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Tank på Go΄on i Ågerup  
og støt Gundsølille SG&IF 

 

 

Idrætsforeningens støtteforening, Idræts-tanken har overtaget 

driften af Go'on tanken i Ågerup, så hver eneste gang, du tanker 

benzin eller diesel i Ågerup, er du med til at støtte 

idrætsforeningen.  

 

Du støtter GSG&IF uanset om du tanker med kontakter, 

kreditkort eller benzinkort.  Go’on har også en fordelagtig 

erhvervsaftale så har du brug for et erhvervskort så kontakt 

støtteforeningen på tanken@gsgif.dk og vi vil formidle kontakten 

til Go’on. 

 

Efter overtagelse af tanken har Go'on sørget for at vi nu har 

konkurrencemæssigt bedre priser end mange andre tanke i 

området. 

 

Læs mere om Go'on på http://www.goon.nu/ hvor du også kan 

deltage i konkurrencen om at vinde et års forbrug af brændstof 
 

Så husk at tanke hos Go’on i Ågerup  

www.gsgif.dk/tanken 

http://www.goon.nu/
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Formands tanker 

I løbet af februar måned har vi haft holdt årsmøder i alle afdelinger, og 
heldigvis har vi da fået valgt ledere i alle afdelinger, selv om der er enkelte 
afdelinger, der godt kan bruge flere ressourcer. Den 25. marts afholder vi 
generalforsamlingen for hele foreningen, og kan da godt afsløre allerede nu, at 
vores økonomi ser fornuftig ud, vi har fortsat gang i en række initiativer, men vi 
har et punkt, vi skal have fokus på i de kommende år: Vores medlemstal er 
faldet med ca. 60 personer indenfor det sidste år, nogenlunde ligeligt fordelt 
mellem voksne og børn/unge under 25. Medlemstallene plejer at gå op og ned 
inden for de enkelte afdelinger, men nu ser det altså ud, at vi samlet set har 
tabt en for stor del. Vi vidste godt, at skolereformen kunne risikere at koste 
nogle af de unge begrundet med den længere skoledag, men der må være 
andre faktorer, der spiller ind. Vi skal allerede i år arbejde på at ændre denne 
udvikling. 
 
Sidste forår vedtog vi at modernisere vores klublokaler og i efteråret kunne vi 
glæde os over lyse og gode lokaler med delvis nyt møblement. Nu har vi fået 
færdiggjort installationerne, så vi også kan tilbyde fjernsyn med mange 
sportskanaler samt trådløst net i alle klublokaler. 
 
Da vores ideer omkring en multibane i samarbejde med skolen desværre 
strandede, har vi i stedet kastet os over et projekt, der skal etablere udendørs 
fitness i nærheden af hallen. Der er netop nedsat en arbejdsgruppe, der skal 
finde frem til det helt rigtige udstyr, som vi satser på at klar i løbet af efteråret, 
gerne inden vores store jubilæumssats i oktober måned. 
 
Hallen har også her i februar fået endeligt tilsagn fra Roskilde kommune, om at 
vi kan få foretaget udskiftning af hele taget, så vi fremover kan undgå vand på 
gulvet. Ligeledes skal gulvbelægningen også udskiftes. Man forventer at taget 
bliver udskiftet i sommerferien, og gulvet snarest derefter, dog uden at genere 
alle vores aktive og skolens elever mindst muligt. 
 

Formand Per Lassen 
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Opslagstavlen 

 
 

150 års jubilæum i GSG&IF 2015 
 
 

                   Husk den store fest  

 

                lørdag d. 3 oktober 
 

Til udsmykning denne aften, SØGER VI BIRKETRÆER 
så hvis du står og skal fælde nogle, vil vi MEGET GERNE 

aftage dem 
 

kontakt venligst undetegnede hvis du kan hjælpe os 
 

Anne Hossy 
tlf: 29628619 eller mail: hossy-vange@privat.dk  

  
— 

 
Generalforsamling i GSG&IF  

afholdes  

onsdag den 25. marts 2015 
 

Indkaldelse vil ske ved opslag i Hallen  
og på foreningens hjemmeside senest  

2 uger før generalforsamlingen.  

 
—— 
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Det historiske hjørne 

Denne gang har vi plukket lidt i vores jubilæumsskrift, der også vil blive opdateret til oktober til 
vores 150 års jubilæum, og vi har  valgt en del af H. Nielsens beretning om opstarten af 
Gundsølille Gymnastikforening   1891: 
Det var den l0. Januar 1891, vi første Gang var til Gymnastik i Gundsølille. og den Aften blev 
Foreningen oprettet, og den blev kaldt 2. kreds Gymnastikforening. Deltagerne var mødt i stort 
Tal, langt over Forventning, nemlig omkring ved 40, omtrent lige mange Voksne og Drenge. 
Leder af Gymnastikken var den første Vinter Lærer Mikkelsen, Østrup. Redskaber havde vi jo 
ingen af, men vi lånte en gammel, stivbenet Hest i Jylling. Jeg kalder den stivbenet, for den 
kunde ikke sættes op og blive højere. Vi anskaffede så et Par Springstøtter med Snor, en 
Madras og et Springbræt. Skyttekredsen bevilgede os 25 Kroner til Køb og Anskaffelse af disse, 
da vi jo ingen Penge havde til at begynde med. Gymnastikken var den såkaldte Danske, vi 
øvede. Der var ikke flere Øvelser, end vi kunde gå dem igennem på et Kvarter. Vi fik dem alle 
den første Aften og fremdeles hver Aften hele Vinteren. Der blev heller ikke taget videre Hensyn 
til, hvorledes Øvelserne udførtes, blot vi fulgtes nogenlunde ad i Øvelserne. Det var mest 
Spring, vi øvede, og når vi til sidst fik Hesten frem to, tre Mand  oven på, en Støvle eller Hat 
øverst og Springbrættet bag ved, så kan det nok  være, Humøret var højt, når vi kunde sætte 
over her. Der var ingen afsluttende Øvelser. Lederen sad tit og så til, så sagde han: Nu går jeg 
hjem, så sætter I nok Hesten på Plads, når I bliver kede af at springe.  
AI Begyndelse har jo i Reglen sine Vanskeligheder. Det havde vi også det  første År, og det var 

især med Drengene. Ikke sådan at forstå, at Drengene  var vanskelige, nej, de var gode nok, 

men Vanskelighederne kom at, at vi gik alle i et Hold, og Drengene kunde jo slet ikke klare sig 

blandt de Voksne, især ved Springene. Så prøvede vi på at lade Drengene gøre Gymnastik inde 

i Stuen, og Ole Klausen, Ågerup, ledede dem, men det gik ikke, der var alt for lille Plads. Så 

prøvede vi på at lade Drengene gøre Gymnastik i den ene Side af Salen, de Voksne i den 

anden. En ung Mand fra Ågerup, der hed Andreas Stolze, som havde været på Højskole, skulde 

lede Drengene, det var, eller skulde da være, svensk Gymnastik. Men det gik heller ikke. 

Drengene så  på os, og vi så på Drengene. Det hele blevet rigtigt Virvar. Enden blev, at  alle 

Drengene gik fra. Hvorfor vi ikke kunde finde på at lade Drengene møde først i et Hold for sig 

selv, ved jeg ikke. Selvfølgelig gik der også nogle fra i det ældre Hold, men vi var dog en hel 

Del, der holdt ud. Og den sidste Søndag i Februar holdt vi afsluttende Opvisning. Det var den 

første Opvisning her, og det blev en Opvisning, som der gik Ry af længe efter. Vi var 15 Mand, 

der  havde holdt ud og var med til Opvisningen. 

Den Gymnastik, vi viste til denne Opvisning, kan selvfølgelig langt fra stå Mål med det, vi nu ser 

til Opvisningerne, men vi må jo huske, at her aldrig før var set Gymnastik. Forsamlingshuset var 

fuldt af Tilskuere, og der har vistnok aldrig været stærkere Bifald ved nogen Opvisning end som 

den Gang. Da vi lavede Overslag over Hesten, skreg flere af Damerne, andre holdt sig for 

Øjnene, de turde ikke se det, de troede, vi slog os ihjel. Springene havde også den Gang et 

skrækkeligt Navn, det hed "Dødsspring". Da vi fik Hesten frem med to, tre Mand og en Støvle 

ovenpå, og mange af os, selv den lille Ole Peter, Ågerup Mølle, flot satte over, steg Bifaldet til 

Orkan. 
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Opslagstavlen 

Bestil dit træningstøj on-line 

 

 N Y H E D  
Nu er det muligt at bestille træningssæt og træningsdragt 
samt ADIDAS CONDIVO eller TIRO træningsbuks med 
tilhørende TRAINING JACKET eller HOODY TOP via vores 
egen hjemmeside www.gsgif.dk. På denne side er der et 
link til Sport Direct Roskilde.  
 
1. Tast på linket : http://www.gsgif.dk/Træningsdragt  
2. Træningssæt og træningsdragt vises på siden  
3. Vælg træningssæt eller træningsdragt til voksne eller børn og tryk på "vis 
mere info"  
4. Vælg farve (mellem blå er Gundsølille farve)  
Vælg størrelse  
Vælg evt. antal  
Herefter lægges i kurv  
5. Tjek at det bestilte i kurven er korrekt.  
6. Tryk på fortsæt til bestilling.  
7. Udfyld felterne med kundeinformation.  
8. I feltet "BESKED" skrives den tekst, som skal stå på bluse og bukser  
9. Accepter overstående forretningsbetingelser med et flueben  
10. Tryk på "vis og godkend"  
11. Inden der trykkes videre til betaling tjekkes "navn", "adresse" og 
"beskedfeltet"  
12. Hvis alt er ok, tryk da godkend og gå til betaling  
13. Der betales via dankort, så felterne skal udfyldes  
14. Når bestillingen er klar til afhentning i Gundsølille Hallen, vil der blive 
sendt en SMS.  
Hvis I lige skal se, hvad der er i de øvrige faneblade, så kommer I ind på 
Sport Direct Roskilde's hjemmeside.  
I skal derfor tilbage til www.GSGIF.dk's hjemmeside for at komme på 
www.gundsoelille-haandbold.sportdirecterhverv.com  
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I 2014 prøvede vi at holde juleaften for dem som ikke viste hvem og 

hvor de skulle holde juleaften. Der var 18 tilmeldte og så os to i 

udvalget, og vi havde den hyggeligste aften i beboerhuset i 

Ågerupvænge. 1 med alt hvad der høre sig til: juletræ, sange, danse 

om træet, god traditionel julemad og ikke mindst gaver.  

Alle havde en dejlig aften og dette kunne kun lade sig gøre ved 

hjælp af sponsorater fra Gundsølille idrætsforening og 

menighedsrådet. DEN STØRSTE TAK FOR AT I STØTTEDE DETTE 

ARRANGEMENT. 

ligeledes en STOR TAK til Lars Jakobsen for hjælp med at hente 

juletræet, til Karen Kristine Hansen for gaver og Elly Larsen for 

hjælp med borddækning samt pyntning af træet. 

Igen viste vore borgere at de er villige til at gi en hånd når der er 

brug for det 

 

Igen en stort tak for en hyggelig (og lidt anderledes) juleaften  

 

                                                          Alice Hedevig og Anne Hossy 

 

 

Juleaften 2014 
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Aktiv Mandag 

Vintersæsonen er godt igang, og hver mandag kl. 13:30 - 15:30 går det løs 
med gymnastik, badminton, bob, boccia, billard og tæppecurling. 
 
Efter en times aktivitet holder vi en pause, hvor vi får en god kop kaffe/the 
mens vi synger vores klubsange.  
Nye medlemmer +50år kan stadig nå at være med, og det er gratis for resten 
af sæsonen. Men inden vi ser os om slutter vintersæsonen. Sidste dag er 
mandag den 27. april, hvor vi traditionen tro holder en afslutning med 
medbragt mad m.m.  
Det plejer at være en rigtig hyggelig dag 
 
Sommersæsonen starter mandag den 4. maj, hvor vi på udendørsbanerne 
ved hallen spiller petanque og krocket kl. 10:00 - 12:00. Sommerkontingent er 
kr. 125,00. Vi håber, at se såvel gamle som nye medlemmer. 
 
 
 
Igen i år vil Aktiv Mandag være til stede på pladsen til årets Sommerfest i 
august, hvor vi i et splitternyt telt vil sælge loppeeffekter, og som sædvanlig 
går overskuddet fuldt og helt til Idrætsforeningen. 
Har du nogle gode ting, som du ikke mere selv bruger, men som andre kan få 
glæde af, vil vi meget gerne modtage dem. 

 
 
Effekter til loppemarked kan afleveres hos: 
 
Ole   Åbakken 99   tlf. 4678 7117 
 
Johannes  Gundsølillevej 34  tlf.  4678 7066 
 
Jørgen  Åbakken 43   tlf.  4678 6302 
 
Jytte  Baunevej 32  tlf.  4678 7308 
 
Robert  Kildemosevej 27  tlf.  2374 6427 
 
 
Vi modtager ikke store møbler, hvidevarer, tøj og bøger. 
 
Ring venligst i forvejen og aftal tid for aflevering.     
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Badminton 

Sæson 2014/2015 er i gang og der er stadig plads til dig 
 

Hvis du vil have motion og socialt samvær er badminton i Gundsølillehallen måske 
noget for dig. 
Om du er ny eller ’gammel’ spiller – spiller ingen rolle, bare kom  
og vær med ;-) 
 
Spil for motionister 
Motionister spiller badminton torsdage mellem kl. 20.00 og 22.00, hvor vi spiller 
double og single efter behag og behov, uden faste hold, med plads til alle og med 
godt humør som første prioritet.  
Efterspil… i hallens cafeteria efter spillet er også for alle ;-) 
 
Mød op og vær med en torsdag og prøv om det er noget for dig ! 
Pris for resten af sæsonen med fælles motionsspil for voksne :  
 kr 500,- inkl. bolde  
Der er mulighed for at være gæstespiller ad hoc, til  kr. 50 pr. gang. 
 
Spil på faste tider 
Der er også mulighed for at leje faste baner, hvis man er to eller fire m/k’er som 
gerne vil spille fast sammen en hel sæson. Baner udlejes på timebasis, i 
perioderne  mandage kl. 19.00 – 22.00.  
 
Ring til kasserer Joe Petersen på tlf. 20 13 85 24 eller skriv til mail 
joe@flemming.net hvis du vil høre nærmere om tilmelding, ledige baner og 
tider 

 
Priser for resten af sæsonen :  
Singlebane pr. person:  kr. 350,-  excl. bolde  
Doublebane pr. person:   kr. 250,-  excl. bolde  
 
NB. Det er muligt for faste mandags spillere også at deltage i motionsspil torsdage. 
        Pris kr. 600,- for hele sæsonen (boldpenge) 
 
Spil og træning for børn og unge under 25 år 
Børn og unge spiller mandage kl. 18.00 – 19.00. 
 
Pris for resten af sæsonen med træning og spil for børn og unge: kr. 100,- incl 
bolde 
 
Har du spørgsmål i øvrigt om badminton, tilmelding og spil i Gundsølillehallen, kan 
du ringe til formand Bo Michael Hansen på tlf. 53255525, eller skrive en mail til 
bonypost@gmail.dk 
 

Vi ses i Gundsølillehallen 
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Sæsonen lakker mod enden, og der har igen i år været god tilslutning til den 
ædle sport: At slå hårdt til 3,5 gram celluloid – det kan man så tænke lidt over 
fornuften i J - men SJOVT, det er det! 
 
Træningsmæssigt har denne sæson været en smule anderledes end normalt, 
idet træneren har gennemtvunget et hårdt fysisk styrketræningsprogram til 
ungdomstræningen.. mens seniorerne direkte boykottede 
styrketræningsprogrammet! 
 
Men ungdomsspillerne har haft stor glæde af at kunne gennemføre øvelserne, 
sammen med den gamle træner - så måske fortsætter dette i næste sæson. 
 
Både børn og voksne har deltaget i nogle stævner og seniorerne i en 
holdturnering, som vi har vundet klart, så nu rykker vi igen op i serie 3 (hvor vi 
spillede forrige år, og hvor vi erfaringsmæssigt passer ind). 
 
Et stort stævne i Odense var en oplevelse, og det var også en god oplevelse at 
se 13 årige Mai Lydestad få sin debut som seniorspiller i holdturneringen. (Mai 
lagde hårdt ud med en 3 – 0 sejr). 
 
Mens dette skrives, starter klubmesterskabskampene, og vi offentliggør 
klubmestrene i de respektive rækker på hjemmesiden og på vores facebook 
side: Gundsølille Bordtennis, så snart mesterskaberne er færdigspillede. 
Klubmestrene hyldes ved vores afslutningsfest, den 14. april. 
 
Så skal vi – traditionen tro – slutte sæsonen med Landsmesterskaberne i 
Vejen, og igen i år har vi stor tilslutning: 6 voksne, 4 ungdomsspillere og 1 
forælder / leder drager til Jylland 10. – 12. april for at hygge, lege, have det 
godt socialt; og ikke mindst spille en hel masse spændende bordtenniskampe. 
I sommerferiepausen er bordtennis så engageret i Roskilde Festival – se mere 
herom andetsteds i bladet! – og vi ses igen til sportsfesten i Ågerup til august, 
før den nye sæson starter tirsdag den 15. september. 
 

”Den Gamle Formand” 

Bordtennis 
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Info fra bestyrelsen. 
En veloverstået indendørsturnering er slut og alle har haft en god sæson. U15 
drenge og U17 piger var som noget nyt, ude og deltage i Futsal, der er ved at 
blive det nye inden for indendørs fodbold. Der var også deltagelse i turnering 
på 7-mands mål og traditionel turnering på håndbold mål. 
Forårssæsonen står snart for døren, og vi deltager med hold fra U6 og op til 
veteraner. Kom og støt pigerne og drengene når der spilles kampe på 
Gundsølille stadion. Vi er endnu engang blevet tildelt værtsskabet for Jyske 3-
bold der afholdes 14. maj. Det er en stor begivenhed for Gundsølille fodbold, 
så kom og støt op. 
I slutningen af februar blev der afholdt årsmøde hvor det er muligt for 
medlemmer og andre interesserede at komme og høre hvordan det går i 
afdelingen og hvad der er af tanker for det kommende år. Desværre er 
årsmødet ikke velbesøgt. Til årets møde var der 8 deltagere, primært fra 
trænerstaben og bestyrelsen. Man skulle jo ellers mene, at hvis man vil have 
indflydelse eller har spørgsmål til bestyrelsens, man ønsker afklaring på, så er 
dette det rigtige sted. Jeg kan derfor kun opfordre til, at man deltager på disse 
møder. 
I fodbold står vi over for nogle udfordringer. Vores dygtige kasserer, Marianne, 
har valgt at stoppe og vi søger derfor en ny kasserer. Kunne dette have 
interesse, så kontakt formand Henrik Evald. Vi søger også nye trænere, 
hjælpetræner og assistenter til vores hold fra U12-U15 drenge hold. U15 
drengene står akut og mangler en hjælpetræner, mens U12-U14 mangler både 
træner og hjælpetræner fra efter sommerferien. Kontakt Ungdomsformand 
Steen Rønne eller næstformand Henrik Roost og hør nærmere. 
 

På bestyrelsens vegne 
Steen Rønne 

Fodbold 

Fodboldafdelingen har fået en app  -  
læs mere på side 23 
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Gundsølille Fodbold App -  download den nu!  
 
Der er allerede 300 som har downloadet vores App og dermed har nem 
adgang til klubben, og får besked via mobilen når der sker noget i og omkring 
klubben. 
 
Har du ikke allerede downloadet Appen så anbefaler vi at du gør det NU 
Appen er for alle både medlemmer og andre med interesse for hvad der sker 
i og omkring vores klub. 
Åben nu din Apple App Store eller din Google PLAY og søg efter Gundsølille. 
Download derefter Appen. 
Gundsølille Fodbold har lavet denne App, så du kan: 
1 Få information om klubben, se stillinger og gå på holdsport 
2 tage eller loade egne billeder op og dele dem med andre som bruger 
 Appen. Dette er utrolig smart, for det gør at du kan på din egen mobil se 
 alle billederog videos som andre som bruger Appen tager eller ligger op 
 via Appen. 
3 Nemt finde til klubben 
4 Se kommende og tidligere events samt stillinger for div hold. 
5 Få "live" feed fra udvalgte sports sites så som: TV2 sport og DBU 
6 Se videos lagt på Youtube om os 
7 Se og linke til vores sponsorer, som vi takker! 
8 Se billeder og post fra Facebook 
9 Nye medlemmer kan indmelde sig i klubben direkte 
10 Kontakte os direkte via Appen 
11 Købe og sælge brugte ting. 
 
God fornøjelse med vores App 
   
Få Appen nu – den er gratis  
Åben din Apple App Store eller din Google PLAY  
 
søg efter Gundsølille. Download derefter Appen. 
  

HUSK:  Anbefal dine venner at downloade vores App 

Fodbold 
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Jyske 3-bold Storstævne  - Gundsølille 14/5-2014 
 

Jyske 3-bold Storstævne er et hæsblæsende stævne på Gundsølille stadion, hvor 
vi afvikler 13 kampe ad gangen – på samme tid. En hyggelig dag, hvor hele 
familien er velkommen – både i Jubleparken (fodboldbanerne) og i 3-bold-byen. 

 Hver kamp varer 8 minutter 

 Hvert hold består af tre spillere plus evt. en udskifter 

 Pigehold og drengehold 

 Kampene spilles på 13 små baner med bander 

 Vi tæller ikke mål 

 Vi kårer ingen mestre – alle deltagere er vindere! 

 Der er ingen niveaudeling 

 Medaljer til alle 
 
Til alle Storstæver er Jyske Bank på pletten og er med til at skabe en god 
hyggestemning. Der deles kaffe ud til de voksne og børnene kan få en lille 
tatovering (ikke ægte). Der er også gode chancer for at vinde noget. Der bliver 
nemlig delt konkurrencekuponer ud og efter hvert stævne bliver der trukket en 
vinder af en fodboldtrampolin. Man skal svare på et lille Jyske 3-bold-spørgsmål og 
aflevere kuponen i 3-bold-byen. Blandt de rigtig svar trækker den lokale Jyske 
Bank afdeling en vinder og får en fodboldtrampolin hjem til haven. Kost og motion 
hænger sammen – og med Jyske 3-bold sætter vi ekstra fokus på god ernæring i 
form af frisk frugt og kildevand. Ud med hotdogs, fritter og sodavand, ind med vand 
og Snack Attack – en pose med friske, udskårne frugter. Frugt og vand bliver solgt 
hele dagen i 3-bold-byen – prisen er kun 5 kr. pr. frugtpose og 10 kr. pr. ½ l. 

kildevand.Her er dagens program ved et storstævne med fuld tilmelding. Vi 
forbeholder os ret til at ændre programtider af hensyn til stævnets afvikling. Se de 

endelige tider og kampprogram på stævnesiden. Jyske3bold.dk  
eller gundsolille.dk 

 
10.00 – 10.05 Den lille sveder, U-5/6  
10.05 – 11.40 Kampe for U-5/6  
11.40 – 12.00 Præmieoverrækkelse, U-5/6  
12.00 – 12.05 Den lille sveder, U-7  
12.05 – 13.40 Kampe for U-7  
13.40 – 14.00 Præmieoverrækkelse, U-7  
14.00 – 14.05 Den lille sveder, U-8  
14.05 – 15.40 Kampe for U-8  
15.40 – 16.00 Præmieoverrækkelse, U-8  
16.00 – 16.05 Den lille sveder, U-9  
16.05 – 17.40 Kampe for U9  
17.40 – 18.00 Præmieoverrækkelse, U9 

Fodbold 
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Folkedans  Lidt billeder fra filmoptagelserne 
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Folkedans 

I den første uge af februar var der bud efter folkedanserne. 
 
Opvisning på Gundsø Omsorgscenter. 
Nogle af beboerne på Gundsø Omsorgscenter har haft erindringsdans i en 
sæson. Tordag d.5.feb. var der afdansningsbal  på Omsorgscentret, og i den 
anledning var folkedanserne indbudt til at lave en opvisning i egnsdragter. Det 
glædede beboerne meget at høre musikken og se de smukke dragter. Senere 
dansede personale, beboere og folkedansere med hinanden til alle de kendte 
gamle melodier, som skabte glæde for  alle. Herlig eftermiddag. 
 
Folkedansere  og statister på filmen : Lille Inger 
Om fredagen d.6. feb. var vi 10 folkedansere fra Gundsølille Folkedansere, 
som tog til Viby gl. kro. Det Danske Filminstitut havde forinden spurgt, om vi 
ville være statister samt danse folkedans i en kortfilm om Lille Inger. 
Halvanden time før fik de os til at tage musikken på CD med til folkedansen! 
Vi skulle være statister i en scene, hvor Lille Inger hyldes for sine helbredende 
evner! Senere danse folkedans i forsamlingshuset, som Viby Gl.kro var 
forvandlet til. Resten af handlingen må vi gætte os til, indtil vi får en chance for 
at se den færdige film. Vi blev taget hånd om af en meget energisk og rosende 
statistkoordinator Simon, som hjalp os med at blive stillet op i grupper, lærte os 
at klappe på kommando uden at komme i vejen for kameravognen og 
mikrofonerne osv. Vi genkendte en skuespiller, nemlig Lars Ranthe 
(Gullaschbaronen i Badehotellet), som i filmen var Lille Ingers far, Tage. De 
andre rolleindehavere var ukendte for os. 
Scenen blev taget om ca. 12-15 gange, og det var fantastisk at se, som 
skuespillerne  i en uendelighed udtrykte sig fuldstændig ens fra gang til gang. 
Efter en pause med lidt mad skulle vi endelig danse. Det trængte vi til efter at 
have stået i mange timer og klappet. Det var en skæg aften at prøve at være 
statister ved filmen, men det er nok ikke noget, vi vil gentage alt for tit. To 
scener tog 7 timer!!!  Vi sagde for øvrigt ”nej tak” til at komme igen næste dag. 
 
 
Medlemmer 
Vi er så heldige, at vi fornylig har fået et par nye medlemmer. Det er vi glade 
for, og det giver et lille pift til foreningen med nye ansigter.Hvis nogen har lyst 
til at blive medlemmer og få dejlig motion og godt selskab, vil jeg opfordre jer til 
at ringe til Kirsten på  22884570. 
 

Mvh. 
Kirsten 

Formand for Gundsølille Folkedansere 
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Håndbold 

Kort status på U10 drenge Håndbold. 
 
Det har været en spændende sæson for, u10 drengene. I den første del af 
sæsonen startede de med, at tabe nogle kampe. Men vi fik trænet en del 
forsvar og angreb og det endte faktisk med, at de blev før jul endte som nr. 3 i 
puljen. Et super flot resultat og en super stolt træner. Vi har i løbet af sæsonen 
kunne sige goddag til 3 nye holdkammerater og vi nu oppe på 15 spillere. 
Vi havde i efteråret den ære, at have gæstetræner på besøg i form af selveste 
Lars Jørgensen. Drengene havde en super fed men også hård dag og jeg tror 
faktisk ikke det er en dag de vil glemme lige foreløbig. 
Her efter jul, venter vi stadig på den første sejr, som jeg er sikker på nok skal 
komme. Vi kom i en B1 og vi har haft lidt start vanskeligheder. Jeg har som 
træner været på flere af DHF’s børnetræner kurser som har givet mig en del 
inspiration til nye tiltag og træningsøvelser som jeg håber jeg kan formidle til 
drenge og give dem det der skal til for, at de kan begynde at vinde deres 
kampe. 
Kort ført jul fik drengene en super dejlig sponsorgave fra Tømmermester 
Bjarne Jensen i Gundsølille.  Så alle drenge blev udstyret med en super dejlig 
Hummel sportstaske. De syntes det er vildt sejt, at de alle kommer til kamp 
med ens tasker. 
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Håndbold 

Status på holdene 
Nu hvor sæsonen går ind i den sidste fase har de fleste hold været igennem 
mange kampe. Resultaterne har været lidt svingende eftersom mange af de 
hold der spiller turnering er i nogle svære puljer. Vores U10 piger ligger rigtigt 
fint på en førsteplads og har vundet alle kampe efter jul. 
I skrivende stund har alle vore andre hold som deltager i C stævner rundt 
omkring på Sjælland har en masse gode muligheder for at få spillet mange 
kampe i de weekender stævnerne afholdes og midt i marts skal mange af 
holdene igen i kamp. Når stævnerne bliver afholdt i vores egen hal er det 
dejligt med den opbakning der er fra forældre og bedsteforældres side – 
tusind tak for det.  I den forbindelse vil vi også takke GIV for altid at bakke op 
når vi beder om tilskud til at vore unge mennesker kan deltage i stævner 
gennem hele sæsonen. 
 
Bestyrelsen 
I februar havde vi årsmøde og vi havde fra bestyrelsen igen i år bedt om nye 
bestyrelsesmedlemmer til hjælp for dem vi har været de sidste år.  I år gik vi 
lidt utraditionelt til værks – vi havde fået lavet en video med Søren Herskind 
som en slags ”opsang/opfordring” om at dukke op til årsmødet og se/høre 
hvad det var for noget det der bestyrelsesarbejde og vi blev meget positivt 
overraskede der var 14 personer til mødet, flere end i mange år og samtidig 
fik vi 3 nye bestyrelsesmedlemmer, det glæder os virkelig. Tak til alle de 
fremmødte og et velkommen til de nye i bestyrelsen Lisette, Mia og Peter. 
Vi vil gerne samtidig sige tak til alle de frivillige der har givet en hånd med 
som trænere, ved dommerbord, sommerfesten og loppemarked, uden jer 
ville vi ikke kunne gøre de mange ting til og for vore medlemmer. 
 
Loppemarked 
Vi forventer at der som traditionen byder igen i år bliver afholdt loppemarked 
i pinsen.  Vi mangler dog lige at få detaljerne på plads og den endelige dato. 
Håndboldfitness 

Vi har desværre været nødt til at stoppe med håndboldfitness, da 

tilslutningen var ret begrænset, hvilket nok skyldes at det ikke var i hallen 

hver gang. 

Facebook 

Så er vi jo kommet på Facebook og det giver gode muligheder for at dele 

information. Samtidig er det vores indtryk at det er lettere tilgængeligt end 

både vores hjemmeside og andre former for information. 

Så hvis ikke du er med i vores Facebook gruppe så tag fat i en af os fra 

bestyrelsen så skal vi hjælpe med det. 
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Frisør M design

Tlf. 4678 8880

Åben alle hverdage 

undtagen onsdage

Baunevej 7 - Ågerup 

4000 Roskilde

Frisør M design

Tlf. 4678 8880

Åben alle hverdage 

undtagen onsdage

Baunevej 7 - Ågerup 

4000 Roskilde

v/Malene Thomsen 

Gymnastik 

Sæt et stort kryds i kalenderen udfor 
lørdag d. 21. marts 2015, kl. 14.00. 

Der er gymnastikopvisning i hallen hvor 
foreningens hold vil vise hvad de har 

lært i løbet af sæsonen☺ 

Desuden har vi den store glæde, at 
kunne fejre 50 års jubilæum for én af 

vores trofaste trænere, Ruth Jensen☺. 

Vi får også besøg af et stort og 
tempofyldt gæstehold, nemlig:  

DGI Midt og Vestsjælland Junior Øst 
Kom og oplev et par glade og 

humørfyldte timer sammen med alle 
vores dygtige gymnaster, store som 

små! 
I år er der gratis entre for alle!  

På glædeligt gensyn GSG&IF Gymnastik 
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Vi er i gang med, at skulle planlægge næste sæson og har ambitioner om, at 
udbyde et lige så bredt udvalg af hold som de tidligere år. 
Vi mangler dog både bestyrelsesmedlemmer og ikke mindst trænere!  
Vi skal bruge nye instruktører for et hold for piger i 3.-4 klasse ”rytmepiger” 
og vores ”Junior Rytmepiger” fra 5. klasse, da flere af vores nuværende 
instruktører står for at skulle på efterskole og har krævende studier mm. 
Endvidere leder vi efter en dygtig og energisk instruktør til vores ”Ski & 
Kondition” hold.  
 
Såfremt DU skulle være interesseret i, at prøve kræfter med et af disse hold, 
kan du henvende dig til  
konstitueret formand Kathrin Kaiser – på tlf.: 27 49 23 03.  
 
Vi – og ikke mindst vores gymnaster, store som små, vil blive meget 
taknemmelige! 
 
Som træner og hjælpetræner i Gundsølille Gymnastikforening arbejder man 
ulønnet (modtager dog en årlig godtgørelse) men til gengæld kan vi tilbyde 
kurser og efteruddannelse igennem DGI. Og desuden har vi et rigtigt godt og 
supersjovt samarbejde på kryds og på tværs. Kom og vær med!! 
 

Gymnastikbestyrelsen ser pt således ud: 
Konstitueret formand: 
  Kathrin Kaiser 2749 2303 k.kaiser04@outlook.com  
Medlem: Eva Kirstein  2175 0790 eva@bpcool.dk 
Medlem: Karin Nielsen 2134 4544 kn@teamplayer.dk 
Medlem: Henriette  

  Erhardt Henriksen 2460 6535 amasonemor@hotmail.com 

Gymnastik 
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Vidste du det !!!!!! 

 
Idrætsforeningen har flag og flagstænger som kan lejes til festlige 
begivenheder. 
 
Henvendelse til materialeforvalteren Poul Nielsen. 
 
_________________________________________________________ 
 
Vidste du også - at til personer som har gjort en stor indsats for 
idrætsforeningen, stiller vores fanebærer gerne op med fanerne til særlige 
begivenheder, såsom runde fødselsdage, bryllup, sølvbryllup og lignende 
 
Hvis du kender nogen som skal fejres, så kontakt foreningen eller 
fanebærerne. 
 
Hilsen Palle og Vagn 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQjRw&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FFlag_of_Denmark&ei=Hk4FVYmPA-L4yQO5voG4DA&bvm=bv.88198703,d.bGQ&psig=AFQjCNEKP_7JFtQkTczTgW5O3D6GAmVC1g&ust=14264974380
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Gymnastik 

OPRÅB!!  
Vi mangler fortsat 

bestyrelsesmedlemmer  
 
Gymnastikforeningen (GSG&IF) har stadig brug for 2 - 3 nye 
bestyrelsesmedlemmer, som har tid og lyst til at træde ind i en 
økonomisk sund gymnastikforening og løfte det arbejde, som giver alle 
gymnasterne i vores område mulighed for bevægelse, fysisk udvikling 
og glade timer i fællesskab med gode venner. 
Nedenunder ser du et lille udpluk af nogle af de opgaver bestyrelsen 
arbejder med: 

 
 250 aktive gymnaster 
 21 dedikerede, dygtige og stabile trænere og hjælpere 
 Sund og god økonomi 
 Adgang til DGIs kursusrække  
 Årsmøde og bestyrelsesmøder 
 Årlig gymnastikopvisning – planlægning og afholdelse 
 Holdplanlægning  - trænere, pris, tidspunkt og kursusfordeling 
 Sommerfest – Tombola, sildebord, opsætning og nedtagning 
 Hjælpere til Banko   
 Alle de større og mindre opgaver og spørgsmål, der løbende 

dukker op 
 

Som bestyrelsesmedlem modtager du en årlig godtgørelse på 1000 kr. i 
tilskud til telefon, netforbindelse mv. og du og dine børn under 18 år kan 
gratis deltage på de gymnastikhold foreningen udbyder☺ 

 
Vi har et rigtigt godt samarbejde i 

bestyrelsen og glæder os til at få dig 
med på ”holdet”.  

Kom og vær med☺ 
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Gymnastik 

 

Til vores gymnastik opvisning, lørdag d. 21. marts 2015, har vi den meget 
store glæde, at kunne fejre 50 års jubilæum for vores trofaste træner,  

Ruth Jensen som står i spidsen for vores Hyggehold☺. Vi vil gerne takke 

Ruth for hendes trofasthed samt altid gode og smittende humør. Det er altid 
en fornøjelse, at se hvordan både Ruth og hendes gymnaster formår at 
sprede glæde og hygge på holdet, som holdnavnet jo også siger………

Hyggeholdet☺  

 

Kom og ønsk tillykke til jubilaren 
Ruth   

det bliver en festlig dag, ingen tvivl 
om det!  

Vi glæder os til at se jer alle! 

 
 

Vi vil også meget gerne benytte lejligheden til at takke endnu én af vores 
trofaste trænere, Tina Jørgensen, som er træner for vores Ski og 
Konditionshold.  Tina har dog valgt at trække sig fra trænerposten nu, efter 
26 års træning af både kvinder og mænd. Tina har været igennem nogle 
hårde operationer grundet diskusprolapser og må dermed ”trække stikket” nu 
og koncentrere sig lidt mere om sin egen genoptræning, så hun kan komme 
helt på højkant igen!  Vi, både bestyrelse og gymnaster, kommer til at savne 
Tina rigtig meget her i gymnastikforeningen. Vi vil gerne takke Tina for 
hendes altid fantastiske gode humør og hendes store energi, som der er lagt 
i hver eneste træningstime her i hallen. Husk at døren altid er åben her i 

foreningen såfremt du, Tina, kommer til at savne os alt for meget!! ☺☺ Vi 

ønsker Tina en hel masse held og lykke fremover! 
 
Sidst men ikke mindst vil vi gerne benytte lejligheden til at takke både 
gymnaster og alle vores dygtige instruktører og hjælpetrænere, som gør det 
muligt for Gymnastikforeningen, at kunne tilbyde et bredt udvalg af hold år 
efter år.  
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Bestyrelsen i GSG&IF 

Forretningsudvalg  Telefon: Email: 

Formand 
Næstformand 
Kasserer 
Sekretær 
Udv. Medlem 
Udv. Medlem 

Per B. Lassen 
Anne Hossy 
Susanne Grøndahl 
Marie Klaustrup 
Jesper Vange 
Jonas Kirstein Larsen 

4678 7766 
2962 8619  
2927 3045 
2046 4461  
2830 9674  
2946 6292 

per@gsgif.dk 
Hossy-vange@privat.dk 
sg.krica@hotmail.com 
mkklaustrup@gmail.com 
vange002@hotmail.com 
jonas.k.larsen31@gmail.com 

Post Kontoret GSG&IF Store Valbyvej  248 A, 4000 Roskilde 

Afdelingerne:    

Aktiv mandag  Fmd. Ole Villumsen 
Kass. Johannes Hansen 

4678 7117 
4678 7066 

willumsenpluto@dukamail.dk 

Badminton Fmd. Bo Michael Hansen 
Kass. Joe Pedersen 

5325 5525 
2013 8524 

bonypost@gmail.com 
joe@flemming.net  

Bordtennis  Fmd. Johannes Michelsen 
Kass. Vagn R. Hansen 

3042 2885 
3011 0668  

johannes@michelsen.mail.dk 
vagn.r.hansen@gmail.com 

Fodbold Fmd. Henrik Evald Jørgensen 
Kass. Marianne B. Jakobsen 

6040 5873  
2847 8110  

henrik.kristine@mail.dk 
ellekaervej7@gmail.com 

Folkedans Fmd. Kirsten Lund Jakobsen 
Kass. Jørgen Blaabjerg 

2288 4570 
5149 0735  

p-k.jakobsen@mail.tele.dk 
j.blaabjerg@os.dk 

Gymnastik Konst. Fmd. Kathrin Kaiser 2749 2303 k.kaiser04@outlook.com 

Håndbold Fmd. Susanne Rudbeck 
Kass. Susanne Grøndahl      

4678 6154 
2927 3045 

susanne.rudbeck@jru.dk 
sg.krica@hotmail.com 

Skydning Fmd. Jens Kristian Andreasen 
Kass. Morten Peter Rasmussen 

2119 4802  
2987 7066 

jens@skyttegraven.dk 
mprasmussen@gmail.com 

Tennis Fmd. Jeanette S. Dannow 
Kass. Gurli Vittrup 

4678 6031 
2019 8065  

dannow@post1.dknet.dk 
gurli.vittrup@gmail.com 

Kvartalsnyt Hanne Egholm 4021 0411 kvartalsnyt@gsgif.dk 

Materialeforv. og 
leje af flag 

Poul Nielsen 4678 7635 fiepoul@gmail.com 

Fanebærer Palle Jensen 
Vagn R. Hansen 

4678 2346 
3011 0668  

 
vagn.r.hansen@gmail.com 

Sommerfest Fmd. Henriette Krüger 6118 8069  hk.henriettekruger@gmail.com 

GIVs bestyrelse Fmd. Jette Palmquist  
Kass. Ole Kristoffersen 

4678 2033 
4678 2033 

 

Hallens Bestyrelse Fmd.  Stig Hirsbak  
Kass. Susanne Grøndahl 

2477 7003 
2927 3045 

stig@hirsbak.dk 
sg.krica@hotmail.com 

Gundsølillehallen Store Valbyvej 248A,  
4000 Roskilde 

4678 7064 
2374 7064 

kontor@gundsoelillehallen.dk 

Oplag: 1320 stk.      

    

 
Kvartalsnyt udkommer næste gang d. 7. august 2015 

Deadline for indlæg er d. 28. juni til kvartalsnyt@gsgif.dk 
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Selskabslokaler 
 

Udlejningspriser: 
 

Pejsestuen + 3 lokaler inkl. Køkken Kr. 2.500,- 

Pejsestuen (4 timer til reception)  Kr.    500,- 

Rengøring        Kr.    500.- 

Depositum        Kr. 1.000.- 

 

Udlejning af borde og stol 
 

 
 

 

Bestilling: Halinspektøren - Tlf. 46 78 70 64 
 
Gundsølillehallen email adresse: kontor@gundsølillehallen.dk 

Gundsølillehallens hjemmeside:  www.gundsoelillehallen.dk 


