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  Festmenu og ABBA-show 
Forsalget til lørdag aften (kr 250,-) gik 
forrygende, men der er stadig pladser at 
få. Spørg din nabo, ven, etc. om de gerne 
vil med til en forrygende aften i det 
MEGA-store festtelt bag byens Gl. Skole. 
Vi vil MEGET gerne have solgt de sidste 
billetter ☺ 

 
BYFESTEN tyvstarter faktisk 
allerede om torsdagen 
Allerede fra kl 18:00 vil den gamle 
staklade på Pileparksvej midt i byen, 
summe af jazz og rock. Det er den lokale 
musiker, Jeppe Sandhuus, der på eget 
initiativ har taget denne ide’ op – i lighed 
med et lignende arrangement sidste år. 
 

 
 
Revy folk fra Jyllinge tager grundigt 
GAS på Gundsømagle 
Glæd dig til årets REVY leveret af de 
gæve folk fra Gundsø Amatør Scene. I år 
med 21 numre – og en række perler 
specielt skrevet til Gundsømagle! 
Kr. 120,. pr næse. 
Bemærk: Revyen opføres KUN om 
fredagen. Der er få billetter tilbage! 
Efter revyen er der amerikansk lotteri og 
underholdning med: 
 
Michael og Ole 
Iført deres banjo og guitar kommer de 
direkte fra VIG, og vil underholde med 
viser, dansk og irsk folkemusik. Flere vil 
huske de 2 spillemænd fra HØST-festen 
sidste år. 
 

  
Fynsk øl på plænen 
Casino Pubben vil om lørdagen fra deres 
stand udskænke spændende 
smagsprøver på forførende fynsk 
friskbrygget øl! 
 

 
 
NYT i 2012: 
Gundsømagle løbet 2012  
Over 40 sportsglade Gundsømaglere har 
allerede meldt sig til det 5 km lange løb 
gennem byen og Gulddysse Skoven. 
Flotte præmier til vinderne og diplomer til 
alle. Startgebyr kr. 20,- 
Meld dig hos Ole Vagnkilde  
Tlf. 61 61 69 60 
 
FOTO-konkurrence 
Gå ud i Gundsømagle og fang et godt 
motiv. Flotte sponserede præmier. 
Læs mere på: 
www.gundsoemagle-landsbyraad.dk 
eller kontakt Palle 26 81 16 81 
 
Kæmpe orkester blæser festteltet 
op efter morgenmaden lørdag  
Knapt før du har spist dit gratis 
rundstykke, vil teltdugen blive løftet af 
lyden fra et kæmpe orkester! En vellyd 
der givetvis vil give dig gåsehud! Kom og 
oplev dette, mens børnene bliver 
underholdt på pladsen af selveste 
Ballonkongen! 
 
Du kan stadig få din egen BOD 
Mange har allerede bestilt boder til 
kræmmermarked eller til INFO-stande. 
Men der er stadig plads til flere. F.eks. 
gerne stande med SPIL & SPAS, 
dåsekast, flødebollevipper eller lignende. 
Betal blot kr. 50,- og høst selv gevinsten 
ved indtægter i standen. 
Max. plads 3x3 meter 
Kontakt: Palle 26 81 16 21  

 

  
Syng selv! 
Lørdag formiddag efter den gratis 
morgenmad er der frit slag for de 
lokale sangtalenter, idet vi stiller et 
færdigt KARAOKE anlæg til rådighed! 
Tør du?? 
 
Borgmester JOY indtager 
Gundsømagle 
Om lørdagen vil Roskilde’s borgmester 
Joy Mogensen komme ud og holde 
tale samt overrække præmier. 
Det sker kl 14:45 lige FØR 
fodboldkampen! 

 
 
9 byrødder udfordrer de lokale i 
fodbold! 
Kl. 15 er der lagt op til en spændende 
fight på sportspladsen, når hele 9 
byrødder, heriblandt flere fra 
spindesiden, udfordrer vores lokale 
fodboldsdrenge fra G77. 
 
Mange flere aktiviteter og 
opvisninger 
På siden her har vi blot nævnt nogle af 
ting, som du kan opleve på årets 
BYFEST. Af programmet kan ses, at 
der er MEGET mere! 
Du kan lege med fjernstyrede biler, 
lære at danse Linedance og Zumba – 
og nyde Engbæksgårds sangere mv.. 
 
Ringridning aflyst! 
Den tidligere annoncerede cykel-
ringridning for børn er AFLYST. Der 
var desværre for få tilmeldinger! 
 

 



 


