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Fra borgermødet om Ring-5
I Sengeløsehallen 7. april, kl. 14 arrangeret af Kommunalforeningen i Sengeløse

Læs i avisen om
Årsmøde i Brugsen

Udflugt til Gavnø

Kroket
Foto: John Andersen
Mødet blev omtalt i sidste
nr. af Sengeløse Nyt og annonceret i Sengeløse Facebookgruppe og en stor plakat
foran Brugsen de sidste par
uger. Derfor var det glædeligt, at ca. 200 mennesker
var mødt frem, og for nogen
måske også sørgeligt, at kun
så relativt få var mødt frem
for at høre om noget så afgørende for byens fremtid, som
en motorvej så tæt på unægteligt er. Mødet foregik roligt uden særlig voldsom
debat. De to oplægsholdere,
Kirsten Nymann fra foreningen ”Nej til Ring5 syd” og
folketingspolitiker Merete
Scheelsbeck fra de konservative, holdt to gode indlæg,
som belyste hver deres hold-

ninger, set fra henholdsvis
en tilhængers og en modstanders synsvinkel. I sagens
natur var de efterfølgende
indlæg og spørgsmål mest til
støtte for nej-siden, og der
var stor interesse for at høre
om alternative muligheder
for den nuværende linjeføring. Vi vil på dette sted
opfordre vore læsere til at
give deres besyv med i form
af læserbreve til bladet. Begynd evt. med at læse Hugo
Hammels og Per Hammels
indlæg inde i bladet. En anden mulighed for at få mere
information om dette vigtige
emne er at møde op til det
kommende borgermøde:
Mandag den 29. april 2019
kl. 19-21 på rådhuset, Bygaden 2, 2630 Taastrup.

På mødet vil repræsentanter
for byrådet præsentere baggrunden for ønskerne til en
Ring 5 Syd. Herefter vil
Vejdirektoratet
orientere
nærmere om den kommende
forundersøgelse og de konkrete aspekter af en Ring 5
Syd - herunder støj- og miljøkrav. Der bliver naturligvis
også mulighed for at stille
spørgsmål.
Borgermødet henvender sig
primært til borgere i HøjeTaastrup Kommune. For at
kunne planlægge med hensyn til plads og det praktiske
skal man tilmelde sig borgermødet på email: kommunikation@htk.dk og oplys
navn, adresse og antal deltagere.

Kritisk tænkning i
Skolen

Affalds-indsamling
Og meget mere

Næste nummer
udkommer
16.–18. maj

Deadline:
Gymnastik-opvisning
i Hallen

Bedre busforbindelser

Koncert med
Trio Gioia

7. maj 2019

Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand:

Gitte Malling Buur,

6170 6818

Hovedkasserer:

Jeanette Truller Wolstrup

3030 5150

Amatørscene:

Mille Miertz,

2536.6567

Fodbold:

Jacob Harris,

2296 8999

Idræt

Formand Helle Breinholt

3141 6379

Senioridræt

Hilde Hjort Nielsen
Birgit Sonne

4030 5952
2427 7919

Volleyball:

Martin Nedergaard.Møller

4093 5377

Festudvalg:

John Jørgensen,

5122 1217

Cafeteria:

Uffe Wolstrup,

4052 7091

Næstformand:

:

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736

SGIF Klublokale

Spangåvej 10, Sengeløse Skole (gl. tandklinik)
Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif

Sengeløse Pensionistforening vil gerne ønske en
god sommer og på gensyn til bankospil den 10
september kl. 19.00
3 værelser udlejes imellem Hedehusene og Sengeløse.
Egen indgang. Toilet/bad/køkken med udgang til have.
Henvendelse på paulkehler012@gmail.com
Mobil 31 47 50 70

Nyt fra Sengeløse Vandværk Amba
Generalforsamling afholdes mandag d. 29. april kl. 19.30
på Sengeløse Kro
Dagsorden iflg. vedtægterne. Du kan se dagsordenen og læse
mere om generalforsamlingen og vandværket på hjemmesiden www.sengeloese.dk under vandværker - Sengeløse
Vandværk Amba.
Du kan tilmelde dig SMS service fra Sengeløse Vandværk, så
du bl.a. modtager SMS besked om vandafbrydelser. Det koster ikke noget for dig. Sådan tilmelder du dig: SMS “JIT
SENGEVAND TILMELD” til 1272.

Jan Boholdt
Vintoften 42
2630 Taastrup

26215095
Sengeløse Nyt

Vintoften 34, Sengeløse, 2630 Taastrup
Tlf.: 40 19 52 87
Email: avisen@sengeloese.dk
Redaktion og bladudvalg:
Ole Holm (ansv.), tlf.: 40 19 52 87
Kurt Søborg, tlf.: 21 48 50 97
Gert Lauridsen tlf.: 30 12 46 46
Merry Lisbeth Rasmussen tlf.: 43 99 50 24
Oplag: 1300. Husstandsomdeles i Sengeløse sogn,
den gamle Sengeløse kommune
Der er deadline 7. maj 2019
Avisen udkommer 16. - 18. maj 2019
Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk

Sengeløse Kommunalforening af 1921

Den 7/4 blev der afholdt det
længe ventede møde om
Ring 5 Syd i Sengeløsehallen.
Vejret var fantastisk, og
mange havde nok valgt at
blive hjemme og nyde den
fantastiske natur omkring
Sengeløse på en dejlig forårsdag. Måske skulle flere
have valgt at komme og
høre, hvad der egentlig er på
vej til at ske med vores dejlige natur.
Formålet med mødet var at
give Sengeløseborgere mulighed for at høre noget om
pro et contra.
Sengeløse Kommunalforening havde inviteret samtli-

ge Byrådets medlemmer
samt flere Folketingspolitikere. Meget få politikere
havde taget imod invitationen, hvilket nok skal tages
som udtryk for, at dette er
en rigtig svær sag at forsvare, når så mange vil blive
negativt berørt. Men det er
dårlig stil at blive væk.!
Fremmødte politikere var
Merete Scheelsbeck (C),
Folketingsmedlem og medlem af HTK Byråd. Hugo
Hammel (A) Emil Viskum
(Ø) samt Kirsten Nymann
fra Nej til Ring 5 Syd gruppen.
Merete Scheelsbeck besvarede og kæmpede sig igennem et forsvar for gennemførelsen af Ring 5 Syd, som
jo altså går lige bag om Sengeløse mod vest. Ikke en
populær beslutning for alle
Sengeløseborgere. Der var
stor spørgelyst.
I Sengeløse har vi det dilemma, at vi har 4.400 gennemkørende biler på hverdage. Er det så et godt bytte
med 43.000 biler på en motorvej lige bag byen.

Sengeløse Kommunalforening havde fået lov til at
stille første spørgsmål. Vi
spurgte, hvis Ring 5 syd
ikke bliver til noget, om hun
så ville forsøge at få statslige midler fra trafikforliget
til en mere spiselig kommunal omfartsvej, som man har
set i f.eks. Mariager. Det fik
vi ikke noget rigtigt svar på.
Det er Ring 5 Syd enten
eller.
Efter pausen gennemgik
Kirsten Nymann alle de
argumenter, der er fremført
for gennemførelsen af Ring
5 Syd, og argumenterne
imod. En stor aha oplevelse
for de fleste. Mange er nu
nok klædt bedre på til at
stille sig selv kritiske
spørgsmål, inden de sætter
kryds ved det kommende
Folketingsvalg.

Journalist ved TV2 LORRY
Peter Blæsild styrede slagets
gang, så alt forløb i god ro
og orden.
På motorveje træder man på
speederen, Sengeløse Kommunalforening har trådt lidt
på bremsen, så der bliver
mulighed for at komme tilbage til tegnebordet og
fremkomme med en mere
gennemtænkt løsning.
Det sidste ord er ikke sagt
i denne sag.
Per Hammel
Formand
Sengeløse Kommunalforening

Tlf. 20 95 43 29

Anne-Kristine Holm &
Jesper Holm
arkitekt, bygningskonstruktør, valuar

Ring 5 igen-igen
Nu er debatten omkring
Ring 5 blusset op igen, og
denne gang mere konkret
end tidligere. Der bliver foreslået, at den sydlige del,
fra Frederikssundsmotorvejen vest for Ledøje og til
Køge, anlægges inden for en
overskuelig årrække.
Det er bestemt ikke første
gang, at Ring-5 er til debat,
men denne gang er der fastsat et anlægsbudget på 6,5
milliarder kr., samt anvist et
sted, Christiansborg vil finde
pengene, så nu er det desværre mere konkret end tidligere.
Der er ingen tvivl om, at
hvis Ring-5 skal føres tæt
forbi Sengeløse, vil det få
uhyggelige støjkonsekvenser
i hele området, for denne
gang er der ikke tale om en
motortrafikvej, men en 4sporet motorvej.
Hvorfor så nu igen?
Man er nødt til at kigge i
historiebøgerne for at se,
hvorfor der oprindeligt blev

besluttet at reservere et areal
til anlæg af Ring-5 motorvejen.
Det er helt tilbage i 1973, at
beslutningen om arealreservationen blev truffet. Dengang gik bekymringerne
ikke på støj- og miljøbelastninger. Den største bekymring på det tidspunkt var,
hvorvidt man havde rigeligt
og billigt brændstof til rådighed.
Det var samtidig med Danmarks første oliekrise, dengang hvor der blev indført
80 kilometers hastighedsbegrænsning, også på motorveje, og der var bilfrie søndage.
På det tidspunkt var man
overbevist om, at den overvejende del af trafik til og
fra Sverige ville blive ved
Helsingør, enten med færge,
tunnel eller broforbindelse.
Af samme grund er der også
plads til en jernbaneforbindelse i transportkorridoren.
Så det ville jo give god mening at føre al trafikken uden
om Storkøbenhavn.

Men sådan gik det jo ikke!
Den faste forbindelse til og
fra Sverige kom til at ligge
mellem Kastrup og Malmø,
så derfor har Ring-5 ikke
samme relevans i dag.
Det kunne formentlig stadig
give samfundsværdi, hvis
man anlagde hele Ring-5,
men det er jo ikke det, man
vil. Man vil kun anlægge et
amputeret stykke, som slet
ikke giver den samfundsværdi, der kan retfærdiggøre de
støj - og miljøgener, der vil
påføres mennesker og natur,
langs den strækning, hvor
den sydlige del af Ring-5 vil
gennemskære landskabet.
Med den nuværende planlagte linjeføring vil det i HøjeTaastrup kommune komme
til at gå hårdt ud over Sengeløse, Kraghave kvarteret,
Nærheden, samt Baldersbrønde, Reerslev og Stærkende. Når jeg skriver den
nuværende placering, som er
hvor Forbindelsesvejen og
Sydvej i dag føres under
Roskildevej, så er det fordi
den oprindeligt var planlagt
til at gå tættere på Baldersbrønde, hvilket den anlagte
bro fra Baldersbuen over
Roskildevej vidner om.
Oprindeligt havde den sit
eget navn, Galleager Alle’,
men den løsning er heldigvis
for beboerne derude, taget af
bordet for længst, og vejnavnet er ændret.
Nu drejer det sig så om at få
selve Ring 5 Syd aflyst, så

kommunens borgere ikke
bliver yderligere støjplaget!
Der er heldigvis endnu intet
afgjort, og det er vigtigt at
fastslå, at der er en række
andre ting i spil på samme
tid.
Det kan blandt andet være et
mere vestligt alternativ, en
motorvej fra Roskilde til
Ringsted kombineret med en
udvidelse af Holbækmotorvejen mellem Roskilde og
Ring-4 eller noget helt fjerde.
Status her og nu
Status er, at der er bevilget
penge til en forundersøgelse
af den sydlige del af Ring 5.
Det skete med byrådsbeslutningen i Høje-Taastrup i
efteråret 2017, hvor et enigt
byråd i fællesskab med Regionen og med byråd i Vallensbæk, Ishøj, Køge og
Ballerup besluttede at bidrage økonomisk til en forundersøgelse af Ring 5 syd.
Vores tilsagn til sagen er
begrundet i, at beslutninger
skal tages på oplyst grundlag, og der vil kunne skaffes
den fornødne viden via en
forundersøgelse. Ring 5 planerne er for øvrigt taget ud
af en udviklingsstrategiplan,
som omhandler alle transportformer og som vi stemte
for i 2016.
Vi er bestemt ikke for en
Ring-5 Syd-løsning, men vi
er for, at få mindsket trængselsproblemerne
omkring
Høje-Taastrup og resten af
regionen.

Vi så gerne, at der blev kigget på alternative løsninger
Transporten i hovedstaden er
vigtig for den samlede udvikling af området mange år
frem i tiden, så derfor er det
vigtigt, at et økonomisk udspil i en kaliber som dette
bliver grundigt gennemarbejdet.
Man vil næppe kunne argumentere imod, at Ring 5korridoren kan give en samfundsøkonomisk
gevinst,
hvis den anlægges i sin fulde
længde, men den vil samtidig
også betyde en væsentlig støj
- og miljømæssig udfordring,
som skal indgå i den samlede
vurdering af vigtighed i forhold til prioritering.
En investering til så mange
milliarder burde fokusere på
andet end blot bilismen i et
område som hovedstaden.
Afhjælpe trængselsproblemer
Samfundsøkonomisk vil en
økonomisk investering i fore-

slået omfang kunne afhjælpe
trængselsproblemer
mere
miljøvenligt. Massive investeringer i bedre kollektiv
transport ville kunne flytte
noget af trafikken fra biler til
bus og tog.
Vi har brug for bæredygtige
og fremtidssikrede transportløsninger, der også tager hensyn til miljø og klima.
Investeringerne i den kollektive trafik, suppleret med
BRT-anlæg (Bus Rapid Transit i særlige busbaner), motorvejsbusser og såkaldte
”park and ride” anlæg, hvor
man kan stille bilen og tage
kollektiv trafik eller cyklen
resten af vejen, vil i stort
omfang kunne afhjælpe
trængselsproblemer i myldretiderne.
Supercykelstier
indtænkes.

bør

også

Myldretiderne er som udgangspunkt det eneste tidsrum, hvor trafikken ikke kan
afvikles hurtigt og effektivt
med det nuværende vejnet,
dog vil Hillerød og Frederikssunds
forlængelserne,
samt Ring 4-udvidelser, give
mulighed for smidigere afvikling, også uden for myldretiderne.
Kommunale tiltag
Udover de foreslåede løsninger kan andre tiltag også afhjælpe trængselsproblemerne, men det er mere politiske
og logistikmæssige overvejelser, hvor beslutningerne
skal tages eksternt i kommunerne.
Det kunne være gennem differentierede mødetider, hjulpet på vej af udvide åbningstider i børneinstitutioner etc.,
som kunne give mulighed for
udjævning af myldretider.
Endvidere kunne anden infrastrukturplanlægning give ændrede trafikstrømme. Fx hvor
erhvervsudvikling, uddannelsesinstitutioner, mv., planlægges placeret, men det er
en for stor mundfuld at tage
hul på i dette indlæg.
For socialdemokratiet vil vi
gerne slå følgende fast:
· Vi er tilhængere af, at der
skal gøres noget ved den
stadigt stigende trafik. Det

Farmor fortæller godnathistorie
om at passe på i trafikken.
Nu med gys !!
For mange, mange år siden kom jeg kørende ad vores omfartsvej på vej til arbejde.
Et stykke foran mig kørte den gule bus 113, (det gør den
ikke mere!)
Jeg kørte de 80 km i timen, som man må.
Bussen viste af til busstoppestedet, der var næsten ud for
afkørsel øst til Sengeløse!
Pludselig får jeg "et syn"! Jeg ser en lille lyshåret dreng på
en 3-4 år, der kommer ud på vejen, idet han går rundt om
bussens snude! Øjeblikkelig sænkede jeg farten!
Og så kommer han virkelig! Lille og lyshåret.
Jeg træder hårdt på bremsen, og når at stoppe i tide! Bussen
kører videre, og så står der 2 unge piger i vejkanten!
Jeg var så chokeret, at jeg kørte ind til siden - og holdt stille. Mine knæ var som blævrende grød!
Jeg skældte pigerne ud - det viste sig, at de var storesøstre
til den lille dreng - og jeg sagde til dem, at de aldrig måtte
lade den lille gå først ud af en bus!
Endelig havde jeg fået luft nok og kunne køre videre!
Men husk det, min lille ven - pas på dig selv i trafikken! Og til de store børn: Husk at hjælpe de mindre
Sov nu godt min lille ven - og drøm om, at du cykler på en
god cykelsti - og selvfølgelig har du cykelhjælmen på.

Godnat og sov godt, hilsen farmor.

handler om flere og bedre
investeringer i kollektiv
transport, og det handler om
at der skal ske aflastning af
de nuværende motorveje,
bl.a. med vendbare vognbaner i myldretiderne.
· Vi vil benytte alle muligheder for at få Folketinget til at
nedprioritere Ring-5 til fordel
for andre transportløsninger.
· Der skal undersøges alternative muligheder herunder
Ring-6, motorvej RoskildeRingsted, færdiggørelse/udvidelse af Ring-4, mv.
· Ring-5 bør kun anlægges,
hvis det er hele vejen op til
Nivå, så den giver maksimalt
udbytte

· En evt. linjeføring skal
ligge, så den kommer længst
væk fra vores landsbyer.
· Der skal ses på muligheder
for hel eller delvis nedgravning af motorvejen på dele af
strækningen.
· Der skal bruges alle nødvendige midler på at foretage
støjreducering og dermed
mindske gener fra motorvejen
Ps. Denne kommentar til ring
-5 planerne er skrevet inden
borgermødet i Sengeløse
Hugo Hammel,
Byrådsmedlem (A)

Tennissæsonen starter den 1. maj
Har du lyst til at spille tennis, så
Kan du tilmelde dig på vor nye
hjemmeside fra den 20 april
www.sengelosebtk.dk
Her kan du også betale kontingent med
Dankort.
Kontingentet for sæsonen
1. maj til oktober 2019 er uændret:
Voksne
Kr. 300.00
Ungdom under 18 år
Kr. 100.00
Vi arrangerer også træning for børn og voksne
i år.
I kan læses mere herom på hjemmesiden i
begyndelsen af maj.
Sengeløse Badminton og Tennis Klub.
S.B.T.K.

RØDE KORS BUTIK
Taastrup Hovedgade 129-131
Ring for afhentning af
møbler og nips.
Tlf. 2042 4637

Bedre busforbindelser i Sengeløse
Så kom foråret, og med det
også den nye bus sommerkøreplan, som træder i kraft
her den 14. april for alle
vores busruter.
Vi i byrådet besluttede sidste
år at omlægge busdriften i
kommunen. Formålet var at
få flere til at benytte busserne og gøre det nemmere at
komme til og fra vores knudepunkter blandt andet Høje
-Taastrup station.
For Sengeløse og omegn
sker der også nogle positive
forbedringer. Som noget nyt,
kommer der en helt ny busrute linje 114. Bussen kører i
myldretiden direkte til og fra

Sengeløse Midt, via Bondehøjvej og direkte til HøjeTaastrup station, hvilket vil
gøre rejsetiden meget hurtigere end i dag.
Der sker også en ændring af
bus 116, som fremover kommer til at hedde bus 116 den
ene vej og bus 115 den anden vej. Ruten vil også blive
ændret, så den ikke længere
kører til via City2 men ad
Gadehavegårdsvej til HøjeTaastrup Station, hvilket
også vil forkorte rejsetiden.
Derudover kører den ikke
længere via Marbjerg eller
Reerslev, men direkte til og
fra Hedehusene Station

Med etableringen af buslinje
114 vil linje 115/116 ikke
længere kører med ½ timesdrift i myldretiden. Til gengæld vil den køre efter et
fast minuttal, så man altid
ved, hvornår bussen kører.

Jeg håber at Sengeløseborgerne vil tage godt imod den
nye bus 114 og busomlægningen af 115/116. Køreplanerne kan ses på movia.dk
Henrik Torning
Konservativ Byrådsmedlem

Årsmøde 2019 i
Sengeløse Dagli’Brugs
Hvor ligger den største sten i Kattegat??
(Svaret kommer nederst).
Af Lis Aagaard

Det var formiddag, og det
var højvande.
Fiskerne i den lille havn var
færdige med arbejdet, så nu
skulle de have sig en velfortjent bajer.
De var en gruppe på ti, der
havde slået sig ned på skuden Morgenstjernen
Præsten kom roende i sin
lille jolle, og de gemytlige
fiskere inviterede ham på en
bajer!
Og det kunne han jo ikke
sige nej til.
Nu forslår en kasse øl jo
ikke meget til elleve voksne
mandfolk, så den ene fisker
tager den tomme kasse på
skulderen, stiger ned på
vandet, løber hen over vandet - og ind til købmanden.
Snart er han tilbage med en
ny kasse øl!
Præsten sidder og undrer
sig!
Den kasse får osse ben at gå

på, og en anden fisker synes, at det er hans tur nu!
Det samme udspiller sig:
Kassen på skulderen, hen
over vandet og ind til købmanden - og tilbage igen!
Præstens øjne er store og
undrende!
Se, den kasse får også hurtigt en ende, og præsten
synes, at nu er det hans tur!
Han har siddet og funderet
nogenlunde sådan: Jesus
kunne gå på vandet, fiskerne kan åbenbart osse, så må
jeg osse ku’ - og så forsvinder præsten ud over rælingen og går til bunds med en
gurglende lyd!
Den ene fisker klør sig i
panden og siger til de andre:
"Det er da mærkeligt! Sådan en belæst mand som
præsten - og så ved han ikke
engang hvor bundpælene
står!"
Svar: på bunden

Afholdt i sognegården den 26. marts, med ca. 50 fremmødte medlemmer af Coop.
Af Gert Lauridsen

Traditionen tro var der stort
fremmøde af medlemmer til
årsmødet i den lokale Dagli’Brugs. Det plejer at være
hyggeligt, der synges og vises
en lille film, og efter bestyrelsens og bestyrerens beretning
er brugsen vært med kaffe og
smørrebrødsbuffet, hvor der
er lejlighed til at smage det
bedste brød og pålæg, som
butikken formår.
Per Vadstrup, i daglig tale
bare Per, fortalte, at butikken
kører fint. Det tab, man led i
forbindelse med branden, er
for længst tjent ind igen, og
butikken kører nu med et
tilfredsstillende
overskud.
Kundernes tilbagemeldinger
tyder også på, at der er stor
tilfredshed med den nuværende indretning af butikken.
Trods alt var branden godt for
noget.
Coop arbejder pt. på et mere
ansvarligt salg af tobak. Der
er forslag om at forsøge med
afdækning af hylderne med
cigaretter. Kunderne skal
direkte spørge efter det. Problemet er, at det gerne skulle
være en ordning for hele landet og ikke ensidigt Coop, da
anden handel følger cigaretsalget.
Coops app til mobiltelefoner
er i større grad blevet en faktor for medlemmerne. Den
kan bruges både til betaling,
indkøbsseddel og til kvitteringer. Det er især en fordel ved
køb af større forbrugsgoder,

hvor kvitteringen gælder som
garantibevis. Desuden kan
medlemmerne finde særtilbud, der skifter fra uge til
uge.
I spørgerunden blev der
spurgt, om bestyrelsen troede,
at butikken ville overleve,
hvis ring-5 blev en realitet.
Hertil svarede Per, at han
mente, byen var stor nok til at
have sin egen fødevarebutik.
Omkørselstrafik eller ej, så
var byen stor nok til at danne
baggrund for egen dagligvarebutik, det var han ikke i
tvivl om.
Et spørgsmål handlede om
sponsering af sporten i byen
via OK benzin. ”Det er ikke
rigtigt kommet i gang her i
byen”, lød svaret, men Per vil
nu tage kontakt med SGIF og
spejderne snarest muligt for
at få en aftale i stand.
Herefter var der valg til butiksbestyrelsen, idet et medlem ønskede at udtræde. I
stedet blev Gert Larsen valgt.
Han har tidligere arbejdet i
brugsen i Sengeløse, og er nu
gået på pension. Det må være
lige som at komme hjem
igen.
Aftenen sluttede med, at alle
medlemmer fik en pose med
vin, chokolade, kaffe og
friskbagt rugbrød med hjem,
så alt i alt var vi deltagere
denne aften godt tilfreds med
at være med at være medlemmer af Dagli’Brugsen Sengeløse.

Thailand til Sengeløse

Der er langt fra de smukke thailandske strande
til vores hyggelige gadekær. Men de seneste uger
har vi alligevel haft muligheden for bare lidt af
den asiatiske stemning i landsbyen.
En smagsprøve, kan man kalde det.
For Salon D har arrangeret, at 'Arhaan Thai
Foodtruck' en dag hver uge tager plads foran byens salon og spreder hygge og stemning. Tidligt
på eftermiddagen og helt frem til klokken 20
spreder duften sig fra vognen, mens de hårdt
kæmpende kokke kæmper for at blive klar til at
mætte byens borgere. Vi er nemlig sultne, meget
sultne. Så der kan være lidt ventetid, når alt laves
fra bunden på meget lidt plads med få blus. De
glade ejere har haft deres bedste dage målt på
omsætning nogensinde herude. De har aldrig forberedt så meget mad før eller haft så travlt, så de
er naturligt nok lykkelige.
Det samme er de mange kunder, som står i kø for
autentisk, frisk og lækker mad. Man kan følge,
hvornår bilen kommer, på salonens, bilens og
Sengeløses sider på Facebook.
/Henrik Schou

Loppemarked 2019
Lørdag den 31. august er der loppemarked i
Sengeløse.

Som sædvanligt foregår det
på festpladsen ved Sengeløse Idrætsanlæg.
Du kan allerede nu donere
effekter til loppemarkedet.
Igen i år er der opstillet en
container på festpladsen, og
ved at ringe til John Jørgensen på telefon 51 22 12 17,

kan du komme af med de
ting, der er for gode til at
blive smidt ud.
Ellers venter du bare til indsamlingsdagen i august.
John Jørgensen

Formand: Miriam Hansen, tlf. 25 17 77 18, email: miriam@opia.dk
Træningstider: mandag kl. 9.15-11.30, torsdag kl. 9.15-11.30
Alle interesserede er velkommen. Mød gerne op til træning og
vær med et par uger, før du beslutter dig.
Al begyndelse er svær, men man skal ikke kunne så meget, før
man med lidt hjælp kan spille med os andre.
I starten kan du låne en kølle af klubben.
Er der flere nybegyndere samtidig, kan vi desuden
arrangere, at I spiller samlet i starten med en instruktør.
Så er der mere tid til at øve slagteknik, forklare regler, osv.

”Krocket er halvt billard, halvt golf og helt sjovt,” var der én, der sagde.
Det må ikke forveksles med havekrocket, selv om reglerne ligner. Vi spiller med noget kraftigere grej,
og banen på 20 x 30 m markeres med snor. Desuden spilles der altid med fire kugler i par (sort-blå mod
rød-gul). Køllen betjenes med én hånd.
Man spiller oftest parvis med skiftende makker eller som enkeltspillere med to kugler hver. Spillet drejer sig om at komme gennem banen og derefter at krockere (ramme) hinandens kugler, før et af holdene kan afslutte med at ramme slutpinden. Under spillet opstår naturligvis en række spændende og sjove
situationer, der giver stof til megen snak under den efterfølgende kaffemik.
Reglerne læres nemmest, mens man spiller, men du kan også læse dem på www.dgi.dk/krocket. S
Sengeløse Krocket er tilmeldt DGI-krocket, og vi spiller turneringer og deltager i stævner. På den måde
møder vi ligesindede fra andre klubber. Herigennem kan vi for øvrigt også deltage i landsdelsmesterskaber, og hvis man går videre, er der mulighed for at spille om danmarksmesterskaber både for begyndere og mere øvede.
Det er naturligvis helt frivilligt, hvor meget man vil deltage i stævner og turneringer. Nogle medlemmer foretrækker fx kun at spille de to faste træningsdage, og det er helt i orden.

Forny havemiljøet

med belægningssten og fliser fra

Frandsens Cementstøberi ApS
Håndværkerbakken 1-3, Sengeløse
hjemmeside: www.frandsencement.dk
mail: info@frandsencement.dk * tlf.: 60 66 56 36

Vi giver 10% i Sengeløse-rabat

Sengeløse Hallens

CAFETERIA
- altid klar med

Fast Food og forfriskninger
- før kampen - under kampen - efter kampen og når du bare kommer forbi
Fadøls-Bar udlejes til arrangementer i Fritidshuset
Hallens Cafeteria drives af frivillige

Brug Hallens Cafeteria
- så støtter du
Sporten i Sengeløse
Hallens Cafeteria har
åbent på hverdage fra
kl. 16.00 til kl. ca. 22.00
Herudover tilpasses åbningstiderne efter aktiviteter i Hallen

Danmarks juice-mester Mads Bo
Torsdag den 23. maj, kl. 19.00 i
Taastrup Kulturcenter, pris kr. 100,00

Oplev Danmarks juicemester og bliv inspireret til handling og selvantændelse, når han i
sit populære foredrag
skærer ind til benet af
den sunde livsstil.

Fastelavn på Sengeløse plejecenter
Vi havde med stor glæde besøg af børnehaven troldehuset
som kom flotte og udklædte til fastelavn.
Børnene kæmpede en brag kamp med at slå tønden ned. Heldigvis lykkes det til sidst at få fat i godterne i tønden. De
sang også nogle fastelavnssange, som de ældre nynnede med
på.
De skønne børn sad blandt de ældre beboere og besøgende
og snakkede og hyggede bagefter.
Det er en stor glæde, når de små størrelser kommer og besøger Sengeløse plejecenter.

Affaldsindsamling i Sengeløse

Mads Bo gør sundhed
super simpelt, og med åbenhed og humor gennemgår han
grundelementerne for et overlegent energioverskud. Det
er let og ukompliceret, og der må gerne grines.
På foredraget lærer du at lave mirakler på blenderen med
de lækreste smoothies, supper og isdesserter og de bedste
vitaminbomber fra juicemaskinen, som gavner og styrker
din krop. Du kommer til at se, mærke og smage de flydende mirakler og få inspiration til et sundere, saftigere
og mere energifyldt liv!
Foredraget er arrangeret i samarbejde med Voksenundervisningens Samråd i Høje Taastrup Kommune.

Tilmelding skal ske til FOF eller AOF:
FOF, tlf. 4399 9011 www.fof-taastrup.dk
AOF, tlf. 43713671 www.vestegnen.aof.dk

Det var dejligt, at så mange var med til at samle affald den
31. marts.
Vi har især samlet dåser, slikpapir, madpakkeaffald, cigaretpakker og skodder, plastik-krus/glas, hundehøm-høm-poser
med indhold, og så var der lige en bunke, som nogen havde
efterladt på Kohøjvej.
Vi blev færdige, det var en lidt for stor opgave, men her er
blevet lidt pænere.
En stor tak til alle.

3. B har øvet sig i problemløsning og kritisk tænkning!
Eleverne er for tiden meget optaget af de mange problemer i verden.
Interessen kom helt pludseligt fra forskellige elever, da vi
havde lektiecafé en fredag eftermiddag. Derfor besluttede vi
lærere, at vi ville gøre det til en undervisningssekvens.
Til at starte med skulle
eleverne i bordgrupper
snakke om de problemer,
som verden har. Børnene
kom frem til problemer så
som naturforurening, olieforurening, rygning, krig,
plastic i naturen, samt
fældning af træer. Selvom
eleverne i 3.B kun er omkring 9-10 år gamle, var
øvelsen alligevel relevant
for dem.
En pige fra klassen forklarer selv, hvorfor hun er interesseret
i verden og dens problemer:
”Fordi det jo også er noget, der påvirker mig, og så vil
jeg også godt vise, at jeg altså også godt kan finde ud af at
lave sådan noget, også selvom jeg kun er 10 år. Det kunne
være sjovt at prøve at se andres løsninger på det problem,
vi havde fået”.
En af drengene i klassen forklarede også sin interesse for
emnet:
”Fordi jeg godt kan lide at
tale om ting, som foregår
ude i den rigtige verden og
ikke kun, hvad der foregik
i weekenden”.
Dernæst skulle bordgrupperne vælge sig ind på ét problem og bagefter lave en
arbejdsopgave ud fra strukturen P.Å.V.L. Forkortelsen
står for Problem, Årsag,
Virkning
og
Løsning.
Ved at arbejde ud fra denne forkortelse, blev eleverne ikke
kun bevidste om problemet overordnet set, men også om
hvad problemet kom af, hvilke konsekvenser problemet fik,
samt hvordan man kunne løse eller mindske problemet.
Til sidst skulle eleverne præsentere deres arbejde med problemet for hinanden ved hjælp af Keynote-præsentationsprogrammet.

Om øvelsen siger eleverne
selv:
”Det var sjovt og spændende, fordi der er rigtig
mange problemer. Og så
at man skal prøve at løse
dem og finde løsninger og
årsag og virkning. Det
var lidt svært at finde en
løsning, fordi man skulle
finde et problem inde i et
problem, og så skulle
man finde en løsning på
alle problemerne” og: ”Det er meget sjovt, og jeg synes
det er en ny måde at lære på og en sjovere måde. Jeg kan
godt lide at se på, hvad der er ude i verden og ikke kun i
vores eget land, og så kan man også prøve at finde en løsning på det, og så håber man bare, at det kommer til at
ske.”
Særligt en gruppe piger, der havde om plastic var meget chokeret over, hvilke konsekvenser plastic har for havdyr og
deres mulighed for overlevelse. Da de blev spurgt, hvordan
de havde det med problemet, sagde to af pigerne:
”Dårligt, for dyrene bliver kvalt, og det er selvfølgelig
synd for dem. Og vi skal begynde at hjælpe dem. Der er
ikke mange, der tænker på det.” og: ”Det er forfærdeligt,
at folk tænker, at det ikke gør noget, at der kommer en
lille bitte smule plastic i havet. For det gør det – også selv
om det er lidt, så gør det faktisk, at nogle havdyr ikke kan
få et ordentligt liv”.
Øvelsen har altså haft
til formål, ikke kun at
gøre eleverne til kritiske tænkere, men
også løsningsorienteret – for er der én
ting, som eleverne i
3.B ikke er i tvivl
om, så er det, at de
også har en indflydelse på verdens fremtid
og endnu vigtigere:
en stemme til at gøre
en forskel.
Hilsen Patrick, Ikram
og 3. B.

Klinik for fodterapi
Åbent mandage og fredage

Trine Pehrson

Statsautoriseret fodterapeut
Hultoften 7, Sengeløse
2630 Tåstrup
Tlf. 70 21 11 99

Påskens fortælling

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke
13. april kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste
Palmesøndag
14. april kl. 11.00
Familiegudstjeneste med kirkespil
Merry Lisbeth Rasmussen
Skærtorsdag
18. april kl. 17.00
Matthæusevangeliet 26, 17-30
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebilen kører
Langfredag
19. april kl. 15.00
Musikgudstjeneste
med mezzosopran, violin og cello
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebilen kører
Påskedag
21. april kl. 11.00
Festgudstjeneste med trompet
Markusevangeliet 16, 1-8
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebilen kører
Anden påskedag
22. april kl. 10.00
Bordgudstjeneste i sognegården
Lukasevangeliet 24, 13-35
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebilen kører
Første søndag efter påske
28. april kl. 11.30
Johannesevangeliet 20, 19-31
Charlotte Slot
2. søndag efter påske
5. maj kl. 10.00
Johannesevangeliet 10, 11-16
Merry Lisbeth Rasmussen
Efterfølgende menighedsmøde
med frokost i sognegården
Kirkebilen kører
3. søndag efter påske
12. maj kl. 10.00
Johannesevangeliet 16, 16-22
Merry Lisbeth Rasmussen
Bededag
17. maj kl. 10.00 & 12.00
Konfirmationer
Merry Lisbeth Rasmussen
Gudstjenester på Sengeløse
Plejehjem
Onsdag den 22. maj kl. 13.30
Kirkebilen bestilles på tlf. 43 99
50 24 senest dagen før.
Andre gudstjenester og aktiviteter

Nu kommer påsken, kirkens
store højtid, og rundt omkring i verden og her i Sengeløse mindes vi Kristi lidelse, død og opstandelse. Der
er meget i passionsfortællingen, vi mennesker kan identificere os med. Man kan træde ind i fortællingen, som
den man er og blive en del af
den. Det er en fortælling, der
handler om uforbeholden og
lidenskabelig kærlighed, om
smerte og død og til sidst
opstandelse, livets endelige
forløsning i glæde og samvær med Gud og alle de andre, der er gået i forvejen. I
fortællingen er der ingen
forbehold, ingen lunkenhed,
ingen kølig bagtanke eller
beregning, intet ”måske”,
kun et helhjertet JA fra Kristus til at elske mennesker
med en kærlighed der er
stærkere end døden. Med sin
hjerteglød og uforbeholdne
kærlighed åbner han en vej
for mennesker, der ender i
opstandelse, hvad det så end
er. Det ved vi jo ikke. Jo, vi
ved, at opstandelsen fra de
døde er til evigt liv i Paradis.
Men vi ved ikke, hvordan det
er. Men måske kan man forestille sig opstandelsen som
en smuk blomst, der folder
sig ud i al sin skønhed. Et
menneskes opstandelse er en
forløsning, hvor mennesket
folder sig ud og bliver alt det,
det kan blive, den bedste
udgave af sig selv i al sin
skønhed og godhed. Men før
livets forløsning i opstandelsen er fødsel og liv på godt
og ondt og til sidst død.
Ingen lever et liv uden at
møde lidelsen i en eller anden form. Forhåbentlig er der
heller ikke nogen, der lever
et liv uden at elske og derigennem kende kærligheden.
Påskens fortælling rummer
alle de følelser, et menneske
kender, og alle de afgørende
begivenheder der finder sted
i løbet af et menneskes levealder, hvad enten den er kort
eller lang. Derfor er det altid
berigende og meningsfuldt at
træde ind i fortællingen og
blive en del af den. Man ser
pludselig sig selv i en større
sammenhæng end hverdagens, og man ved at livet og
døden og til sidst opstandelsen er i Guds hånd, og så kan
det aldrig gå helt galt. Når

man er ked af det, så ved
man, at det bliver godt igen.
Når man oplever uvenskab
og fjendskab hos andre og
sig selv, så ved man, at det
ikke er meningen med livet –
det er kærligheden og venskabet. Når man føler sig
ensom og forkert, så ved man
sig favnet af Kristi mildhed.
Når man bliver syg og skal
dø, så ved man, at det ender
godt i opstandelsens forløsning, hvor man skal genvinde
ungdommens styrke og mere
til.
Hovedpersonen i påskens
fortælling er Kristus, som
tager del i menneskets smerte
og lidelse, idet han langfredag blev arresteret, tortureret
og korsfæstet. På billedet her
i artiklen, som er udført af
maleren Thaddeus Zielinsky,
ser man Kristus falde under
korsets byrde.
Kristus, den evige Gud, er sagt på en anden måde - ikke
så ophøjet og fin, at han ikke
vil træde ind i verden og lære
menneskets smerte at kende
ved selv at tage den på sig.
Kristus er en medlidende
Gud, en solidarisk Gud som
stiller sig ved menneskets

side, en Gud som er parat til
at ofre sig for menneskets
skyld på korset for på den
måde at overvinde den død,
vi alle skal dø, så den ikke
længere ejer os. Det er smukt
og livskraftigt, og man kan
som sagt træde ind i fortællingen, som det menneske
man er og blive en del af den
og udvikle troen og indlevelsen i Kristi skæbne og dermed også i menneskets.
Det kan man gøre ved at gå
til påskens gudstjenester og
der åbne sit hjerte for ordene
og musikken. Det er et godt
sted at begynde.
Kom derfor gerne i kirke og
bliv en del af gudstjenestens
fællesskab. Glædelig påske!
Merry Lisbeth Rasmussen

RØDE KORS BUTIK
Taastrup Hovedgade 129-131
Ring for afhentning af
møbler og nips.
Tlf. 2042 4637

Kirkelig vejviser

Koncert med Trio GIÒIA

Sognepræst
Merry Lisbeth Rasmussen
Sengeløse Præstegård
Landsbygaden 70
Tlf. 43 99 50 24
E-mail: lras@km.dk

Lørdag den 11. maj kl. 15.00 i Sengeløse Kirke
Sengeløse Kirke inviterer
alle til en spændende og autentisk oplevelse, når Trio
GIÒIA vil komme og fylde
den skønne middelalderkirke
med smukke og fortryllende
toner fra Italiens og Frankrigs middelaldermusik.
GIÒIA spiller instrumentale
danse fra 1300-tallets Europa, fortrinsvis fra Italien og
Frankrig i egne arrangementer. Musikken er anderledes,
ikke dansemusik, som vi
kender den i dag - men medrivende i sine rytmiske, iørefaldende melodier – som
enten frembringer glæde
eller finder det melankolske
frem.
For GIÒIA har musikken
været anledning til mødet
mellem den klassiske og den
rytmiske verden, hvor de
skarpe grænser i disse forskellige musikgenrer bliver
opblødt gennem improvisation og nytænkning, dog hvor
respekten for kilderne bliver

Træffetid: I dagtimerne
Undtagen mandag
Ellers efter aftale
Gravstedsvedligeholdelse
Graver Anders Kjelgaard
Træffes kirkekontoret
Landsbygaden 68
Tlf.: 21 71 84 07
graver@sengeloesekirke.dk
bibeholdt. Trioen har de senere år erfaret, at der ikke er
langt fra arrangementer til
egne kompositioner. Derfor
har gruppen også skabt en
lang række af egne værker i
deres kendetegnende stil.
GIÒIA består af tre musikere
på instrumenterne blokfløjte,
percussion, keltisk harpe og
portativ (bærbart orgel). Karina Agerbo (blokfløjte) og

Mie Korp Sloth (portativ/
harpe) er begge klassisk uddannede musikere, mens Tira
Skamby (percussion) har
udviklet sine færdigheder
bl.a. på Cuba, i Ghana og i
Brasilien hos førende eksperter.
Efter koncerten inviteres alle
til et traktement i sognegården. Der er gratis adgang til
koncerten.

Udflugt til Sct. Peders Klosterkirke i Næstved og
Gavnø Slot på Gavnø. Onsdag den 29. maj kl. 9.00.
En begivenhedsrig dag er i vente,
når vi sammen går på opdagelse i
den fortid, der omgiver Sct. Peders
Klosterkirke og Gavnø Slot. Der er
afgang med bus kl. 9.00 fra
sognegården, Landsbygaden 68,
Sengeløse, 2630 Taastrup. Om
formiddagen skal vi se Sct. Peders
Klosterkirke i Næstved. Kirken,
der har en treskibet langhusbygning fra første halvdel af
1400-tallet, betragtes af mange
som den smukkeste gotiske
købstadskirke i Danmark. Ved en
gennemgribende restaurering af
kirken i årene 1883-85 fandt man
et kalkmaleri af Kirken, der har en
treskibet langhusbygning fra første
halvdel af 1400-tallet, betragtes af
mange som den smukkeste gotiske
købstadskirke i Danmark. Ved en
gennemgribende restaurering af

Gravermedhjælper
Adam Gjøttrup
Træffes kirkekontoret
Landsbygaden 68
Tlf.: 21 71 84 07
gravermedhjaelper@sengeloesekirke.dk
Sekretær for sognepræsten
Sus la Cour
Alle henvendelser sker via
sognepræsten.
Formand for menighedsrådet Lars Enghoff Jensen
Træffes på tlf. 21 65 00 26
Eller på E-mail:
formand@sengeloesekirke.dk
Kirke- og kulturmedarbejder Maria Ditlev Rosenvinge,
Sognegården,
Landsbygaden 68
kirkekulturmedarbejder@sen
geloesekirke.dk
Tlf.nr.: 21 37 07 33
Organist Dmitri Egholm
Tlf.: 26 44 88 01
organist@sengeloesekirke.dk

kirken i årene 1883-85 fandt man
et kalkmaleri af Valdemar Atterdag
og dronning Helvig, sikkert malet
straks efter kongens død i 1375.
Fra Næstved kører vi til
Karrebæksminde og spiser frokost
i Ditlevsens Fiskehus, der byder på

et bredt sortiment af fisk og
delikatesser, såsom hjemmelavede
sild, salater og hjemmestegte
fiskefrikadeller.
Efter
frokost
drager vi mod Gavnø Slot, som er
ét af Danmarks smukkeste
rokokoslotte og en vigtig del af
Danmarks kulturarv. Gavnø er
fyldt med historier og fortællinger
om krigsførelse, romantik og
ridderlighed. Der vil være en
rundvisning på slottet, i slotskirken
og i den smukke park, som er
berømt for sine mange tulipaner.
Efter rundvisningen nyder vi en
kop kaffe og et stykke kage i Café
Tulipanen. Vi forventer at være
hjemme kl. 17.30-17.45. Turen
koster 200 kr., som betales på
dagen. Alt undtagen drikkevarer i
Ditlevsens Fiskehus er inkluderet i
prisen.

Brug af lokalerne aftales
med Merry Lisbeth Rasmussen på tlf. 43 99 50 24
Hjemmeside
www.sengeloesekirke.dk
NB! Der er plads til 60 deltagere,
og turen er allerede overtegnet med
en lille venteliste.
Men tøv ikke med at tilmelde dig.
Du vil da blive skrevet på
venteliste, og i fald nogen skulle
melde fra, vil du blive kontaktet.
Tilmelding til turen foregår til
sognepræst
Merry
Lisbeth
Rasmussen på tlf.: 43 99 50 24
eller på e-mail: LRAS@KM.DK.

Menighedsmøde
Er du nysgerrig, og har du lyst til at lære din kirke at kende og se, hvad der sker? Så se med her.
Søndag den 5. maj

V begynder med en gudstjeneste kl. 10.00. Derefter indbyder menighedsrådet til det
årlige menighedsmøde med
frokost i sognegården. Flere
har sikkert hørt, at menighedsrådet går i byggeplaner
for sognegården. På menighedsmødet bliver man orienteret om status for projektets
omfang, udseende og økonomi. Man har selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål
og kommentere projektet.
Der vil også være en
orientering og samtale om
Sengeløse Kirke. Hvordan er

vi kirke for jer, der bor i
sognet?
Hvordan
er
gudstjenestelivet? Og hvad
med aktiviteter? Sker der
noget i Sengeløse Kirke? Ja,
der sker faktisk ret meget,
men måske synes I, der
mangler noget.
Har I forslag, ønsker, ris eller
ros, så sig gerne frem. Vi er
meget lydhøre og ønsker kun
at være kirke på den bedst
tænkelige måde til gavn for
sognet.
Frokosten er gratis, og alle er
velkomne.
Merry Lisbeth Rasmussen

Højskoleeftermiddag om Gavnø slot og
Sct. Peders Klosterkirke i Næstved.
Onsdag den 24. april kl. 14.30 i sognegården.

Museumsinspektør og middelalderarkæolog
Susanne
Outzen vil som oplæg til
udflugten i maj give os et
interessant indblik i dele af
den middelalderhistorie, der
karakteriserer Sct. Peders
Klosterkirke i Næstved og
Gavnø Slot. Klostret hørte til
dominikanerordenen, og de
første nonner blev overflyttet
fra Sct. Agneskloster i
Roskilde. Ved reformationen
blev klostret ikke nedlagt
med det samme, men
fungerede indtil nonnerne
efterhånden døde ud.
Gavnøs historie flettes lidt
sammen med Sct. Peders
Klosterkirkes historie, som
også er benediktinerklostrets
historie. Benediktinerklostret
hed Skovkloster, og i dag

ligger Herlufsholm Skole på
stedet i nogle af de samme
bygninger.
Næstved var en meget vigtig
handelsby i middelalderen,
hvilket resulterede i anlæggelsen
af
adskillige
klostre: franciskanerkloster,
dominikanerkloster og helligåndshus (stadig synligt) i
byen og så de to nævnte
klostre uden for byen.
Mange tror fejlagtigt, at
Vordingborg var en vigtig
handelsby, men rigtig meget
handel fra de nordtyske byer
kom
til
Sjælland
via
Næstved.
Alle er velkomne og
kirkebilen kører.
Merry Lisbeth Rasmussen

Vi mødes i Onsdagsklubben den 1. maj kl. 18.00 i
sognegården Landsbygaden 68. Dagens menu er
fiskefrikadeller med remouladesovs og hvide kartofler. Til
aftenens traktement hører som altid et glas vin, en øl eller en
vand, og efter maden er der kaffe og te med kage.
Hele herligheden koster 75 kr., som betales på dagen.
Onsdagsklubben er for enker, enkemænd og andre, som bor
alene, som har lyst til at dele et måltid mad. Vi mødes hver
første onsdag i måneden kl. 18.00. Vi plejer at være en stor
flok, og stemningen er snaksom og meget hyggelig.
Kunne du tænke dig at være med, skal du tilmelde dig hos
Merry Lisbeth Rasmussen på 43 99 50 24. Hold dig ikke
tilbage. Du vil blive taget godt imod af de mange søde
mennesker.

Café Sengeløse
D. 12/4 kl. 10-12 inviteres
alle interesserede til en
hyggelig og berigende brunch
-café i Sengeløse sognegård.
Vi indleder og afslutter altid
med et par gode sange fra
højskolesangbogen, som på
smukkeste vis bliver akkompagneret af vores organist
Dmitri Egholm.
Hver gang tager vi et
samfundsaktuelt emne op,
som efterfølgende vil danne
udgangspunkt for en samtale
faciliteret af kirke- og
kulturmedarbejder
Maria
Ditlev Rosenvinge. Denne
gang skal det handle om
åndelig omsorg i det danske
sygehusvæsen: ”Tro bør have
mere plads på sygehusene”,
udtaler Niels Christian Hvidt,
som er Nordens første
professor i eksistentiel og
åndelig omsorg på Syddansk
Universitet. Niels Christian
Hvidt mener, at det danske
sundhedspersonale bør klædes bedre på til at tage sig af
den eksistentielle og åndelige
omsorg.
Ifølge
Niels
Christian Hvidt er det især,
når sygdom, død og sorg
rammer, at vi har brug for at
tale om de svære livsvilkår og
meningen med det hele. Men

bør
sygehusene
hellere
fortsætte med at fokusere på
det rent fysiologiske og den
biomedicinske helbredelse og
overlade
de
åndelige
spørgsmål til en sygehuspræst?
Alle får mulighed for at give
deres holdning til kende, og
hvis man har lyst, må man
meget gerne dele egne
erfaringer med det danske
sygehusvæsen og åndelig
omsorg.
Tilmelding foregår til Maria
på e-mail:
kirkekulturmedarbejder@s
engeloesekirke.dk eller på
tlf. 21 37 07 33.
Jeg glæder mig til at se jer.
Hold i øvrigt øje med
Sengeløse Kirkes årsprogram
2019/2020, hvor Niels
Christian Hvidt gæster
sognegården.
Kirke-kulturmedarbejder
Maria Ditlev Rosenvinge

Konfirmationer i Sengeløse Kirke
Så er det ved at være tid til at konfirmere de smukke unge
mennesker. Nedenfor kan man se, hvem der skal konfirmeres
hvornår.

Bordgudstjeneste
Da kirken var lukket på
grund af indvendig kalkning
i sidste halvdel af 2018,
holdt vi de såkaldte Bordgudstjenester i sognegården.
Det viste sig at være en
gudstjenesteform, som faldt

le man have lyst til at læse
søndagens tekster hjemmefra, kan man gå ind på
www.folkekirken.dk og læse
teksterne til 2. påskedag.
Har man ikke en computer,
kan man finde teksterne

i både menighedens og min
smag. Efterfølgende har vi
besluttet at holde 4 Bordgudstjenester i indeværende
år – 1 i kvartalet.

omme bag i salmebogen i
den del, der hedder Alterbogen. Find 2. påskedag og læs
teksterne til første tekstrække. Man behøver selvfølgelig ikke at læse teksterne
hjemmefra, ligesom man
ikke behøver at sige noget
under samtaleprædikenen,
hvis man nu blot vil være til
gudstjeneste og lytte. Men
muligheden er der. Dagens
evangelium
er
fra
Lukasevangeliet kapitel 24
vers 13-35. I fortællingen
befinder vi os efter Kristi
opstandelse, som fandt sted
påskemorgen. To af Jesu
disciple
har
forladt
Jerusalem og er på vej til en
landsby,
der
hedder
Emmaus. Den opstandne
Kristus slår følge med dem,
og som det kan ses på
billedet, er 2 blevet til 3 på
vandringen
igennem
ørkenlandskab til Emmaus.
Jeg glæder mig til at se jer!
Kirkebilen kører.

Bededag den 17. maj kl. 10.00
Sejr Brochorst Andersen
Nicklas Kinggaard Johansen
Christine Brekke
Alma Olivia Hørring Riegels
Bastian Ørregaard Hansen
Mikkel Goldbach Mieritz
Troels Føns
Bededag den 17. maj kl. 12.00
Jonas Vollquartz Svensson
Annika Vest Thorup
Camilla Britt Windeleff
Maja Egede Mollerup
Kalle Gerner Møller Knudsen
Valdemar Carl Banstholm Bauder
Frederik Skovgaard Kjærulf
Magnus Knaack Pedersen
Malthe Stenberg Klamer

Kristi Himmelfartsdag den 30. maj kl. 10.00
Savannah Johanne Luna Rauff Andersen
Eline Mandel Friemel
Oskar Skjershede de Renouard
Ruben Alexander Schrøder
Magnus Philbert Dunkjær Andersen
Daniel Elbæk Jespersen
Amélie Boskov Petersen
Marcus Oliver Kongsgaard Søborg
Kristi Himmelfartsdag den 30. maj kl. 12.00
Christine Tange Hansen
Jonas Busch Rahbæk Ahler
Anna Brinch Bach
Mikkel Aagaard Larsen
Jonas Breitenstein Dollerup
Mia Josefine Falkengaard Torian
Cirkeline Hornecker Agustsson
Josephine Hjalt Rasmussen
Ida Schwartau

Den første bordgudstjeneste vil være 2. påskedag, den
22. april kl. 10.00 i
sognegården. Det an-

derledes ved Bordgudstjenesten er, at vi sidder rundt om
bordet i sognegården. Vi
følger højmessens liturgi,
men på samme tid er gudstjenesteformen
mere
”hverdagsagtig” kunne man
måske sige. Under prædiken
har menigheden mulighed
for at gå i dialog med mig.
Jeg holder en såkaldt samtaleprædiken over dagens læsninger som oplæg til den
efterfølgende samtale. Menigheden har dernæst mulighed for at spørge, undre sig
over noget der er sagt, kommentere, reflektere etc. Skul-

Merry Lisbeth Rasmussen

Haveanlæg, indkørsler og terrasser udføres efter individuelle ønsker.
Mulighed for selvhjælp. Ring eller mail for uforpligtende tilbud.

Art Brolægning
v. Erik Wildenradt,
Tlf. 26216025
wildenradt@msn.com

