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Formandens forord
Vil du have indflydelse på Gundsømagle?

Hvis du vil have indflydelse på din egen by – og mener det
alvorligt, så nytter det ikke blot at logge på Facebook og skrive
om alle dine ønsker: Jeg vil have en cykelsti til Veksø! Folk
kører for stærkt gennem byen! Nu har en hund igen skidt i
min indkørsel! Hvornår kommer der en Netto i byen? Og så
videre …
Nej, hvis man vil ændre noget i byen, kræver det lidt mere
arbejde. Det kræver en god alvorlig dialog med beslutningstagerne, det kræver undersøgelser, det kræver brevskrivning til
myndigheder, det kræver måske også kontakt med den lokale
presse mv. Derfor er det vigtigt, at vi stadig har et landsbyråd,
nu snart på 11. år!
For at få tid til vores måske vigtigere opgaver omkring byen gav
vi i efteråret 2019 opgaven omkring BYFESTEN videre til andre
og yngre ildsjæle i byen. For opgaven ER stor og kræver mange
møder og god tilrettelægning. Vi ønsker de nye ildsjæle held
og lykke med opgaven og kan da nævne, at det tilskud, som
Landsbyrådet allerede i 2019 søgte og fik til BYFEST 2020 (på
kr. 35.000 kr.), nu er overdraget til den nye forening, der står
for årets fest. Og som vi har sagt tidligere, står vi parat til at
hjælpe, om det bliver nødvendigt.
Således får vi mere tid til andre opgaver, og flere af disse ting
kan du læse om inde i bladet! F.eks. projekt byforskønnelse
med blomsterbede ind langs indfaldsvejene og en flot allé med
smukke træer ud mod skolen! Og arbejdet med at kommen-

Landsbyrådets bestyrelse består af:

tere og komme med høringssvar til den nye Kommuneplan
samt at kæmpe for en cykelforbindelse til S-togsnettet. Her må
vi være realistiske og indrømme, at det er svært at argumentere for en cykelsti helt til Veksø langs med bilvejen! Den vil
blive alt for dyr – og kræve dialog med Egedal, der næppe er til
at overtale til en investering heri. Derfor slår Landsbyrådet på
andre og billigere muligheder. Læs mere om det inde i bladet.
Den 19. marts holder vi vores 11. generalforsamling, og vi har
en bøn til alle i byen, der vil have indflydelse på deres egen
by: Meld jer under fanerne, og vær aktivt med i bestyrelsen
omkring arbejdet for en bedre by. Vi mangler både kræfter til
vores trafikudvalg, kræfter til planlægning af stier og natur og til
at holde øje med, hvad der sker i Roskilde Kommunes mange
udvalg. Så mød op og meld jer gerne til bestyrelsen! Men også
en stor TAK til dem, som bliver menige medlemmer og gør det
muligt for os at have vores kontor, at udgive vores blad, og at
lave de mange arrangementer, som vi er involveret i.
Læs i bladet også om vores projekt med en FILM om byen. Vi
takker stort de 36 sponsorer, der nu gør det muligt at lave en
flot PR-film om byen. Den kan bruges af alle, bl.a. til at tiltrække nye borgere ind i de store huse, som frigøres, når enlige
måske vælger at flytte ud i de mindre boliger, der snart bliver
en realitet ude på Sømmes Vænge og tilstødende arealer.
Med disse ord håber jeg, at I vil nyde læsningen af bladet, og
at I vil værdsætte, at I har et landsbyråd, selv om flere af os
stadig bliver mere og mere gråhårede –
og håber på, at kunne blive afløst hen ad
vejen af friske nye kræfter.

Palle Gram Jørgensen (Formand) Tlf: 2681 1621, Mail: palle.gram.jorgensen@gmail.com
Erik Wendel Nielsen (Kasserer)
Tlf: 4673 0615, Mail: erikwendelnielsen@gmail.com
Mariann Christoffersen (Sekretær)Tlf: 2262 0866, Mail: mariann.christoffersen@gmail.com
Karin Linde Pedersen (Næstformand)
Tlf: 4013 5951, Mail: linde.pedersen@gmail.com
Birthe Black (Unge, kunst & kultur)
Tlf: 4028 8828, Mail: bb@birtheblack.dk
Lene Barfod (Biblioteksforedrag)
Tlf: 4673 2426, Mail: lenebarfod@mail.dk
Steen Andersen (Natur)
Tlf: 4031 3795, Mail: skovly@gmail.com
John Kruse
Tlf: 2327 3744, Mail: krusemadsen2018@gmail.com
Henrik Lykke Mose
Tlf: 2612 4416, Mail: hlm@hlm.dk

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
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Med mange varme vinterhilsener
– Palle Gram
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Gundsømagle bliver filmet
Af Palle Gram
I november blev jeg ringet op af AD-MEDIA (Claus Vinther)
på min fastnet-telefon, og troede faktisk, at det var en af de
vanlige telefonsælgere fra Telia, 3, eller Telenor, der ville have
mig til at skifte mobilabonnement! Derfor var jeg meget hurtig
til at “cutte ham af” med et par venlige ord! 2 dage efter ringede han igen, og her var jeg mere tålmodig, idet jeg - inden
røret var på vej på - fik hørt, at han ville tilbyde at lave en for os
GRATIS film om Gundsømagle! Det lød da ganske positivt - og
så fik han ellers tid til at fortælle meget mere.
Efterfølgende har vi haft en række samtaler, og jeg har fået OK
i Landsbyrådets bestyrelse til at igangsætte projektet. Allerede
i december blev en række virksomheder i Gundsømagle kontaktet med henblik på at give et sponsorat til filmen. Den bliver
nemlig finansieret ved, at en række lokale firmaer, forretninger
og foreninger i lokalområdet hver giver et beløb på mellem
2-3000 kr. til projektet. Allerede i starten af det nye år kunne
Claus så stolt fortælle mig, at alle sponsorer var på plads, og
filmen nu var fuldt ud finansieret.
Landsbyrådet takker varmt og stort alle de 36 lokale sponsorer, som er med til at gøre filmen mulig. Det var ganske imponerende, hvor hurtigt dette gik. Sponsorerne får deres logo
og navn nævnt til sidst i filmen, ligesom Landsbyrådet vil offentliggøre deres navne, når filmen er klar.
Hele ideen med denne lille film/video (på blot 3-4 minutter) er, at den kan bruges af alle i byen til at være med til at
fortælle, hvorfor det er så rart at bo i Gundsømagle. Typisk kan
f.eks. ejendomsmæglere vedlægge et link til filmen, når folk
kigger på bolig i området. Men også alle typer virksomheder
kan linke til filmen, når de vil promovere sig. Filmen vil blive
udlagt på YOUTUBE, hvortil alle kan lave et link til den.
Filmen bliver sandsynligvis optaget sidst i marts måned,
og Landsbyrådet er allerede i gang med at finde de 7-8 steder i byen, som vi kan anbefale som optagesteder. Desuden
har filmselskabet ISO Film (som har bosted i Ry, Jylland), og
som står for produktionen, tilladelse til at lave optagelser med
droner. Så bliv endelig ikke overrasket, hvis du ser en flyvende
UFO over byen i marts måned! Det er IKKE for lede efter bortløbne hunde eller katte, men for at vise hvor smuk byen tager
sig ud set fra oven.
Det er klart, at alle de 36 sponsorer ikke kan få vist deres forretning/firma i filmen - men umiddelbart går vi efter at få lavet
optagelser f.eks. følgende steder:
• Ned igennem Hovedgaden/Sognevej med flagalleen ophængt til lejligheden! Omkring Forsamlingshuset og kirken, Den Gamle Skole mv. De små krogede gader med
stråtækte huse.
• Bycenteret! Dagli’ Brugsen og vores lille Bycenter med
G77 Fitness, bibliotek, blomsterbutik, frisør, pizzaria,
smørrebrødsforretning, pub og selvfølgelig Landsbyrådets kontor
• Gulddysseskoven med MTB-ryttere og hesteryttere - og
drager på Ørebjerget!
• Margretheskolen - herunder den nye skaterbane mv.
• Vores nye bydel i øst: Holmehøj-området, hvor man velovervejet har søgt at lave gaderne ligeså snoede som i

den oprindelige del
af Gundsømagle.
•
Et glimt fra Gulddysse Kulturgård,
f.eks. med jazz-koncert.
Herudover skal der selvfølgelig være optagelser af
vores skønne natur omkring byen: de flotte søer og
mosen samt de bølgende
marker med græssende “levende bøffer”. Jeg har også
tilbudt at stille et par scener
til rådighed fra tidligere BYFESTER og optrædener i Hanebjælken.
I Landsbyrådet glæder vi os til
optagelserne - og ikke mindst
til det færdige resultat!

Zoneterapi
45 min

400 kr.

Japansk Lifting
50 min
450

kr.

Betinna Hjorth
Vestskellet 11
Gundsømagle
4000 Roskilde
+45 30440087
www.balance2you.dk
facebook: balance2you
Info@balance2you.dk
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Gundsømagle
Kulturforening
(GKF)

Af Gitte Hagemann

Mette Erdmann og Gitte Hagemann er
nogle af hovedkræfterne bag bankospillene
HVEM OG HVAD ER NU DET??
Den nystiftede forening hænger uløseligt sammen med BYFESTEN 2020. Der er nemlig 2 meget vigtige ting, som er afgørende for, at en byfest kan lade sig gøre, nemlig penge og
frivillige!

være afgørende for, om en byfest bliver godt besøgt, og i sidste ende kan hænge sammen økonomisk. Kulturforeningens
primære formål er derfor at afholde nogle arrangementer her i
byen, som udover, at de gerne skulle være sjove og hyggelige,
kan være med til at få BYFESTEN 2020 godt fra start.

Kulturforeningen blev stiftet i forlængelse af, at Gundsømagle Landsbyråd og ildsjælene bag sidste års Byfest, gerne
ville give stafetten videre til et nyt hold af arrangører for BYFESTEN 2020. For at
give den kommende
byfest et godt afsæt,
Kulturforeningen holdt stiftende
var der hurtigt eniggeneralforsamling den 27. nohed om blandt det
vember 2019, og
nye hold af frivillige,
BESTYRELSEN BESTÅR AF:
at det kunne være
Formand: Mette Erdmann.
praktisk at få opbygNæstformand: Helle Gluver.
get noget kapital. På
Kasserer: Henrik Lykke Mose.
den måde er den
Revisor: Steen Carmel.
kommende
byfest
Sekretær: Gitte Hagemann.
forhåbentlig ikke så
Og 2 menige medlemmer:
sårbar overfor f.eks.
Birthe Black og Benny Klausen.
dårligt vejr, der kan

Kontingentet for medlemskab af Kulturforeningen er sat til
20 kr./år. Medlemskab kan være en forudsætning for at deltage ved nogle af foreningens arrangementer. Enhver kan dog
blive medlem og på den måde støtte op om foreningens arbejde også uden at deltage i arrangementer.
Indmeldelse kan ske ved at kontakte Dorthe Eriksen på
tlf.: 20 70 83 43.
Første arrangement afholdt af Kulturforeningen og frivillige
var et udsolgt Banko i Forsamlingshuset den 30. januar. TUSIND TAK til alle deltagere og ikke mindst for støtten fra en
lang række lokale sponsorer! Næste planlagte arrangement er
også Banko i Forsamlingshuset, torsdag den 26. marts 2020.
Kulturforeningen skulle gerne på sigt udvikle sig og være
mere og andet end Banko og Byfest. Der er allerede tænkt og
talt om andre typer af arrangementer. Skulle der være private
eller foreninger, der sidder og ruger på en god idé, er vi meget
interesseret i at høre fra jer.

Fuldt hus ved bankospillet d. 30. januar til
støtte for BYFEST 2020.
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Byfesten 2020

BYF ESTEN h
brug for frivilligar
e!

Af Gitte Hagemann
Hvem drømmer sig ikke allerede frem til sol, sommer og BYFESTEN 2020?
Arrangør-stafetten er givet videre. Gundsømagle Landsbyråd og det øvrige hold bag sidste års Byfest søgte nye kræfter
i efteråret 2019 til at overtage ansvaret for den kommende Byfest. En Byfest der bygger på 10 års solid erfaring i at afholde
et heldagsarrangement med program og indhold, der har tilgodeset underholdning for alle. Det er uden tvivl byens største
årlige tilløbsstykke. Og det skal selvfølgelig fortsætte…
Efter Landsbyrådets stormøde og møder afholdt blandt
dem, der gerne vil være med til at tage over, er der blevet etableret en BYFEST-Koordineringsgruppe under Gundsømagle
Kulturforening. Denne gruppe består af:
Mette Erdmann, Henrik Lykke Mose, Birthe Black, Benny
Klausen, Henrik Larsen og Michael Ebbesen.
I forlængelse af koordinerings-gruppen er, eller bliver der,

etableret en lang række Byfest-undergrupper. Hver gruppe har
en tovholder. Et eksempel på en undergruppe er Sponsorgruppen, som kommer til at skulle sørge for og håndtere sponsorer
og sponsorater. Med disse definerede undergrupper skulle det
gerne være nemt at melde sig som FRIVILLIG ved Byfesten og
byde ind med arbejdskraft, hvor det har interesse. For FRIVILLIGE, dét har Byfesten brug for!
Nyt stormøde! Tirsdag den 04. februar havde koordineringsgruppen inviteret til nyt møde omkring det at være frivillig til BYFESTEN 2020, og hovedbudskabet var, at AL hjælp
er velkommen! Tovholderne fra hver undergruppe vil mødes i
nærmeste fremtid.
Kunne man ikke deltage men vil gerne høre mere eller
har spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte Mette Erdmann
(tlf. 22 95 44 90).
Følg også med i gruppen på Facebook “Gundsømagle Byfest 2020” og via opslag på INFO-standeren ved Bycenteret.
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STØT OP OM

IDRÆTSFORENINGEN G77

PETANQUE
FODBOLD
BADMINTON
FITNESS

VI MANGLER
DIG!
Bliv medlem eller frivillig

G77 Klubhus - Margretheskolen
Margrethevej 7 - Gundsømagle
Hjemmeside: G77.dk
Formand:
Susanne
Koefoed

Næstformand:
Torben
Hansen

Fodbold:
Kristian
Ridley

Badminton:
Helle
Schliemann

Petanque:
Dagny
Hansen

Fitness:
Birthe
Black
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Gundsømagle i læder
Af Palle Gram
Forleden dag faldt jeg over et opslag på Facebook, hvor en
pige fra Gundsømagle, Malene, havde fået en lille gave i form
af et flot kort i læder/træ over Gundsømagle! Jeg som elsker
kort, fandt ved nærmere granskning ud af, hvem der stod bag
værket!
Det viste sig at være en Kicki Cammelbeck fra Smørum,
der netop har startet et lille firma, KAkrea, der bla. vil satse
på at lave kort over mindre byer udskåret med en laserskærer.
Jeg kontaktede hende, og hun fortalte, at det hele var ganske
nystartet, men at hun inden for et par måneder måske kunne
have et produkt klart.
10 dage efter ringede det så på døren, og der stod hun,
iført et flot lille kort i A4¤, indrammet - og med alle veje sirligt
detaljeret afbilledet og skåret ud med 3D effekt!
Jeg var imponeret - og fik faktisk “værket” til halv pris, hvis
jeg lovede at gøre lidt PR for sagen. Det er hermed gjort! Om
vi snart får hende at se i “Løvernes Hule” på TV, ved jeg ikke,
men jeg har lovet at skrive lidt mere om det på Facebook, når
værkerne kan bestilles. Og hvem ved, måske dukker der en
lille annonce op fra KAkrea i næste nummer af Gundsømagle
Bladet. Kortet kan fra nu af beses på vores kontor i Bycenteret.
Og prisen bliver efter sigende blot omkring kr. 300,Kicki og hendes flotte billede af Gundsømagle

v/Kasper Christensen
& Mikkel Meyerhoff

Tlf: 69 13 69 82
Kvalitetsarbejde til aftalt pris og tid!

CVR: 38734032
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www.kcmurerservice.dk
kcmurerservice@gmail.com

For dig med medlemskort
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15%
på alle fødevarer
Gælder ikke vin, spiritus og modermælkserstatning.

Åbningstider:
Mandag - fredag
06.30 - 21.00

Dagli’

Lørdag
06.30 - 21.00
Søndag
06.30 - 21.00
Facebook “f ” Logo

Dagli'Brugsen Gundsømagle
4000 Roskilde · Telefon 46 78 82 21 · www.daglibrugsen.dk

C

Giv os et ”Like”
’på Facebook
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Facebook “f ” Logo

Savner du også bedre internet
i Gundsømagles opland?
Af Anna Højeng, Roskilde Kommune
I et lokalområde kan man gå sammen og søge Statens Bredbåndspulje, hvis adresserne ligger i landzone, og hastigheden
på internetforbindelserne er max 10 mbit/s download og/eller
2 mbit/s upload.
En ansøgning kræver lokal opbakning og en lokal projektgruppe, så overvej gerne om I ønsker at være med i en fælles
ansøgning om at få bedre internet, og om I kunne give et nap
med at få ansøgningen på plads.
Roskilde Kommune vil gerne hjælpe og afholder et informationsmøde i Gundsømagle om hvordan man søger, når puljen
åbner (forventet ultimo april – primo maj).
Ved spørgsmål kan Anna Højeng i Roskilde Kommune kontaktes på mobilogbredbaand@roskilde.dk
Du kan også kontakte Morten Gjerskov, som koordinerer
de interesserede, og har opslag om emnet på Facebook i gruppen ”Gundsømagle – Dialog”.
Mere info følger til foråret.

GUNDSØ
malerforretning
af 1987 a/s

Kortet viser de tilskudsberettigede adresser omkring Gundsømagle i 2019. I april forventes et opdateret kort for 2020.
Der tages derfor forbehold for mindre ændringer.
De røde adresser har max 5 Mbit/s download eller 1 Mbit/s
upload, og de gule har max 10 Mbit/s download eller 2 Mbit/s
upload.
Det er uvist, om farvekoderne vil spille en rolle i ansøgningsprocessen i 2020. Alle øvrige adresser var ikke tilskudsberettigede i 2019.
I kan selv finde kortet på www.bredbaandspulje.ens.dk, hvor I
også kan få mere info om bredbåndspuljen.

Med mere end 20 års
erfaring, leverer vi
altid kvalitetssikret
malerarbejde.

Bentes
Gårdbutik

GARANTI FOR KVALITET

Lille Valbyvej 2A,
St. Valby,
4000 Roskilde
Tlf. 46 78 71 38
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Bente Lange
Skrædderbakken 5
Svestrup, 3650 Ølstykke

Tlf. 2612 3661
Email: B26123661@gmail.com
Mobilpay: 26998

Godt nytår
til alle i

Gundsømagle
- vi nyder hver eneste gang
vi besøger byen!

Ringstedgade 10
4000 Roskilde
Tlf. 70 23 10 33
www.ekmanbolig.dk
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Kommuneplanen og
manglende cykelsti mod S-toget
Af Palle Gram
Kort før jul blev den nye “Forslag til KOMMUNEPLAN” udgivet
og sat i høring. Når dette blad udkommer, er høringsperioden
slut, men på vores hjemmeside og på Facebook har vi opfordret alle til at se planen igennem og meget gerne komme med
høringssvar til den.
Der har været utrolig stor interesse for planen. Selv var jeg
til møde om planen i Roskilde, hvor der kom så mange, at man
måtte sende mange folk hjem igen - og invitere til et ekstra
møde senere hen på Rådhuset.
For Gundsømagles vedkommende kan vi nævne en række
spændende ting:
SKOV ØST FOR BYEN
Øst for den nye bydel, Holmehøj, ud mod Østrup ønsker kommunen at plante skov! (Se kortet). Skov er godt for miljøet, og
Landsbyrådet bifalder forslaget. Men det kan godt tage lang
til, før det kan gennemføres. Skoven vil også være med til at
dæmpe støjen fra den evt. kommende Frederikssund-motorvej!

FLERE MINDRE BOLIGER
På det areal ude på Holmevej, som tidligere var udlagt til industri, skal der nu opføres mindre almene boliger. De første boliger er allerede planlagt via et lokalplanforslag 682. (Se andet
steds i bladet). Men yderligere et areal øst for dette er også udlagt til boliger, og i forslaget kan man bemærke denne ordlyd:
Området udlægges til boligformål - tæt-lav boligbebyggelse med mulighed for indpasning af offentlige formål (fx institutioner, friareal o.l.), lokalbutikker til kvarterets daglige forsyning
samt liberale erhverv.
Måske bliver det her, at der kan blive plads til en ny lille
dagligvare-butik, når området bliver fuldt udbygget. Og måske
kunne der blive plads til nye, spændende og kreative bo-fællesskaber og oldekoller på området!
Også omkring SCR (Det gamle rådhus) kan man se denne
tekst:
Området udlægges til plejecenter, seniorboliger med fælles faciliteter, privat service, liberalt erhverv og/eller offentlige formål
samt boliger med tilknytning til disse funktioner.
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Der er altså allerede nu åbnet op for muligheder, hvis Specialskolen flytter andre steder hen.
CYKELSTI MOD S-TOGSNETTET
Her er der jo planlagt (og snart gennemført) en cykelsti fra
Jyllinge mod Stenløse. Den er dog svær at bruge fra Gundsømagle, da man for at nå den, skal cykle et pænt stykke ude
på A6 fra Gulddyssevejens nye cykelsti mod nord. Og her er
“cykelstien” blot en stribe på den meget trafikerede A6.
Derfor har Landsbyrådet i flere år foreslået en anden og
meget kortere vej mod Stenløse og Veksø. Denne cykelforbindelse er ikke med i Kommuneplanen, hvilket vi har afgivet et
høringssvar omkring.
Vores forslag går ud på at bruge den eksisterende grusvej
fra grusgraven på Holmevej mod nord. (Se illustrationen). Hvis
denne vej (Blæsenborgvej) blev opdateret med grus, kunne
der komme en fin og kort forbindelse til Stenløse St., hvor man
så også via eksisterende stier kan køre videre til Veksø St., om
det ønskes.
Landsbyrådet har undersøgt prisen for istandsættelse og
har også holdt møde med Daniel Prehn om denne løsning. En
istandsættelse vil koste ca. kr. 200.000 pr. km - i alt således
ca. kr. 500.000 for hele stækningen.
Hvis motorvejen kommer, vil den krydse Holmevej ude ved
nr. 39, og Holmevej vil blive lukket for gennemgående trafik.
Men med en cykelunderføring ved motorvejen er dette projekt
ganske fint, idet Holmevej så kan bruges som én stor cykelsti
uden anden trafik end til beboerne. Således vil man kunne få
en ganske billig, kort og helt igennem fin transportmulighed på
cykel til både Stenløse og Veksø St. I det sidste oplæg fra Vejdirektoratet er cykelunderføringen fjernet!! Det må vi kæmpe
for bliver ændret!!

STENLØSE

På cykel:
6,3 km
20 minutter

GUNDSØMAGLE

Vejen fra grusgraven mod Stenløse eksisterer!
Den skal måske blot belægges med ekstra grus
for at blive 100% farbar for cyklister!
STIER I ØVRIGT
Kommuneplanen indeholder også nogle spændende stier!
F.eks. er der markeret en sti langs hele Sognevej/Hovedgaden
- en ny cykelsti?
Og der er lagt op til en natursti helt fra Salvad-parken og gennem mosen både syd og nord om Gundsømagle Sø og ud til
Østrup. Det kunne blive SÅ godt og smukt! Landsbyrådet og en
aktiv lokal borger fra byen har et par korrektioner til disse stifø-

ringer, som vi giver et høringssvar omkring. Bl.a. ønsker vi også
en sti gennem mosen til Kirkerup. Men med de skitserede stier
og ændringsønskerne ville borgerne få nogle herlige muligheder for ture i naturen og mosen, rundt om Gundsømagle Sø og
ud til Fjorden.

Din sikkerhed
for kvalitet

•VARMEPUMPER
•LADESTANDERE
TIL ELBILER
•ALT INDENFOR ELINSTALLATION

Vi hedder Roskilde Fjordens El, fordi vores dygtige elektrikere og servicevogne
dagligt betjener kunder hele vejen rundt om Roskilde Fjord - og lidt til!
Vi har faste priser på mange opgaver. Du kan se hvilke på vores hjemmeside
www.fj-el.dk
Vi kan også løse opgaver i totalentreprise i samarbejde med vores lokale og
dygtige VVSer, murer, tømrer og maler, som vi har samarbejdet med i mange år.
Så er I sikre på, at tingene spiller og tidsplanen bliver overholdt.

Årets el-installatør
2012
2014
2016
2017
2019

Din sikkerhed for kvalitet

Roskilde Fjordens El A/S | Håndværkervænget 7 | 4000 Roskilde | Tel 4678 7879 | www.fj-el.dk
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Udsigt til nye
mindre boliger
Af Palle Gram
Der er nu udsigt til hele 58 nye mindre boliger i Gundsømagle,
idet en lokalplan nu er bragt i høring i perioden 21. januar
2020 til 17. marts 2020.
Der er tale om bebyggelse af almene boliger på det 24.000
m2 store område ude af Holmevej, som tidligere var udlagt til
industri.
Ifølge lokalplanen (Nr. 682, Sømmes Vænge) bliver der tale
om tæt/lav bebyggelse i en etage med udnyttet tagetage. Boligerne bliver i varieret størrelse og kommer til at ligge attraktivt
med stier direkte til Gulddysseskoven.
Adgangsvejen bliver fra Holmevej, og på hver side af bebyggelsen vil dels den eksisterende sti og en ny sti føre fra
Holmevej op imod skoven.
Landsbyrådet hilser planen velkommen, idet det er almindeligt kendt, at der har været et stort behov for mindre boliger i
byen, også af mange kaldet seniorboliger. Umiddelbart savner
vi dog en form for fælleshus i bebyggelsen.
Se her skitsen over forslaget. I høringsfasen kan alle komme med kommentarer til lokalplan-forslaget, som man kan se

Børnehuset Guldæblet ligger i Ågerup
og vi har ca. 26 børnehavebørn samt 12 vuggestuebørn. Vi startede for 20 år siden i en skurvogn, men
er sidenhen blevet et smukt hus med en helt eventyrlig have. Da vi er en ude-børnehave bliver haven nydt
hele året, og der bliver klatret i træer, leget i vores
halmhus, lavet mad på bål
flere gange om ugen og leget i hver
en krog. Vi har også eventyrfortælling og sangleg hver dag.
Vuggestuebørnene er også
ude en stor del af dagen
Vi har kun
og har deres egen lille
ledige pladser
i vuggestuen
have med blandt andet
lige nu
sandkasser og klatretræer.
Vi har lige nu plads i både vuggestue og børnehave,
så hvis man har lyst til at komme forbi og se om
Guldæblet kunne være noget for ens barn, er man
meget velkommen til at ringe på 46782369.
Man kan også gå ind på vores hjemmeside og læse
om vores dejlige sted www.guldaeblet.dk
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Eksisterende
sti langs østskel
bevares.

Ny sti
mellem
Holmevej og
skoven i nord

via Roskilde Kommunes hjemmeside. På Landsbyrådets kontor forefindes der et trykt eksemplar af forslaget, ligesom der er
links til både forslaget og muligheden for at afgive høringssvar
på vores hjemmeside.
Vi har spurgt Morten Gjerskov, om hvorfra navnet på det
nye område stemmer, og hvornår man forventer, at projektet
kan være færdigt:
”Navnet Sømmes Vænge kommer af navnet på det kirkelige herred som Gundsømagle ligger i – Sømme Herred.
Jeg er utroligt glad for, at vi får flere mindre boliger i Gundsømagle. Det har været et utrolig stort ønske. For vi skal sikre,
at der også er plads til, når parcelhuset bliver for stort, hvis
parforholdet går itu, eller hvor man kan starte sit familieliv. Jeg
er glad for at det intense arbejde har båret frugt. Hvis alt går
efter planen, kan de første flytte ind om 1,5 til 2 år.”
Landsbyrådet har fået en række henvendelser omkring et
evt. borgermøde om bebyggelsen. Efter anmodning fra Landsbyrådet til vores lokale politikere i nord blev det på Byrådsmødet d. 28. januar besluttet, at der bliver afholdt Borgermøde
om sagen, torsdag d. 27. februar 2020.

Alle interesserede kan høre mere om forslaget på
borgermødet
den 27. februar 2020 fra kl. 19 til kl. 21
i festsalen på Margretheskolen, Margrethevej 7,
4000 Roskilde.

Røde Kors Jyllinge

Tøj - Ting & Sager - Møbler

KIG ind - Gør en god handel
og støt et godt formål

Trafikken i Gundsømagle gennem 10 år
Af Mariann Christoffersen (Landsbyrådets trafikgruppe)
Gundsømagle Landsbyråd har en arbejdsgruppe ved navn
“Trafik og Trafiksikkerhed”
Skiftende medlemmer har arbejdet med mange forskellige
opgaver. Dette har altid foregået i et rigtig godt samarbejde
med forskellige repræsentanter fra kommunen. Det er f.eks.
følgende ikke-komplette og ikke-prioriterede liste, hvoraf nogle
emner er afsluttet, andre er on-going, og igen andre behandles
ikke yderligere:

•C
 ykelforbindelser til S, a-togsbyer, Ølstykke,
Stenløse, Veksø.
•B
 ump på hovedfærdselsåre og ud for
butikstorvet.
• 40 km/t gennem byen.
• Trafiksikring af Hejnstrupkrydset.
•F
 orhøjet vejbane i T-krydset Hovedgaden/
Gulddyssevej.
• 60 km/t på hele Gulddyssevej.
•K
 ommentering på grusgravningsplan ved
Holmevej medførende øget trafik gennem byen.
•D
 ebat om Frederikssundmotorvejens afkørsel
ved Østrup.
• Træer langs Piledyssen og byforskønnelse.
• Trafiktællinger og hastighedsmålinger
• Holmevej som 2 minus 1 vej.
• Bedre busservice til Gundsømagle.
• Opstilling af ekstra busskure.
•Å
 rlig trafik-event med fokus på korrekt cyklist
lygteføring på skolevejen.
• Optimering af P-pladsen ved Margretheskolen.

Dapi-Kleinsmedie

Tom Djebbara

+45 21 25 44 09
dapismeden@gmail.com
www.dapi-kleinsmedie.dk
Håndværkervænget 1, Gundsømagle,
4000 Roskilde

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

Naturligvis er ikke alle projekter lykkedes lige efter vores
ønske. F.eks. blev løsningen på Hejnstrupkrydset med politiets
kommentarer og færdselslovens §§§, som det er etableret nu og ikke 100% som vi havde ønsket.
I den mørke vintertid har trafikgruppen igennem flere år
holdt en lille morgenevent i samarbejde med Margretheskolen
og politi, hvor vi har sat fokus på cyklisternes lygteføring. Ved
de sidste 5 års events manglede mange korrekt lygteføring.
Her ses resultaterne:
11,9% - 5,3% - 17,7% - 29,3% - 13,0%
Der er således virkelig plads til forbedringer!
Som du ser arbejder gruppen med mange emner - og har
et godt samarbejde med afdelingen “Veje og Grønne områder”
i kommunen..
Men vi mangler i den grad flere ressourcer og ildsjæle, der
vil hjælpe til med en kritisk og konstruktiv dialog med politikere
og Roskilde Kommune.

Er du interesseret i at deltage og herved få indflydelse,
så vent ikke med at kontakte os i Landsbyrådet.
Specielt mangler vi kræfter i og omkring bedre cykelforbindelser.

Klinik Harmoniae
- et liv i balance

Kranio-sakral-terapeut
Zoneterapeut
Massør
Gør kroppen ondt?
Har du udfordringer i
form af stress, allergier,
fordøjelsesproblemer,
hovedpine/migræne,
betændelsestilstande mv.
Så er der heldigvis håb forude!

Birgit Fia Ljunggren
Ørebjergvej 15
4000 Roskilde
mobil 28 62 87 06
www.harmoniae.dk birgitfia@harmoniae.dk
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Ridestier og spring i Gulddysseskoven
Af Line Hummel (Hestekræfter.com)
Der har nu været afholdt 3 møder med Naturstyrelsen om forholdene for ryttere, og jeg er den eneste, der har været med til
alle møderne. Mange ryttere er her kun en overgang og flytter
så til andre stalde andre steder. Derfor er det også så vigtigt at
få skrevet nogle oplysninger om rideregler og skoven ned på
nettet, så nye ryttere kan finde oplysninger. Hvis der ikke er
nogle oplysninger, rider rytterne der, hvor man plejer at måtte
ride i offentlig statsejet skov. De fleste skove på Sjælland har
ridestier, og her må man også ride på grusvejene. Derfor har
det været svært at få ændret dette og få rytterne ud på stederne, vi må ride.

Foto:
Isabella Rud

Ridesti-nettet i vores skov fungerer nu, og nogle oplysende foldere skal gerne sættes i værk, så det er nemt at få adgang til
information for nye ryttere.
Rytterne må ride alle steder uden for selve grusstien og heller
ikke på MTB-stierne. En lille del af skoven ved Ørebjerget er
fuld af MTB-stier, og derfor skal rytterne ride uden om. Der
er en gammel ridesti bagom, som ryttere og MTB-ryttere har
haft svært ved at blive enige om, fordi MTB-rytterne har været
nødt til at omlægge deres bane uden om det naturbeskyttede
stengærde.

Entreprenør
Kaj Hansen
Udlejning af rendegraver
med fører.
Alle former for udgravning
samt rydning
af haver
udføres.

Forbindelsesstykket fra Piledyssen og Barnekæret ned til skoven er lige nu svært at ride på, og Jens Nielsen fra Naturstyrelsen vil se på, om det kan blive mere farbart. Der ligger hegn
og pigtråd i græsset, og det er for farligt, fordi man næsten
ikke kan se det. Det kan skade dyrene.
Vi har fastlagt en dato for fælles ridetur den 15/2 kl. 11-14, og
rytterne mødes ved Gulddysse Kulturgård. På denne tur skal
vi informere om vores ride-net, om forholdene og vi skal planlægge opsætning af permanente spring i skoven. Vi sætter
de ni spring op d. 14. marts kl. 11: Tre spring ved Ørebjerget
længst væk fra “kælkebakken”, tre på engen helt oppe ved
hundeskoven ved Frederiksborgvej og tre på Den gamle Ridebane i Gundsømagle.
Vi håber på at kunne lave flere arrangementer for Gundsømagleborgerne på Den gamle Ridebane, som vi havde stor
succes med sidste år.
Mange hilsener
på vegne af rytterne i Gulddysseskoven og Naturstyrelsen.

Langdyssevej 1
Gundsømagle
Mobil: 20 83 88 29
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Gundsø
Regnskabsservice ApS

• Momsregnskaber/balancer
• Årsregnskaber
• Forsømte regnskaber
• Lønningsbogholderi
• Debitor/kreditorstyring
• Øvrig regnskabsmæssig assistance

Kontakt os for møde
Tim Backe
Hovedgaden 2
Gundsømagle
4000 Roskilde

Mobil 40 14 32 51
Email: tim-grs@mail.dk
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Lad os gøre Gundsømagle smukkere!
Af Palle Gram
Nu har andre gode ildsjæle overtaget opgaven
med at arrangere den årlige BYFEST, og
således får Landsbyrådet helt efter
hensigten mere tid til andre opgaver!
En af de opgaver, der har stået
højt på vores på ønskeliste er:
Byforskønnelse.
Gundsømagle
Parkvej

Piledyssen

Bycenter

Boldbaner
Sognevej

Gulddyssevej

Kirke
Forsamlingshus
Hovedgaden

Hejnstrupvej

Derfor satte en lille gruppe sig sammen sidst i januar og lavede
en brainstorm over emnet og igangsatte projektet. Vi havde
allerede forinden fået opbakning fra Roskilde Kommune, via
deres Gitte Sloth, Veje & Grønne Områder, der er positiv omkring at være sparringspartner og hjælpe os i gang med en del
af opgaverne.
Og hvad er det så, vi har i tankerne? Ja, her er bare nogle af
ideerne:
Lægning af løgplanter ved indfaldsvejene! Alle 4 indfaldsveje skal prydes med masser af flotte løgplanter, f.eks. påskeliljer, krokus, eller måske lupiner med videre i alverdens
flotte farver.
En allé med smukke træer ud ad Sognevej mod Margretheskolen! Eks. valnød, rønnebær/kirsebær. Og nedenunder
flotte blomster.
Flere steder i byen kunne der plantes flere træer/grupper
af træer.
Udstrøning af blomsterfrø på udvalgte områder.
Etablering af en form for “byporte” ved indfaldsvejene
Forskønnelse af Sognevej/Hovedgaden. Man kunne ændre
de gamle nedkørte bump til chikaner med lav og køn beplantning og træer for at bryde det lange kig ned ad Hovedgaden.
Arealet ud for Fodboldbanen! Her fik vi for 3 år siden plantet
flotte træer af søjleeg. De kunne suppleres med farvestrålende blomsterløg.
Arealerne ved Bycenteret kunne yderligere forskønnes,
f.eks. med flere af kommunens flotte blomsterkummer.
I første omgang vil vi kigge på de arealer, som er ejet af
kommunen. Herefter vil vi gerne også inddrage hele byen og
specielt de borgere, grundejerforeninger og institutioner, der
har arealer ud til hovedstrøgene til at være med til at gøre byen
smukkere og mere imødekommende.
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Østrupvej

Det er klart, at vi ikke kan blande os i, hvordan folk indretter deres egne haver, men vi kan opfordre til (evt. via konkurrencer), at man sørger for at have en pæn havefacade ud mod
fællesvejene.
Kommunen skylder os også nye fortove langs hele byens
hovedstrøg. Sidste år blev ca. 100 m renoveret overfor kirken,
mens resten udføres senere. I den forbindelse må man tænke
på fornyelse og f.eks. opsætte flere blomsterkummer.
Har du gode idéer til, hvordan byen kan gøres smukkere,
så kom frem med dem. Skriv eller ring til os. På vores generalforsamling (d. 19. marts i Forsamlingshuset) vil vi også tage
emnet op - og afsætte tid til en drøftelse!
Mht. finansiering af sådanne tiltag, så må vi i første omgang
se på, hvad der kan hentes fra de puljer, som kommunen i forvejen har til trafiksikkerhedsprojekter og grøn vedligeholdelse
af byen. Alternativt kan vi også være nødsaget til at søge private midler, sponsorer eller fonde til det resterende.
Udover at disse tiltag vil give en smukkere by, tænker vi
også på miljøet. Det er gavnligt med flere træer - og flere planter, blomster og løg er også sundt - og tiltrækker nyttige insekter og bier.
Det er vores håb, at byen vil tage godt imod projektet, og vi
håber, at rigtigt mange vil bakke op omkring det! F.eks. også
når de mange løg skal lægges i løbet af efteråret. Det kunne jo
sagtens laves via nogle smukke events, hvor en række frivillige,
glade børn og voksne kunne lave en hel fest ud af at lægge de
forskelligartede løg. Og bagefter mødes over kaffe, kage og/
eller en kold øl.
Arbejdsgruppen om byfornyelse hører som nævnt meget
gerne om dine idéer og dine meninger om et smukkere Gundsømagle. Næste møde i gruppen er aftalt til torsdag d.5. marts
kl. 18 på Landsbyrådets kontor.
Gruppen består af: Lene Madsen, Karin Linde Pedersen,
Birthe Black, Mariann Christoffersen og Palle Gram.

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 - benjaminbrejner@gmail.com
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Gundsømagle på ”nettet”
Og selvfølgelig er vi også på Facebook
- idet vi står for siden:

”Gundsømagle Landsbyråd”
Og grupperne:

www.gundsoemagle-landsbyraad.dk

”Gundsømagle Køb, salg og bytte”

Lokalt loppemarked for private og lokale små firmaer.

”Gundsømagle Byfest 2020”

Seneste NYT om årets sommerfest!

”Gundsømagle - Dialog”
Dialog, ordet er frit,
men skriv i en god tone.

”Gundsømagle - Erhverv”

Her kan lokale erhvervsdrivende reklamere for deres produkter og ydelser.

ter
Gundsømagle Bycen
- Lige i Centrum

Vi byder alle velkommen i Gundsømagle Bycenter.
Vi forsøger med vore forskellige tilbud at støtte op omkring
de behov, man også har som borger i Gundsømagle. Derfor
opfordres I alle til at støtte vore forretninger, så meget I kan.
Derved sikres vi, at bycentret også består i fremtiden.

Bursche’s
B LO M S T E R
WWW.BURSHESBLOMSTER.DK
ROSENTORVET 2, 4000 ROSKILDE
TLF: 20818112 MAIL: 3285@INTERFLORA.DK

Åbent med personale
Tirsdag kl. 10.00 – 16.00
Torsdag kl. 13.00 – 19.00

Selvbetjent åbent
Hverdage kl. 07.00 – 22.00
Weekend kl. 07.00 – 22.00

Casinopubben ApS
Rosentorvet 1, 4000 Roskilde
Åbningstider: Tirs.- torsdag 14 - 20
Fre.- lørdag
15 - 20 (02)
Søndag
15 - 20

G77 FITNESS

GUNDSØMAGLE

Kom i form – og i godt selskab
Start i G77 Fitness - allerede i dag

Pizzeria og restaurant
Lækker mad og god betjening

www.g77fitness.dk

TLF. 4673 0043

Gundsømagle Bycenter

Åbent fra kl. 06.00 - 22.00 alle dage

Gundsømagle Landsbyråd

PIZZA HOUSE
Åbent kl. 13.00 - 21.00

Frisør Efemia

- tingene sker ikke af sig selv!
www.gundsoemagle-landsbyraad.dk
Kontoret er normalt åbent torsdage
fra kl. 18.00 til 19.30
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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

Glæd dig til årets
to Gulddysse-jazz-koncerter
Af Palle Gram
PINSELØRDAG MED PAUL HARRISON BAND
MED CAMILLA ERNEN I FRONT!
De har to gange optrådt på Kulturgården, og henvendte sig i år
selv og spurgte, om vi kunne bruge dem igen! Og jo, vi svarede
hurtigt JA-tak - for magen til veloplagte og friske samt velspillende musikere er sjældne. Så både de herlige musikere og os
arrangører glæder os til Pinselørdag. Selvfølgelig har vi også
sikret os, at de har deres velsyngende Camilla med - og mon
ikke hun kan overtales til f.eks. nummeret “Route 66”? Få jer
en herlig optakt til Pinsen ved denne forrygende koncert!

Begge koncerter starter kl. 10:30 og afsluttes
ved 13-tiden!
Du kan købe koldt fadøl, både Classic og vores
populære fynske Ale No 16, samt varme grillpølser.
NYHED: BILLIGERE ØL TIL
LANDSBYRÅDETS MEDLEMMER!
Vi har tit fået spørgsmålet: Hvad får jeg egentligt ud af at være
medlem af Landsbyrådet? Og svaret er se’føli’, at man får det
ud af det, at man gør det muligt for os at lave alt det arbejde for
byen, som vi involveres i, og f.eks. dække udgifterne ved vores
kontor, udgivelse af dette BLAD mv. MEN - OK, nu prøver vi så
at tydeliggøre fordelen endnu mere ved at give en kontant RABAT til medlemmerne! Således får man ved jazzen en RABAT
på hele 5 kr., for hver FADØL man køber i baren, hvis man kan
fremvise sit grønne medlemskort! Så kan man jo regne lidt på,
hvor mange øl, man skal drikke for at den sidste øl faktisk er
gratis!! Vi glæder os til at betjene dig!

SENSOMMER JAZZ MED
6 HERLIGE PIGER FRA HOLLAND!
Som vanligt har vi til sensommer-koncerten (d. 22. august) allieret os med Jørgen Christensen oppe i Snake-City (Slangerup),
hvor der om aftenen er den store legendariske Jazz-festival.
Det har gjort det muligt for os, at få noget af en sensation til
Gundsømagle, nemlig kvinde-jazz-bandet: “Alice in Dixieland”.
Det er et hold professionelle jazzkvinder, der veksler mellem
mainstream, traditionel, musical, dixieland og bebop! De har
turneret i hele verden, og spillede sidste år ved Københavns
Jazz-festival. De startede faktisk som orkester for 40 år siden,
men har naturligvis haft skiftende medlemmer.

Herringløse Dyreklinik

Tid
tsilorg
om

Moderne og
veludstyret klinik for
alle mindre husdyr.
Mulighed for
hjemmebesøg, aftenkonsultation og
lørdag formiddag,
dog kun efter aftale.
Vagtdyrlæge.

Herringløse Dyreklinik v. Dyrlæge Lotte Kofod
Skolegyden 3, Herringløse, Tlf. 2979 0609
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Fed & FÆRDIG eller
Fitness & FÆLLESSKAB?
Af Birthe Black (Formand for G77 Fitness)
Har du lidt ekstra på sidebenene, er der ingen grund til også at
være færdig – meld dig ind i Fitness og bliv en del af et fællesskab, der giver større velvære og sundere helbred.
Byens fitnesscenter har nu rundet 4 år, og jeg synes, at de
er gået godt. Centret fungerer fint, alle maskinerne er stadig
som nye, og lokalet er lige hyggeligt. Der kommer stadig nye
medlemmer. Nogle skal i form til skiferien, andre ønsker at
tabe sig eller have trænet nogle skavanker væk, mens mange
efter nogen tid slet ikke kan undvære motionen og samværet
i fitness. Det er jo en kendt sag, at det er sundt for både krop
og sjæl at træne, og på grund af vores centrale beliggenhed
i Gundsømagle Bycenter, er vi også blevet et socialt mødested, hvor man foruden træning også møder og kommer i snak
med andre borgere fra byen. Der bliver både hyggesnakket og
udvekslet alt fra træningsprogrammer til madopskrifter, mens
man træner.
Når man kommer ind og har skiftet sko, så har man mulighed for at varme op ved enten romaskiner, cykler, crosstrainer
eller løbebånd. Man kan selvfølgelig også varme op med sjippetov, hula-hop-ringe eller ribbe- og gulvøvelser. Derefter kan
man så enten træne hele maskinparken igennem, eller man
kan udvælge maskiner og vægte til enten konditræning, mave,
ryg eller ben. Vi har også en ”multimaskine”, som kan indstilles
på utallige måder, således at man kan træne hele kroppen på
den alene! Vi har også fået udvidet med mange flere vægte,
balancebræt, og det seneste indkøb er kettlebells i mange for-

skellige størrelser.
I G77 Fitness kan man således træne, som det bedst passer én, hvad enten det er cardio, maskiner eller funktionel træning med frie vægte. Af samme grund favner vi bredt, så både
unge og ældre kan få dækket deres behov for træning. Vi har
også faste dage og tidspunkter, hvor man som nybagt forælder
kan have sin baby med, så man kan træne, selv om man er
på barsel.
I november måned forsøgte vi med et lille formiddagskursus i boldøvelser. Der deltog 10 personer, og det var en stor
succes. Vi måtte love at holde flere af den slags kurser, og dem
er vi ved at planlægge nu. Det bliver bolde igen, og der bliver
også imødekommet ønsker om kettlebells og multimaskinen.
Vi prøver også at få fat i de unge ved at lave aftaler med de
omkringliggende skoler, Specialskolen og Margretheskolen. Så
i dette skoleår har specialskolen fast en tid om mandagen og
idrætsvalgholdet på Margretheskolen har booket 3 tirsdage.
Nu i slutningen af januar har vi ca.275 medlemmer mellem
15 – 85 år, hvoraf de fleste har betalt for hele 2020 (det sparer
man kr. 200,-ved at gøre).
Vil du vide mere, eller har du lyst til at komme over og se
centret og evt. få en prøvetime så kontakt en af vores instruktører. Du kan finde os på www.g77.dk og på Facebook.
God træning!

De sidste boliger i Holmehøj-området er snart bygget
Af Palle Gram
Den 10. januar var der et lille rejsegilde bagerst i det
nye Holmehøj-område øst for Gundsømagle. Det var
Lars Ekman, ejendomsmægler, der sammen med
entreprenøren Søren Andersen og en række håndværkere kunne fejre, at igangsætningen af de allersidste 7 kædehuse i området nu er startet.
De første er allerede solgt, mens der efter sigende i
skrivende stund er 4 ledige huse på 122 m2 til salg
for lidt under 3 mill. kroner.
Fejringen blev foretaget i øsende regnvejr, men
det forhindrede ikke, at der kunne nydes nogle varme grillpølser og kolde bajere.
Men udvidelsen af Gundsømagle er dermed ikke
slut. Læs andet steds i bladet om det kommende
byggeri af boliger bagved det eksisterende industriområde på Holmevej.
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KORTE NYHEDER:

Vil du overleve i Gundsømagle?
Vi har fået et godt tilbud fra en foredragsholder, Anne-Margrethe Larsen, (Dansk Folkehjælp) som tilbyder at komme til
Gundsømagle og holde et spændende GRATIS foredrag omkring “Sådan overlever du” Hvordan kan du yde førstehjælp og

hjælpe, hvis en situation opstår? Foredraget kan afholdes på
vores kontor, hvis du er interesseret så skriv til Lene Barfod, så
vil hun finde en passende dato her i foråret.
Mail: lenebarfod@mail.dk

Fornem pris til fodbold-ildsjæl
Rasmus Lykke (fodboldtræner i G77) fik sig noget af en overraskelse, da to fremmødte fra DBU sidste i januar tildelte ham prisen
som årets fodboldleder! Rasmus troede, at de kom for at lave en
video om det daglige liv i klubben.
Med prisen følger en check på kr. 5000, og Rasmus meddelte
prompte, at disse penge skal gå til klubbens arbejde.
Landsbyrådet ønsker Rasmus stort tillykke med den fornemme pris
– og glæder sig over fodboldklubbens store fremgang og succes.

Kantinen på Margretheskolen har succes
Som en god positiv nyhed kan vi nævne, at vi erfarer at kantine-ordningen på skolen går rigtigt godt. De har op til 200
ekspeditioner om dagen, hvilket i den grad må siges at være
en succes! Margretheskolen var indtil for et års tid siden den

eneste skole, der ikke havde en kantineordning. Roskilde Byråd har for øvrigt tidligere besluttet, at 90 procent den mad
kommunen indkøber til skolekantinerne, skal være økologisk
senest i 2025.

Skaterbanen på Margretheskolen
I juni 2019 kunne Landsbyrådet i samarbejde med Margretheskolen endelig efter 3 års arbejde indvie skaterbanen på
den bagerste del af skolens parkeringsplads. Lige siden er den
blevet brugt flittigt. Den bruges som oftest i frikvartererne især
af indskolingseleverne, som både bruger rulleskøjter, cykler,

Britta’s private pasningsordning
v/Britta Larsen

Ørebjergvej 23
Gundsømagle, 4000 Roskilde
Tel: 40731605
www.brittasprivatepasningsordning.123hjemmeside.dk
Facebook - brittas private pasningsordning

Ledige pladser
1/2 og 1/7-2020
Åbningstid:
Man. til torsdag 6.45-16.30
Fredag
6.45-15.45

løbehjul og skateboards. I weekenderne bruges den ofte af lidt
ældre elever, og enkelte voksne er også set på banen.
Vi ønsker stadig noget beplantning udenom banen og evt. et
borde-bænkesæt, men der foreligger en aftale mellem skolen
og Morten Gjerskov her i foråret, som vi håber, bliver til noget.

Gundsø Auto

Hovedgaden 16. 4000 Roskilde.
Tlf. 4673 0625.
www.gundsøauto.dk

-bare bedre bilværksted
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Spejdernes dejlige bålhytte
Af Kristina Fischer
Vi er rigtig glade for, at gamle som unge
er glade for at benytte sig af spejdernes
bålhytte. Alle er hjerteligt velkomne til at
bruge den, når ikke spejderne har aktiviteter der.
Har man et særligt arrangement kan
man booke bålhytten hos os, så man
er sikker på, at ikke andre lige har fået
samme tanke.
Det er der rigtig mange, som har benyttet sig af gennem de 3,5 år, vi har haft
den - der har været 65 års fødselsdag,
venindetur, overnatning af skole-klasser,
et sted for vores unge mennesker at mødes og hygge sig og meget, meget mere
...
Vi har i samarbejde med Roskilde Kommune lavet nogle
ordensregler, som står på et skilt ved bålhytten. Dette, da det
er et offentligt areal. Dem forventer vi selvfølgelig, at alle som
benytter hytten/området overholder.
Det er dejligt og vigtigt for en landsby som vores, at man kan
have et hyggeligt mødested, hvor alle er velkomne. Vi har også
bygget et lille brændeskur op af husmuren, hvor man frit kan

GUNDSØMAGLE
FORSAMLINGSHUS
kan lejes af alle
Priser:
Sal, stue, køkken pr dag
Sal til møder pr dag
Stue og køkken pr dag
Stue til møder

kr. 4.000
kr. 1.500
kr. 1.700
kr. 750

tage brænde fra, hvis man har lyst til at
lave bål.
Vi har inde i bålhytten sat en metalspand med vand, som man kan slukke bålet med bagefter. Hvis den er tom,
er der vand at hente på siden af G77omklædningsbarakker.
(Det er i øvrigt et specialbygget bålsted samt “gulvbelægning”, som er
brandsikret sådan, at det er beregnet på
at, man kan have bål, mens man overnatter/sover).
Der er en skraldespand ved bålhytten, og der står en spand med grus, som
man kan smide cigaretskodder i.
Vi har med succes enkelte gange lavet aftaler med de som benytter hytten, at det kan være OK
at komme ned og rydde op dagen efter, at man har holdt en
festlighed - hovedsagen er, at der bliver ryddet op og passet
godt på tingene/bålhytten.
Vi ønsker selvfølgelig, at vi alle børn, unge, midaldrende og
gamle hjælper hinanden med at passe godt på området, så vi
alle sammen kan have glæde af det i mange år frem.
Der har periodevis
været
udfordringer
med støj på området,
og vi vil selvfølgelig
henstille til, at alle viser hensyn til naboerne og andre brugere.
Der må ikke spilles
høj musik mellem kl.
22.00 - 8.00. Husk
oprydning efter brug!
Spejderne
har
været i dialog med
Landsbyrådet, unge
mennesker, forældre
til en del unge mennesker og mange andre, som bakker op
og holder øje med stedet.
Tak, fordi I alle har passet så godt på
vores bålhytte i de forgangne år!
De bedste hilsner
Spejderne i
Gundsø Gruppe.

Kontakt udlejer Jette Larsen på 30431927
eller på www.forsamlingshuset.net
Hovedgaden 12, Gundsømagle
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Af Palle Gram

Fællesmøde for
Roskildes Landsbyråd/-laug

Tirsdag d. 3. februar var Gundsømagle Landsbyråd vært for et
møde for alle landsbyråd og -laug i Roskilde Kommune. Mødet
blev afholdt i Forsamlingshuset, og deltagerne fik i den forbindelse en hurtig rundvisning i huset, herunder de spændende
og sjove gemakker under scenen J
Til mødet var der repræsentanter fra rådene i Ågerup og
Omegn, Herringløse, Svogerslev, Hastrup og Øde Hastrup
samt selvfølgelig Gundsømagle.
Mødet var det andet i rækken, hvor de enkelte landsbyråd
samles, udveksler erfaring og giver hinanden gode råd.
På dagsorden denne gang stod der bl.a. tilskudsmuligheder til lokale projekter, ansøgninger hos diverse fonde og kommunale puljer, kommuneplan og erfaringer omkring helhedsplan. Tim Bang fortalte således spændende om udarbejdelsen
af en helhedsplan for Svogerslev, hvor der fra borgernes side
har været en kæmpe opbakning.

Forinden dagens emner, havde hver enkelt fået lejlighed til
at fortælle om netop de ting, som optager dem pt. Og netop
denne runde er spændende, her kan vi virkelig lære af hinandens erfaringer og få ideer til, hvilke opgaver et landsbyråd bør
arbejde med, og måske hvilke sager vi ikke skal røre. Der blev
bl.a. talt om repair-værksted i Ågerup, solcelleanlæg i Herringløse, fibernet, tung færdsel gennem landsbyerne, kommende
motorveje, grusgravning, aktiviteter for ældre, madfællesskab,
byforskønnelse, håndtering af journalister og meget mere.
Alle var enige om, at møderækken skal fortsætte. Og gerne
at værtskabet går på skift. Men også at det er vigtigt at have
Roskilde Kommune med i dialogen. Kommunen har hidtil hvert
andet år holdt et møde for alle landsbyrådene, og tiden for det
næste møde på rådhuset må nærme sig. Et vigtigt punkt her
er ønsket om, at landsbyrådene skal have en fast indgang/kontaktperson til kommunen, som rådene kan rådføre sig med.
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Nu bliver det billigt at
blive medlem af Forsamlingshuset
Af Hans Bredahl (medlem af Forsamlingshusets bestyrelse)
Hvis ellers det lykkes for Gundsømagle Forsamlingshus’
bestyrelse at få flertal for det, vil det efter generalforsamlingen d. 19. maj 2020 kun koste 200 kr. at blive
medlem af Forsamlingshuset.
I fjor vedtog generalforsamlingen, at husets bestyrelse
skulle finde ud af, hvordan man kunne fjerne den betalingsmur på kr. 1.050, som hidtil har gjort det vanskeligt
at tegne nye medlemmer. Faktisk er der i de seneste mange år
kun kommet højst 1 nyt medlem hvert år.
- Det er vigtigt for os at få nye medlemmer. Ikke bare af
økonomiske grunde, men også for at kunne bevare eller øge
de aktiviteter, som huset selv står for, siger husets formand
Henrik Larsen.
-Derfor forelægger vi en række forslag til vedtægtsændringer på den kommende generalforsamling, hvor vi også fremlægger forslag, som holder de gamle medlemmer, som har
betalt det store beløb, skadesløse, fortæller Henrik Larsen.
Han oplyser, at der bliver tale om et årligt kontingent, som
betyder, at man har adgang til at leje huset. Det er nemlig
sådan, forklarer han, at lovgivningen gør medlemskab obligatorisk, hvis man ønsker at leje et forsamlingshus.
- Hvis det lykkes os at udvide antallet af medlemmer, håber
vi selvfølgelig på, at vi også kan skabe en situation, hvor flere

får lyst til at være aktive, det gælder både ved arrangementer
og ikke mindst ved den vigtige vedligeholdelse af huset, som
bl.a. foregår ved årlige fællesarbejde-arrangementer.
-Nu kan man jo med nogen ret spørge, hvad man får ud af
at melde sig ind i forsamlingshuset, siger Henrik Larsen.
- For det første får man direkte adgang til at leje huset, men
det helt afgørende er, at medlemmer er forudsætningen for,
at vi overhovedet har et forsamlingshus, som alle i byen kan
benytte sig af.
-Der ligger også en pointe i, at det bliver “byens projekt”
og ikke bare en lille gruppe “aktionærers” projekt, som det jo
var, da huset i sin tid for over hundrede år siden blev etableret,
slutter Henrik Larsen.
Gundsømagle Forsamlingshus drives i dag af foreningen
Gundsømagle Forsamlingshus som en almennyttig organisation.

Gamle gundsømaglere genforenedes
Af Palle Gram
Via Facebook havde Jan Algart, der er født og opvokset i byen,
d. 6. februar inviteret alle interesserede til at mødes i Forsamlingshusets ”slyngelstue”. Emnet var ”Barn/ung i Gundsømagle i 1950, 60, 70”. Og sikke en god og vellykket idé!
Ca. 50 ældre troppede op i det legendariske hus, flere kom
helt fra Jylland, og alle havde sig en pragtfuld aften med gode
historier fra deres barndom og opvækst i byen. Også repræ-
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sentanter fra Egnshistorisk Forening mødte op og roste arrangementet. De så gerne en repræsentant fra byen med i deres
forening, så opfordringen er hermed givet videre. Jan selv blev
vist også overrasket over det store fremmøde og meddeler, at
han gerne senere vil prøve at gentage et lignende arrangement. Måske også med fællesspisning inkluderet.

GUNDSØMAGLE KIRKE
med rum
for sjælen

www.gundsoemaglekirke.dk

Aktiviteter:
Konfirmation
2021/2022

Går du i 7. klasse og skal
i 8. klasse efter sommerferien, vil det d. 1. april
være muligt at tilmelde sig
konfirmationsforberedelse
med henblik på konfirmation i 2021/2022. Tilmelding
sker via vores hjemmeside.
Du er altid velkommen til
at ringe til sognepræsten.

Gudstjeneste i kirken
hver søndag kl. 10.00
Udlejning af
Sognegården:

Ring eller skriv til Vibeke
Kjerside Mortensen for
bookning af sognegården
til barnedåb, konfirmation,
bryllup eller begravelse.
E-mail: vibeke.kjerside@
hotmail.com
Tlf.: 2335 8441

Torsdag d. 5/3 kl. 17.00 Koncert med lokale børn og unge. Elever fra Kulturskolen i samarbejde med kirkens kor. Efter koncerten
byder menighedsrådet på et måltid til 20,- kr. pr voksen/
børn gratis.
Søndag d. 8./3 kl. 11.00 Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Vi har brug
for dig som indsamler. Koordinator er Nina Lind, mail:
familien_lind@hotmail.dk. Du er også velkommen til på
dagen at komme forbi sognegården og få tildelt en rute.
Torsdag d. 12/3 kl. 19.00 Kom og Syng med. I Sognegården. Forårssange og
salmer. Lene spiller i passende tonearter, voksenkoret
synger med, og der serveres kaffe og kage undervejs.
Søndag d. 15/3 kl. 14.00 Søndags café – Foredrag og eftermiddagskaffe. I
menighedshuset kan du høre om, ”På hospice leves livet
til det sidste” ved Gundsømagle sogne- og hospicepræst
Christina Ørskov Christensen. Christina vil fortælle om at
leve med døden som en del af hverdagens arbejde, hvor
sorg og glimt af glæde følges ad. Foredraget bygger på
egne erfaringer og faktuel viden om hospice.

Tema:
Hospice

Søndag d. 5/4 kl 10:00 Familiegudstjeneste med juniorkonfirmanderne.
Bagefter brunch i Sognegården.
Torsdag d. 9/4 kl. 11.00 Skærtorsdagsgudstjeneste med efterfølgende
frokost i sognegården.
Fredag d. 10/4 kl. 15.00 Liturgisk gudstjeneste med oplæsning af bibeltekster,
stille kormusik og orgelspil samt fællessalmer.

Majbritte Ulrikkeholm
Søndag d. 3/5 kl. 15.00

Lyset i Hjertet

Kirken er også et
tilbud til dig!

- en poetisk kirkekoncert med Majbritte Ulrikkeholm, kendt for sine dejlige sange og bøger, som
rummer en særlig inderlig og ærlig stemning.
Glæd dig til at Majbritte gæster vores kirke.
Indtil da kan man nyde hendes seneste udgivelse
”24 digte til min elskede”.
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Karin Linde, initiativtageren
til de mange fællesspisninger.

Den 5. februar var over 100 mennesker i alle aldre igen samlet til fællesspisning.

Vi skal stadig spise sammen!
Af Karin Linde Pedersen
Fællesmaden i forsamlingshuset fortsætter, hvis ellers Landbyrådets initiativtagere skal bestemme.
Hvert eneste arrangement indtil dato har trukket masser
af deltagere. Mange familier har tilmed set muligheden for at
slippe ulvetimen og tage børnene med i Forsamlingshuset,
hvor de har kunnet både spise og lege.
Dagli’Brugsen har gennem hele forløbet ydet stor støtte til

40 58 90 78

projektet, og det eneste, det virkelig kniber med, har været at
få tilstrækkeligt mange til at tage ansvar som kok.
Men altså! Indtil videre fortsætter arrangementet, så længe
de nuværende aktive har kræfter til det, og så håber Landsbyrådet, at flere i den kommende sæson vil melde sig til den
festlige tjans i køkkenet.

40 40 28 93

DIN LOKALE ENTREPRENØR
Vi udfører alt entreprenørarbejde for dig.
Ring til os og få et tilbud på det, DU gerne vil have udført!
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Dilettant i Forsamlingshuset,
en fantastisk tradition
Af Palle Gram
Her i starten af marts kan man traditionen tro atter
opleve og købe billetter til en herlig dilettantforestilling.
Gundsømagle Dilettantforening blev faktisk
startet helt tilbage i 1931, helt nøjagtigt d. 10.
januar. Foreningen kan således næste år fejre
sit 90-års jubilæum! På væggene i den såkaldte
“slyngelstue” i Forsamlingshuset kan man se billeder fra langt de fleste af forestillingerne og de
medvirkende.
Ved en tidligere lejlighed skrev jeg vist: “Man
er ikke en ægte gundsømagler, hvis man ikke har
set dilettant-forestillingen i Forsamleren”. Det fik
jeg faktisk del kritik for, så det vil jeg ikke skrive
igen! Men jeg vil altså stadig stærkt anbefale såvel nye som gamle gundsømaglere denne herlige
oplevelse.
Årets stykke hedder “Sail Along” - og spilles
6. og 7. marts samt 13. og 15. marts. Udførligt
program er omdelt til hele byen.
Hvis der ikke allerede er udsolgt, kan du bestille billetter på mail: billet@dilettant.dk

2019 forestillingen

GUNDSØMAGLE LANDSBYRÅD
KUNNE DU LIDE AT LÆSE BLADET?

Støt os ved at sende 10 kr. eller 15 kr. via MobilPay: 52301
Eller via overførsel til konto: 1551-0010430577
Send derefter nedenstående oplysninger via mail til:
palle.gram.jorgensen@gmail.com
eller put kuponen i vores postkasse i Bycenteret.
Så vil du snarest modtage et introbrev og medlemkort.

Dato:

Pris:

Betaling gælder frem til
generalforsamlingen
d. 19. marts 2020, hvor næste
års kontingent fastsættes.
1 person: kr. 10,Hele husstanden kr. 15,-

Navn:

Vil du være med som frivillig til nogle
af vores arrangementer?
(Det er ikke bindende).

Adresse:

Jeg vil gerne hjælpe med:

Mobil/telefon:
Mail:
(SKAL udfyldes)

Ved husstandsmedlemsskab
skal alle navne på
adressens beboere
over 18 år anføres:
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AKTIVITETSKALENDER
Landsbyrådet har pt. disse aktiviteter planlagt for resten af 2020
4. marts
Kl. 17:30

FÆLLESSPISNING I FORSAMLINGSHUSET
(Pulled Pork med coleslaw)

19. marts
Kl. 19:00

Landsbyrådets Generalforsamling
Afholdes i Forsamlingshuset

26. marts
Kl. 18:30

Bankospil til støtte for BYFEST 2020
Gundsømagle Kulturforening. Dørene åbnes med bar og madsalg kl. 17.00

01. april
Kl. 17:30

Fællesspisning i Forsamlingshuset
(Lasagne kød/vegetar)

30. maj
Kl. 10:30

Pinsejazz på Gulddyssegården
Paul Harrison med Camilla Ernen

12. juni
Kl. 18.30

Bankospil til støtte for BYFEST 2020
Gundsømagle Kulturforening. Dørene åbnes med bar og madsalg kl. 17.00

13. juni
Hele dagen

BYFEST 2020
Gundsømagle Kulturforening

22. august
Kl. 10:30

Sensommerjazz på Gulddyssegården
Alice in Dixieland – kvindeband direkte fra Holland

02. september
Kl. 17:30

Fællesspisning i Forsamlingshuset
(Stegt flæsk med persillesovs)

04. oktober
Kl. 11:00

Gundsømagle Dragedag
Børn og legesyge voksne drager til ”Ørebjerget”

07. oktober
Kl. 17:30

Fællesspisning i Forsamlingshuset
(Flæskesteg med tilbehør)

04. november
Kl. 17:30

Fællesspisning i Forsamlingshuset
(Mørbradgryde med tilbehør)

06. december
Kl. 14:30

Den gamle Juletræsfest
Forsamlingshuset, AOF og Landsbyrådet holder liv i
en 118 år gammel tradition

Se også BYENS KALENDER på
Landsbyrådets hjemmeside.
Her findes der en samlet oversigt over
de store foreningers aktiviteter i byen.
En liste over disse aktiviteter findes
også på byens INFO-stander ved
Dagli’ Brugsen.

Ovenstående er de aktiviteter som Landsbyrådet og Gundsømagle Kulturforening pt. kender til. Flere arrangementer kan komme til i løbet af året.

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

Altid fuld af gode tilbud og godt humør!

