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Forord
Denne folder er en hilsen fra det område, du bor i
og en beskrivelse af nogle af de mange tilbud, der
findes her. Flere af dem kender du, men måske er
der nogle, du endnu ikke har opdaget. Foruden
de tilbud, vi omtaler, kan vi anbefale grundejerforeningerne som steder, hvor der foregår mange
aktiviteter og hvor du kan være med til at give liv
til nye ideer.
Folderen er også en opfordring til at bruge løs af
tilbuddene, for jo mere de bliver brugt jo mere har
de deres berettigelse og desto større er muligheden for, at de bliver ved med at være her. Det
gælder både sport-, kultur- og institutionstilbud.
De bedste hilsener fra et nærmiljø fuld af
overraskelser og engagement.
Indkøbsbussen for Ågerup og omegn
Hver torsdag formiddag kan man blive hentet
i Ågerup og de omkringliggende byer og kørt
til Fakta, hvor frivillige hjælper med at finde
varer og pakke dem. Hvis man har lyst, kan
man drikke kaffe i Faktas personalestue,
inden man bliver kørt hjem igen.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Tlf. 4086 1466.

Idrætsforeningen
Gundsølille Skytte Gymnastik
& Idræts Forening har snart
150 år på bagen, men er
fortsat en ung og energisk
forening med mange aktive
medlemmer.
På de efterfølgende sider
præsenteres vores 9 afdelinger og de mange aktiviteter,
de kan tilbyde dig og din familie.
Fælles for GSG&IF er vores store arrangementer:
• Sommerfesten i Ågerup, der afholdes i august med
masser af fest og aktiviteter. Et tilløbsstykke for hele
omegnen.
• Fastelavn med tøndeslagning i Gundsølillehallen,
hvor der også sættes pris på de bedste
udklædninger.
• Roskilde Festival, hvor idrætsforeningen stiller op
med den populære madbod: Eat Beer. Her kan vi
altid bruge en hjælpende hånd.
GSG&IF orienterer om aktuelle begivenheder, træningstider, hold og meget mere dels i foreningsbladet
Kvartalsnyt, der uddeles i 1300 eksemplarer 3 gange
om året og dels på vores hjemmeside www.gsgif.dk.
Vi glæder os til at se dig og familien i foreningen.
Kom og vær med, der er helt sikkert plads til dig!
Badminton
Spil badminton i Gundsølillehallen: sjov, samvær og god
motion.

Folderen er sponsoreret af Lindebjergskolen,
Gundsølille Skytte- Gymnastik- og Idrætsforening
samt den lokale Folkekirke.

• Vi har spil og træning for børn og unge under
25 mandag.
• Vi har udlejning af faste banetider mandag
• Vi har motionsfællesspil for alle aldersgrupper
torsdag.
Kig ind på hjemmesiden www.gsgif.dk/badminton for
spilletider og yderligere information

Folkedans
• Folkedans er sjov motion
• Folkedans er glad motion
• Folkedans giver mange oplevelser
• Folkedans er for alle - også for dig.
Kig ned i Gundsølillehallens Selskabslokaler en mandag
aften kl. 20.00-22.00 (sept.-april).
Du skal bare gå efter lyden af musik og latter.
Kontaktoplysninger se www.gsgif.dk/folkedans
Bordtennis
Det er verdens hurtigste spil og bliver spillet af rigtig
mange unge og ældre er måske lige netop et spil for
dig. Så kom og prøv, under kyndig vejledning af vores
professionelle træner. Det er hver tirsdag aften og der er
naturligvis også tid til socialt samvær. Kom og vær med,
der er plads til flere.
Håndbold
Du kan trygt møde op i Gundsølille Håndboldafdeling,
da vi på de fleste hold primært spiller for motionen,
hyggen og det sociale samværs skyld – men selvfølgelig
vil vi gerne vinde. Det er din lyst til at spille håndbold,
møde nye mennesker og deltage i den lokale idrætsforening, som er drivkraften. Vi træner tirsdage og onsdage. Kom forbi en træningsaften og se om det her er
noget for dig.
På vores hjemmeside kan du finde informationer om
træningstider og hvem der er træner de forskellige hold.
Fodbold
Mange hold - En klub
Vi lægger vægt på samarbejde mellem holdene både til
fest og til træning.
Vi har spillere fra fem år og til 68 år. Vi har pigefodbold,
drengefodbold, damefodbold og herrefodbold.
Vi spiller udendørs hele året. Vi spiller indendørs mellem
efterårsferie og påske. Vi spiller i Gundsølille, men også
Ågerup.
Vi præsenterer os på www.gundsolille.dk
Vi byder dig velkommen til fodbold.

Skydning
Skydning er for hele familien fra ca. 8 år. Vi træner indendørs i Gundsølille fra september til april og udendørs
i Hedehusene fra april til september. Det kræver ingen
investering i specielt udstyr, da alt kan lånes i klubben.
Vi er skytter på alle niveauer. Nybegyndere i alle aldre,
en del der har skudt i nogle år, og vi har også danske og
nordiske mestre. Kig forbi mandag eller tirsdag og prøv
kræfter med en sport, der kræver din fulde koncentration.
Se mere på www.skyttegraven.dk
Tennis
Har du lyst til at spille tennis? Så kom og vær med i
vores hyggelige, lille klub på egne baner i nærheden af
Gundsølillehallen.
Vi har stor banekapacitet, et dejligt klubhus med gode
badefaciliteter etc. I klubhuset hænger en liste over
medlemmer, så kom og spil, find nye udfordringer og
skab dit eget netværk.
Kontaktoplysninger på www.gsgif.dk/tennis
Gundsølillehallen – din hal til idræt
Idrætshallen benyttes dagligt af GSG&IF samt Lindebjergskolen. I weekender kan hallen lejes af alle til
forskellige folkelige og idrætslige formål.
Gundsølillehallen har også udlejning af selskabslokaler
med køkken og velkomststue med plads til indtil 100
personer.
Der henvises til Gundsølillehallens hjemmeside www.
gundsoelillehallen.dk, hvor reservationer og aktiviteter løbende opdateres. Kontakt os for evt. fremvisning
eller andre ønsker på telefon 4678 7064.

Gymnastik
Vi har mange forskellige hold som alle træner i Gundsølillehallen: små og store, m og k, spring og rytme,
kondition og hygge.
Se alle vores hold, træningstider mm. på hjemmesiden
www.gsgif.dk/gymnastik
Aktiv Mandag – ældreaktivitet
Aktiv Mandag er afdelingen, hvor „vi unge” over 50 år
får rørt kroppen og hovedet på en hyggelig, nænsom
og morsom måde. Opvarmning med let gymnastik, og
derefter mulighed for at spille badminton, billard, bob,
boccia og tæppecurling, og nu også med BOWLS.
Kaffepause med hyggesnak.
Om sommeren spiller vi krocket og petanque på
banerne ved hallen.

GIV
Gundsølille Idrætsforenings
Venner
GIV er en støtteforening, hvis hovedformål er at hjælpe
med økonomisk støtte til ungdomsaktiviteter i Idrætsforeningen f. eks. rejseaktiviteter, stævner, hjælpetrænerkurser. GIV arrangerer bl.a. bankospil.
Se nærmere på www.gsgif.dk/GIV

Vi er Grønt Flag skole og medlem af Sund Skole Nettet.
Klimaet er en del af undervisningen i alle fag og vi gennemfører fysiske klimatiltag på skolen. Vores bestræbelser tager udgangspunkt i:
1. Håndtering af regnvand på egen grund.
2. Selvforsynende med el og varme.
3. Skolen skal skabe sammenhæng mellem læring om
sund og klimarigtig mad.
Team Danmark Idrætsskole
Det betyder at:
1. Lærere og pædagoger efteruddannes.
2. Vi tænker bevægelse og idræt i alle fag samt i
SFO-tiden.
3. Vi har valgfag for de ældste klasser med junioridræts
leder/skolesport, som er et tilbud via Dansk
Skoleidræt.
4. Vi har cykelbus.
5. Vi er i samarbejde med Klub Impulsen, Idrætsforeningen og Roskilde Ungdomsskole og arrangerer hvert
år idrætsdage, anderledes skoleuge for 7. og 8.
klasse mm.

www.lindebjerg-skolen.dk
Lindebjergskolen er en lokalt forankret 2 sporet skole.
Til varetagelse af undervisnings - og fritidsopgaver i
henholdsvis undervisningsdel og SFO er der tilknyttet 31
lærere og 14 pædagoger/pædagogmedhjælpere.
Det pædagogiske arbejde tilrettelægges, gennemføres
og evalueres i team tilknyttet fire klasser på to årgange.
Lindebjergskolen fokuserer især på følgende forhold:

Læsning
For at vores elever skal blive endnu dygtigere til at læse,
har vi på Lindebjergskolen indført »Læsestund«. Det
betyder, at alle elever læser hver morgen i 20 min. i
vinterhalvåret.
I 1.-2. kl. er afsat to timer hver uge til læseindlæring,
hvor læsevejlederen er med.
Vi fokuserer i de ældre klasser på faglig læsning. Det
er vigtigt, at eleverne lærer teknikker til at arbejde med
fagtekster.
Hvert år læsetester vi om eleverne kan, hvad de skal og
sætter ind med ekstra støtte, hvis testresultaterne ikke
er tilfredsstillende.

Høj faglighed
Det tilstræbes, at den enkelte elev udnytter sine kompetencer optimalt.
Undervisningsdifferentiering er et bærende princip.

Impulsen

Lindebjergskolen

Omsorg og trivsel
Der tages hånd om den enkelte elev i en overskuelig
hverdag.
Der arbejdes med elevernes sociale kompetencer gennem hele skoleforløbet.
Der gennemføres fælles aktiviteter, såsom teaterforestillinger, featureuger og morgensamlinger på tværs af
klasser for at fremme fællesskab og tryghed.
Der arbejdes med venskabsklasser.
Inddragelse af skolens nærmiljø, hvilket i
hverdagen betyder, at
- Forældreressourcerne udnyttes.
- Skolens omgivelser inddrages aktivt i undervisningen.
Klimaskole
Lindebjergskolen er klimaskole. Det betyder, at Lindebjergskolens elever skal blive de bedste til at tackle de
udfordringer, vi står overfor med hensyn til klimaændringer – både inden for energi, håndtering af regnvand,
transport og mad.

Klub EI er et fantastisk fritidstilbud, der sprudler af liv og aktivitet til børn og unge i alderen
10-17 år. Vi har fantastiske
rammer, med rig mulighed for
fysisk og kreativ aktivitet samt
diverse IT- og spilmuligheder.
I det omfang det er muligt,
tager vi på ture, kolonier og til
arrangementer. Vi har endvidere et bredt samarbejde med
lokale såvel som kommunale aktører, hvor vi gensidigt
bidrager til at udvikle og afholde aktiviteter, der støtter
de unges trivsel og udvikling.
Klub EI er en del af Roskilde Kommunes fritidsklubtilbud og arbejder målrettet med inklusions-, rummeligheds- og anerkendelsespædagogik.
Vi har åbent både eftermiddag for 4.-7. kl. og om aftenen for 13-17 år.
Se mere på vores hjemmeside
www.klubnord.roskilde.dk

Herringløse
AMBA
Forsamlingshuset i Herringløse, der i daglig tale kaldes
AMBA, ligger i den tidligere lokale landsbyskole.
Borgerne i Herringløse fik overdraget bygningerne fra
kommunen i 1985 for kr. 1.
Lokalerne, der fremtræder som pæne og nyistandsatte,
benyttes af borgerne til mange fælles formål.
Bestyrelsen for AMBA står for udlejning af selskabslokalerne til afholdelse af fester, møder, sammenkomster og
lignende.
Selskabslokalerne består hovedsageligt af et velindrettet
køkken samt en stor og en lille sal med plads, møblement, service m.v. til henholdsvis 60 og 40 personer.
Forskellige initiativtagere arrangerer også foredrag,
underholdning m.v. i skolens lokaler.
Herringløse Idrætsforening (HIF) benytter idrætsfaciliteterne med udendørs boldbaner, gymnastiksal, motionsrum, klublokalerne ’Tirsdagsklubben’ og omklædningsrummene.
Forskellige aftenskoler har fra tid til anden undervisningshold på skolen.
Andre foreninger, klubber og privatpersoner kan også
leje lokalerne til en beskeden pris.

Foreningen oplyser løbende om aktiviteterne og kontaktpersoner for hold i det lokale blad Herringløse
Tidende, som omdeles. Bladet kan også findes på byens
portal på internettet. www.hh-portalen.dk
Landsbyrådet
Herringløse Landsbyråd som også blev dannet for mere
end 10 år siden, har udviklet sig meget gennem årene.
Vi fik etableret en børnehave, vi har fået en trafik
sanering i byen, vi har fået renoveret vores gadekær, vi
har fået etableret diverse fortov, vi har fået gennemført
hastighedsdæmpende foranstaltninger. Vi har fået en
høringsret i forhold til kommunen. Alle vores kloakker er
renoverede og vi får ny belysning på vores veje.
Vores største og sejeste kamp som tog 5 år var etableringen af en cykelsti til vores børn til skolen. Den var et
skoleeksempel på vedholdenhed, stædighed og saglighed. Derfor er Landsbyrådet i Herringløse en vigtig del
af området omkring Herringløse.
www.hh-portalen.dk

Læs mere om AMBA på www.hh-portalen.dk

Herringløse idrætsforening
Herringløse idrætsforening er den lokale idrætsforening
for Herringløse og Hvedstrups borgere. Foreningen har
til huse på Herringløse skole lige syd for Herringløse
landsby. Foreningen har boldbane, gymnastiksal og et
motionsrum til rådighed.
Foreningens aktiviteter spænder fra zumba, hockey,
badminton og ældremotion til et motionsrum med
udstyr, der kan holde alle i god form. I gennem årene
har der også været andre spændende aktiviteter afhængigt af tilslutning og lokalt initiativ. Hvert år i februar
afholder foreningen byens fastelavnsfest, hvor mange
af byens børn og unge (i alle aldre ) mødes til en festlig
dag.

Ni-gruppen
Ni-gruppen i Herringløse,
en aktiv forening, som
for 15 år siden blev dannet ved et fællesmøde i
Herringløse. Ni personer
meldte sig på banen,
blandt mange andre, til
at gøre Herringløse til en
aktiv og levende landsby
at bo i. Og det er den
blevet.
For lige siden har der været et utal af arrangementer,
der har skabt megen glæde og sammenhold i vores by.
Arrangementerne er ofte blevet bakket op af det omkringliggende opland. Foredrag, loppemarked, vinsmagning, sushi-kurser, nytårsjazz m.m.
Loppedmarkedet og nytårsjazz har været tilbagevendende arrangementer i mange år.

Herringløse Tidende
- redaktion, tryk og udbringning

Herringløse Idrætsforening HIF
- Aktive Pensionister, børneklubber

Herringløse Skole amba
- forsamlingshus, festlokaler m.m.

Ni-gruppen
- kultur og samvær

Herringløse Vandværk I/S
- dit lokale vandværk

Landsbyrådet
- DIN interesseorganisation

For kontakt til foreningernes bestyrelser - se evt. kontaktoplysninger i Herringløse Tidende • www.hh-portalen.dk

»MED VIDEN KOMMER VERDEN NÆRMERE«

Mad over bål og
teltture
Bliv spejder: få oplevelser, udfordringer og mod på
mere!
Vi er en lille gruppe, der holder til i to dejlige spejderhytter på Hestemarken. Her forsøger vi at give børnene det
bedste vi ved: naturoplevelser, opgaver der løses i fællesskab og den stille aftenstund ved lejrbålet.
Sove i shelter i januar, gå 25 km på årets varmeste dag,
pionering af et udkigstårn bare med rafter og reb, find
vej med kort og kompas, bliv gode venner med din GPS
og find en skjult skat, overlev på hiken med en presenning og et trangia-sæt. Stå op kl. 3 en sommermorgen
og hør de første strofer af fuglenes morgenkoncert. Og
sådan kan vi blive ved, men altid har vi fællesskabet i
centrum for vores udfordringer.
Har du en fortid som spejder, eller lyder det vi gør bare
spændende, så kom med og bliv en del af et fællesskab
med formål. Vi har altid et lederjob eller to ledige, hvor
du kan komme til at arbejde med kreative, fantasifulde
børn, der heldigvis altid er fulde af spilopper.
Se også vores hjemmeside:
www.spejdernet.dk/bolund

Roskilde Lille Skole er en fri grundskole I landsbyen
Tågerup. Skolen har ca. 240 børn fra børnehaveklase til
10. kl.
Roskilde Lille Skole er en skole, hvor den stærke faglighed understøttes af musiske fag, kreative arbejdsformer
og en tryg skolekultur.
Vi udvikler det enkelte barns talenter og anvender læringsformer, der træner evnen til nytænkning, kreativitet, omstillingsparathed og innovation.
Vi lærer børnene at tænke og handle på nye måder, der
skaber nye indsigter. For os er kreative processer dem,
hvori børnene finder på nyt, der er nyttigt.
Vores vigtigste opgave er at sikre de bedste betingelser
for, at børnene i den sidste ende forlader skolen, som
velforberedte og livsduelige mennesker.
Mennesker, der ved hvem de selv er, og har en mangfoldig viden om og holdning til den verden, de er en del
af og skal ud i. Vi er en skole, der tilstræber at skabe de
bedste betingelser for børnenes læring.
Vi tror på, at med samarbejde, tryghed og trivsel i
læringsprocessen, skabes de bedste resultater for det
enkelte barn – personligt, fagligt og socialt. Derfor har
vi bl.a. årlige temauger på tværs af klassetrin, som kan
styrke relationerne mellem børnene.
Hvert år rejser børnene på alle klassetrin som en del af
undervisningen – de mindste til Nordjylland, de største
til udlandet: England, Tyskland og USA.
Disse ture og rejser giver ekstra gode muligheder for
arbejde helhedsorienteret med børnene, dvs. at udvikle
dem både fagligt, socialt og personligt.
Læs mere om skolen: www.roskildelilleskole.dk.

Gundsø Ældreklub og
Hobbyklub
-et tilbud til pensionister og efterlønsmodtagere.
Gundsø Ældreklub og Hobbyklubs formål er at drive
klub med oplysende, underholdende og aktiverende
indhold samt arrangere rejser, udflugter og teaterture.
Hele året – undtaget ferieperioder – er der mulighed for
onsdage og torsdage at deltage i stolegymnastik, fællesspisning, billard, dartspil, få computerhjælp, kortspil, udflugter, håndarbejde, byture, banko og højtidsfrokoster.
Kun fantasien sætter grænser.
Klubben afholder kulturelle arrangementer i vintersæsonen, hvor du nyde en kop kaffe med kage og opleve
musik, sang, foredrag eller spille banko.
Klubben er medlem af Danske Seniorer, som har gode
tilbud til medlemmerne f.eks billetter til koncerter, fes
ter, foredrag, byture, højskoleophold.
Vil du vide mere, så kom og få en snak – adressen er
Gundsølillevej 6, Ågerup, 4000 Roskilde

Institutioner
Velkommen til Børnehaven
Dyssegården
- Dit barns naturlige valg
Børnehaven Dyssegården er en lille børnehave hvor vi
har fokus på NATUR og KULTUR, og vores mål er at
være den bedste børnehave i naturen. Vi har fokus på
udelivet og bruger naturen som et pædagogisk redskab.
Til børnehaven er der både en traditionel legeplads og
en naturlegeplads.
På naturlegepladsen er der et rigt dyreliv og mange
forskellige træer og buske. Der er også bålplads og
vandløb med trædesten.
Vores mål med »kultur« er at udvikle børnenes fantasi
og kreativitet – og samtidig lære børnene om dansk
kultur gennem traditioner, sange, lege, højtlæsning mm.
Vores motto er :
Et godt sted at lære
Et godt sted at være

Børnehuset Elverhøj
Elverhøj er en intregeret institution for de 0-6 årige.
Elverhøj er et børnehus i rivende udvikling. Alting
forandrer sig og vi følger med. Børn er forskellige og
har forskellige behov og vi indretter derfor vores fysiske
rammer efter børnegruppen. Vi arbejder med aldersopdelte stuer både i vuggestuen og i børnehaven. Vi har
fokus på det enkelte barn og rummer børn med særlige
behov. Vi kan som institution profilere af arbejdet med
særlig sensitive børn, da hele personalegruppen har
kompetence inden for dette felt. Vi er relationsopbyggere og ønsker at børnene får det bedste med i rygsækken til deres videre færd. Vi er et børnehus med en skøn
legeplads, midt i dejlige Ågerup, med skøn natur lige
om hjørnet og bussen lige ved døren
Se mere på www.elverhoej.roskilde.dk

Skulle du have lyst til at møde os og se børnehaven, så
kom gerne forbi. Vi og børnene viser jer gerne rundt, og
vi kan samtidig tage en snak om børnelivet her i Dysse
gården.
Vi bor på Dyssevej 37-39 i Ågerup, Tlf: 46 31 77 20. Du
kan også finde mere information på vores hjemmeside :
www.dyssegaarden.roskilde.dk

Børnehuset Storkereden
Vi er en lille natur- og bevægelsesinstitution, hvor vi
også har fokus på sprog, leg og kreativitet, IT-kompetencer og social inklusion.
Vi har også fokus på det gode forældresamarbejde.
Vi er normeret til 13 vuggestuebørn og 26 børnehavebørn.
Vi bor i nogle fantastiske omgivelser med mark og bondegård samt fodboldbane lige uden for døren.
Vi bruger også gymnastiksalen lige ved siden af.
Har du lyst til at vide mere, så se på vores hjemmeside :
www.storkereden.roskilde.dk.
Der ligger vores pædagogiske udviklingsplan og velkomstfolder.
Kontakt os gerne for et besøg på 46 31 83 85
Vi bor Hvedstrupvej 20B, Herringløse, 4000 Roskilde

Guldæblet – En lille naturbørnehave og vuggestue for
børn i alderen 1-6 år.
En institution med 12 vuggestuebørn og 24 børnehavebørn som bygger på Rudolf Steiners pædagogiske
principper. Dette vil sige, at vi arbejder ud fra barnets
efterligning af den voksne, at der er en daglig, ugentlig
og årlig genkendelig rytme, samt at barnet får næret
sine sanser. Derfor er børnene omgivet af voksne, der er
i gang med daglige gøremål i børnenes nærvær. Hver
dag er bygget op med leg, sangleg, spisning af hjemmelavet vegetarisk økologisk/biodynamisk mad, hviletid,
eventyrfortælling og atter fri leg. I den årlige rytme har
vi bondegårdstur og årstidsfester såsom lanternefest,
påskefest, majfest og høstfest. Vi tilstræber en hverdag i
harmoni med barnets behov for nærvær, leg og kreativitet.
Kom og besøg Guldæblet og få en snak med personalet. Ring for nærmere aftale 4678 2369.
www.guldaeblet.dk

Din lokale kirke og
sognepræst
Vores tre 900 år gamle middelalderkirker, en nyistandsat
sognegård og to præstegårde i »Ågerup, Kirkerup og
Hvedstrup pastorat«, er først og fremmest rammen om
et levende kirkeliv, hvor stort set alt med rod i det kristne
budskab kan ske. Så ud over at de tre kirker er en smuk
kulturarv, hvor Kirkerups kalkmalerier er unikke (åbent
daglig fra 8-16), er der bestemt ikke meget museum
over vores kirkeliv.
Ud over sognepræsten og menighedsrådet på 12 folkevalgte, samt 4 administrative og 2 musikdynamoer, har
vi et væld af frivillige hænder i alle aldre. Den yngste
frivillig er 15 år og den ældste over 80 år.
Blandt de mange aktiviteter vi har gang i, kan nævnes
babysalmesang, sogneudflugt, julemarked, kirkefrokoster, kirkekoncerter, sommerfest, juletræsfest, ungdomshygge og sommerlejre - en for unge og en for familier.
Også gudstjenesterne har stor mangfoldighed, lige fra
klassiske gudstjenester, til en vifte af moderne gudstjenester; ofte med meget fin musikalsk input.
- Vi har bamsegudstjenester, hvor vores spirekor (0-2.
kl.) medvirker. Medbring din yndlingsbamse.
- Vi har Gud og burger, hvor vores Juniorkor (3–6 kl.)
medvirker. Efterfølgende burgerspisning.
- Vi har gospelbrunch, hvor vores gospelkor O Happy
Day deltager. Efterfølgende brunch.

mindst Alle Helgens gudstjenester til minde om de
afdøde.
Gå ind og studér det hele på vores hjemmeside
www.kirkerupkirke.dk.
Du kan også følge med i kirkens månedlige nyhedsbrev,
som du tilmelder dig via hjemmesiden, eller du kan hente kopi i den lille skuffe på hver af vore tre udhængsskabe ved kirkeporten ind til en af de tre kirker.
Og du må ikke tøve med at bruge mig, din sognepræst,
hvad enten du har ondt i livet og har brug for en samtale, har teologiske og etiske spørgsmål, eller du har
spørgsmål til det kirkelige liv i øvrigt.
Guds fred og alt godt.

Derudover har vi mange dåbsgudstjenester, en jagt
gudstjeneste, adventsgudstjeneste, høstgudstjeneste,
midnatsgudstjenester, meditationslørdage og ikke

Kristian Gylling
Tlf: 2673 2300
Mail: kristian.gylling@post.tele.dk

Konfirmanddåb Anne og Oliver 2014.

Fiskeklubben »Stimen«
Fiskeklubben »Stimen« har klublokaler i kælderen
under biblioteket, hvor vi har klubaften hver tirsdag
fra 1. september til 30. april, kl. 19.00-22.00.
Vores klubaftener går med at lave spinnere, binde
fluer, lave fangstnet samt knive og skeder.
Og så selvfølgelig diverse beretninger om hvor store
fisk vi har fanget.
Vi er ca. 50 medlemmer, der dyrker et meget bredt
fiskeri: å, sø, hav og kyst.
Vi har i de senere år været på flere ture til Grønland,
Færøerne, Norge og vores hjemlige åer som Karup,
Skjern og Vidåen.
Flere weekendture er det også blevet til.
Klik ind på vores hjemmeside www.stimen.dk og
se det omfattende program.

Ågerup Bibliotek
Biblioteket ligger centralt i Ågerup.
Her kan du låne både bøger, spil,
film og musik, og du kan deltage i
it-undervisning eller arrangementer
f.eks bogcafé, workshops og foredrag, konkurrencer og børneteater.
Der er løbende udstillinger, så har
du lyst til at stå for en aktivitet,
lave en udstilling eller andet er du altid velkommen til at
kontakte biblioteket. På Ågerup Bibliotek er der lokaler, som gratis kan lånes af foreninger, institutioner og
grupper af borgere. Har du brug for et mødelokale, så
kontakt biblioteket og hør mere.
Ågerup Bibliotek er et delvist selvbetjent bibliotek, det
betyder at biblioteket har åbent hver dag.
På www.roskildebib.dk kan du læse mere om Ågerup
Bibliotek.

