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Formandens forord
Bestyrelsen udvidet

På vores generalforsamling i marts kunne vi byde velkommen 

til 3 ekstra ildsjæle i bestyrelsen. 

Bibi Bækgaard, der vil stå for byens kalender, og vil arbejde i 

unge-gruppen samt biblioteksgruppen.   

Mariann Christoffersen, der vil arbejde med trafik, kultur og 

natur. 

Jarl Marthiessen, der vil tage sig af Bycenteret og vil arbejde 

for en lokal erhvervsforening. Desuden er han i forvejen med 

i vores trafikgruppe.

Alle 3 bydes hjerteligt velkommen - og Landsbyrådet takker 

for, at endnu 3 vil ofre en del af deres dyrebare tid og kræfter 

for frivilligt arbejde omkring det at sætte gang i Gundsømagle.

På det paraplymøde, som Landsbyrådet indkaldte til i februar, 

deltog hele 19 af byens aktive foreninger. Det var rigtigt flot. 

Vi fik drøftet og vendt en række udfordringer omkring byen, 

og det første tiltag er allerede sat i gang, læs mere om BYENS 

KALENDER inde i bladet. Vi håber på, at vi også på mange 

andre områder kan styrke samarbejdet mellem byens forenin-

ger, f.eks. i forbindelse med at sige velkommen til de mange 

nye Gundsømaglere, der kommer øst for byen. Og også i for-

bindelse med at åbne op for, at foreninger og interessegrup-

per kan komme mere til orde i bladet.

Ellers kan du i dette blad læse mere om vores Bycenter, vores 

tiltag omkring TRAFIK-sikkerhed, vores flygtninge, vores for-

samlingshus, vores kommende BYFEST med Gundsømagle-

løbet - og meget, meget mere.

OG HUSK NU:

BYFEST, JAZZ-arrangementer, TRAFIK-sikkerhed, 

Gundsømagle-blad, en konstruktiv dialog med Roskilde 

Kommune med videre ...

Det kommer altså ikke af sig selv - derfor skal du være 

medlem af Landsbyrådet.

Landsbyrådets eneste indtægtskilde er vores kontingentind-

tægter, udover de tilskud vi får til Byfest og Jazz, men de er jo 

øremærkede hertil. Så vær med til at give os et økonomisk rå-

derum, så vi kan igangsætte aktiviteter i byen, og vise overfor 

Roskilde Kommune, at vi står sammen og ikke vil blive overset 

i den store kommune, som Roskilde nu er blevet.

Jeg håber, at du/I vil nyde læsningen af vores blad, det 12. i 

rækken.

Mange hilsener og fortsat flot forår

Palle Gram, formand for Gundsømagle Landsbyråd

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

Gundsø Opstaldning
Holmevej 29, Gundsømagle

4000 Roskilde

Tlf. hverdage 9-18: 2067 0994

Opstaldning af campingvogne m.m.
Udlejning af lokaler 15-100 m2
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BYFESTEN breder sig
Gundsømagle Byfest afholdes 18. juni

Billetsalget til aftenens festmenu starter allerede lørdag d. 21. maj. 

Af Palle Gram

Landsbyrådet kan på en forhåbentlig smuk 

sommerdag d. 18. juni for 7. gang byde byens 

borgere til BYFEST. Gruppen bag byfesten ar-

bejder pt. på højtryk, bl.a. omkring skærpede 

krav fra politi og brandvæsen, men vi lover at 

blive klar til dagen.

Billetsalget starter 
d. 21. maj kl. 11:00
Som vanligt kan man på forhånd købe nummererede pladser 

til aftenens FESTMENU med kåring af årets æresborger og 

med efterfølgende BAL til et forrygende danseband, i år Party 

Smoothies med velsyngende Susan Lützner i front.  Som no-

get nyt i år, kan man også købe armbånd, der kun gælder 

fra kl. 22-02, altså til livemusik med efterfølgende DJ. Disse 

armbånd koster kr. 100,- mens festmenu + hele aftenen som 

vanligt koster kr. 300,-. Hvis I som gruppe ønsker at sidde 

sammen, opfordrer vi til et samlet køb lørdag d. 21. maj. Man 

kan betale med MobilePay, Swipp eller kon-

tanter. Om aftenen er der således kun ad-

gang til MEGA-festteltet med armbånd. Efter 

d. 21. maj kan billetter/armbånd købes på 

Landsbyrådets kontor. 

Nyhederne i år
Festen afholdes som sidste år på græsarealet 

bag byens gamle skole, men da pladsen er trang, 

og vi stadig bliver flere og flere, har vi i år fået lov til at også 

at benytte Grundejerforeningen Gundsøparkens grønne areal 

nord for skolestien. Tak for det! Vi får lavet et tilpas hul i nød-

dehegnet, så man nemt kan komme fra Byfest-areal syd til 

det nye Byfest-areal Nord. På det nye areal bliver der plads til 

yderligere kræmmerboder, samt til årets nyhed: Ponyridning. 

Det vil en række af byens unge ridepiger stå for. 

Ellers vil vi stadig have gratis morgenbord til de første 200 

gæster kl. 10, ballonmand, G77-fodboldturnering, politiker-

DYSSEGAARDENS GÅRDBUTIK 
Onsdag 15-18 og lørdag 10-14.

Masser af lækkert kød til grillen. 

Gode bøffer og masser af lækre udskæringer af frilandsgris.

Frilandskyllinger:  Betal for 4 og få 5 af vores lækre  

100-dages frilandskyllinger.
 

DYSSEGAARDENS JORDBÆRTELTE
Vi ligger ved udkørslen af Jyllinge og ved Værebro.

Åbent: Hverdage 11-18. Weekend 10-18

Her kan du købe lækre danske jordbær, 

kartofler, ærter og agurker.

Vi har altid gode tilbud!

Dyssegaarden 

Frederiksborgvej 570

Gundsømagle 

4000 Roskilde

Læs mere på:

www.dyssegaarden.com
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fodbold, gymnastikopvisninger, optræden fra Kulturskolen, 

hønseskidning, en masse spændende kræmmerboder med 

videre. Kirken vil også have et specielt arrangement både om 

fredagen og om søndagen, hvor der er udendørs gudstjeneste 

og efterfølgende musik ved Svogerslev Harmoniorkester. 

Det endelige program er endnu ikke helt færdigt, men hold øje 

med INFO-søjlen ved Brugsen og på vores hjemmeside, når 

tiden nærmer sig. Læg mærke til, at STAKLADEN i år holder 

deres musik-fest ugen inden byfesten, altså fredag d. 10. juni. 

Gundsømagle-løbet - nu med ny rute
Ole Vagnkilde har hjulpet os med at stable Gundsømagle-lø-

bet på benene, og han har i år lagt en lidt anderledes rute. Se 

omtale andet sted i bladet, og husk at melde jer til i god tid.

Du kan måske stadig få stadepladser
I skrivende stund er der stadig ledige stadepladser til kræm-

merboder og boder med sjove udfordringer til de glade gæ-

ster.

Prisen er blot kr. 145,- for medlemmer af Landsbyrådet og 

lokale foreninger og kr. 245,- for andre ikke-medlemmer. Kon-

takt Karin, Mobil 4013 5951 mail linde.pedersen@gmail.com.

Vi ser hen til en gedigen, glad og festlig byfest!

Party Smoothies med velsyngende 
Susan Lützner i front.

Entreprenør 
Kaj Hansen

Udlejning af rendegraver

med fører

Langdyssevej 1

Gundsømagle

Mobil: 20 83 88 29

Byfesten 2015
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Masser af støtte til flygtningene i 
Smørblomsten

”Smørblomsten” er nu beboet af 2 familier samt et ungt par, der venter barn til maj. 
Jeg har talt med Rikke Hansen, der på frivillig basis 

står for at koordinere hjælpen til flygtningefamilierne.
Af Palle Gram

”Kan du fortælle lidt om ”Smørblomsten’s” 
nye beboere?”
De første der flyttede ind lige før jul 2015 var Sheikho og Wa-

hida. De flygtede fra Syrien med deres 3 drenge fra byen Ko-

bane tæt på grænsen til Tyrkiet. Byen og familiens hjem ligger 

totalt i ruiner. De har efter deres ankomst til Danmark fået 

de skønneste sorthårede tvillingepiger. Sheikho er maskinme-

ster/smed og godt i gang med at lære dansk. 

De næste der flyttede ind var et ungt par, Fadi og Katarina. 

Han er syrer (fra Damaskus) og hun er fra Ukraine. De venter 

barn til maj. De bor meget trangt på husets mindste værelse, 

og Fadi ønsker meget gerne at få et job, så de kan mulighed 

for at etablere sig et bedre sted.

I marts flyttede Yassar (gipsvægs montør og maler) og Sherin 

ind. De boede i en lejlighed i en 4-etages ejendom, som nu 

ligger i ruiner. De har 3 søde piger på 3, 9 og 10 år og en lille 

dreng, Mohammed på 1 år. Yassar har boet i Danmark i 1,5 

år og taler godt dansk, mens Sherin og børnene først kom til 

landet her i marts sammen med børnene, direkte fra en flygt-

ningelejr i Tyrkiet. 

”Ved du lidt om, hvordan de nye familier 
trives i Gundsømagle”
Sheikho og Wahida er glade for Gundsømagle, og deres dren-

ge på 6, 9 og 10 år er allerede kommet godt i gang med G77 

fodbold. Alle familier er glade for den hjælp de har fået, men 

de har været meget ydmyge - og har haft svært ved at bede 

om hjælp, møbler og tøj. Men ”Smørblomsten” er for alle en 

midlertidig bolig, og en mellemstation inden familierne kan få 

mulighed for at komme videre til en mere permanent bolig. 

Det kan dog være svært med den nedsatte integrationsydel-

se, som familierne har til rådighed. Integrationsydelsen skal 

dække alt omkring husleje, mad, buskort, tandlæge, medicin, 

telefon, bleer, mælkeerstatning, tøj, sko m.v. For famlierne i 

Smørblomsten er integrationsydelsen 16.638,- kr FØR skat.

”Hvordan har Gundsømagle taget imod 
flygtninge?” 
Hjælpen fra byens borgere har været helt overvældende. Fra 

dialogen startede på Facebook i januar er der kommet vir-

keligt mange tilbud om hjælp. Det har været nødvendigt at 

koordinere hjælpen, så de ikke blev overlæsset med ting, det 

håber jeg at borgerne har kunnet forstå. En speciel tak skal 

lyde til G77, der fået de unge drenge med til fodbold - og til de 

familier, der har arrangeret legedag med pigerne. Alle fa-

milierne har nu også fået de nødvendige møbler og deres fæl-

leskøkken er blevet fyldt grundigt op med porcelæn og bestik.

Eva Stenild fra Gundsømagle er blevet mentor for den unge 

familie, og hjælper bla. Fadi med at få et job. Per & Kirsten 

kommer og hjælper Sheikho med det svære danske sprog og 

hjælper med lektielæsning og herudover er listen over hjæl-

pere ganske lang, der skal lyde en stor tak også til:

Jette, Charlotte, Stine, Anette, Lars, Lillye, Leni, Majken, Lars 

G, Simon & Louis, Jeppe, Janne, Marie-Louise, Gitte, Mette, 

Pernille, Bahra, Anita, Fam. Greiner, Fam. Hallas Skovlund, 

Fam. Borck, Fam. Skovgreen Klausen, Berith & pigerne, 

Fam. Lyngå Folsach, Fam. Brinck Hansen.

”Hvad kan borgerne i byen gøre 
fremadrettet for flygtningefamilierne?”
Eva har som nævnt meldt sig som mentor for den unge fa-

milie, de 2 andre familier kunne også godt bruge en men-

tor, hvis rolle jo er at hjælpe flygtningene lidt mere deltaljeret. 

Hjælpe dem med breve, skrivelser og evt. jobsøgning. Ellers 

kan borgerne hjælpe med deres naturlige venlighed, snakke 

med dem, og specielt omkring at børnene bliver inddraget i 

leg og sport. 

”Kommer der et Åbent Hus, hvor borgerne 
kan hilse på de nye familier?”
Ja, jeg har et møde med Roskilde Kommunes kontakt, Helle 

Ejstrup d. 29/4, og her vil vi bl.a. snakke åbent hus. 

Landsbyrådet vil holde borgerne i Gundsømagle fortsat ori-

enteret om Smørblomsten, så hold øje med opdateringer på 

Facebook og på vores hjemmeside.
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De korte facts er: Rikke Hansen, 37 år, gift og mor til 2 drenge! 

Til daglig IT-projektleder i Oticon i Måløv, der fremstiller høreap-

parater til hele verdenen.

Når man møder Rikke Hansen fornemmer man straks, at hun 

oser af energi og overskud! Tidligere boede hun i et sommerhus 

i Østrup Holme, nu har hun og familien fået meget mere plads 

til deres mange interesser i et nedlagt landbrug på St. Valbyvej.

Det første der møder een, når man kører ned til huset er en 

knaldrød gammel VW-boble fra 1973. For Rikke interesserer 

sig også for gamle biler! ”Ja-ja, den trænger til en kærlig hånd 

hist og her, men den starter HVER gang” - siger hun med et 

smil.

Rikke meldte sig fluks til Facebookgruppen ”Venligboerne - 

Roskilde”, da den blev oprettet, men det var faktisk en lille 

note i gruppen ”Gundsømagle - Zebraby”, der gav hende lyst 

til at gøre en indsats omkring ”Smørblomsten”. Her efterlyste 

en borger nemlig, om der ikke var nogen der ville tage ansva-

ret for at koordinere hjælpen til de nyankomne flygtninge. 

Margrethevej 7 - Gundsømagle - 4000 Roskilde

Har du lyst, så kom og prøv 3 –  4 gange. Vi har pt. følgende hold:  

Hold Sted Dag Tid 
Kids 2 - 5 år Bybanen Søndag kl 10-11 
U 6 - 7 år Bybanen Torsdag  kl. 17-18 
U 8 - 9 år Bybanen Tirsdag kl. 17 - 18.30 

    Torsdag  kl. 17 - 18.30 
U11 - U13 piger Bybanen Tirsdag kl. 17 - 18.30 

    Torsdag  kl. 17 - 18.30 
U 13 drenge Bybanen Tirsdag kl. 16.30 - 18 

    Fredag  kl. 16.30 - 18 
Senior (over 16 år) Bybanen Mandag  kl. 20 - 21.30 

    Tirsdag kl. 18.30 - 20 
    Torsdag  kl. 18.30 - 20 

Fædrehold Bybanen Mandag  kl. 20 - 21.30 
Veteran (over 40 år) Bybanen Mandag  Kl. 18.30 - 20 
Hyggehold (over 50 år) Bybanen Mandag  kl. 18.30 - 20 

Kom og spil fodbold i G77  

IDRÆTSFORENINGEN G77 For yderligere info: G77fodbold.dk

Rikke Hansen - en ægte ildsjæl 
Af Palle Gram
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Kasper Christensen
Tlf: 40 52 69 82

Murermester
Kasper Christensen
Tlf: 40 52 69 82

 www.kcmurerservice.dk 
CVR: 27123961 kcmurerservice@gmail.com

Og som Rikke sagde til mig i januar: ”Jamen, pt. har jeg jo 

masser af tid, da jeg stadig er på barsel med min dreng på 5 

måneder”.  

Så siden januar 2015 har hun trofast orienteret grundigt på 

Facebook, samt efterlyst ting til de 3 familier. Hun har lavet 

aftaler med en række borgere om levering af sofaer, cykler, 

køkkenting og legetøj. Hun har også måtte afvise nogle, for 

familierne skal jo heller ikke have f.eks. 10 piskeris eller 20 

salatskåle.  Rikke har også haft fat i Kommunen, der i lang tid 

var lidt ”fraværende” omkring indsatsen i ”Smørblomsten”.   

Da interviewet med Rikke er ved at være slut, vågner parrets 8 

måneder friske knægt, og kommer op til sin mor. Jeg når lige 

at snuppe en sidste småkage inden et farvel - og bemærker at 

Rikke og hendes mand bagved det oprindelige gamle landhus 

har bygget et nyt flot moderne træhus, som de snart kan flytte 

ind i. I sandhed en aktiv familie.

Og på vej hjem ad St. Valby Vej mod Østrup og Gundsømagle, 

bemærker man fluks de brede striber i begge vejkanter - en 

såkaldt ”2 minus een”-vej! Hvem mon har været foregangs-

mand for at få Roskilde Kommune til at lave denne?  Jo, så-

mænd:  Rikke Hansen!

SIDSTE NYT
Omrokeringer i BYCENTERET

Lige inden redaktionens deadline er vi blevet bekendt 

med, at der skal ske en række omrokeringer i vores By-

center.

G77 Fitness vil få for store omkostninger ved at flytte i 

kælderen og udvider derfor deres lejemål i stueetagen. 

Det bevirker umiddelbart, at SOLSIKKEN og Landsby-

rådet må holde flyttedag. Landsbyrådet flytter således 

allerede først i maj måned over i lokalet til højre for 

frisøren EFEMIA.

Gundsø Auto
Vi passer godt på din bil!

v/Jan Henriksen
Hovedgaden 16, Gundsømagle
4000 Roskilde
Tlf. 46 73 06 25w

w
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ONLINE SERVICEBOOKING
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Gundsømagle Landsbyråd er fortsat i dialog med vores loka-

le politikere og Roskilde Kommune om sikring af trafikken i 

Gundsømagle.

De seneste mange udgaver af Gundsømagle Landsbyråds 

blad har berettet om diverse udfordringer omkring trafiksik-

kerheden  i Gundsømagle. Det er en stor, langvarig udfordring,  

som langsomt lykkes med et godt samarbejde til politikerne 

og Roskildes Kommunes embedsmænd bl.a. færdiggørelsen 

af  trafikhellen på Piledyssen,  snarlig indførelse af 40 km /t i 

centrum og krydsene,  acceptering af  Landsbyrådets forslag 

om at etablere dobbelte spærrelinjer på en del af Hovedgaden 

(Fra Lægehuset og mod øst) samt på Gulddyssevej (Fra nord 

til Ladegårdsvej) og projekt start på cykelstien langs Gulddys-

sevej.

Vi har imidlertid flere store udfordringer bl.a. nedstående fire: 

Hejnstrupkrydset
Hejnstrupvej/Sognevej/Gundsømagle Parkvej krydset er en af 

Gundsømagles værste trafikudfordringer med ringe oversku-

elighed, forskudte veje, pendlertrafik, tung trafik og masser af 

cyklende børn. Det er meget utrygt og farligt kryds specielt for 

de bløde trafikanter, og som bilist har man svært ved at have 

det store overblik. 

I januar en kold morgen gennemførte Trafikgruppen en aktion 

i krydset med gratis trafikveste og et brev til forældrene for at 

sikre vores skolebørn bedre i trafikken og fortælle om deres, 

forældrenes ansvar. 

I Kommunens Trafikplan er krydset ikke prioriteret særligt højt 

mht. snarlige, kommende løsninger.  

Derfor havde Gundsømagle Landsbyråds trafikgruppe et 

møde ved krydset midt i marts med Morten Gjerskov ( lokal 

politiker)og Torben Jørgensen ( formand for Plan og Teknik-

udvalget)for at de med egne øjne kunne få et indtryk af pres-

set på krydset i myldretiden. Lokalpressen fra to aviser var 

også mødt op. 

Vores håb er naturligvis, at vi herved kan fremme oppriori-

teringen for en løsning med fartsænkning, så sikkerheden i 

krydset højnes for børnene, og  forældrene trygt kan sende 

deres børn i skole.

Begge politikere var enige med os i at der må findes en løs-

ning , så krydset bliver mere sikkert.

Torben Jørgensen vil nu rette henvendelse til forvaltningens 

direktør for at få krydset opprioriteret i Kommunens Trafik-

plan. Der må sættes fagfolk på, så krydset en gang for alle kan 

få en optimal løsning. 

Torben Jørgensen var enig i, at et tiltag med Special Center 

Roskilde ind/udkørsler lige ud i en dobbeltrettet cykelsti også 

er nødvendigt. Det er virkeligt farligt for alle cyklisterne ned til 

Margretheskolen.

Grusgravning på Holmevej 
I øjeblikket søges der på ny om grusgravtilladelse på matriklen 

på Holmevej. Mængden pr. år vil være 50.000 m3 ( en sjette-

del af den 1. ansøgning)til brug for bl.a. entreprenørarbejde i 

Gundsømagle, udenbys og  grus til den kommende motorvej.

Hvilket vil sige, at der bliver en hel del lastbilkørsel gennem 

Gundsømagle, såvel tomme lastbiler som og fyldte.

Man regner med kørsel fra/til området med ca.24 

lastbiler dagligt frem og tilbage, formodentlig 

halvdelen gennem Veksø.

Med en grusgrav her i den nordlige 

del, slipper man for at få gruset 

kørt f.eks. fra Roskilde gen-

nem Gundsømagle til den 

nye motorvej og andre 

projekter i Gundsø-

magle.

Gundsømagle Landsbyråd har fra starten været bekymret 

over den øgede tunge trafik i Gundsømagle, men har søgt 

at sikre, at trafikken med tunge lastbiler ikke kommer til at 

genere byen mere end højst nødvendigt.

Landsbyrådet har sendt en høringssvar, hvor vi udtrykker 

denne bekymring til Region Sjælland, som skal give den en-

delige gravetilladelse.

Det går fremad med sikringen af 
trafikken i Gundsømagle

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

Vi udfører

www.brejnerbyg.dk

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

Roskilde kommune vil arbejde for sikker udkørsel fra privat 

vej ved grusgraven ud til den 

offentlige vej.

Ligeledes kan Roskilde Kommune i samråd med politiet be-

slutte, om der bliver et gennemkørselsforbud igennem Ho-

vedgaden, Sognevej/Gulddyssevej, så den tunge trafik ledes 

via Piledyssen/Gundsømagle Parkvej. Landsbyrådet følger sa-

gen.

Trafikdæmpende foranstaltning på 
Gulddyssevej ved Bycentret. 
Mange forslag er sat på bordet i samarbejdet med Kommu-

nen omkring trafikdæmpende foranstaltninger på Gulddysse-

vej ved Bycentret i de senere år.

Meget trafik i for høj fart kører forbi Bycentret, hvor der er en 

dobbeltrettet cykelsti og  3 udkørsler/indkørsler fra Centret. 

Den ene udkørsel fra Centret ligger tæt op af  busholdeplad-

sen, hvor mange  skolebørn daglig krydser vejen mod skole-

stien langs Centret.

Kommunen er enig i, at det er nødvendigt med en indsats, 

som får bilisterne til at dæmpe farten.

Gundsømagle Landsbyråd har foreslået, at hvis man lukker 

den midterste udkørsel, og flytter busholdepladsen hen foran 

den fjernede udkørsel, så kan der etableres en chikane ved 

Bycentret, som kan dæmpe farten hen mod de krydsende 

skolebørn.

Kommunen har udarbejdet et skitseforslag, som Landsbyrå-

det netop har præsenteret for  Folmerhus og Brugsen. Begge 

har vist positiv interesse for forslaget.

Herefter vil Kommunen arbejde videre med forslaget, som føl-

ger Landsbyrådets ønsker om virkelig at gøre Gulddyssevej 

ved Bycentret mere trygt  og trafiksikkert.

Måske lykkes det omsider.

Cykelsti på Gulddyssevej
Projekt starten på cykelstien langs Gulddyssevej (etape 1)gik i 

gang for et år siden. Udbudsmaterialet er færdigt, og det nye 

rådgiveroverslag viser, at prisen på grusstien fra lyskrydset til 

Gulddyssegården overstiger de afsatte midler i budgettet, så 

hvis dette er korrekt, er der ikke råd til at sætte cykelstien i 

gang.

Nu bliver det sendt i udbud til entreprenørerne og senere vur-

deres det, om cykelstien kan etableres eller?

Mht. videreførelsen op til A6 ( etape 2) og asfaltering af cy-

kelstien (etape 3)ligger det hen i det uvisse, om der bliver råd 

til dette.

Landsbyrådet arbejder videre og har selvfølgelig også hen-

vendt sig til de lokale politikere, som vil støtte op om etable-

ringen af den længe ventede cykelsti.  
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Vi må arbejde på flere fronter:  
1. Vi må bede byens befolkning om at lægge så meget handel 

som muligt i centrets butikker. Kun ved at vi beboere lægger 

omsætning i butikkerne, kan vi sikre, at de fungerer. Derfor 

vil vi også gerne have in-puts fra byens beboere i retning af, 

hvilken slags forretninger man gerne ser komme i Centret i 

fremtiden. 2. Vi arbejder på, at butikkerne danner en Center-

forening, således at vi ad den vej kan få ejerne til at bekymre 

sig lidt mere om vedligeholdelsen, så det bliver et mere hyg-

geligt og attraktivt sted at handle. Herunder vil vi arbejde for 

at få ny asfaltbelægning på parkeringspladsen og bedre belys-

ning udenfor. 3. Vi vil arbejde på at lave flere arrangementer i 

Centret både af interesse både for børn og voksne.

Biblioteket
Biblioteket er et af Centrets store trækplastre. Efter at man 

har lavet ”døgnåbent”, er udlån steget med over 50%. Det 

er rigtig dejligt. Biblioteket er også ramme omkring forskellige 

tiltag som foredrag, læseklub mv. Et stort aktiv for beboerne 

som er taget godt imod.

G77 Fitness 
G77 åbnede d. 4. januar 2016 sin Fitness afdeling i Bycen-

tret. Planen er, at centret indrettes i kælderen med indgang 

ved siden af frisør Efemia. Men pga. at godkendelserne trak i 

langdrag, åbnede man i midlertidige lokaler i den anden ende 

ved siden af Byens smørrebrød. Centret kører fint, og har pt. 

150 brugere og har stadig åbent for tilmelding. Indretning af 

de blivende lokaler starter umiddelbart efter påske, og man 

forventer at kunne indvie lokalerne inden 01.07.2016. Når 

det er klar, så vil der være plads til over 400 brugere, så man 

kan sagtens blive meldt ind allerede nu. G77 Fitness har fået 

tilsagn om et tilskud på kr. 400.000 fra Roskilde Kommune til 

indretning af lokalerne.

Idrætsforeningen G77, som har klublokaler ved Margrethe-

skolen har helt bevidst lagt sit fitness center i Bycentret med 

tanke på at støtte op omkring at skabe mere liv i Bycentret. 

G77 håber således, at Fitness medlemmernes færden i Cen-

tret vil smitte af på de øvrige butikker.

”Erhvervsportræt” Gundsømagle Bycenter - byens 
”Grimme Ælling”

At G77 fitness har mange glade brugere, vidner den-

ne udtalelse fra ét af medlemmerne på:

4. januar 2016 åbnede G77 for en ny aktivitet, G77 
Fitness

Som bruger er det nemt at finde, det er placeret i 
stueplan i vores center, Gundsømagle Bycenter. 
Halvdelen af det indkøbte træningsudstyr er taget i 
brug, resten tages i brug, når det hele flyttes i kælde-
ren i løbet af foråret, hvor der også laves en særskilt 
indgang til centret.

Der er adgang for træning/motion fra kl. 6 – 22 hver 
dag, og alle brugere har en nøgle, så de kan komme 
ind, når de har lyst. Prisen ligger på kr. 600,-(kr. 
500,- for 65+) pr. halvår.

For mig, der bor i Gundsømagle, er det nemt at be-
nytte, fordi det ligger centralt, har en bred åbnings-
tid, og der er mulighed for instruktion. En oversigt 
over timerne hvor der er en instruktør til rådighed 
findes på G77 Fitness hjemmeside og på opslagstav-
len i træningslokalerne.

Desværre er kendsgerningen, at vores Bycenter er slidt og mangelfuldt 

vedligeholdt. Skiftende ejere gennem mange år har ikke tilført de nød-

vendige ressourcer, der kræves, for at det fremstår som moderne og imødekommende for 

kunderne. Ærgerligt nok kniber det for nogle af butikkerne at få det til at løbe rundt på rimelig vis. 

Senest har A-Net opgivet og har flyttet sin butik til større lokaler i Himmelev. Det er vi kede af. 

Tænk på, hvis vi ikke gør noget, og det fortsætter med at gå den forkerte vej? Hvordan vil det være at bo i Gund-

sømagle, hvis bycentret ikke eksisterer, og man ikke har bil?

Af Jarl Matthiesen og 
Birthe Black
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Så med jævne mellemrum bliver der skiftet til træ-
ningstøj, indendørs træningssko puttes i tasken, og 
turen går til Gundsømagle Bycenter, hvor opvarmnin-
gen og træning af den lidt ældre krop påbegyndes.

Kom og vær med, der står mange frivillige bag, der 
bruger mange timer på, at det skal være nemt som 
bruger i det veludstyrede lokale, med dets mange 
muligheder. Jeg vil ønske G77 held og lykke med 
aktiviteten.

En tidligere aktiv G77, nu 65+ fitnessudøver.
Marie Egsgaard

I G77 Fitness er man naturligvis rigtig glade for en så positiv 

udmelding fra en bruger. G77 Fitness håber, at det vil smitte 

af på en masse borgere, som endnu ikke har bestemt sig for 

at være en del af dette fællesskab

Frisør Efemia
Bente har haft sin frisørsalon i Centret i mange år, og hun har 

en god og stabil kundekreds. Hun har en rigtig fin og hyggelig 

salon, og vi håber, at vi over tid kan få hele centret til at frem-

stå lige så hyggeligt. Bente er jævnligt på kurser og messer, så 

hun er hele tiden med på det sidste moderne indenfor faget.

Gundsømagle Pizza House er blevet til en dejlig 

restaurant med et varieret og righoldigt menukort. De nye 

ejere har opfrisket restauranten, så den fremstår indbydende. 

Personalet er venligt og imødekommende, så vi håber, at rigtig 

mange borgere vil lægge vejen forbi og smage på den dejlige 

mad. Vi har brug for et lokalt spisested, således at vi ikke skal 

køre efter det. Vi skal huske at bruge hinanden, så vi derved 

er med til at sikre trivsel og glæde i vores bycenter.

Gundsø Smørrebrød
Når vi nu taler om mad, så har Linda, som også driver Pub-

ben, i 2015 etableret Byens Smørrebrød. Linda laver super 

velsmagende smørrebrød m.m. til meget rimelige priser. Hun 

har også ”Dagens Lune Ret”, spændende sandwich´er, deri-

blandt En supersund G77 Fitness Sandwich, som er værd at 

sætte tænderne i. herudover leverer hun også mad ud af hu-

set. Vi var mange, som var kede af, at slagterbrødrene måt-

te lukke deres butik pga. sygdom, men nu, hvor vi har fået 

Linda´s Smørrebrød i stedet, tror jeg, de fleste er rigtig glade 

for, at vi har denne service lige i centrum af byen. Nemt og 

bekvemt. Så derfor, støt de lokale forretninger. Hvorfor køre 

langt efter det som ligger lige for næsen af os?

Casinopubben har nu været en fast del af Bycentret i 

nogle år. Det er indtrykket, at der er opbygget en god kreds af 

stamkunder, som hygger sig med hinanden og en genstand 

eller to. Den er bestemt med til at give en anden slags leben i 

centret, som vi nødig ville undvære. Pubben er indrettet med 

meget hyggelige (engelsk pub-inspirerede) møbler. Her ser-

veres drinks og kolde øl i en varm stemning. Godt sted for en 

fyraftensøl. Kan anbefales.

Gundsømagle Landsbyråd har nu eksisteret i over 

7 år, og det har været drivkraft i mange gode tiltag, som alle 

tjener byens ve og vel. Landsbyrådet drives af en bestyrelse 

på 15 frivillige ildsjæle under ledelse af formand Palle Gram. 

Landsbyrådet har de seneste 3 år haft kontor i Bycentret og 

har åbent hver torsdag fra 18.00-19.30. Landsbyrådet har 

næsten 400 medlemmer, men man ønsker selvsagt at få flere 

medlemmer, da man derved vil have en større gennemslags-

kraft overfor samarbejdspartnere som byrådet og andre.

Sol-Sikken
Vores lokale solcenter fører en stille tilværelse. Man lægger 

ikke mærke til aktiviteterne, da det jo er selvbetjening. Men 

ejeren, Hugo Brøsch, udtaler at aktiviteterne i hans solcenter 

er steget, efter at G77 Fitness er kommet til. Det i sig selv er 

en lille solstrålehistorie, som bekræfter at jo mere liv og aktivi-

tet vi kan skabe i centret, jo bedre er det for alle butikkerne.

Den Smukke Svane
Vi vil gerne opfordre alle byens borgere til 
at støtte butikkerne i Bycentret så meget 
som muligt. Komme til de arrangementer 

der stables på benene. 
Være med til at forvandle 

”Den Grimme Ælling til Den smukke Svane”.

Det gør vi ved at hjælpes ad med at passe 
på centrets butikker og faciliteter. 

Det ville være forfærdeligt at skulle 
undvære Centret, så derfor er jeres hjælp 

virkelig nødvendig.
Vi glæder os til at se ”Den Smukke Svane”.
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Vi tilbyder konsultation, medicinsk udredning, 
røntgen- og kikkertundersøgelse og operation af 

alle mindre husdyr i professionel og 
veludstyret klinik.

Se hjemmesiden 
www.herringloesedyreklinik.dk 
for mere info om behandlinger 

og arrangementer.

Herringløse Dyreklinik

Herringløse Dyreklinik

Skolegyden 3, Herringløse, 4000 Roskilde

Tlf.  29790609

Tid til 

omsorg

Februar d. 8. februar havde lands-

byrådet indkaldt til møde med orga-

nisationer og deres repræsentanter 

i Gundsømagle Forsamlingshus 

kl.19.00.

Mødet var velbesøgt, og vi fik en 

god debat, som lover godt for frem-

tiden. Men på bordene lå der en 

hilsen fra Reerslev / Stærkende 

Landsbylaug om deres arbejdsvil-

kår i dette område. Jeg håber, alle fik tid til at læse dette ind-

læg, fordi jeg synes, det gav stof til eftertanke.

Bl.a. stod der i oplægget fra Jens Midtgaard i Reerslev:

”Vi har mange foreninger og interessegrupper, som for år til-

bage var lige så aktive som i dag, men det medførte at mange 

arrangementer m.m. kom i vejen for hinanden. Det blev så 

til, at vi hvert år til januar samledes over et godt måltid og 

fortalte om forskellige planer, så tidspunkter kunne tilpasses 

hinanden. Derudover giver vi hinanden tilsagn om at hjælpe 

hinanden”

Og specielt omkring deres forsamlingshus skrev han:
”Forsamlingshuset bruges til musik og sang-aftener, faste-

lavn, caféaftener, foreningsjubilæer og meget mere. Forsam-

lingshuset er et andelsselskab og får ca. 80.000 kr. i støtte 

hvert år fra kommunen. Kommunens foreninger har ret til at 

låne forsamlingshuset gratis, hvis det ikke er optaget.”

For det første må man sige, at deres menighedsråd og deres 

idrætsforening spiller en betydelige mere central rolle i om-

rådets kulturelle liv. Man laver en del kulturelle aktiviteter in-

denfor det kirkelige til gavn for den almindelige befolkning. På 

samme måde står idrætsforeningen for en del arrangementer, 

bl.a. deres byfest.

Forsamlingshuset i Reerslev spiller en central rolle for hele 

foreningslivet i Reerslev.

Dels får Forsamlingshuset 80.000 kr. om året fra deres hjem-

kommune, nemlig Høje Tåstrup kommune. Det giver forsam-

lingshuset i Reerslev mulighed får at udlåne huset til alle orga-

nisationer gratis. Det vi sige, at forsamlingshuset har mulighed 

for at støtte og afstive det kulturelle liv i Reerslev-området.

Vi mener, at der er grundlag for nogle gode samtaler mellem 

de to menighedsråd og de to idrætsforeninger. Fra landsby-

rådets side vil vi gerne være med til at skaffe kontakt for at 

medvirke til et godt og udbytterigt samarbejde.

På samme måde vil landsbyrådet gerne medvirke til en god 

dialog mellem Forsamlingshuset i Gundsømagle og Roskilde 

Kommune, så vi kan bruge Høje Tåstrups gode eksempel som 

udgangspunkt.

Redaktionen kan nævne, at Gundsømagle 
Forsamlingshus holder generalforsamling d. 
18. maj, og efter sigende er der ledige plad-
ser i bestyrelsen for de aktive borgere, der 
vil gøre en indsats for at udvikle byens møde-
sted. Valg til bestyrelsen kræver dog, at man 
har et ”medlemsbevis” til Forsamlingshuset. 

Samarbejde omkring byens forsamlingshus
Af Werner Beim
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forestillingen sponsoreres af Brugs Paul.

Cirkus Mascot er et lille, men alsidigt foretagende, med 
klovne, hundeshow, akrobatik og meget mere, alt sammen 
super underholdende. 
Støt op omkring dette enestående fantastiske tiltag fra 
Dagli’ Brugsens side.

www.cirkus-mascot.dk

Hele Danmarks Familiecirkuss

ÅBENT ALLE DAGE 
06:30 - 21:00

Tættere på dig og din hverdag! Altid fuld af gode tilbud og godt humør!

Billetter købes i Dagli’Brugsen

Pris pr. billet 100,-
Efterfølgende refunderes 50 kr. 

ved køb i Dagli’Brugsen 
mod fremvisning af billet.

CIRKUS MASCOT KOMMER IGEN TIL GUNDSØMAGLE LØRDAG D. 25. JUNI KL. 13 OG KL. 16
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Et debatmøde i Ågerup en aften i januar blev rigtigt velbesøgt.

Formanden for Grundejerforeningen Ågerup By, Jens Peder-

sen havde indkaldt interesserede  beboere fra Ågerup og om-

egn til en dialog om oprettelse af et Landsbyråd .

Repræsentanten fra Roskildes Byråd, Jacob Søgaard samt 

repræsentanter fra Gundsømagle- og Herringløses Landsby-

råd talte varmt om de bedre kommunikationsmuligheder med 

Kommunen, samt en lidt større mulighed for at få penge til 

forskellige lokale projekter. Med rigtig mange medlemmer vil 

et kommende Landsbyråd blive set som et talerør for borger-

ne  og fremme samarbejdet med Kommunen. 

Palle Gram fra Gundsømagle Landsbyråd uddelte et lille notat 

med gode råd og vink omkring dannelse af et Landsbyråd. 

Med stor opbakning på mødet besluttedes det at danne en 

initiativgruppe på foreløbig fem personer, som vil forberede en 

stiftende Generalforsamling til efteråret.

I øjeblikket er idegrundlaget at arbejde for at skabe et fælles 

Landsbyråd for Ågerup, Store Valby. Lille Valby og Gundsølille.

Initiativgruppen har foreløbig afholdt et par møder, siger Jens 

Pedersen her i marts.

Man arbejder på at lave et ordentligt oplæg til den stiftende 

Generalforsamling, herunder vedtægter, geografisk afgræns-

ning osv.

Ågerups kommende Landsbyråd satser på 
stiftende generalforsamling til efteråret

Af Kirsten Lund Jakobsen

Byg  FormatAps

ALLE BYGGEOPGAVER 
UDFØRES

Få et godt tilbud
Tlf. 22 91 33 33
info@bygformat.dk

Tømrer

Snedker

Murer

Brolægning

Kloak

Anlægsarbejde

Nedrivning og 
oprydning

Totalentrepriser

Gundsømagle Landsbyråd 

ønsker held og lykke med oprettelsen 

af Ågerup Landsbyråd.
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AOF Gundsø er en lille aftenskole, der tilbyder af-

tenskolekurser og debatmøder, byrundture m.v., 

mest i Jyllinge og Gundsømagle. Vi har i 2015 

gennemført 1450 undervisningstimer, fordelt på 

ca. 45 hold – og en række debatmøder. 

Der udsendes et program med kurser m.v. 2 

gange årligt. AOF Gundsø har en hjemmeside 

og er på Facebook. 

AOF råder over et mindre kontor på Gundsø-

magle gl. skole, hvor der en ugentlig åbningstid. 

Arbejdsopgaverne er meget forskellige.  Ansæt-

telse af undervisere, regnskab og lønudbetaling. 

Tilmeldinger og kontakt med de tilmeldte og ad-

ministration af deltagerbetalinger. Kontakt til sko-

ler og Roskilde kommune. Og til bestyrelsen.

Vi stiller en pc til rådighed med netadgang, samt 

telefon med abonnement. Der vil være en over-

lapningsperiode med de nuværende skoleledere, 

ligesom vi tilbyder kurser eller konsulentbistand.

Honoraret til skolelederen beregnes i henhold til 

folkeoplysningsloven og udgør i dag ca. 50.000 

kr. årligt. 

Er du interesseret i at høre mere eller få en 
snak – så kontakt os.

Steen Andersen, formand for AOF Gundsø

40 31 37 95

skovly130@gmail.com

AOF Gundsø søger ny skoleleder
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IDRÆTSFORENINGEN G77

G77 Klubhus - Margretheskolen
Margrethevej 7 - Gundsømagle - 4000 Roskilde Hjemmeside: G77.dk

PETANQUE  FODBOLD  BADMINTON  FITNESS

Gundsømagle byder på et dejligt naturskønt område, og det 

kommer i allerhøjeste grad også motionisterne til gode!

Mountainbike-sporet er ét af de steder, der har været under 

fantastisk udvikling, og som i dag er noget glade entusiaster 

gerne kører langt for at opleve. Som med alle andre tiltag, er 

sporet ikke noget der opstået af sig selv, og idémanden bag, 

Christian Nørlyng fortæller:

 ”En kold formiddag i 2008 gik jeg en tur på ca. 3 timer sam-

men med Kim Søderlund fra Naturstyrelsen, hvor vi snakkede 

om retningslinjer og muligheder, for at få etableret et spor.

Det vendte jeg tilbage med til JYCC (Jyllinge Cycle Club). En 

god forårsdag gik vi 5 mand fra JYCC en ”klippetur” i Guld-

dysseskoven. Efter en god dags arbejde kunne vi bumle rundt 

på sporet, omgivet af 30 cm høje træer, indtil vi kom til Tuja-

erne og bøgene.

Der gik et par år, hvor der ikke rigtig skete mere. Indtil en dag, 

hvor der blev sat indhegninger op til beskyttelse af forskellige 

træer. Det amputerede sporet lidt, og gruppen der holdt gang 

i sporet, gik nærmest i stå.

I 2013 var det tydeligt, at det ikke kun var tosserne fra JYCC, 

der kørte på sporet. Da den oprindelige sporgruppen var gået 

lidt i stå, lavede jeg en Facebookside i stedet, som ikke havde 

nogen klub tilknytning.

Jeg satte sedler op i skoven og på sporet, med info om vo-

res nye Facebookside, og hurtigt kom der 15-20 stykker, som 

syntes om siden.

I 2013 lavede vi en udvidelse af sporet i skoven omkring Guld-

dysse Kulturgård, men efter blot én sommer måtte vi opgive at 

holde sporet deroppe.

I foråret 2014 havde vi vores første store Spordag. Der var 10-

12 fremmødte, og vi nåede en masse på sporet. Klipning og 

frembringelse af nye features, var ikke længere på få hænder. 

Facebooksiden havde ca. 110 likes, så ca. 10% var mødt op 

til Spordag!

Foråret 2015 slog vi igen et ordentligt slag for sporet. Vi fik la-

vet berms (høje kanter, red.), hop og forskellige stensætninger 

til at forcere. I det våde efterår måtte vi i gang igen, og måtte 

Gulddysse MTB-spor
Af Gitte Hagemann
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Gundsø 
Regnskabsservice 

ApS

Vi er til at regne med...

Tim Backe
Tlf/fax 46 73 00 65

Mobil 40 14 32 51

Email: tim-grs@mail.dk

Hovedgaden 2

Gundsømagle

4000 Roskilde

denne gang bruge en hård formiddag på at lægge grus på 

sporet. Begge gange havde vi et flot fremmøde af arbejdsvil-

lige folk, som var med til at sikre, at vi kan køre godt på sporet 

langt de fleste dage af året.

En lidt subjektiv vurdering vil sige, at sporet er langt bedre i 

vådt vejr, end alle spor i nærheden. Kun få dage har vi bedt 

folk om ikke at køre her i vinterperiode. Et dræn af en berm 

stoppede til, og var lige ved at skylle bermen væk. Havde det 

ikke været for den berm, ville sporet have været farbart hele 

året, takket været undergrunden.

I dag har vi facebooksiden, men også et Sporlaug for sporet. 

Vi er ved at lægge sidste hånd på en formel samarbejdsaftale 

med Naturstyrelsen, så vi har rigtige papir på sporet. Indtil nu, 

har det hele ligget i min mailboks. Sporlauget en demokratisk 

forening. Vi stemmer om, hvad vi syntes er mest vigtig for 

sporet, så flest muligt vil deltage i arbejdet for sporet.

Vi arbejder løbende på at forbedre sporet, både i længde og 

kvalitet pr meter. Sporet er i dag ca. 4,3 km langt.  Alt er ar-

bejde frivilligt. Vi får lidt materialer af Naturstyrelsen.

Den vilde drøm er et spor der slår en runde om grusgraven, 

ved A6’eren. Men opkøb af mere land lader vente på sig.”

Jeg kan kun anbefale alle at tage en tur omkring sporet, det er 

simpelthen blevet så flot! Man vælger selv, hvilke forhindringer 

og features man vil prøve kræfter med, resten kører man blot 

udenom. Min datter på 10 år tager gerne turen, og selvfølgelig 

min søn på 13 år, men med ham når jeg kun at se baghjulet!

Søholmgaard
ARKITEKT FIRMA ApS

Holmevej 29, Gundsømagle

4000 Roskilde

Tlf. 6076 9700

Vi tegner fremtiden

”Jeg kan kun 
anbefale alle at 

tage en tur 
omkring sporet, 

det er simpelthen 
blevet så flot!”
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Åbningstid: 

Mandag til torsdag 6.45-16.30

Fredag 6.45-15.45

Ørebjergvej 23

Gundsømagle, 4000 Roskilde

Tel: 40731605

Email: bsst@larsen.dk

www.brittasprivatedagpleje.dk

Britta’s private dagpleje
v/Britta Larsen Vi støtter også det 

lokale erhvervsliv.

Derfor, støt

Årets GUNDSØMAGLELØB 
- nu med ændret rute

Af Ole Vagnkilde

For lettere tilmelding, udfyld ovenstående tilmeldings-

talon (1 talon pr. deltager)

(Du må gerne kopiere, hvis du ikke vil klippe i bladet)

I forbindelse med byfesten d. 18/6 afholdes der igen ”Gund-

sømagleløbet”. Løbet har været afholdt ved byfesterne i 2012, 

2013 og 2014. Sidste år valgte holdet bag byfesten at aflyse 

løbet, grundet manglende tilmelding til løbet. En lille gruppe 

løbere valgte på eget initiativ selv at løbe ruten, og dermed 

blev løbet afholdt, dog ikke i officielt byfest regi.

Men i år vender vi stærkt tilbage, i håbet om at der kommer 

masser af tilmeldinger ind i god tid, så løbet kan blive afholdt 

som tidligere. Løbet skydes i gang på Kirkegårdsstien bag 

festpladsen kl. 11.

Som i de tidligere løb, vil der være skilte på ruten, som tydeligt 

viser hvilken vej man skal løbe. 4 gange skal der krydses en 

vej. Her vil der være folk til stede, som tilbageholder trafikken, 

så alle kommer sikkert i mål. Ude på ruten er der også km 

skilte, så man kan se hvor langt man er nået. 

På toppen af Ørebjerget står fotografen klar, og fotograferer 

alle løbere, som kommer forbi. Efterfølgende lægges alle bil-

leder op på Landsbyrådets hjemmeside til gratis download.

I år er ruten ændret i forhold til de tidligere år. Løbet starter på 

selve Kirkegårdsstien, og man kommer også omkring sund-

hedssporet i Gulddysse skov. Det betyder at ruten nu er 5 km.

Tilmelding til løbet åbnes lørdag d. 21. maj kl. 11:00, hvor bil-

letsalget til byfesten også starter. Efterfølgende kan tilmelding 

ske på landsbyrådets kontor i deres normale åbningstid, eller 

ved nærmere aftale med Karin Linde Pedersen ved henven-

delse på mail linde.pedersen@gmail.com eller tlf. 4013 5951. 

Når man tilmelder sig, skal for- og efternavn og alder oply-

ses, så alle løbere kan inddeles i køn- og aldersklasser. Der vil 

være præmier og medalje til den hurtigste løber i hver køn- og 

aldersklasse, som kåres på byfestpladsen kl. 15. 

OBS! Sidste frist for tilmelding er lørdag d.11/6.

Her ses ruten til årets Gundsømagleløb:
Fornavn:

Efternavn:

Alder:

Løbstilmelding - Gundsømagleløbet

Fornavn:

Efternavn:

Alder:

Løbstilmelding - Gundsømagleløbet
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Korte nyheder

Samarbejde omkring JAZZ

Gulddysse Kulturgård og Landsbyrådet har 16/4 indgået en 

aftale omkring de kommende jazz-koncerter på Kulturgården. 

Aftalen medfører at der i fællesskab bliver investeret i over-

dækning til scenen, nye parasoller og en række nye klapstole. 

Investeringen skal b.a. sikre, at vi er bedre stillet HVIS vejret 

(som jo ellers altid er pænt og solrigt) ikke arter sig helt som 

ønsket.

Og lad os så lige nævne årets 2 store koncerter:

Pinselørdag: Paul Harrrison Band med sangerinden Camilla 

Ernen

Sensommerjazz 27/8: Bria Skonberg Quintet (USAs bedste 

kvindelige trompetist)

Som vanligt starter vi kl 10:30 og der er gratis adgang, men 

støt arrangementet ved at købe kolde fadøl og varme pølser. 

Af Palle Gram

Sognehuset

Den nye tilbygning til Sognehuset havde rej-

segilde i april, og byggeriet følger planen og er 

snart færdigbygget. Øst for det nye hus er det 

planen at lave en lille grøn oase med borde og 

bænke og en række flotte beplantninger. Alle 

i byen kan således se hen til en indvielse af et 

nyt smukt sted, centralt placeret i byen.

Spejderne får en flot bålhytte
Den opmærksomme Gundsømagler har lagt mærke til 

at der pt. bygges på livet løs på arealet bag den gamle 

skole. Det er spejderne der får opført deres nye gedi-

gne bålhytte, som forventes færdig og klar til brug til 

Byfesten d. 18. juni. Landsbyrådet ønsker dem stort 

tillykke!

Graffiti i 
Gundsømagle
Der er det sidste halve år tid 

dukket en række grimme tags 

og graffiti-tegninger op i byen. 

Især på EL-skabe, men sørme 

også på mure og skilte. Hvis 

nogen har set noget, eller ken-

der til sagen, beder vi dem ori-

entere politiet. 

Affaldsindsamling
Katja & Peter Rørbye havde 17. april taget initiativ til en af-

faldsindsamling i Gundsømagle og omegn ifm. Dansk Natur-

frednings kampagne. Over 20 børn og voksne trodsede det 

blæsende og kolde søndagsvej, og fik samlet rigtigt meget af-

fald sammen. Landsbyrådet takker for initiativet, og vil sam-

men med Katja & Peter prøve at gentage succes’en igen til ef-

teråret. Forøvrigt var det ganske opsigtsvækkende, at se hvad 

der var efterladt i vores smukke natur.

Peter Rørby ved affaldstraileren
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-Restriktive tildelinger af spiritusbevillinger bliver endnu en 

pind til forsamlingshusenes ligkiste. Det siger formanden for 

foreningen af forsamlingshuse i det gamle Roskilde Amt, Rei-

nar Jensen. 

På foreningens generalforsamling redegjorde han for en sag, 

hvor et forsamlingshus måtte aflyse arrangementer, fordi 

myndighederne har strammet reglerne for, hvornår der kan 

gives tilladelse til at udskænke stærke drikke.

Forsamlingshusforeningen har fået at vide, at reglerne skal 

holdes, regler som tidligere er blevet administreret så lem-

peligt, at forsamlingshuse og f. eks Gundsømagle Landsby-

råd har kunnet udskænke både øl, vin og spiritus til offentlige 

arrangementer. Landsbyrådet mærkede ændringen allerede 

i marts måned, da de indsendte den vanlige lejlighedsbevil-

ling, som blev afvist - med efterfølgende krav om en række 

yderligere papirer og tiltag.    

Reinar Jensen siger, at forsamlingshusene generelt døjer med 

at tjene penge nok til at vedligeholde husene, der for man-

ges vedkommende er over 100 år gamle, og at de problemer, 

der følger af de strammere bevillingsforhold, givetvis vil føre til 

flere forsamlingshuslukninger.

-Derfor opfordrer jeg politikerne til at se på sagen, og give os 

bedre muligheder for at tjene penge, siger Reinar Jensen.

Landsforeningen Danske Forsamlingshuse har i samme an-

ledning rettet henvendelse til Erhvervsministeriet, der svarer, 

at man agter at modernisere restaurationsloven. Men ministe-

riet har ingen kommentarer i øvrigt til den alvorlige situation 

for forsamlingshusene.

Ny bevillingspolitik truer 
forsamlingshuse

Af Hans Bredahl

Maler entrepriseDP
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
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Din lokale ejendomsmægler

Lars Ekman



GUNDSØMAGLE 
PIZZA HOUSE 
Pizzeria og Restaurant 
Lækker mad og god 
betjening. 
 
Åbent fra kl. 13.00—21.00 

G77 Fitness 
Gundsømagle Bycenter 
Rosentorvet 

 
www.g77fitness.dk 
 
Åbent fra kl. 06.00 – 22.00 alle dage 

Gundsømagle Bibliotek 
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 – 16.00 

 

Gundsømagle bycenter 
Rosentorvet 3 

 

www.gundsoemagle-landsbyraad.dk 

 

Casinopubben ApS 
 

Rosentorvet 1, 4000 Roskilde 
 

Åbningstider: Tirs.- tors.  
   Fredag  
   Lørdag  
   Søndag  

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 by-
centret også består i fremtiden. 

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 – 16.00

Gundsømagle bycenter
Rosentorvet 3

www.gundsoemagle-landsbyraad.dk
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Fællesspisning i Landsbyen - et spisehus/et 
folkekøkken, hvor byens borgere hygger sig 
sammen, breder sig.

Et begreb - som mange 

nok mener hørte til i for-

rige århundrede - ”Fæl-

lesspisning” -   breder sig 

for tiden fra landsby til 

landsby. 

Beboerne laver mad til hin-

anden på skift, overraskende 

mange deltager, og landsbyens 

forsamlingshus får pludselig nyt liv 

og mening.

Mange landsbyer har haft velfungerende fællesspisarrange-

menter i årevis. 

Fordelene er mange - man lærer sine naboer eller byfæller 

nærmere at kende, nye venskaber skabes, generationerne 

blandes, nye ideer opstår og oveni det, kan hele familien een 

gang om måneden holde fri fra kødgryderne derhjemme og 

sætte sig ved et veldækket bord med andre fra byen.

Det kan sikkert lyde skrækindjagende at lave mad til mange 

mennesker - men erfaringen er, at det vænner man sig hurtigt 

til.

Lavpraktisk skal der aftales nogle madhold, som på skift står 

for madlavningen.

Et madhold kan - alt efter, hvor mange der skal spise med - 

bestå af f.ex. 5 voksne og 2 børn sammensat fra forskellige 

familier. Det kan også være en interessegruppe der står for 

madlavningen (svampesamlere, jægere, ko- og fåreholdere 

osv.)

Spisetiden skal være, så børnefamilierne kan komme hjem i 

ordentlig tid.

Måske i forsamlingshuset
Vi har i byen et forsamlingshus med et godt udstyret køk-

ken - og det er her vi gerne skal være. Vi kan leje os ind på 

en fast hverdag eller måske finde frem til et samarbejde med 

forsamlingshuset. 

Foreløbigt er det kun en tanke. Det rent organisatoriske i pro-

jektet har jeg ikke på plads overhovedet - om det, som i nogle 

landsbyer skal være en selvstændig forening eller som i an-

dre,  en arbejdsgruppe i Landsbyrådsregi.

Har du lyst til at være med til at give projektet ben at gå på, 

hører jeg gerne fra dig. 

Måske kunne et spisehus/et folkekøkken også se dagens lys 

i Gundsømagle?

Karin Linde Pedersen tlf. 40135951

Mail:  linde.pedersen@gmail.com

 

Inspirationskilder:

http://www.herskindskivholme.dk

http://www.langaafyn.dk

http://www.hannyt.dk/landsbydag/

faellesspisning-pa-notmark-gl-skole

Fællesspisning - er det nye sort
Af Karin Linde Pedersen 

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
Hårvask Kr. 25,00
Børneklip 0-2 år Kr. 100,00
Børneklip 3-12 år Kr. 150,00
Herreklip Kr. 200,00
Dameklip Kr. 250,00
Farve Fra kr. 350,00
Striber/kort hår Fra kr. 350,00
Striber/langt hår Fra kr. 350,00
Permanent + klip Fra kr. 700,00
Farve bryn eller vipper Kr. 100,00
Farve bryn og vipper Kr. 150,00
Retning af bryn Kr. 100,00
Retning af bryn m/anden beh. Kr. 50-100,00

Røde Kors

Tøj – Ting & Sager

KIG ind i Røde Kors Butikkerne
i Jyllingecenteret

Vi har sikkert lige det, du søger!
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Nu kan alle få deres aktiviteter 
på BYENS KALENDER

Af Palle Gram

Udlejning af hoppepuder 
og sumodragter

Telefon 40 58 00 89

Dapi-Kleinsmedie Tom Djebbara

+45 21 25 44 09

Vi udfører opgaver for virksomheder og 

private. Også udlejning af fadølsbar, pølse-

bar og grill i mange størrelser.

”Byens kalender” er en oversigt over en 
række aktiviteter i byen, der har en interesse 
for en bred skare.
Du finder den elektroniske kalender øverst 
oppe til venstre på Landsbyrådets ordinære 
hjemmeside:
www.gundsoemagle-landsbyraad.dk  
På paraplymødet for alle byens foreninger i februar var der 

stor stemning for at ALLE foreninger kunne få adgang til at 

indlægge deres begivenheder her, og det har Landsbyrådet 

nu åbnet op for. Vi gør det på den måde, at man sender oplys-

ninger om den begivenhed man vil have indlagt til en specielt 

oprettet mailboks. Denne mailboks læses derefter af Lands-

byrådets nye bestyrelsesmedlem, Bibi Bækgaard, der sørger 

for det IT-mæssige med at indlægge begivenheden på hjem-

mesiden.

F.eks. hvert kvartal (eller hver måned) vil Landsbyrådet så få 

fremstillet en Aktivitets-oversigt, som kan præsenteres via en 

plakat på byens INFO-tavle foran Dagli’-Brugsen.

De begivenheder som vi gerne vil have ind på kalenderen 

er begivenheder, som kan have en almen interesse for en 

bred skare af beboerne i byen, f.eks. åbent hus i foreninger, 

koncerter, foredrag, udstillinger og også generalforsamlinger.  

Men ikke f.eks. ordinære bestyrelsesmøder, så bliver kalende-

ren for ”overbroderet” og Bibi får alt for travlt :-) 

Vi håber på at byens mange foreninger vil gøre aktivt brug af 

denne mulighed, og at det kan være med til at øge interessen 

for de mange arrangementer.

Sådan gør du, hvis du vil have en begivenhed/aktivitet nævnt:

1) Send en mail til: GSMLandsbyraad@mail.com
2) Beskriv aktiviteten med:

En kort beskrivelse med overskrift og max 2 linier 

med detaljer.

Dato, sted og tidspunkt for start og slut.

Evt. pris for deltagelse - og foreningens navn.

Evt. link til egen hjemmeside med yderligere 

oplysninger.

På længere sigt håber vi også at ”systemet” kan medvirke til 

at større begivenheder ikke bliver lagt på samme dato. Bliv så-

ledes ikke overrasket, hvis Bibi melder retur om den ønskede 

aktivitet, at det vil være fordelagtigt at lægge den på en anden 

dag, da det falder sammen med en anden vigtig begivenhed.    
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GUNDSØMAGLE KIRKE - med rum for sjælen

Kirken er også et tilbud til dig!

Særlige arrangementer i den kommende tid:
16-05-2016 Kl. 11  Fællesgudstjeneste i Folkeparken i Roskilde

24-05-2016 Kl. 17  Majfest i præstens have. 

Fællesgrill - Tag kød og egne drikkevarer med.  

Vi sørger for salat, brød, ketchup og sennep. 

Musikalsk opbakning af Gitte Broksøe på keyboard

26-05-2016 Kl. 19  Voksenkorets forårskoncert. Efterfølgende kaffe og 

boller i Sognegården

17-06-2016 Kl. 19  All you need is love 

- en collage bestående af sang og oplæsning. 

Spændende koncert i kirken i anledning af Gundsø-

magle BYFEST 

Entré: kr. 50,- (betales ved indgangen)

19-06-2016 Kl. 11  I forbindelse med Gundsømagle BYFEST holdes 

gudstjenesten og den efterfølgende kirkekaffe i præ-

stegårdshaven. 

Vi får besøg af Svogerslev Harmoniorkester, som 

hjælper os igennem den musikalske del. Kom og 

sid i græsset og nyd dette fine arrangement, som er 

ganske gratis.

Der afholdes gudstjeneste i 

kirken hver søndag kl. 10.00

Vi har både et voksenkor og 

et børne- og ungdomskor, 

som ledes af Elin Gunver, 

der samtidig er organist ved 

kirken.

Hold øje med Kirkenyt. 

Det bliver omdelt med post 

hvert kvartal.

Udendørs 

gudstjeneste
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Program for næste sæson

Onsdag d. 19.10.16
Her har vi Kristian Lilholt som i 
mange år har spillet sammen med 
broderen Lars Lilholt. Nu har han 
fået sit eget show hvor han spiller og 
synger sammen med en glimrende 
sangerinde og en forrygende bas-

sist. Kom og nyd det lækre og gode 
scenarie, som handler om Danmarks 
natur og og skønne steder.

Pris 120 kr. Start kl. 19.00. 
Mad: Benløse fugle

Onsdag d. 23.11.16
Peter Abrahamsen er en af de for-
nemste fortolkere af arbejdersange i 
Danmark.
Kom og hør hans vidunderlige 
stemme lægge  kulør på de gamle 

arbejdersange som vi alle har hørt 
på et tidspunkt i vores liv og som de 
fleste af os aldrig vil glemme.

Pris 120 kr. Start kl. 19.00. 
Mad: Stegt flæsk og kartoffelmos

Onsdag d. 14.12.16
Banko! Er det dig der skal vinde 
juleanden denne gang?
Mad Flæskesteg.

Pris 120 kr. inklusive to plader. 
Der kan dog købes flere plader.
Start kl. 18.30.

Onsdag d. 18.01.17
Græsk Aften med Bandet Hellas.
Orkestret spiller rigtig græsk hjem-
memusik og skaber en rigtig folklore 
aften i forsamlingshuset.

Zorba er ikke født forgæves. 
Kom og nyd de herlige toner

Pris 120 kr.  Start kl. 19.00. 
Mad: Mousaka Melitzanes

Onsdag d. 22.02.17
Kira Matini er en coming star.
Hun møder op med sin kvintet og 
synger og spiller den lækreste bløde 
jazz.
Kom og nyd den gode sang og den 
vidunderlige musik

Pris 120 kr. Start kl. 19.00
Mad: Canadisk gryde eller 
braised short ribs

Onsdag d. 22.03.17
Boysen og Andersen Band: Hvis du 
har lyst til at høre velklang så er det 
denne aften du skal sætte af til dette 
arrangement. Det er mageløs vellyd 
og en sammenspillet gruppe der gør 

det eventyrligt godt.

Pris 120 kr. Start kl. 19.00. 
Mad Belgisk gryde med svinekød

Hane-

bjælken
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BYGGEGRUNDE TIL SALG

www.projektholmehøj.dk

Attraktiv beliggenhed

Priser fra 1.000.000 kr.

Gundsømagles ældste bydel - den gamle 
landsby - kan følges på gamle matrikelkort.

Matrikel 42 på Kildevej, i Gundsømagle hvor en ny villa nu sky-

der op, har haft en ganske omskiftelig skæbne over de sene-

ste par hundrede år. På det ældst tilgængelige matrikelkort fra  

omkring 1860 er matriklen ganske stor, idet den omfatter både 

det, der i dag hedder 42 a og 42 c, altså Kildevej 5 og 7.

Mange har undret sig over hvor “lille” en matrikel Kildevej 5 

faktisk er, men sagen er, at matrikel 42 blev delt på et tidspunkt 

omkring forrige århundredeskifte og noget tyder på at anled-

ningen var at dyrlæge Jensen overfor skulle bruge en urtehave. 

Men opdelingen var lidt anderledes i midten af halvtredserne 

end den er i dag, hvor et hjørne af matrikel 42 a skærer ind i 

den i forvejen smalle 42 c. Dengang var der  et indsnit forrest 

mod Kildevej i 42 a, altså den anden vej, hvor et mindre hus 

syntes af have stået. Matrikelnummeret her har angiveligt været 

109. Senere blev opført, hvad der betegnedes som et sommer-

hus på grunden, og udgangspunktet for dette hus var en ældre 

træbarak, der var flyttet til adressen, det hus, der for nylig blev 

revet ned efter ejerens død.

Bogen “Gundsømagle før København kom forbi”, opererer 

med lidt andre matrikelnumre, men de her angivne er dem, 

der står på matrikelkortene helt tilbage til de aller første fra om-

kring 1820.

En stor del af de matrikelnumre, der fandtes på de ældste ma-

trikelkort, findes den dag i dag. Det samme gælder gadeforlø-

bet der, trods betydelige ændringer, dog kan genkendes. 

Centralt i den gamle bydel står matrikel 100, som idag udgør 

hjørnet Hovedgaden/Engbækvej, overfor finder man den første 

matrikel på Kildevej, engang Holmevej, med nummeret 103, 

og overfor den oprindeligt matriklerne 76 og 77. De har også 

ført en omskiftelig tilværelse og var allerede i 1878 opdelt i nye 

matrikler , 77a  77b og 76. Denne opdeling  har dog ikke æn-

dret på, at der kun er to boliger på matriklerne, det gamle dyr-

lægehus og det gamle telefonhus.

De veje, der kan genkendes på de gamle matrikelkort, er Ho-

vedgaden, Kildevej, Engbækvej, Hyldekærsvej,   Hyldestrædet 

og Pileparkvej, som dengang var vejen nordpå ud af byen. 

Gulddyssevej er spærret af en gård, der ligger klos op af den 

nuværende “Fiskergård”.  Ydermere kan genkendes Bymose-

vej, Lindebakkevej, P Hansensvej og Søndervej. Disse veje har 

stort set udgjort det gamle Gundsømagle Landsby. 

Det er vanskeligt at se, hvorfra navnet “Kildevej” har sin oprin-

delse. Vejen hed oprindeligt Holmevej, men ser man op på det, 

der i dag hedder Engbækvej, finder man en lille sø i nærheden 

af matrikel 62, Strædet 10, men om den sø har noget med no-

gen kilde at gøre, har ikke været muligt at efterspore.

Nyt hus i dyrlæge Jensen’s urtehave
Af Hans Bredahl



ÅBENT ALLE DAGE 
06:30 - 21:00

Tættere på dig og din hverdag! Altid fuld af gode tilbud og godt humør!

AKTIVITETSKALENDER 2016
Landsbyrådet har pt. disse aktiviteter planlagt for resten af 2016. 

14. maj

21. maj

22 maj

18. juni

27. august 

2. oktober

27. oktober

6. november

4. december

PINSEJAZZ 10:30- 13:00

Landsbyrådet i samarbejde med Gulddysse 

Kulturgård sørger for at pinsen spilles ind med 

gedigen glad jazz pinselørdag

Glæd dig til at opleve Paul Harrison Band med 

sangerinden Camilla Ernen.

BILLETSALG TIL BYFEST 16’

Kl. 11 ved Bycenteret starter billetsalget til 

festmenuen ved årets byfest. Du kan også købe 

startmærker til Gundsømagleløbet samt boder til 

kræmmermarkedet.

BYVANDRING I GUNDSØMAGLE KL. 14-16

Brødrene Chabert går med os en tur rundt i det gamle Gundsømagle og fortæller 

historier om byen. Entré 25,- for medlemmer, 50,- for ikke medlemmer. Vi starter 

og slutter ved Landsbyrådets kontor.

BYFEST 16’

Vi har nu lagt os fast på BYFEST fremover i uge 24! Og i år MED Gundsømagle-

løbet inkluderet. Glæd dig til årets glade sommerfest for hele byen.  

SENSOMMER JAZZ PÅ GULDDYSSE KULTURGÅRD  

Direkte fra New York i samarbejde med SNAKE-city (Slangerup)

Bria Skonberg Quintet - USA’s bedste kvindelige trompetist.

GUNDSØMAGLE DRAGEDAG

Børn og legesyge voksne mødes på Ørebjerget og kæmper 

med flyvende væsener i alverdens forskellige udformninger

FOREDRAG PÅ BIBLIOTEKET

JUST COFFEE fortæller om kvalitetskaffe og giver 

smagsprøver. Pris: 25,- (Kan købes på biblioteket)

FAMILEBANKO I FORSAMLINGSHUSET 

Landsbyrådet afholder som noget nyt familiebanko

DEN GAMLE JULETRÆSFEST

Et samarbejde mellem Forsamlingshuset, AOF og 

Landsbyrådet holder den over 100 år gamle tradition i hævd.

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.


