, at der
bliver etableret en cykelsti til Stenløse Station og den
kommende Supercykelsti ved S-bane nettet.
En dobbeltrettet cykelsti 1,4 km ud af Holmevej og så
videre ad den sti mod nord, der allerede forefindes der,
ville være en god og overkommelig løsning.

Den 31. oktober åbnede der et helt nyt galleri i
Gundsømagle. Det ligger smukt for enden af Violvej
4a (deraf navnet Galleri 4a). Keramiker, maler og
arkitekt Mikkel Wulff Iversen, har taget initiativet til det
nye galleri, men hele familien er involveret i projektet.
Stedet har sit eget keramikværksted med ovn, og der er
rig mulighed for at finde inspiration til dit hjem eller til
en flot personlig gave. Violvej ligger lige overfor Kirken
på Hovedgaden. Se mere på: www.galleri4a.dk

Gundsømagle Landsbyråd arbejder videre med alle
de nævnte ting, og er i fortsat dialog med Roskilde
Kommune.
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Her står ”Byens Bænke”

Bænkene står ved de røde stjerner

På dette kort over vores dejlige by, kan du se,
hvor de solide eksemplarer af BYENS BÆNKE
står! Vi har endnu en tilbage, som pt. befinder
sig hos Landsbyrådet, og er ved at blive
istandsat. Vi håber på, at den kan blive givet
til Grundejerforeningen ”Søparken”, og få en
placering et sted for enden af Søparkstien.
Brug de flotte bænke, sid og få en pause –
og tænk over livet, mens I nyder udsigten.

Udlejning af hoppepuder
og sumodragter
Dapi-Kleinsmedie

Tom Djebbara

+45 21 25 44 09
GDSL#ILUPDWHOHGNßZZZGDSLNOHLQVPHGLHGN
+¦QGY§UNHUY§QJHW*XQGV¹PDJOH
5RVNLOGH

Vi udfører opgaver for virksomheder og
private. Også udlejning af fadølsbar, pølsebar og grill i mange størrelser.

Søholmgaard
ARKITEKT FIRMA ApS
Holmevej 29, Gundsømagle
4000 Roskilde
Tlf. 6076 9700

Vi tegner fremtiden
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Telefon 40 58 00 89

GUNDSØMAGLE
Tilmeld dig sms/mail, kun fra din lokale
Du vil modtage ekstra gode dagstilbud, information om
lokale arrangementer og ind i mellem helt særlige tilbud,
som kun gælder for dig som sms-kunde.

Navn:
By:
Mobil nr.:
E-mail:

Vi glæder os til at se dig !
PS. Du kan også ﬁnde os på

Du får 10% rabat* på hele dit køb ved at aﬂevere
denne kupon i kassen indtil 30. november 2015.
* Gælder ikke cigaretter, tobak, ugeblade, aviser, apotekervarer, tips & lotto, HT-kort, frimærker, skrabespil, morebox, modermælkserstatning.

Dagli’Brugsen Gundsømagle · Gulddyssevej 7 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 78 82 21
Tilbudene gælder til og med lørdag den 28. februar 2015.

Husk vi har åbent alle ugens 7 dage fra kl. 6.30-21.00
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Skal Gundsømagle
have sin egen bysten?
Af Mette Gjerskov, Dyssegaarden

Altså ikke en buste, men en bysten, som fortæller vores
landsbys historie. Til grundlovsdag var jeg i Osted til et
arrangement i præstegårdshaven. Der så jeg Osteds
bysten, som fortæller om byens historie – i korte træk med
de vigtigste årstal. Jeg kom til at tænke på de sten vi selv
har i Gundsømagle. Den mest bemærkelsesværdige er
nok Jens Fox (Iens Fox) stenen, som jeg ofte funderede
over som barn. Hvorfor stod den der og hvem var Jens
Fox? Jeg har tidligere forsøgt at finde historien bag stenen,
der nu står ved kirken – men stenen fortæller vel egentlig
bare, at kusken Jens Fox boede på egnen i 1572 og selv
synes, han var så vigtig, at han rejste en sten.
Tænk hvis al min funderen i stedet havde kredset om
vores fælles arv og historie – om skelsættende år for
Gundsømagle? Tænk hvis alle vi i Gundsømagle kunne
have en fælles historie at fortælle om vores landsby? En
fælles forståelse af vores landsby, der engang var en af
de største på Sjælland. Om vores kirke, der er en af de
ældste.

Interesserede

ildsjæle

der kunne tæ
,
nke sig at in
kan henven
de sig til Lan dgå i projektet,
dsbyrådet, d
koordinere d
er så vil
e nødvendig
e videre tilta
g.

Det kunne fx være:
År 1100
Kirken grundlægges

År ??
Landsbyskolen
oprettes

År 1170
Landsbyen omtales
som Guthensø af
biskop Absalon

År 1789
Landsbyens gårde
udskiftes

År 1579
Tycho Brahe er kannik
på Gundsøgård

År 1902
Forsamlingshuset
grundlægges

Eller noget helt andet…
Mon ikke vi kunne få kyndige folk fra Egnshistorisk
Forening til at hjælpe med relevante årstal?
Og grusgraven til at sponsorere en sten
– og andre til at sponsorere selve udformningen?
Vi kunne i hvert fald prøve.
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”Jul på Dyssegaarden”
- er blevet en rigtig lokal juletradition.
Af Palle Gram
Der er ikke noget plastic og blinkende tingeltangel på
Dyssegaarden, som ligger smukt placeret lige nord for
Gundsømagle. Derimod er der plads til nærvær, oplevelser,
julestemning og traditioner. Gården har i mange år været
hjemsted for familiekollektivet Gjerskov, og for nogle år
siden opdyrkede brødrene Morten og Martin en stor
juletræsplantage. Sammen med den senere åbnede
gårdbutik danner den hvert år rammen for en herlig
juletradition med mange besøgende både fra det lokale
område men også helt fra storbyen København.
”Når sommerferien er overstået, så begynder hele gården
at summe af forventningens glæde over den kommende
julesæson. Masser af nye oplevelser til gæsterne.
Masser af dyr der skal have det godt, indtil de skal sælges
i gårdbutikken – og masser af børn der kommer på besøg.
Vi glæder os.” forklarer Martin Gjerskov
”På Dyssegaarden går vi meget op i dyrevelfærd – det er
både godt for dyrene og for kødkvaliteten – sådan er
naturen så snildt indrettet, at når vi behandler den godt,
så behandler den os godt” fortæller Morten Gjerskov.

Juletræer, julemad og julehygge

På Dyssegaarden er der alt hvad du skal bruge af
juletræer, julehygge og kød til julebordet.
Ænder, gæs, kalkuner, kyllinger, stege, julemedister og
meget meget mere. Den populære gårdbutik er proppet
med lækre madvarer – lavet af dyr fra friland.
Du kan besøge dyr på markerne, selv vælge mellem
titusindvis af flotte juletræer i plantagerne og nyde hjemmelavede vafler, æbleskiver, gløgg, varm kakao, frilandsburgere
og meget andet i gårdens store Tømmerhytter.

En helt igennem dejlig og rar familietradition,
hvor familier på tværs af generationer kan få et
pusterum i julens travlhed – og bare være sammen.
Når man besøger den smukke gård for at udpege
familiens juletræ, må man heller ikke glemme at afse tid
til en tur i det smukke landskab omkring stedet.
F.eks. at besøge den 4000 år gamle dysse, pileskoven
og søen med de mange ænder. Man kan også passende
købe stedets helt egen Juletræsbryg, brygget på stedets
egen gran og belgisk kandis.
Dyssegaarden er også blevet arbejdsplads for mange
af Gundsømagles unge mennesker. De hjælper med at
nette juletræer, gå ture med æslerne, give smagsprøver
og meget mere.
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G77-Fitness åbner
4. januar 2016

Klik ind på
www.G77.dk

Af Jarl Matthiesen, Formand for G77’s Hovedbestyrelse
Som de fleste har bemærket, så annoncerede vi
oprindeligt, at opstarten ville blive 01.09.2015.
Det viste sig, at være en ret optimistisk vurdering
af ”det muliges kunst” fra bestyrelsens side.

Status

Men nu går det planmæssigt. Når det er sagt, så er der
rigtig mange beslutninger, der skal tages, og mange ting der
skal undersøges grundigt. Vi har været på studietur til bl.a.
Gadstrup Motion, som har været meget hjælpsomme med
at øse af deres erfaringer. De har eksisteret i 8 år og kører
vældig godt. Vi har på mange måder sammenlignet os
med Gadstrup Motion, da byerne er ca. samme størrelse.
Efter at have studeret maskintilbud fra 3 forskellige
leverandører fik vi taget stilling til maskinindkøb, og vi har
nu bestilt de maskiner og det udstyr, som skal bruges til
levering pr. 01.12.2015. En liste over det indkøbte udstyr
kan ses på vores hjemmeside www.G77.dk.

Ligeledes fik vi underskrevet en lejeaftale med Folmerhus
(Ejerne af Bycentret) samt lavet en aftale om indretning
af lokalerne. Det er planen, at dette arbejde ligeledes skal
stå færdigt pr. 01.12.2015, så vi kan få maskinerne ind.
Desværre så venter vi pt. på Roskilde Kommune, som skal
godkende projektet, specielt pga. trappenedgangen til fitness
lokalet. Vi håber på en snarlig godkendelse, så vi kan gå i
gang med den fysiske indretning.
Pr. 30.09.2015 afholdt vi så generalforsamling, hvor vi fik
nedsat en bestyrelse, med Keith Moseley som formand.
(se hele bestyrelsen på www.g77.dk).
G77 Fitness vil få indgang inde fra Bycentret, mellem Efemia
og A-Net. Medlemmer får udleveret en nøglebrik, som åbner
døren, og vi får omklædningsrum samt toiletter i stueplan.
Der bliver ikke indrettet badefaciliteter. Der kommer så også

IDRÆTSFORENINGEN G77
ETABLERER

F I T N E S S
Velkommen til det
nye motionscenter
i Gundsømagle
Bycenter

ÅBNER
4/1-2016
Undgå venteliste - tilmeld dig
allerede nu på www.G77.dk
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en trappe ned til det ca. 170 m² store træningslokale, som
kommer til at fremstå lyst og venligt med Bøgeparket-gulve
og god belysning.

Imidlertid er vi interesserede i at tale med flere, som er
interesserede i at blive fitness-instruktører, da vi forventer at
have plads til ca 450 tilmeldte brugere og således forventer
at skulle have ca 15 – 20 instruktører tilknyttet.
Vi sigter efter, at vi har ca. 200 brugere tilmeldt pr.
01.01.2016 og så stille og roligt vokse hen ad vejen i takt
med, at rygtet om vores hyggelige motionscenter spredes på
egnen.

Find os på
Facebook

G77 fitness vil blive et ”ubemandet” fitness-center. Dvs.
at der ikke, gennem hele åbningstiden, som i opstarten
bliver fra kl. 06.00 til kl. 22.00 – 7 dage om ugen, vil
være instruktører eller administrativt personale tilstede.
Det kræver naturligvis er god selvjustits af vore brugere.
Og vi vil gerne i kontakt med nogle interesserede, som vil
hjælpe med de dagligdags ting, som opstår i driften. Måske
nogle unge mennesker som er interesserede i at hjælpe
med rengøring mv. Vi regner også med, at vi kan lave en
vagtordning, således at der hver dag i et nærmere bestemt
tidsrum vil være en instruktør tilstede. Der vil sikkert komme
ændringer til det, som jeg skriver lige nu, men da vi er
mange nye på området, så er vi i en process af ”learning by
doing”. Heldigvis er vi flexible, og når vi undervejs støder på
uhensigtsmæssige forordninger, så har vi i bestyrelsen vilje
til at tilpasse os fornuftige ønsker og behov. Vi sigter efter
at etablere et brugerstyret fitness-center, som tilgodeser
brugernes ønsker og behov i videst muligt omfang.

Sponsorer

Samtidig er der mange mindre investeringer, som
trænger sig på. Derfor vil vi gerne rette en appel til lokale
virksomheder og enkeltpersoner, som har lyst og interesse
i at støtte op om projektet. Vi vil gerne indgå sponsoraftaler
på forskellig vis. Pt har vi søgt og fået et tilskud fra NordeaFonden på kr. 40.000.00 og fået tilsagn fra RD Haveanlæg
v. Rasmus Wejrup Dederding, som gerne vil sponsere trøjer
til vores kommende instruktører. (Tusind tak til begge). Vi
vil naturligvis reklamere for kommende sponsorer i vores
Fitness-center. Og der er mange andre ting, som egner sig
til sponsering: Inventar til omklædningsrum, værdibokse
til personlige effekter, spejle til væggene, musik-anlæg,
låsesystem, laptop, møbler til hygge-hjørne og sikkert mange
andre ting, som jeg end ikke er klar over pt.
Vi har pt. ca. 150 tilmeldte og håber, som sagt, at nå op på
mindst 200 før vi åbner d. 04.01.2016. Vi glæder os over
den store opbakning, og vi glæder os til at slå dørene op for
G77 Fitness. Vi ses!

Foreningsfitness (DGI)

Under hele forløbet har vi fået hjælp og støtte fra
Foreningsfitness, som støtter op omkring etableringen af nye
fitness-centre, som oprettes i foreningsregi. De støtter vores
projekt med et lån på kr. 350,000 til maskinindkøb, hjælper
os med vejledning samt uddannelse af fitness-instruktører.
Vi planlægger at få uddannet 10 nye instruktører inden
opstarten. Det har vist sig, at der er rigtig mange som er
interesserede i at tage denne instruktøruddannelse, således
at vi kan hjælpe vore kommende brugere med at komme
godt i gang samt lave persontilpassede træningsforløb til
de, som har særlige behov. Denne instruktør-uddannelse er
noget, som vi køber hos Foreningsfitness og er i skrivende
stund allerede gået i gang.

Meld dig
ind på
www.g77.dk

Palm Rasmussens Eftf. ApS.
Svalehøjvej 8b
3650 Ølstykke
Tlf.: 21 82 63 50

Firmaet er etableret i 1953
af Ole Palm Rasmussen. I
1970 overtog John Boysen
og Kurt S. Hansen firmaet.
Siden 2005 har Jan Navne
og Kevin Hansen kørt
firmaet videre.

Det er siden blevet til
mange forskellige opgaver
såsom skoler, idrætshaller,
typehuse, Kronprins Frederiks Bro, EDB installationer,
rensningsanlæg m.m.
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Vintertid = indbrudstid
I efterårsferien var der en række indbrud og indbrudsforsøg
i Gundsømagle, og i skrivende stund starter vintertiden
og den mørke tid, som erfaringen viser desværre også
er højsæson for tyverier i vores boliger. Lad os derfor
opfordre Grundejerforeningerne i byen til at tage hånd om
problemerne og lave passende foranstaltninger. Vi kan stærkt
anbefale nabohjælp.dk, og samtidig også, at man får sikret
sine vinduer og døre med passende løsninger. Hold øje
med hinandens boliger, lad lyset brænde og radioen køre,
når I er i Forsamlingshuset. Hvis I har 2 biler, så parkér den
ene hos naboen, når han/hun er på ferie og læg lidt skrald i
skraldebøtten.

Frisør Efemia
Rosentorvet 4B
Gundsømagle
Tlf. 4673 0643

Tirs-torsdag kl. 09.00-17.30
Fredag
kl. 09.00-19.00
Lørdag
kl. 08.00-12.00

Gundsø Opstaldning
Holmevej 29, Gundsømagle
4000 Roskilde
Tlf. hverdage 9-18: 2067 0994

Opstaldning af campingvogne m.m.
Udlejning af lokaler 15-100 m2

Vi udfører
Energivejledning
Montering af vinduer og døre
Udskiftning af tage
Forsikringsskader

Montering af nye lofter
Nye gipsvægge
Tilbygninger
Træterrasser

Lægning af gulve
Montering af køkkener
Montering af zinktagrender
Skure

Brejner Byg - Holmevej 31 - 3670 Veksø - CVR 27037267 - Tlf 22 23 23 88 - brejnerbyg@c.dk

www.brejnerbyg.dk
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Nu genopføres tilbygningerne
til Sognehuset
Siden branden i 2007, hvor 2 stråtækte længer nedbrændte,
har området ved siden af Sognehuset stået tomt.
Der er i flere omgange gjort tiltag til en genopførsel af
længerne, men senest blev projektet udsat pga. problemer
med vand i undergrunden.
D. 17. oktober kunne menighedsrådet med en stolt Lars
Grand i spidsen imidlertid præsentere et nyt projekt tegnet
af arkitekt Nanna Vöge. Domprovst Jens Arendt holdt tale
og tog det første spadestik til projektet, der forventes færdigt
til maj 2016. Projektet ser MEGET spændende ud. Der
bliver en række rum til opbevaring, men også et stort rum,
med åbent loft til kip, der kan anvendes til utallige formål.
Sammen med det dertil hørende udendørs areal op mod
den eksisterende Sognegård bliver der skabt en plads midt i
byen, som har mange anvendelsesmuligheder. Lad os håbe
på et godt samarbejde omkring dette, så det kommende
prægtige sted måske tillige kan bruges af andre foreninger
i byen.
Ved Landsbyrådets kontor i Bycenteret kan man pt. se
nogle plancher om projektet.

GUNDSØ REVISION APS
Claus Nielsen

Reg. revisor HD(R)

Rytterkær 2, Herringløse, 4000 Roskilde
Tlf. +45 4676 9531
Fax +45 4676 9007
claus@gundso-rev.dk

Vi skal igen stemme i Forsamlingshuset
Forsamlingshuset i Gundsømagle har gennem rigtigt mange
år haft tradition omkring at lægge lokaler til valghandlinger
i området. Men for et par år siden var det optaget til
andre formål, da et valg skulle afholdes. Derfor holdt man
fremover valget på Margretheskolen, som ligger ucentralt
og et godt stykke udenfor byen! Derfor er det meget
positivt, at Morten Gjerskov (S) nu igen har rejst sagen og
fået det arrangeret således, at byen igen kan anvende det
legendariske forsamlingshus til valghandlinger.
Forsamlingshuset, der er fra 1902, ligger midt i byen, og
Landsbyrådet er sikker på, at mange er rigtigt glade for, at
vi nu igen kan stemme her. Vi ses d. 3. december 2015!

ELVIS med stor succes i Forsamlingshuset
Den kulturelle forening ”Hanebjælken” har for længst
afholdt sit 50. arrangement! Hver gang med fuldt hus og
god stemning. Således var det også d. 21. oktober, hvor
selveste ELVIS og hans ”The Sweet Inspirations” optrådte
med velfortjent MEGA-stor succes. Elvis er også kendt fra
sin optræden til Byfesten i 2011 og 2014. Lad os her røbe,
at hans hverdagsnavn faktisk er Jesper Skovgaard. Han er
desuden bosiddende, ikke i Las Vegas, men i Ølstykke.
Se mere på elvisalive.net Efter vores mening er han den
mest vellignende og velsyngende ELVIS i landet!

Hovsa

,
rose den ove så glemte vi vist lige at
nud MEGET
velsmagend
(kamben) d
e mad
enne onsda
g aften!
Det være he
rmed gjort.
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Flygtninge til
Gundsømagle
Af Palle Gram, Formand for Gundsømagle Landsbyråd
Allerede i august måned 2015 via ”en tråd” på Facebook,
gik der rygter om, at der skulle komme et mindre antal
flygtninge til Gundsømagle. Landsbyrådet bad fluks Roskilde
Kommune om et møde om sagen, så vi kunne få nogle reelle
oplysninger om planerne. Landsbyrådet havde herefter et
møde med Roskilde Kommune den 2. september , hvor vi
blev grundigt orienteret - og hvor Landsbyrådet gav udtryk
for, at de var helt sikre på, at det kunne byen sagtens
håndtere på en positiv måde. Administrationschef Maria
Tvarnø, som er ansvarlig for integration i Roskilde Kommune,
har nu (21/10) nogle flere detaljer om planerne og giver
denne status:

I forbindelse med behandling af kommunens
ansøgning om byggetilladelse har sagen været sendt
i høring hos allernærmeste naboer. Høringsperioden
er udløbet, og der er ikke kommet indsigelser.
Det betyder jo, at kommunen fortsætter med etablering
af indkvarteringspladserne i den nedlagte institution,
børnehaven ”Smørblomsten”. Forventeligt er stedet
indflytningsklart senest december 2015, for det er
ikke ret meget, der skal istandsættes – mest maling
og rengøring - og håndværkerne er gået i gang.
Vi får i øjeblikket en del børnefamilier hertil, fordi en
del flygtninge får familiesammenføring med ægtefæller
og børn, og Smørblomsten er allermest egnet til
familier. Institutionen er lille, så den vil kunne huse
2 lidt større børnefamilier og derudover enten 1 enlig
eller et par. Altså i alt 5-6 voksne og nogle børn.
Fra de nærmeste naboer til stedet, som jeg talte med
for et par uger siden, har jeg hørt at legepladsen
faktisk bliver brugt af byens borgere, og at der leger
en del børn derinde. Jeg håber, at vi kan finde en
ordning på, at det kan fortsatte – naturligvis med
respekt for familiernes privatliv - for det vil være en
superfin mulighed for netværk og integration, både
for børn og voksne.

Britta’s private dagpleje
v/Britta Larsen

Ørebjergvej 23
Gundsømagle, 4000 Roskilde
Tel: 40731605
Email: bsst@larsen.dk
www.brittasprivatedagpleje.dk
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Åbningstid:
Mandag til torsdag 6.45-16.30
Fredag
6.45-15.45

Der bliver tilknyttet en social vicevært som sørger for
stedets drift og følger op på hvordan stedets beboere
har det. Han vil være i huset nogle timer om ugen,
og man kan kontakte ham på mail og på mobil, hvis
man har spørgsmål eller noget, man har brug for at
bringe videre om stedet. Landsbyrådet får viceværtens
kontaktoplysninger, når vi tilknytter ham.
Vi plejer de fleste steder at lave et lille uformelt ’åbent
hus’ arrangement, når de nye beboerne lige har fået
lov til at lande og vænne sig til deres nye omgivelser.
Det vil blive aftalt nærmere, og Landsbyrådet kan så
melde det ud via deres hjemmeside og via FB. I de
fleste lokalområder samarbejder vi også med frivillige
netværk og foreninger fx om sprogtræning og andre
integrationsfremmende aktiviteter.”
Landsbyrådets bestyrelse har således kendt til planerne
siden september, men har valgt ikke at orientere om sagen,
før vi vidste lidt mere konkret. Vi kan supplere Maria’s
orientering med at de flygtninge, der kommer til byen,
forinden har fået en kort introduktion til det danske sprog
- og at de, når de kommer til Gundsømagle, skal fortsætte
sprogundervisning. Opholdet er midlertidigt, indtil de omtalte
familier får en mere permanent bolig i Roskilde Kommune
eller andet sted.
Det er Landsbyrådets inderligste ønske, at alle tager godt
imod de nye borgere, og at vi alle prøver at hjælpe dem,
når og hvis der opstår praktiske problemer. Det kan være
omkring indkøb i Brugsen eller at finde vej til den korrekte
bus, med videre. Vi er sikre på, at Gundsømagle sagtens
kan håndtere, at give de 2 familier en rar velkomst og et
godt ophold i vores by. På Facebook og vores hjemmeside
vil der komme mere information, og Røde Kors vil også være
behjælpelig med gode råd omkring, hvordan man bedst kan
hjælpe.
Maria Tvarnø vil orientere os om det konkrete indflytningstidspunkt, sandsynligvis i december.

Vinduespolering og rengøring ApS

PREBEN NIELSEN
Frederiksborgvej 522
4000 Roskilde
Telefon: 46 73 25 81
Mobil: 40 55 01 32
Email: pnpolering@mail.dk

IDRÆTSFORENINGEN G77

PETANQUE

FODBOLD

G77 Klubhus - Margretheskolen
Margrethevej 7 - Gundsømagle - 4000 Roskilde

BADMINTON
...og snart fitness

Hjemmeside: G77.dk

BYGGEGRUNDE TIL SALG
Attraktiv beliggenhed
•
•
•
•
•
•

18 nye byggegrunde
Grundstørrelser mellem 708–935 kvm.
Tæt på sø og grønne arealer
Tæt på skole og institution
Ca. 30 min. fra København
Ca. 6 km. fra S-togsstation

Solgt
Reserveret

Priser fra 925.000 kr.

Illustrativt

www.projektholmehøj.dk
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Crossfit anlægget
Den 12. september 2015 kunne Landsbyrådet indvie den
nye motionslegeplads/Crossfit-bane bag ved Brugsen.
Palle Gram informerede først om forløbet af projektet, og
takkede dernæst Brugsen for at få lov til at bruge deres
areal til anlægget. Herefter talte Morten Gjerskov, formand
for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Roskilde Kommune,
og til slut fik han een af de unge fremmødte til at klippe den
røde snor over til det flotte motionsanlæg. Landsbyrådet
glæder sig over færdiggørelsen af anlægget, der er opført
ifm. zebra-projektet, og håber, at det bliver flittigt brugt,
både af de unge, men også af byens motionister.

Byg Format

En gang årligt skal det solide rubinietræ, som er brugt til
redskaberne, vedligeholdes med en gang olie. Olien hertil
betaler Roskilde Kommune, mens Landsbyrådet så har
tilbudt at skaffe lokale ildsjæle til at smøre den på.

Tømrer

Aps

Snedker
Murer
Brolægning

ALLE BYGGEOPGAVER
UDFØRES

Kloak
Anlægsarbejde
Nedrivning og
oprydning
Totalentrepriser

Få et godt tilbud
Tlf. 22 91 33 33
info@bygformat.dk
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GUNDSØMAGLE KIRKE - med rum for sjælen

Der afholdes gudstjeneste i
kirken hver søndag kl. 10.00

Særlige arrangementer i den kommende tid:

Vi har både et voksenkor og
et børne- og ungdomskor,
som ledes af Elin Gunver,
der samtidig er organist ved
kirken.

Udendørs
gudstjeneste

Hold øje med Kirkenyt.
Det bliver omdelt med post
hvert kvartal.

01-12-2015

Kl. 17

Familiegudstjeneste med børnekorets
koncert og efterflg. fællesspisning

07-12-2015

Kl. 14

Mandagscafé med kaffe og brød i Sognegården

13-12-2015

Kl. 15

Julekoncert med Allan Mortensen og
Lene Nørrelykke Pris 75 kr.

17-12-2015

Kl. 19

Julekoncert med kirkens voksenkor.
Kaffe og æbleskiver i Sognegården efter koncerten

20-12-2015

Kl. 15

De ni læsninger og våbenhuskaffe

23-12-2015

Kl. 14

Juleaftensgudstjeneste

24-12-2015

Kl. 14+16

Juleaftensgudstjeneste

27-12-2015

Kl. 14

Børnegudstjeneste og gammeldags juletræsfest

01-01-2016

Kl. 14

Nytårsgudstjeneste med kaffe og kransekage

24-01-2016

Kl. 15

Nytårskoncert med Gospelkoret Heart and Soul

Se mere på: www.gundsoemaglekirke.dk

Kirken er også et tilbud til dig!
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Møbler af
EUR-paller
Af Birthe Black, Landsbyrådets UNGE-tovholder
NGE-tovholder

Som medlem af Landsbyrådets Bestyrelse med særligt
interesseområde i ”Unge-gruppen” har jeg haft mange
samtaler med byens unge om, hvad de godt kunne
tænke sig forskellige steder i byen, og et af dem var
vores Crossfit-bane, som nu næsten er færdig (kun lidt
finjustering af det omkransende buskads mangler).
De unge vil også gerne have nogle møbler, som de kan
hænge ud i og samles omkring samtidig med, at de er
”tæt på centrum” af byen. Derfor har vi fået indkøbt og
foræret nogle EUR-paller samt allieret os med en lærer,
Martin Balle på SCR/Fjordskolen på vores gamle rådhus.
Han er nu sammen med nogle af sine elever ved at
producere nogle ”pallemøbler”, som vi kan sætte op til
de unge (andre må også gerne bruge dem). Det var også
Martin Balle og hans elever, der hjalp med at samle og
efterbehandle de flotte eksemplarer af ”Byens bænke”,
som nu står rundt omkring i landsbyen.
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Møblerne som de ser ud i dag. De mangler stadig
at blive slebet lidt og få noget olie/træimprægnering.
Vi glæder os til et tage dem i brug.
Indtil nu er det blevet til 2 solide lænestole og et sofabord, og
en sofa og flere stole er på vej. Tanken er, at de skal sættes
op ved Crossfitbanen eller evt. på græsarealet omkring
Gundsømagle Bycenter eller et andet sted, hvor de unge
gerne vil have et mødested. Forslag modtages gerne.

DP Maler entreprise
Vi maler ideer som du forstår

Vi kører på hele Sjælland, så ring til os for at få et
uforpligtende tilbud.

TLF. 26 12 84 34

www.dpmaler.dk

Holmevej 29, Gundsømagle • 4000 Roskilde

Landsby- og bydelsprisen 2015
I lighed med sidste år har Roskilde Kommune i år udskrevet
en konkurrence, hvor præmierne er henholdsvis 100.000
kr. og 50.000 kr. Konkurrencen er en udløber af kommunes
zebra-projekt, hvor der satses på at skabe nogle gode projekter i landsbyerne/bydelene, som man kan være fælles om.
Forlydender vil vide, at Gundsømagle Landsbyråd desværre
IKKE har vundet prisen! Men derfor vil vi alligevel gøre en
stor indsats for realisere vores idé, som vi mener er GOD og
at der er et stærkt behov for! Projektet går ud på at skabe
en række gode tiltag omkring oplysning og information
til de mange nye borgerne, som byen pt. får. Gennem
uformelle INFO-møder i Forsamlingshuset og gennem en ny
informationsfolder omkring ”Velkommen til Gundsømagle”
vil vi oplyse vores ”nybyggere” om mulighederne i byen.
Om de mange aktive foreninger, om kulturlivet og
handelslivet samt selvfølgelig også med et deltaljeret kort
over byen og de herlige naturområder omkring den.
Via sponsorer og annoncer i folderen, må vi se hvor langt
vi kan nå med projektet, uden støtten fra den søgte pris.
Og så siger vi selvfølgelig TILLYKKE til det projekt, som
har vundet prisen - det er i skrivende stund ikke blevet
offentliggjort.

www.gundsøauto.dk

Af Palle Gram

Gundsø
Auto
Dit autoværksted,
vi passer godt på din bil!

ONLINE SERVICEBOOKING

v/Jan Henriksen.
Hovedgaden 16
Gundsømagle
4000 Roskilde
Tlf. 46 73 06 25
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AKTIVITETSKALENDER 2015/2016
Landsbyrådet har pt. disse aktiviteter planlagt for det kommende år.
12. november 2015

FOREDRAG PÅ BIBLIOTEKET KL. 19:00
Ib Nielsen (Egnshistorisk Forening) fortæller om spændende arkæologiske
steder omkring Gundsømagle, bl.a. Gerebro. Pris 25 kr.

6. december 2015

DEN GAMLE JULETRÆSFEST I FORSAMLINGSHUSET
AOF, Forsamlingshuset og Landsbyrådet er sammen om at videreføre den
over 100-årige gamle tradition med juletræsfest i byens forsamlingshus

4. februar 2016

FOREDRAG PÅ BIBLIOTEKET KL. 19:00
Georg Holm Petersen: ”Rundt om Kap Det Gode Håb”.
Pris 25 kr.

3. marts 2016

FOREDRAG PÅ BIBLIOTEKET KL. 19:00
Vores lokale politiker holder foredrag:
”Fra Gundsømagle til Folketinget”. Pris 25 kr.

14. maj 2016

PINSEJAZZ 10:30 - 13:00
Landsbyrådet sørger for at pinsen spilles ind
med gedigen glad jazz pinselørdag.

18. juni 2016

BYFEST 16’ MED GUNDSØMAGLE LØBET
Vi har nu lagt os fast på BYFEST fremover i uge 24!
Glæd dig til årets glade store sommerfest for hele byen.

27. august 2016

SENSOMMER JAZZ
Vores samarbejde med SNAKE-city gør at vi håber på at kunne præsentere
en sensation, direkte fra New York. Mere info senere - Glæd dig!

17. september 2016

HØST-MARKED I GUNDSØMAGLE BYCENTER
For 3. gang holder vi Høst-marked med salg og fremvisning af borgernes
egne produkter, og med musik og underholdning

2. oktober 2016

DRAGEDAG PÅ ØREBJERGET
For 8. gang drager alle legesyge børn og voksne til Ørebjerget nord for byen,
for at lege med drager. Lad os håbe på passende vind :-)

Udover de ovenfor nævnte arrangementer, arbejder Landsbyrådets kulturgruppe med besøg hos byens veteransbilsentusiast (Ebbe Carmel), og en kirkerundvisning samt en byvandring i det gamle Gundsømagle. En sommercykeltur
ud i det grønne kan også forventes.
Vi har også i tankerne sammen med G77, at genoptage ”Gundsømarchen” samt at deltage i DN’s kampagne
”Hold Danmark rent”. Det ville også være nærliggende at prøve at genoplive fastelavnstøndeslagning fra hest,
som indtil for få år siden var en fast årlig tradition på Kildevej. Interesserede, som kunne tænke sig at være med
i disse arrangementer, bedes kontakte Landsbyrådet.
Hvis der er tilslutning (min. 20-25 deltagere) prøver vi i 2016 også at gentage projektet ”Dans med din nabo”
via Åben Dans i Roskilde.
Til sidst skal de unge og personalet på Engbækgård have mange varme takker for altid at hjælpe med vores
arrangementer (Høstmarked, Byfest), og for de vildt flotte store bannere.

ÅBENT ALLE DAGE
06:30 - 21:00
Tættere på dig og din hverdag!

Altid fuld af gode tilbud og godt humør!

