En sand Gundsø ildsjæl er borte!
Werner Beim døde efter længere tids sygdom fredag den 3. juli
2020!
Werner har igennem sit lange liv været en sand ildsjæl omkring det kulturelle
liv i Gundsø-området. Som forældre til to piger traf jeg Werner første gang som
skoleleder på Margretheskolen. Her var han en yderst karismatisk skoleleder,
med mange spændende projekter. Ikke kun i skoleperioden, men han var også
med til at skabe aktiviteter for eleverne i fritiden, (bl.a. filmklub) og i de lange
sommerferier. Hvem husker ikke hans projekt med skibet ”Nikoline Petrea” eller planerne om at skabe et værtshus/café i Smedens Hus på Hovedgaden.
Han var meget musikalsk og en god sanger - og vi forældre nød de fantastiske
forårskoncerter på ”Skolen ved fjorden”.
Da en række ildsjæle i 2008 fik ideen til et Landsbyråd i Gundsømagle (efter at
Gundsø var slået sammen med Roskilde Kommune) var Werner selvfølgelig
også med fra starten. Han havde en unik viden om foreningslivet, vedtægter og
det at søge penge til lokale projekter, som vi andre glade amatører ikke kendte
til. Derfor blev Gundsømagle Landsbyråd en realitet i 2009, og med Werner's
hjælp fik vi hurtigt gang i aktiviteterne. Det varede ikke længe for han foreslog
at vi igen skulle lave BYFESTER i Gundsømagle! Det havde han før været
involveret i, i form af de legendariske ”Rosenfester” i halvfjerdserne – hvor
bl.a. ”Keld og Hilda” optrådte på en ladvogn.
BYFESTEN blev således igen startet i 2010, med optog gennem byen, musik og
masser af balloner – og allerede næste år blev den større, og Landsbyrådet
kunne i et pudsigt cirkustelt lejet i Holme-Olstrup præsentere selveste ”Sussi &
Leo”.
I Landsbyrådets regi var Werner ifm. byfesterne også initiativtageren til at
stable en årlig REVY på benene i Forsamlingshuset. Han kom med oplæg til
områdets amatør-skuespillere, som suplerede med egne tekster og sange.
I Landsbyrådet havde vi fornøjelsen af hans initiativer og hans engagement helt
tilbage fra starten i 2009 og frem til 2018. Ved byfesten 2013 fik Werner en
stor velfortjent erkendtlighed i form af at blive kåret som byens Æresborger!

Werner har lagt et KÆMPE arbejde i AOF Gundsø, som efter sigende blev
planlagt over en række møder hen over køkkenbordet! Werner nåede at være
formand i den lokale AOF i over 30 år – noget af en præstation! I 2006 var han
med til at stifte den kulturelle forening ”Hanebjælken” , som 6 gange årligt har
sørget for billig og god mad, fællessang samt spændende kulturelle oplevelser i
et fyldt Forsamlingshus med 150 glade gundsømaglere.
Da Werner blev syg tog han ansvar og sørgede for at få videreført de mange
lokale aktiviteter. Således overtog Landsbyrådet de 2 årlige jazz-koncerter på
Gulddyssegården, som Werner havde startet – for at gøre opmærksom på den
nye Kulturgård nord for byen. Byen kan også takke Werner for at ”Den Gamle
Juletræsfest” i Forsamlingshuset kører videre og snart kan fejre 120 års
jubilæum!! Og gode ildsjæle skal nok også videreføre de fantastiske
arrangementer i ”Hanebjælken”, ligesom Landsbyrådet bakker op omkring at
sikre videreførelsen af en lokal afdeling af AOF.
Gundsømagle Landsbyråd takker Werner for den ubeskrivelige store indsats for
det kulturelle liv i området – og den enorme iværksættertrang han havde.
Vores tanker går nu til Else, som vi ved har har haft en svær tid.
I landsbyrådet vil aldrig glemme Werner og hans store indsats.
Palle Gram (Formand for Gundsømagle Landsbyråd)

Werner og Else – her fra Dagli'Brugsen's 125 års jubilæum i 2015

