
 

Mødedatoer i 2017 
 

Arrangementer: 

 
19. Januar  19:30 Foredrag på Biblioteket  

Emne: Grønland (Pris: kr. 25,-) 

 
08. Februar 19:30 Paraplymøde i Gundsømagle Forsamlingshus 

Møde for alle byens foreninger. Hovedemner: Koordinering af store aktiviteter i 
året samt BYFEST 2017 

 
20. marts kl. 19:30 Landsbyrådets ordinære generalforsamling 

Der er ledige pladser i bestyrelsen for aktive ildsjæle, der vil gøre en indsats for 
byen. Du er velkommen til at kontakte Landsbyrådet allerede nu for nærmere 
INFO. 

 
23. marts kl. 19 Niels Jonassen fortæller om de gamle danske kolonier. 

 
26. marts kl. 14 Sømandsviser, røverhistorier og børnesange 

Underholdning for børn med forældre v/musiker Lars Grand 

 
3. juni Pinsejazz 10:30- 13:00 

Landsbyrådet i samarbejde med Gulddysse Kulturgård sørger traditionen tro for 
at pinsen spilles ind med gedigen glad jazz pinselørdag 
Glæd dig til at opleve landsets ældste jazzorkester Kansas City Stompers  med 
sangerinden Rikke Mølgaard. 

 
17. juni BYFEST 2017 

Hvis Landsbyrådet får tilstrækkelig opbakning med frivillige fra byens øvrige 
foreninger bliver der nok byfest igen i år??  

 
26. august   Sensommerjazz på Gulddysse Kulturgård   

Vi har endnu ikke hyret orkester - men glæd dig til en glad lørdag på den smukke 
gårdsplads. Og husk: Nu kan du tage cyklen derud. 

 
1. oktober kl. 11 Gundsømagle Dragedag 

Børn og legesyge voksne mødes på Ørebjerget og kæmper med flyvende 
genstande i alverdens forskellige udformninger. Medbring gerne madpakke. 

 
3. december Den gamle juletræsfest 

I et samarbejde mellem Forsamlingshuset, AOF og Landsbyrådet holdes den nu 
over 114 år gamle tradition i hævd. OBS: Der er også tradition for at der hurtigt 
bliver udsolgt :-) 

 

Ordinære bestyrelsesmøder: 

 
Mandag 6. februar 18:30   (Med bl.a. : forberedelse af paraplymøde mv.  + generalforsamling)) 

Onsdag  8. marts 18:30      (Planlægge det sidste inden genealforsamlingen 20/3) 

Torsdag 6. april  18:30     (Konstituerende møde efter generalforsamlingen) 

Mandag 15. maj 18:30      Forårsmøde 

Onsdag   28. juni  16:00    "God sommer"-møde - grill mv i bålhytten 

Torsdag  17. aug.  18:30    Første møde efter sommerferien - 1 uge før jazz'en 

Mandag  18. september 18:30 

Onsdag   25. oktober  18:30    uge 43   efter nogen's vinterferie 

Torsdag  23. november 18:30 

Torsdag  07. december 18:00  Juhlefrågosht  

 


