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Et skræp om Sengeløse sogn før og nu  
Vores sogn har histo-
risk været sammensat 
af fire områder: Først 
og fremmest var der 
herregården Cathrine-
bjerg og hertil kom så 
de tre landsbyer 
Vadsby, Sengeløse og 
Vridsløsemagle. 
Sammenhængskraf-
ten var kirken, der 
som bekendt kom til 
at ligge i Sengeløse 
med både kirke og 
præstegård. Dette fik 
stor betydning for den 
senere udvikling af 
landsbyerne i tiden op 
til vore dage.   
Vores lokale histori-
ker Niels Larsen, som 
læserne måske vil 
huske fra hans fortæl-
linger om gamle biler 
og deres ejere, er be-
gyndt at dykke ned i 
sognets historie. Det 
er derfor bladets hen-
sigt at bringe en ræk-
ke artikler om sognets 
fire dele og de særhe-
der, der knyttede sig 
til hver af dem. F.eks. 

er det en fælles særhed for de tre landsbyer, at de ligger meget yderligt og upraktisk 
placeret i forhold til deres jorder. Om dette og meget andet om sognet vil han fortælle i 
de kommende numre. 



 

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 
Lars Petersen, tlf.: 43 99 99 86 
Kurt Søborg, tlf.: 21 48 50 97 
Gert Lauridsen tlf.: 43 99 80 15 
Merry Lisbeth Rasmussen tlf.: 43 99 50 24 
 

Oplag: 1300. Husstandsomdeles i Sengeløse sogn, 
den gamle Sengeløse kommune 
 

Der er deadline 8. september 2015 
Avisen udkommer 17. - 19. september 2015 

Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk 

Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

Hovedformand: Birthe Olesen,          2840 1130 

Hovedkasserer: Jørn Brendstrup,       4371 3033 

Næstformand: Jens Bertelsen         2465 1099  

Amatørscene: Marianne Neumann,         2990 3693 

Fodbold:    Hans Juul-Olsen, Hultoften  8 ,    2443 5020 

Fællesidræt:  Tina Hjortsø 

Gymnastik:    Formand  Helle Breinholt        3141 6379 

Senioridræt Hilde Hjort Nielsen            4030 5952 
Birgit Sonne               2427 7919 

Volleyball: Martin Nedergaard.Møller  4093 5377 

Festudvalg: John Jørgensen,      5122 1217 

Cafeteria: Uffe Wolstrup,                  4052 7091 

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736  
SGIF Klublokale 

Spangåvej 10,  

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif 

Åbent hus 50 år 
Jeg ( og banken ) takker for de flotte ( og ide-rige ) gaver, fra 
nær og fjern, samt god opførelse! 
Tak til de mange hjælpere og fustage-tømmere, samt opstemte 
gæster. 
Ps. Juryen mener, vinderen af ballon-dansen skal findes blandt 
de lokale chauffører med trommesyge. 
/ Lars Hammel 

Sengeløse pensionist forenings sommer udflugt  
den 21/7 -2015. 
Vi kørte i bus fra Sengeløse Hallen kl. 9.30 med kurs mod 
Køge. Bestemmelsesstedet var en overraskelse, så vi kørte ud 
i det ”blå”. Holdt en pause ved Karlslunde Kalkbrud. Da vi 
havde god tid inden frokost, kørte vi til Faxe Ladeplads langs 
vandet - og det var en dejlig oplevelse. Der var mange, som 
ikke havde været på disse kanter før, og alle nød det. . 
Vi kørte tilbage til Køge Marina, hvor vi skulle spise på re-
staurant Arken. Vi fik en lækker frokost og kage til kaffen. Vi 
gik en lille tur på havnen bagefter og vejret artede sig, så alle 
var glade og godt tilfredse med vor udflugt. 
Tak til alle, som var med til at hjælpe til med lotteri mv. 

Lonnie Johansen. 

Havemand søges. 
Jeg søger én, der vil hjælpe mig med at vedligeholde min ha-
ve, da min trofaste havemand desværre har fået vrøvl med 
bentøjet. 
Haven har været dyrket økologisk i 35 år, og køkkenhaven 
består af højbede. 
Haven har lige fået en ”make-over” af anlægsgartner. 
Henvendelse: 
Grete Aabye Thomsen 
Kirkestien 41, Sengeløse, 2630 Tåstrup. 

SBTK indkalder til  
Generalforsamling 

Onsdag den 2. september 2015 kl. 19.00 i 
Fritidshuset Spangåvej 11 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
Bestyrelsen 



Sengeløse Gymnastik- og Idrætsforning 
byder velkommen til endnu et forrygene 

LOPPEMARKED 
på Idrætsanlægget i Sengeløse 

28. – 30. august

Fredagsaften 
I TELTET KL. 19.00 

SE INDBYDELSE VED BRUGSEN 
AUKTION 

VARER UNDER HAMMEREN PÅ FESTPLADSEN  
LØRDAG & SØNDAG KL. 15.00 

MUSIK PÅ PLADSEN 
FOR BÅDE UNGE OG VOKSNE I TELTET 

 LØRDAG FRA .17.00 
LIVE-MUSIK OG MAD I TELTET 

MASSER AF MUSIK LØRDAG 
 DAMEFROKOST 

I TELTET SØNDAG KL. 11.00 
BODERNE ER ÅBNE LØRDAG 13-18 OG SØNDAG 13-17          



Fredag den 28. august 
Kl. 19.00  Fest i teltet 
Se særskilt annonce i avisen 
     Karsten Poly og Bjarne Opera laver Mini-REVY og  
     Mark Sommer spiller dansemusik.  

Lørdag den 29. august 
Kl. 13.00  Loppemarkedet & boderne åbner 
     Småting, Børneland, Gården, Tøj-biksen, Møbler, Elektronik, Bøger,  
     Blomster-tombola, Kaffe- & kagebod, live-musik på pladsen i løbet af dagen. 
Kl. 15.00   Auktion 
     Der vil i år være mulighed for eftersyn kl. 13.00 begge dage. Her vil der 
     også være mulighed for at give forhåndstilbud Sædvanen tro vil vi dreje 
     på lykkehjuletJ 
Kl. 18.00  Boderne lukker, men vi fortsætter i teltet med  
     LIVE-musik og Kro-gryde, som kan købes til en god pris. 
     Når alle er mætte og glade, spiller DJ’en musik, alt det bedste fra 60’  
     og frem til idag -så alle kan få motioneret dansebenene. 
Kl. 24.00  Lukker teltet. 

Søndag den 30. august 
Kl. 11.00   Damefrokost i teltet 
     Årets damefrokost afholdes i år kl. 11.00. 
     20 års jubilæum - PINK er farven!!  
     Indgangen lukkes kl.11.30. Arrangementet varer frem til kl. 14.00. 

Se særskilt annonce i avisen eller opslaget ved Brugsen eller 
Facebook –søg på Sengeløse Damefrokost 

MÆND-INGEN-ADGANG 
. 
Kl. 13.00   Boderne åbner 

Kl. 15.00   Auktion 

Kl. 17.00   Boderne lukker 
Kl.20.00 Loppemarkedet slutter 

NB. Vil du gerne deltage som frivillig hjælper, så ring til: Morten Lund på tele-
fon 2237 6446. 



Indsamling til loppemarked 2015
Der indsamles effekter til loppemarked 2015

lørdag den 22. august mellem kl. 9 og kl. 16
Der samles kun ind i Sengeløse og Vridsløsemagle

Vi modtager ikke: frysebokse, køleskabe og biler. 

Effekter bedes stillet ud til vejen, tydeligt opmærket med, at de er 
til SGIF Loppemarked. Er mærkningen ikke tydelig, tager vi det 

ikke med. 
Vores indsamlere er iført T-shirts med SGIFs navn påtrykt. Vi beder alle holde

øje med, at uvedkommende ikke fjerner effekter, før SGIFs indsamlere når frem.

NB: Vil du gerne deltage som frivillig hjælper, så ring til Truller på telefon 3030 5150 

Sengeløse Gymnastik- og Idrætsforening
Ret til ændringer forbeholdes

Bor du uden for disse
områder, kan du kontakte
indsamlingstelefonen for 
at aftale om afhentning  
lørdag den 22. august, 
hvor indsamlingsbilen 

kører.

Indsamlingstelefon:
3093 2094

Festpladsen
Du kan også sende en

e-mail inden fredag aften den
21. august til:

Nyt: aflever selv allerede nu
til container på Festpladsen 

Efter aftale med John, telefon 51 22 12 17
Hvad tager vi imod:

Brugte ting og sager, som du ikke længere
har brug for, og som du måske godt selv

kunne finde på at købe på et loppemarked.





Alt dette for kun 100 kroner pr. person!

Tilmelding fra 15. august til 26. august på telefon: 51 58 95 83

Ps. Der er kun 130 pladser. Bord placering vil ske ved bestilling af billetter. 
Efter først til mølle princippet.   

OBS: Ingen adgang i teltet uden billet før klokken 22.00

Vi glæder os til at se dig!

  Du medbringer:

· En lækker madkurv

· Din nabo

· Dit gode humør

· Kontanter

  Vi leverer: 

· Hyggelig dinner musik

· Revy

· Dansemusik

· Bar med populære priser

Loppemarked 2015

SÅ DER FEST!
FREDAG AFTEN I TELTET D. 28. AUGUST FRA KL. 18.30

S
E

NGELØSE

ALTID KLAR TIL KAMP



Priserne på siden gælder resten af august måned! 

1 dagmartærte  
25,00 kr. 

5 stk. morgenbrød  
Frit valg 20,00 kr. 

Kærgården 350 g 
13,00 kr.  

Faxe kondi, Pepsi m.m.  
1 ramme/24 ds. 

Frit valg 69,00 kr. 

+ pant

Dagligbrugsen, Landsbygaden 23, Sengeløse, 2630 Taastrup, tlf. 43995005 



Velkommen 
til badminton 
i S.B.T.K.
Badmintonsæsonen 2015/16 står foran sin begyndelse, og vi byder såvel gamle 
som nye medlemmer velkommen til sæsonen. 

Sæsonen med faste tider starter d. 1. september 2015 og løber frem til d. 1. maj 
2016. 

Tilmelding for gamle medlemmer sker ved, at du betaler kontingentet 500 
kr. til konto 5471 151069.1  
Når du har betalt contingent, må du starte med at spille.  
Har du ikke betalt inden 18. september, risikerer du at miste din tid, såfremt der 
er andre, der er intereseret i den spilletid. 

Hvis der ikke er 4 spillere, der har betalt til en time, kan man ikke forvente at få 
samme tid som i sidste sæson. 
Ønsker du at ændre den tid, du spiller på, så kontakt Ole Holm på 
Tlf. 40 19 52 87 

Nye medlemmer kan henvende sig til Ole Holm tlf. 40 19 52 87 
og høre, hvilke tider der er ledige. 
 

Reservespillere: 
Benytter man en reservespiller i stedet for sin faste medspiller, skal denne re-
servespiller være medlem af S.B.T.K. 

 i/s arkitekt-tegnestuen 
 v/ Jesper Holm 43 99 69 36 
 Landsbygaden 58 
 2630 Taastrup
 Renovering, byfornyelse, nybyggeri, tilbygning, 
 tilstandsrapport, energimærke, vedligeholdelsesplan 

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 



    Nyt om idræt og gymnastik i Sengeløse 

   Sæson 2015 / 2016 

Kære alle! 

For de af Jer, der ikke har læst det i sidste nummer af Sengeløse Nyt (eller set det på hjemmesiden), 
så er vi meget stolte af at kunne fortælle, at Gymnastikafdelingen og Fælles Idræt pr. 01.08.15 er slået 
sammen til en ny fælles afdeling med navnet: Sengeløse Idræt. De to tidligere afdelinger har i 
længere tid arbejdet på en sammenlægning, da det vil minimere administrationsbyrden og dermed 
betyde flere hænder og mere tid til dét, som det hele handler om, nemlig at kunne etablere sjove, 
spændende og varierede idrætstilbud til børn, unge og voksne i Sengeløse    

I Sengeløse Idræt fortsætter vi Fælles Idræts fantastiske samarbejde med Sengeløse Vuggestue- og 
Børnehave, Sengeløse Fritids- og Ungdomsklub og Sengeløse SFO. Det er eksempelvis fortsat 
SFO’ens dedikerede personale, der står for undervisningen i ”Sport og Leg” og ”Sportsmix”. 
Sammenlægningen af de to tidligere afdelinger vil heller på ingen måde minimere udbuddet af 
aktiviteter, tværtimod, som det vil fremgå af nedenstående. Vi har ligeledes sikret os, at dét særkende 
og de egenskaber, der har gjort hver af de to tidligere afdelinger unikke og succésfulde, fortsat kan 
videreudvikles og styrkes. Der vil også fortsat være plads til, at trænere og instruktører kan vælge 
forskellige træningstilgange- og formål. Alt i alt skaber realiteten af sammenlægningen kun positive 
muligheder, og vi vil gøre vores bedste for, at Sengeløse Idræt vil udvikle sig til en endnu bedre 
forening (end de to tidligere var hver i sær) med flere muligheder for idrætstilbud, der varetages af 
glade, engagerede og superkvalificerede trænere og instruktører, således at det bare bliver endnu mere 
sjovt at dyrke idræt i Sengeløse     

Som I måske allerede har bemærket, så har vi, i forbindelse med vores sammenlægning, fået designet 
et nyt smart logo for Sengeløse Idræt. Det er designet af en tidligere Sengeløseborger, Selina Mandal, 
der står bag firmaet Designmageriet. Vi siger tak til Selina for det flotte logo!  

Sæsonprogram 2015/2016 

Vi er meget glade for at præsentere programmet for Sæson 2015/2016, som I kan læse meget mere 
om på de følgende sider. Vi starter nogle nye spændende tiltag op. Bl.a. introducerer vi løbetræning 
2 x ugentligt for alle unge og voksne begynderløbere (du skal dog være fyldt 12 år). Det er Rasmus 
Stilling, der varetager løbetræningen, han er super-god til at træne børn og unge, og er derudover selv 
en habil løber. Derudover er vi stolte af, at kunne introducere Hip Hop for danseglade drenge og piger 
i alderen 9 – 12, der tilmed kan prale af, at de bliver undervist af to professionelle dansere, Casper og 
Josephine (der begge er Danmarksmestre i Hip Hop, og begge har stillet op til VM i showdance 3 
gange). For de børn, der elsker springgymnastik, fortsætter vi Minispringerne, men introducerer også 
Springmix for drenge og piger fra 10 år, hvor seje elementer fra Parkour vil indgå som en del af 
træningen. Derudover starter vi også et nyt konkurrencespringhold op, nemlig Micropiger for piger 
fra 10 år og op (og vi fortsætter selvfølgelig det succésfulde hold Juniorpigerne 13-17 år). Vi håber I 
vil tage godt i mod alle de nye tiltag   
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Ud over de nye tiltag, så vil i på de følgende sider kunne se, at langt de fleste af holdene fra sidste 
sæson fortsætter. Vi mangler dog en træner til Microhåndbold for drenge og piger 6 – 9 år om 
torsdagen kl. 16.30 – 17.30. Vi vil være meget kede af, at nedlægge dette hold, da efterspørgslen er 
stor. Så har du/I lyst til at prøve kræfter med at lære de søde drenge og piger håndbold, så ring til 
Tina, tlf. 26 84 36 16. Ligeledes mangler vi en instruktør til det populære motionshold, Funktionel 
Træning, for unge fra 15 år og voksne, der i denne sæson ligger mandage kl. 19.30 – 20.45. Så er en 
kombination af puls, styrke- og udstrækning lige dig, og har du lyst til at stå for holdet, så ring til 
Pernille, tlf. 28 55 61 12. 

Hvis du, ud over programmet på de følgende sider, ønsker en samlet skematisk oversigt over alle hold 
og tidspunkter, gå ind på hjemmesiden www.sengeloese.dk/sengelose-idraet  

Tilmelding og kontingentbetaling: 

I finder beskrivelser på alle hold på hjemmesiden www.sengeloese.dk/sengeloese-idraet. Fra mandag 
den 24.08.15 kan man via et link ud for hvert hold tilmelde sig selv eller sit barn og samtidig betale. 
NB: Det er ikke muligt at tilmelde sig før mandag 24.08.15. Dette skyldes, at vi for ganske nylig 
er overgået til et nyt og bedre tilmeldingssystem, der dog først er endeligt klar denne dato. Vi vil dog 
gøre opmærksom på, at tilmelding og betaling kun kan gøres elektronisk fra hjemmesiden. Kun 
krocket, stavgang og seniorgymnastik kan tilmelde sig via senior-kasseren! 

Med hensyn til kontingentstørrelserne, så har vi tidligere annonceret i Sengeløse Nyt, at vi for nogle 
af holdene forhøjer kontingenterne en lille smule. Dette skyldes dels, at vi har ønske om i højere grad 
at tilbyde vores instruktører og trænere forskellige kurser, så vi kan fortsætte med at tilbyde 
superkvalificeret træning/instruktion af alle børn og voksne. Dels har vi behov for at indkøbe 
forskelligt nyt udstyr til nogle af vores hold, og dermed vil foreningens udgifter stige. Der er tale om 
en meget lille kontingentstigning, og det gælder udelukkende nogle af holdene. Det er stadig meget 
billigt at gå til idræt og gymnastik i Sengeløse i forhold til alle nærliggende byer, der udbyder 
tilsvarende træning, kvalitet og engagement i undervisningen (se kontingenterne ud for 
holdbeskrivelserne nedenfor). De to tidligere afdelinger (gymnastik og Fælles Idræt) har i mange år 
kørt med samme kontingentbeløb, så vi håber, at I alle vil finde det naturligt med den mindre 
kontingentstigning for visse af holdene.  

Velkommen til en sjov og spændende sæson med opstart i uge 36  



    Nyt om idræt og gymnastik i Sengeløse 

   Sæson 2015 / 2016 

SÆSONPROGRAM OPSTART UGE 36 

Program for de mindste Tid, sted og pris 

Familiemix 
Gymnastik for børn og forældre 
Her kan far, mor eller bedsteforældre få en god gymnastik-
oplevelse med barnet. Motorisk tager vi udgangspunkt i børn fra 
2-3 års alderen, men hele familien er velkommen. Vi leger små
lege, bevæger os til og uden musik samt lærer små og store
redskaber at kende og har en forventning om at alle deltager
aktivt. Vi slutter sæsonen af med gymnastikopvisning i slutningen
af april 2016.

Mandage kl. 17.15 – 18.15 
Gymnastiksalen, Sengeløse Skole 
Opstart mandag 31.08.15 

Instruktører:  
Sus thomsen tlf. 24 81 20 70 
Lise Thorsted tlf.  28 97 81 89 

Pris: Kr. 500,-   
Man må gerne tage søskende med, prisen 
pr. ekstra barn er kr. 100,- 

Mini spilopper 
Gymnastik for 3 – 4 årige drenge og piger 
Er der en spilop gemt i dig og kunne du tænke dig at lave 
gymnastik uden mor og far? Vi leger fangelege, laver rytmik og 
bevægelse til god musik. Kravler, klatrer, laver redskabsbane, 
lærer at slå kolbøtter og meget mere. Alt sammen med sigte på 
at udvikle og udfordre børnene motorisk – på en sjov måde. 
Holdet er uden forældre, men der er en dygtig instruktør og 
også to dygtige hjælpeinstruktører, - de alle har kurser i 
undervisning af aldersgruppen og flere års erfaring med holdet. 
Vi slutter sæsonen med gymnastikopvisning i slutningen af april 
2016.  

Onsdage kl. 16.00 – 17.00 
Gymnastiksalen, Sengeløse Skole 
Opstart onsdag 02.09.15 

Instruktør:  
Benedicte Bevensee, tlf. 31 78 81 18 

Hjælpeinstruktører: 
Freja Haue og Josephine Andersen 

Pris: Kr. 450,- 

Spilopper 
Gymnastik for 5 – 6 årige drenge og piger 
Du er blevet lidt ældre og kan derfor motorisk noget mere. Vi 
skal lege på og med de forskellige redskaber, hoppe, løbe, 
bevæge os til musik og udfordre os selv og have det sjovt! 
Holdet er helt uden forældre, men der er en dygtig instruktør og 
også to dygtige hjælpeinstruktører, - de alle har kurser i 
undervisning af aldersgruppen og flere års erfaring med holdet. 
Vi slutter sæsonen af med gymnastikopvisning i slutningen af 
april 2016. 

Onsdage kl. 17.00 – 18.00 
Gymnastiksalen, Sengeløse Skole 
Opstart onsdag 02.09.15 

Instruktør:  
Benedicte Bevensee, tlf. 31 78 81 18 

Hjælpeinstruktører: 
Freja Haue og Josephine Andersen 

Pris: Kr. 450,- 

Programmet fortsættes næste side 
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TAK til alle frivillige 
for Jeres hjælp til opvisninger og arrangementer gennem året! 

Jeres hjælp har været af uvurderlig betydning! 

Program for de mindste, fortsat… Tid, sted og pris 

Sport og Leg 
For drenge og piger i 0. klasse 
Her får du lov til at lege, pjatte og grine, mens du langsomt 
finder ud af, hvad idræt er for noget og hvilke regler man er 
nødt til at følge for at alle på holdet har det sjovt. Vi laver 
forskellige bevægelseslege, kravler, klatrer, hopper og danser 
og skal i det hele taget have det sjovt!, Holdet ledes af voksne 
fra SFO’en, så der vil altiid være en voksen med, som du kender 
fra SFO’en. Du går også sammen med den voksne til og fra 
gymnastiksalen. Derfor skal du bede din mor/far om at skrive dig 
på SFO’ens tilmeldingsliste, der hænger på deres opslagstavle. 
Din mor/far kan enten hente dig i gymnastiksalen, når holdet 
slutter kl. 16 eller senere i SFO’en.  

Onsdage kl. 15.00 – 16.00 
Gymnastiksalen, Sengeløse Skole 
Opstart onsdag 02.09.15 

Instruktører: SFO personale samt 
gæsteinstruktører/trænere 

Pris: Kr. 450,- 

Program for de mellemste og lidt større Tid, sted og pris 

Sportsmix 
For drenge og piger i 1., 2. og 3. klasse 
Her introduceres du for forskellige sportsgrene gennem sæsonen, 
så du kan få et bredt kendskab til idræt og finde ud af, hvilken 
sportsgren du har lyst til at gå til senere i livet. Hver enkelt 
sportsgren køres over tre gange. 
Holdet ledes af voksne fra SFO’en, så der vil altid være en voksen 
med, som du kender fra SFO’en. Du går også sammen med den 
voksne over til gymnastiksalen. Derfor skal du bede din mor/far 
om at skrive dig på SFO’ens tilmeldingsliste, der hænger på deres 
opslagstavle. Men du skal hentes af mor/far i gymnastiksalen, når 
holdet slutter kl. 17.15 

Onsdage kl. 16.15 – 17.15 
Gymnastiksalen, Sengeløse Skole 
Opstart onsdag 02.09.15 

Instruktører: SFO personale samt 
gæsteinstruktører/trænere 

Pris: Kr. 450,- 

Programmet fortsættes næste side 
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   Sæson 2015 / 2016 

Program for de mellemste og lidt større, fortsat… Tid, sted og pris 

Rulleskøjteløb, begyndere 
Drenge og piger fra 6 år og op 
Rulleskøjteløb er rigtigt sjovt, uanset om du øver lette eller svære 
ting. Vi har fokus på at det skal være hyggeligt at motionere og 
at der skal være plads til alle. Vi stiller rulleskøjter til rådighed. Vi 
træner forskellige rulleskøjte tricks, og også lege forskellige sjove 
rulleskøjtelege. Vi varmer op sammen med de lettere øvede/ 
øvede, men efter opvarmningen kører vi i hver vores ende af 
hallen. Alt efter niveauet på holdet kan det godt være, vi til tider 
laver fællestræning for begge hold. Er du usikker på, om du er på 
begynderniveau eller lettere øvet, så mød blot op, så finder vi 
sammen ud af, hvor du vil lære mest og have det sjovest. Vi slut-
ter sæsonen af med gymnastikopvisningen i slutningen af april 
2016.  

Tirsdage kl. 17.00 – 18.00 
Sengeløsehallen 
Opstart tirsdag 01.09.15 

Instruktører: 
Janne Krogsbøll, tlf. 24 94 46 00 
Christina Mosegaard, tlf. 21 67 69 06 

Pris: Kr. 650,- 

Er der interesserede nok, så laver vi et 
sommerhold, der kører maj og juni 2016.

Rulleskøjteløb, lettere øvede/øvede 
Drenge og piger fra 9 år og op 
Her vil du blive udfordret med at øve forskellige rulleskøjtetricks, 
piroutter, møller osv. Da det foregår i hallen er der rigtig god 
mulighed for at få godt fart i skøjterne. Men selvfølgelig skal vi 
stadig lave rulleskøjtelege og i det hele taget have det sjovt! Som 
vanligt stiller vi rulleskøjter til rådighed. Vi varmer op sammen med 
begynderholdet, men efter opvarmningen kører vi i hver vores 
ende af hallen. Alt efter niveauet på holdet kan det godt være, 
vi til tider laver fællestræning for begge hold. Er du usikker på dit 
niveau, så mød blot op, så finder vi sammen ud af, hvor du vil 
lære mest og have det sjovest. Vi slutter sæsonen af med 
gymnastikopvisningen i slutningen af april 2016.  

Tirsdage kl. 17.00 – 18.00 
Sengeløsehallen 
Opstart tirsdag 01.09.15 

Instruktører: 
Janne Krogsbøll, tlf. 24 94 46 00 
Christina Mosegaard, tlf. 21 67 69 06 

Pris: Kr. 650,- 

Er der interesserede nok, så laver vi et 
sommerhold, der kører maj og juni 2016 

Hip Hop 
Dans for alle drenge og piger i 3., 4. og 5. klasse 
Kom og hav det sjovt, mens du lærer at danse som de gør det i 
musikvideoerne på MTV og The Voice. Vi danser en blanding af 
mange forskellige stilarter, som hiphop/Street Dance/Wacking/ 
House osv. Vi danser til populær musik som er oppe i tiden, så 
kom og lær at danse fede moves til fede grooves   Vi slutter 
sæsonen af med gymnastikopvisningen i slutningen af april 2016.  

Fredage kl. 15.00 – 16.00 
Gymnastiksalen, Sengeløse Skole 
Opstart fredag 04.09.15 

Instruktører: 
Josephine Ellefsen, tlf. 20 91 72 87 
Casper, tlf. 42 30 51 87 

Pris: Kr. 500,- 
Programmet fortsættes næste side 



    Nyt om idræt og gymnastik i Sengeløse 

   Sæson 2015 / 2016 

Program for de mellemste og lidt større, fortsat… Tid, sted og pris 

Minispringerne  
Gymnastik for drenge og piger i alderen 5-9 år 
Begyndere og lettere øvede 
Kan du lide at lave springgymnastik, eller kunne du tænke dig at 
lære det? - så er minispringerne bestemt et hold for dig! Vi 
springer i trampolin, hopper på airtrack og udvikler os på det 
niveau vi er på. Hos minispringerne er der plads til alle - både 
drenge og piger! Vi, som trænere, er fulde af energi og har 
masser af gode idéer til en spændende og sjov træning. Vi slutter 
sæsonen af med gymnastikopvisningen i slutningen af april 2016. 
Vi glæder os til at se jer  

Torsdage kl. 16.30 -17.30 
Gymnastiksalen, Sengeløse Skole 
Opstart torsdag 03.09.15 

Instruktører: 
Sofie Kristensen, tlf. 24 46 26 89   
Laura Kristensen, tlf. 61 28 26 65 

Hjælpeinstruktører: 
Emilie og Caroline 

Pris: Kr. 850,- 

Springmix   
Gymnastik for drenge og piger, der er fyldt 10 år 
Begyndere, let øvede og øvede 
 Springmix er for dig, der er 10 år eller ældre, hvad enten du er 
begynder eller øvet. Vi arbejder med kondition, styrke og 
smidighed, da dette er nødvendigt for en god og sikker træning. 
Det handler selvfølgelig om at have det sjovt, men vi arbejder 
seriøst og målrettet. Vi arbejder med seje spring og der vil også 
være mulighed for at prøve kræfter med parkour, ligesom 
pigerne kan prøve kræfter med rytmisk gymnastik.  
Kom frisk og glad, og vær klar til at bruge din krop!  

Onsdage kl. 18.00 – 19.30 
Gymnastiksalen, Sengeløse Skole 
Opstart onsdag 02.09.15 

Instruktør: Anders Wolstrup, tlf. 31 78 66 10 

Hjælpeinstruktører: 
Avneet og Regitze 

Pris: Kr. 900,- 

Micropigerne  
Konkurrencehold for piger i alderen 6-9 år 
Kun for øvede (udtagningshold) 
Micropigerne er et spring/rytme udtagningshold for piger i 
alderen 6-9 år. Vi vil deltage i lokalopvisninger samt 
holdkonkurrencer. Hos micropigerne forventer vi engagement hos 
både forældre og gymnaster, dvs. at man øver sig derhjemme 
samt deltager aktivt til alle træninger. Vi, som trænere, er 
smilende, motiverede og går meget op i pigernes udvikling. Vi 
bestræber os på at få en sjov, men hård træning. Udtagning vil 
ske på baggrund af udvikling og engagement vist i løbet af 
forrige sæson. Tilbud om plads på holdet vil blive sendt ud til 
forældrene i løbet af august. Vi glæder os rigtig meget og håber I 
vil give den gas sammen med os!  

Torsdage kl. 17.30 – 19.30 
Gymnastiksalen, Sengeløse Skole 
Opstart torsdag 03.09.15 

Instruktører: 
Sofie Kristensen, tlf. 24 46 26 89  
Laura Kristensen, tlf. 61 28 26 65 

Hjælpeinstruktører: 
Stine og Julie 

Pris: Kr. 1100,- 

Programmet fortsættes næste side 
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Programmet for de mellemste og lidt større, fortsat… Tid, sted og pris 
 
Juniorpigerne  
Konkurrencehold for piger i alderen 13-17 år  
Kun for øvede (udtagningshold)  
Juniorpigerne er et konkurrencehold for øvede gymnaster. Vi 
arbejder hårdt hele sæsonen og stiller op til Sjællandsmester-
skaberne og Danmarksmesterskaberne. Der forventes stort 
engagement fra både gymnaster og forældre, da vi foruden 
konkurrencer skal deltage i en lang række arrangementer som 
opvisninger, træningsweekender, springcenterbesøg og meget 
andet. Holdet er udtaget og gymnaster har fået besked.  
Vi glæder os til endnu en fantastisk sæson   

 

Tirsdage kl. 17.30 -20.00 og  
torsdage kl. 19.30 – 21.30 samt løbende 
ekstratræninger i weekends 
 
Instruktører:  
Pernille Torning, tlf. 28 55 61 12  
Karina Torning 
 
Pris:  Kr. 2100,- 

 
Microhåndbold 
For drenge og piger 6 – 9 år 
På dette hold skal du være med til at lege, hygge og spille 
håndbold, så du lærer håndboldsporten at kende på en god, 
sjov og hyggelig måde. Et godt sted at blive introduceret til 
samspil og fællesskab i boldsport. Vi slutter sæsonen med 
udgangen af april 2016. 
 
NB: Vi mangler en træner til dette hold. Er det noget for dig, så 
ring til Tina Hjortsø tlf. 26 84 36 16. 
   

 
Onsdage eller torsdag kl. 16.30 – 17.30 
Sengeløsehallen 
Opstart onsdag 02.09.15 eller  
torsdag 03.09.15 
 
Træner: Måske er det dig? 
 
Pris: Kr. 450,- 
 
Check hjemmesiden for nyt om dette hold!  

 
Håndboldpiger 
For piger i alderen 10-12 år 
Begyndere, lettere øvede og øvede 
Her vil være mulighed for at lære sporten at kende for nye 
håndboldspillere, og dem der kan i forvejen vil blive udfordret på 
deres niveau. Vi skal have det supersjovt, men stadig træne 
seriøst, så vi bliver dygtige til håndbold. Er vi nok, der har lyst, så 
skal vi deltage i et par turneringer i løbet af sæsonen. Mette har 
overtaget trænerrollen, mens Rikke fortsætter som hjælpetræner, 
og de brænder begge for håndbold og har stor erfaring inden for 
sporten, og er ivrige efter at videregive deres glæde og viden om 
sporten. Sæsonen slutter med udgangen af april 2016. 

 
Torsdage kl. 18.00 – 19.30 
Sengeløsehallen 
Opstart torsdag 03.09.15 
 
Træner:  
Mette Junge, tlf. 30 64 72 33 
 
Hjælpetræner: 
Rikke Køppen, tlf. 30 89 41 80  
 
Pris: Kr. 500,- 

Programmet fortsættes næste side  
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TAK til alle sponsorer til gymnastikafdelingen og Fælles Idræt! 

 
Vi håber, at I har lyst til at fortsætte samarbejdet med Sengeløse idræt  

 

Programmet for de mellemste og lidt større, fortsat… Tid, sted og pris 
 
Badminton 
For drenge og piger i 8 – 12 års alderen 
Begyndere, lettere øvede og øvede 
Der vil være mulighed for at dele holdet op efter erfaring og 
alder. Uanset dit niveau vil du få lært reglerne og blive udfordret 
hvor du er. Vi skal have det sjovt, men også få sved på panden   
Holdet ledes af to dygtige unge trænere og en hjælpetræner, de 
har alle stor erfaring inden for sporten, og er ivrige for at videre-
give deres glæde og viden om sporten. Vi slutter sæsonen med 
udgangen af april 2016. 
 

Mandage kl. 16.30 – 17.30 
Sengeløsehallen 
Opstart mandag 31.08.15 
 
Trænere: 
Lukas Petersen, tlf. 29 86 00 56 
Mathias bitz, tlf. 53 63 63 98 
 
Hjælpetræner: 
Annie Justesen, tlf. 23 48 86 67 
 
Pris: Kr. 450,- 

 
Løbetræning 
For alle unge fra 12 år og voksne begyndere 
Vil du kunne løbe 5 km? Så kom og løb med andre nybegyndere 
Få en blid introduktion til at få kroppen i bevægelse. Vi starter ud 
med skiftevis at gå og løbe små afstande, og derefter bygger vi 
langsomt op. Hvis du følger programmet, vil du, efter 8 uger være 
klar til at fuldføre 5 km eller som minimum 30 minutter uden stop. 
Vi træner mandag og onsdag fra kl. 18:00, hvor vi mødes ved 
skolens gymnastiksal. 
Uanset hvilken form du er i, kan dette løbeprogram få dig i form til 
at løbe 5 km i løbet af 8 uger ! Vi løber en uge ekstra for at nyde 
at vi nu kan, så træningsforløbet kører fra mandag den 31.08.15 til 
og med onsdag den 28.10.15. Er der interesse for det, kan vi 
eventuelt fortsætte løbetræningen mod et mindre gebyr til 
slutningen af april.  

 
 
 
Mandage og onsdage kl. 18.00 – 19.00 
Udenfor gymnastiksalen, Sengeløse Skole 
Opstart mandag 31.08.15  
NB: kun til 28.10.15 
 
Træner: Rasmus Stilling, tlf. 28 19 89 89 
 
Pris: Kr. 300,- 
 
Er der interesse for at fortsætte løbeholdet, 
så vil gør vi det mod et mindre 
kontingentbeløb 

Programmet fortsættes næste side  



    Nyt om idræt og gymnastik i Sengeløse 

   Sæson 2015 / 2016 

Programmet for de største Tid, sted og pris 

Hatha Yoga 
For unge fra 15 år og voksne 
Begyndere, lettere øvede og øvede 
Igen i år vil der være mulighed for at finde den indre balance. I et 
roligt tempo tages der udgangspunkt i øvelser, der lægger vægt 
på smidighed, styrke og balance. Vi slutter hver gang med 
afspænding af krop og sind. Medbring yogamåtte og et 
håndklæde/tæppe.  

Tirsdage kl. 17.30 – 19.00 
Fritidshuset ved hallen 
Opstart tirsdag 01.09.15 

Instruktør: Sigridur (Didda), tlf. 20 73 00 97 

Pris: Kr. 800,- 

Funktionel Træning 
For alle unge fra 15 år og voksne 
Som sidste år er der her mulighed for at få sved på panden og 
komme i form. Træningen vil være en kombination af 
opvarmning, puls, styrke og udholdenhedstræning samt 
udstrækning. Du behøver ikke være super øvet eller trænet i 
forvejen, vi laver forholdsvis simple, men effektive øvelser. Alle er 
velkomne, så grib fat i venner, veninder, mænd og koner og kom 
og få god træning! 
NB: Vi mangler en instruktør til dette hold. Er det noget for dig, så 
ring til Pernille Torning, tlf. 28 55 61 12.  

Mandage kl. 19.30 – 20.45 
Gymnastiksalen, Sengeløse Skole 
Opstart Mandag 31.08.15 

Instruktør: Er det dig? 

Pris: Kr. 700,- 

Check hjemmesiden for nyt om dette hold! 

Hockey 
For alle unge fra 15 år og voksne 

Kom og hyg og få spillet noget hockey! Der er ikke egentlig 
instruktion, men vi danner hold og spiller kamp, og har det sjovt  

Torsdage kl. 20.00 – 22.00 
Gymnastiksalen, Sengeløse Skole 
Opstart torsdag 03.09.15 

Tovholder:  
Lars Grønhøj, tlf. 21 19 95 90 

Pris: Kr. 250,-  

Fri Bordtennis 
For alle unge fra 15 år og voksne 
I lighed med sidste år er der fri bordtennis, hvor der ikke er en 
træner. Har du og en ven/veninde lyst til at spille sammen en 
gang om ugen, få noget motion og hygge Jer, så er muligheden 
der. Vi sørger for opstilling af bordtennis-borde, bolde og bat.s  

Torsdage kl. 20.00 – 21.00 
Sengeløsehallen 
Opstart torsdag 03.09.15 

Kontaktperson:  
Anders Bjarnasson Jensen, tlf. 28 25 19 79 

Pris: Kr. 200,- 
Programmet fortsættes næste side 
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Programmet for de største, fortsat… Tid, sted og pris 

Volley 
For alle unge fra 15 år og voksne 
Vi spiller også i år volleyball i Sengeløsehallen hver torsdag aften. 
Vi starter indendørs torsdag d. 3. september, men så længe vejret 
og lyset tillader det spiller vi også udendørs hver torsdag fra kl. 
18.00. Har du lyst til at være med på vores træningsaftner er du 
naturligvis meget velkommen. Det gør ikke noget, at du ikke har 
spillet før, det vigtigste er at du har lyst til at have det sjovt med 
boldspil.   
Vi plejer at slutte af med en sodavand/øl i cafeteriet, for det 
sociale samvær er vigtigt for os.  
Mød op og vær med til en hyggelig volleyaften. 

Torsdage kl. 19.30 – 21.30 
Sengeløsehallen 
Opstart indendørs torsdag 03.0.9.15 
Opstart udendørs løbende, ring til Martin 

Træner og formand i SGIF Volley:  
Martin Nedergaard Møller, tlf. 40 93 53 77 

Pris: Kr. 400,- 

Sengeløse Amatørscene 
For alle unge fra 15 år og voksne 
Har du en lille skuespiller gemt i maven? Så mød endelig op! Du 
behøver slet ikke have spillet teater før, du skal bare have lyst til at 
prøve det af. Vi ønsker os brændende flere medlemmer, så kom 
og vær med, vi har det sjovt! Indtil videre har vi ingen planer for 
sæsonen, så der er stor mulighed for indflydelse på hvad vi skal 
lave   Vi mødes i vores lokaler lige ved siden af fritidshuset (ved 
Sengeløsehallen).  Vi slutter sæsonen med udgangen af april, 
med mindre vi aftaler andet. 

Torsdage kl. 19.00 – 21.00 
Amatørscenens lokaler ved Fritidshuset 
Opstart torsdag 10.09.15 

Kontaktpersoner: 
Ghita Friemel, tlf.: 23 83 11 34   
Marianne Neumann, tlf.: 29 90 36 93 

Pris:  Kr. 100,- 

Programmet fortsættes næste side 

Bestyrelsen i Sengeløse Idræt: 

Formand: Hellle Breinholt, tlf. 31 41 63 79 
Næstformand: Tina Hjortsø, tlf. 26 84 36 16 
Kasserer: Pia Denja Jensen 
Repr. for Sengeløse Vuggestue- og Børnehave: Hanne Juelsman-Hansen 
Repr. for Sengeløse SFO: Yvonne Nygaard 
Repr. for Sengeløse Fritids- og Ungdomsklub: Anders Møller Larsen 
Repr. for Senior Idræt: Hilde Hjort Nielsen og Birgit Sonne 
Bestyrelsesmedlemmer: Julie Østergaard Andersen, Pernille Torning, Karina Torning, 

  Anne Kristensen, Joan Rødbro og Anders Bjarnasson Jensen 
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Programmet for de ældste Tid, sted og pris 

Senior Idræt 
For alle seniorer 
Åse og Leif glæder sig til et gensyn med tidligere deltagere, og 
håber, at der måske også kommer nogle nye, som vil se hvad vi 
hygger os med  Vi starter med lidt gymnastik, og bagefter er der 
forskellige spil, bl. andet bowling, tæppe curling og boldspil m.v.  
Derefter udstrækning og afspænding. Som afslutning drikker vi 
kaffe og synger et par sange, og tit har nogle en god historie  
På glædeligt gensyn til gamle og velkommen til nye! 

NB: Bemærk at vi først starter op torsdag 17.09.15. 

Torsdage kl. 09.30 – 11.30 
Sengeløsehallen 
Opstart 17.09.15 

Instruktører:  
Leif Nielsen, tlf. 28 40 73 24 
Åse Stæhr Nielsen, tlf. 43 52 04 16 

Pris: Kr. 350,- 

Krocket 
For alle seniorer 

Vi spiller seriøs krocket, men har det rart imens. Kom og vær med 
til nogle hyggelige timer!  Gennem sæsonen er der mulighed for 
flere turneringer, se mere på hjemmmesiden www.sgif-krocket.dk 

Vi afslutter hver træning, både sommer og vinter, med fælles 
hygge med kaffe og nogle gange en bid kage   

Vintersæson: 
Mandage kl. 09.15 – 12.00 og 
Torsdage kl. 13.15 – 16.00  
Idrætsanlægget ved Sengeløsehallen 
Opstart mandag 31.08.15 

Sommersæson: 
Mandag og torsdage kl. 09.15 -12.00 

Instruktør: Aage Ipsen, tlf. 43 99 55 15 

Pris: Vintersæson Kr. 250,- 
Sommersæson Kr. 200,-  

Stavgang 
For alle seniorer 
Ved at gå med stave får du rørt hele kroppen med reduceret 
belastning af hofter, knæ og ankler, og du får forbedret din 
kondition og fedtforbrænding. Vi starter med en kort fælles 
opvarmning, hvorefter vi deles i forskellige hold, afhængigt af 
hvor hurtigt og hvor langt man ønsker at gå. Efter turen er der 
udstrækning af de muskler man har brug for. En gang om 
måneden kører vi samlet i få biler ud af Sengeløse for at gå i nye 
omgivelser. Vi slutter som regel med en kop kaffe, så husk kop! Vi 
glæder os til nogle dejlige ture med Jer!  

Tirsdage kl. 09.30 – 11.30 
Foran Sengeløsehallen 
Opstart tirsdag 01.09.15 

Instruktører: 
Else Bilenberg, tlf. 43 99 54 53 
Vibeke Bigom, tlf. 40 40 90 26 
Åse Stæhr Nielsen, tlf. 43 52 04 16 
Gunna Simonsen 

Pris: Kr. 125,- 

Vi glæder os til at se rigtig mange børn, unge, voksne og seniorer!  



Bondehøjvej 6B, DK 2630 Taastrup 

Globus Turist v/ Per Ham-
mel har været ude i en større 
omorganisering. Sidste år 
tilføjedes Rejsebureauet 
Boyford Rejser med specia-
le i billige skirejser til 
Spindl i Tjekkiet. I samme 
ombæring tilføjedes in-
coming bureauet Alliance-
bus, der modtager ordrer fra 
hele verden om kørsel mel-
lem lufthavn og hoteller og 
sightseeing i København. 
Og senest er det meget vel-
renommerede Taastrup bus-

selskab Ravnborg Turisttra-
fik kommet med i folden. 
Dermed er der skabt en 
stærk buskonstellation, og 
der har allerede været flere 
ansættelser. 
Per Hammel har også over-
taget Ravnborgs værksteder 
på Vandmestervej i Taa-
strup. 

Aktiviteterne drives fra 
Bondehøjvej 6, i driftssel-
skaberne Globus Travel Aps 
og Globus Travel Bus Aps. 

Globus Turist udvider igen 

Kunne du tænke dig at bruge et par timer om ugen til at 
hjælpe en dementramt familie ? 

Ældre Sagen søger frivillige 
borgere, som kan aflaste en 
demensramt familie. Jobbet 
kræver ingen særlige 
kvalifikationer ud over 
evnen til at omgås demente 
borgere.  
Ældre Sagen afholder 
løbende kurser, der kan øge 
dine kvalifikationer. Disse 
kurser er uden udgift for 
dig. Du vil også få lejlighed 
til at møde andre frivillige, 

som giver mulighed for 
udveksling af erfaringer. 
Det er ingen betingelse at 
være medlem af Ældre 
Sagen for at blive frivillig. 
Hvis du vil vide mere, så 
kontakt koordinator Birgit 
Larsen på 40809674 eller 
mail 
vibevej.larsen@gmail.com 

Ældre Sagen 
Høje Taastrup 

Det spørgsmål har mange 
nok stillet sig selv, når de 
kørte forbi en boring på 
Ågesholmvej. Næste tanke 
har nok også været, hvad 
det nu kunne medføre for 
vor by. Bladets udsendte 
tog kontakt til firmaet, der 
borede, og det viste sig, at 

der blot var tale om en jord-
bundsundersøgelse for at 
finde ud af, om det er mu-
ligt at bore en ny ledning 
under vejen.  
Om det så havde været lyk-
ken med et oliefund i Sen-
geløse, er vi noget i tvivl 
om. 

Olie i Sengeløse ? 



Tak for invitationen og mu-
ligheden for at holde båltale. 
Jeg ved, at jeg indtil for ny-
ligt hang fra mangen en lyg-
tepæl herude – men nu har 
jeg så den glæde at kunne 
møde jer i et ærinde, der ikke 
har noget med politik at gøre. 
Valgkampe er noget mærke-
ligt noget. I Danmark er 10% 
af alle vores love noget, der 
kommer fra EU. 80% er bre-
de forlig, som partierne hen-
over midten i fællesskab ved-
tager, og når der er valg, 
skændes vi, så det brager om 
de sidste 10%. Det er aldrig 
sjovt at tabe, og det er nok 
baggrunden for, at her i dage-
ne efter valget har især socia-
le medier flydt over med 
erklæringer om, at folk ville 
forlade Danmark i raseri over 
resultatet. Det går nu nok 
over. Jeg synes at huske en 
lignende holmgang fra mine 
blå venner for 4 år siden. De 
er her dog endnu. Ellers er 
valgresultatet jo virkelig 
mærkeligt.  
Vi fejrer i dag, at dagene fra 
nu af bliver lidt kortere, men 
også, at vi har det bedste af 

sommeren foran os, i dette 
smukke land, som vi elsker 
så højt. 

Og her nærmer vi os temaet 
for min båltale: At elske sit 
land. 
Danskerne er et specielt og 
lidt sært folkefærd, men vi 
har det til fælles med så man-
ge andre, at vi er meget glade 
for fædrelandet. I mit tilfælde 
har det været så galt, at jeg 
trods mange forsøg på at leve 
udenlands, har måttet erken-
de, at jeg ikke kan bo andre 
steder. Det er aldrig lykkedes 
mig at være ude i mere end 6 
måneder, så vender jeg hjem 
med et massivt savn. 
Fædrelandskærlighed er ikke 
nationalisme. Nationalisme 
er at tro, man er bedre end 
andre. At man er andre over-
legne. At man i bund og 
grund lader hånt om buddet, 
der byder os at elske andre. 
Sådan er fædrelandskærlig-
heden ikke. Jeg tror, det er 
den hedengangne Jesper 
Langballe, der sammenligne-
de sand fædrelandskærlighed 
med det at elske sine børn. 
Man elsker ikke sine børn, 
fordi de er smukkere eller 
klogere end andre børn. Det 
ved man inderst inde, at de 
nok ikke er. Man elsker ikke 
sine børn, fordi de er bedre 
end andre børn. Det ved man 
også, at de ikke er. Man ved 
jo godt, at naboen elsker sine 
børn på samme facon. 
Nej, man elsker sine børn, 
fordi det ens egne. 
Da jeg var barn, puttede jeg 
engang en perle op i næsen. 
Min mor måtte tage mig til 
lægen for at få den fjernet. 
Hos lægen havde han en lang 
tang, specielt lavet til at fjer-
ne perler ud af næsen. Jeg 
klarede det rigtig godt, og jeg 
græd slet ikke. Min mor var 
stolt. Da lægen var færdig, 
fik jeg en ballon og lidt lege-
tøj med, fordi jeg havde væ-
ret så dygtig. Min mor og jeg 
kørte derefter hjem, og jeg 
gik direkte ind og proppede 
en ny perle op i næsen. Her 

sagde min mor til mig, at 
”Det er altså nogle gange 
svært at elske dig, Mads Fug-
lede” – men hun gjorde det 
alligevel, og af det, der fin-
des godt i mig, har jeg fået 
det af hende. 
Vi elsker vort land, som 
Drachman skriver, fordi det 
er vores land. Vi ved jo godt, 
at det ikke er verdens smuk-
keste land. Så meget har vi 
da rejst. Vi ved godt, at vi 
ikke er verdens klogeste folk, 
selv om det indimellem kan 
være svært at høre – og vi 
ved godt, at andre mennesker 
lever i lande, som de finder 
bedre og smukkere end vo-
res. Fordi det er deres lande – 
og dette er vort. 
Fædrelandskærlighed er at 
elske sit land på trods af fejl, 
regnvejrsdage, somre der 
aldrig begynder og lømlerne i 
nabosognet. Fædrelandskær-

lighed er at ville virke for 
Danmark, fordi det er vores 
land. 
Og virket har dansken. Vi 
har, trods vi ikke burde være 
her, skabt et af de fineste og 
mest retfærdige samfund, der 
findes. På trods af, at vi har 
meget få ressourcer, har vi 
med vores virkelyst og af-
dæmpede klogskab rejst en 
nation, der var på vej ud i 
historiens glemsel og gjort 
den til et sted, hvor man ikke 
behøver at skamme sig over, 
at man synger kraftigt med 
på midsommervisen. Vi el-
sker i sandhed vores land, 
fordi vi har skabt et samfund, 
hvor landet bestræber sig på, 
at elske sine borgere retur. 

Ha’ en dejlig midsommeraf-
ten! 

Båltale, Mads Fuglede 



Fredag d. 12 juni havde 
Sengeløse Vennerne traditi-
onen tro i samarbejde med 
Plejecenteret inviteret til 
sommer/grillfest.  
Ligesom de foregående år 
var det også i år en kæmpe 
succes med 96 fremmødte, 
beboere, pårørende og andre 
interesserede. 
Aftenen startede med, at 
centerleder Ulla Dedenroth 
bød alle velkommen. Efter-
følgende blev der budt på 
lækker velsmagende grill-
mad, imens Peter Sinding, 
som stod for underholdnin-
gen, spillede hyggelig din-

nermusik. Efter en kort pau-
se med bl.a. lotteri med 
flotte præmier, spillede Pe-
ter Sinding nu med assi-
stance af en ung sangerinde 
ved navn Sabrina op til 
dans. Og I kan tro, der blev 
danset, så rollatorer og kø-
restole blev sat ud til siden 
af de festglade deltagere.  
På vegne af Sengeløse ple-
jecenter takker vi for endnu 
en mindeværdig fest. 

Jeanett Kramer & Martin 
Jacobsen  
Aktivitetesmedarbejdere       
Sengeløse plejecenter  

Grillfest på Sengeløse Plejecenter. 



  BMW koncernen blev 
grundlagt d. 7/3 1916 i Mün-
chen, altså halvvejs gennem 
1. Verdenskrig. Fra begyn-
delsen producerede virksom-
heden fly og motorcykler til
militæret. Firmaets logo er
en cirkel med et kors, hvor
begge streger går gennem
centrum og krydser i en ret
vinkel. De fire felter i cirklen
er farvet hvide og blå for at
illudere en flypropel, der
reflekterer i solskinnet. Far-
verne i de t felterne er en
henvisning til Bundesfreistatt
Bayerns flag.
  Hurtigt efter 1. Verdenskrig 
indledte BMW en produktion 
af personbiler i Wartburg og 
Eissennach. I 2. Verdenskrig 
koncentreredes firmaets pro-
duktion om materiel til ” Det 
Tredje Riges” væbnede styr-
ker, først og fremmest fly-
motorer, raketter og motor-
cykler. Det udgjorde natur-
ligvis en trussel for de allie-
rede, og da bombetogterne 
mod det nazistiske Tyskland 
fra 1944 effektivt kunne nå 
helt til München, blev firma-
ets fly- og raketfremstilling 
sat næsten helt ud af spillet 
ved hjælp af massive sønder-
bombninger. 
  Ved krigens slutning miste-
de BMW sine bilfabrikker, 
da de nu lå i DDR, og kun 
langsomt kom en civil pro-
duktion af biler i gang ved 
München. Det var meget 
ydmyge modeller, BMW 
kunne lancere lige efter kri-
gen. Topsælgeren var den 
yderst beskedne BMW Isetta 
kabinescooter. Langsomt fik 
sydtyskerne genstartet pro-
duktionen af et par modeller 
fra mellemkrigstiden. 
I 1960 begyndte den udvik-
ling, som endnu kendetegner 
biler fra BMW. Brødrene 
Herbert og Harald Quant 
investerede tungt i virksom-

heden og overtog ledelsen. 
De igangsatte øjeblikkeligt 
en nyudvikling af en sports-
lig sedan til, hvad man den-
gang kaldte, ”den nye klas-
se”, hvilket var familiebiler 
med motorer på mellem 1,5 
0o 2,0 l. Resultatet af an-
strengelserne var BMW 
1500. Det var en god, smuk 
og klassisk, men dyr familie-
bil. Den var traditionelt op-
bygget, men havde uaf-
hængig affjedring på alle 
hjul. Det gav den en fin ba-
lance, som i kombination 
med de fremragende bremser 
skabte basis for sportslig 
kørsel. Det var en meget 
succesfuld konstruktion, som 
blev videreudviklet gennem 
de følgende 14 år. Der kom 
mange variationer af model-
len, og den blev markedsført 
under navne som BMW 
1500, 1600, 1800, 2000. Så 
blev sidste ciffer et 2-tal for 
at vise, at det var 2. generati-
on fra udgangspunktet. Altså 
1602 og så fremdeles. De 
hidsigste sports versioner fik 
bogstaverne tii (touring indi-
rekte insprøjtning) efter talle-
ne. Disse udgavers motorer 
ydede magtfulde 30% mere 
end de ellers højtydende 
standardudgaver. 
  Den 17/10 1975 købte Hen-
ny og Poul Erik Sørensen fra 
Sengeløse en ny BMW 2002 
hos forhandleren i Ballerup. 
Prisen var hele 66.000 kr. 
levering inklusiv. Det var 
mange penge dengang. Op-
slagsværkerne fra 1975 for-
tæller, at i samme prisleje 
kunne de have købt en Volvo 
242 DL for 69.000kr. eller en 
Ford Granada 2300 til 67000 
kr. En Opel Rekord med 4 
døre kostede 55.000 kr. og 
Opel Comadore kunne hen-
tes for 70.000 kr. Alfa Ro-
meo Alfetta gik for 68000 kr. 
mens man skulle erlægge 

64.000 kr. for en Audi 100 
LS. Citroën kunne erhverves 
for 55.000 kr. De sammen-
lignede priser er uden leve-
ring. Men kærligheden var 
faldet på BMW 2002, og det 
skal man ikke spøge med. Så 
BMW blev det, var det, og er 
det. Det agtværdige par Hen-
ny og Poul Erik, begge med 
rødder i Nordjylland, har vel 
fået denne verdens vigtigste 
økonomiske principper ind et 
sted mellem modermælken 
og bjesken og forstået dem. 
Et af de vigtigste om forbrug 
af biler er, at man skal an-
skaffe sig en kvalitetsbil af et 
mærke med en god og lang 
reservedelsdækning. Pas og 
plej den i alle henseender. 
Husk rustbeskyttelsen, og du 
kan køre i både 30-40 og 50 
år, ja måske mere. Så bliver 
det meget billigere at holde 
bil. Samme principper er i 
øvrigt også fremragende ved 
anskaffelse af ægtefælle, 
jagtgevær og andre uhørt 
dyre ting, man af uransageli-
ge grunde ikke mener, at 
man kan leve uden. Familien 
Sørensens BMW 2002 er nu 
40 år gammel og stadig smuk 
at skue, som den står sølvgrå 
og velholdt med ca. 460000 
km. på tælleren. I året 2002 

tog familien på træf hos 
BMW i München, da fabrik-
ken fejrede, at tallene i mo-
dellens navn og året var sam-
menfaldne?!! Man kan vel 
ud fra den logik kun have 
ondt af ejerne af Rover V8 
3500. For dem er der i sand-
hed langt til en sådan mulig-
hed. Men familien Sørensen 
havde en dejlig tur, og bilen 
klarede det naturligvis med 
bravur. Den har aldrig været 
skadet. Motoren har fået en 
hovedrenovering. I øjeblik-
ket er bilen på tålt ophold i 
Oslo hos en af husets døtre, 
som for tiden bor der. 
  BMW 2002 måler 2,5m 
mellem akslerne. Den er 
4,23m. lang, 1,59m. bred og 
1,41m. høj. Vægten står stille 
ved 990 kg. Motoren er på 
2,0l og yder 100 DIN hk. 
Den går fra 0 til 100 km/t på 
10,7 sek. Og tophastigheden 
er lige knap 180 km/t. Ben-
zinforbruget er på 10-11 km/
l. 
  Der blev fremstillet ca. 
1290.000 biler i denne serie. 
861.940 af dem var 2002 og 
2002 tii. I 1974 kom afløse-
ren BMW 320, men det er jo 
en helt anden spændende 
historie 

Niels E. Larsen 

Veterankøretøjer, klassikere og andre (s)køretøjer. 10. 
BMW 2002. 1975. 

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

Art Brolægning 
v. Erik Wildenradt,

Hultoften 23, Sengeløse 
Tlf. 26216025 / 43525917 

www.artbrolægning.dk       wildenradt@msn.com 



Som vi tidligere har oriente-
ret om her i bladet, har det 
desværre ikke været mulig at 
reetablere grusgraven, så 
borgerne kunne bruge denne 
som et rekreativt område, 
idet næsten hele området af 
grusgraven ejes af private 
firmaer, og reglerne har indtil 
nu ikke været "skrappe" nok 
til, at kommunen kunne for-
lange dette.  
 Tidligere var det amterne, 
der havde ansvaret. Da de 
blev nedlagt, overtog kom-
munerne ansvaret for at stille 
krav om efterbehandling af 
grusgravsområder. Denne 
opgave er nu overgået til 
regionerne. Tidligere har der 
været en række tilfælde, hvor 

efterbehandlingen ikke var 
nær så god, som man havde 
forestillet sig, eller tog al for 
lang tid. Disse erfaringer har 
regionen meget fokus på, og 
der stilles i dag strenge krav 
til tidsplaner, økonomisk. 
 Nu kan der nok gå lidt tid, 
før den nye grusgravning 
sættes i gang, idet man for 
kort tid siden, som bekendt, 
startede med at grave grus 
ved Højvangsvej. Men hvis 
der rigtig kommer gang i den 
nye by Nærheden ved Hede-
husene, skal der jo bruges 
meget grus, sSå måske kan 
vi håbe på at der sker noget 
inden så længe. 

John Bilenberg 

Nye muligheder for Sengeløse 
Grusgrav 

Som deltager i Sengeløse 
byfest er det hvert år en fan-
tastisk familiær begivenhed. 
Tidligere var jeg en del af 
børnehavens bidrag til byfe-
sten, men nu med to skole-
børn har min prioritet som 
frivillig ligget i SFO-boden. 
Jeg har været en del af by-
festudvalget, som har været 
et team med gåpåmod og 
kreative ideer til SFO-boden 
og selv om vi lægger ekstra 
tid og kræfter i arbejdet, er 
det altid sjovt og givende. 
SFOens bod er traditionel 
med salg af popcorn og sno-
retræk, men de sidste 2 år 
har vi indført nye aktiviteter, 
hvor der kan kreeres ven-/ 
veninde armbånd samt po-
nyridning. I år havde vi end-
nu mere sagt ja til en ekstra 
bod, så vi var spændte på, 
om vi kunne få udfyldt alle 
vagterne i boderne. Heldig-
vis var der rigtig mange 
søde forældre og børn, som 
gav deres bidrag ved at bru-
ge enten 1 eller 2 timer på at 
”arbejde” i SFOens boder, 
og dette skal I have 1000 tak 
for.  
Jeg har de sidste 2 år haft 
vores shetlandspony Kali 
med, hvor vi har trukket 
mange glade hestebørn på 
stien bag kirken. Der fortæl-

les både søde og sjove histo-
rier undervejs, når vi går 
runden med Kali, og på den 
måde er denne aktivitet en 
unik mulighed for at lære 
børnene og deres forældre i 
vores by at kende. 
SFOen solgte lodder med 
flotte gevinster under byfe-
sten, hvorpå de fleste allere-
de har fundet deres ejer-
mand. Vi har dog stadig 4 
lodder ude med gevinster på 
og håber, at vi ad denne vej 
kan finde de heldige vinde-
re. Så hjem og kig i pungen 
eller i jakkelommen, om det 
er dig, der har det heldige 
nummer.  
Ved rette lod kan I henven-
de jer på telefonnummeret 
23745065 frem til den 1. 
oktober 2015 
Loddet med nummeret 1  – 
Gavekort til Nielsen Glas 
Loddet med nummeret 17 – 
Gavekort til Cronguist Con-
sult aps. (et års gratis lektie-
hjælp) 
Loddet med nummeret 43 – 
Gavekort til Copenhagen 
Air Experince 
Loddet med nummeret 100 
– Flotte tørklæder og nøgle-
ringe fra Rugaards Systue
 

Mange hilsner fra  

Byfest udvalget SFOén2015 

Sengeløse byfest altid stor priori-
tet – SFO boden har stadig gevin-
ster der mangler at blive afhentet!  



Lavlund  
Brolægning Aps 

_____________________________________________________________________ 

Brolæggermester 
Michael Lavlund 
_____________________________________________________________________ 

Tåstrup Vænge 39 
2630 Tåstrup 

cvr. nr. 30 08 29 23 
Mob. tlf.  51 70 69 27 

mlh@lavlund-consulting.dk 
www.lavlund-consulting.dk 



Med et butiksareal på små 10 
m2 er der ved siden af frisø-
ren på Landsbygaden åbnet 
en ny genbrugsbutik, mar-
skandiserforretning, antikvi-
tetshandel, gaveshop, retro og 
vintage, eller hvad man nu vil 
kalde det. Kært barn har som 
bekendt mange navne. Lige-
som butikken overfor med 
hundeartikler vil butikken 
snarest blive suppleret med 
en hjemmeside, som helt 
sikkert vil forøge antallet af 
kundeemner og også kom-
pensere betydeligt for den 
reducerede åbningstid. Avi-
sen har allerede besøgt butik-
ken, og chefredaktørens bar-
nebarn faldt for en lille skam-
mel, som derfor straks blev 
erhvervet.   
Vi faldt i snak med den ene 

af indehaverne, Charlotte 
Jørgensen, som bor i byen. 
Hun som fortæller: 
- Foruden antikke ting er her
mange fine, fine gamle ting,
og der er også gode tøjmær-
ker, som er almindeligt gen-
brug. Butikken er lidt et for-
søg, og foreløbig er der kun
åbent om lørdagen fra 11-16.
Man kan også komme i kon-
takt med os ved henvendelse
til frisøren. Hjemmesiden er
også færdig, og der kommer
et skilt op med adressen, så
man kan gå ind på siden og
se, hvad vi har til salg her og
nu.
Det er hyggeligt med sådan 
en butik i byen, og vi ønsker 
Bente og Charlotte Jørgensen 
held og lykke med projektet.    

Ny forretning på byens 
”hovedstrøg”. 
Sengeløse får genbrugs- og antikbutik! 

Trafiksikkerhed i Sengelø-
se 
I april måned foretog Senge-
løse Kommunalforening en 
måling af hastigheden på 
Cathrinebergvej fra den 21., 
kl. 12 til den 28., kl. 12. Det 
var bekymrende, men ikke 
overraskende målingsresul-
tater, vi fik. I perioden kørte 
der 11.326 biler forbi måle-
ren. (Tallet er lidt usikkert, 
da man ikke måler hastighe-
der under 20 km/t, dvs. at 
det ikke er alle bilerne, der 
bliver talt med i morgenti-
merne, hvor der kan være 
kø/tæt trafik.)  
Hvis vi kigger på hastighe-
derne, så er fordelingen såle-
des: 
Hastighed: Antal biler: 
  0 – 40 km/t 5.625 
40 – 50 km/t 5.201 
50 – 60 km/t    462 
60 – 70 km/t  34 
70 – 80 km/t    3 

 91 km/t    1 

Det foruroligende ved talle-
ne er, at ud af 11.326 biler 
var der kun 5.625 eller 49,6 
%, der overholdt hastighe-
den.  
I kommunalforeningen er vi 
dog ikke færdige med at 
måle hastigheder i Sengelø-
se, men pt. er maskinen til 
reparation, men vi forventer 
den tilbage i løbet af august. 

Politi i Sengeløse 
Som nogen af jer måske har 
lagt mærke til, så har kame-
ravognen været på besøg i 
Sengeløse, og det var nogle 
høje hastigheder, der blev 
målt.  
I kommunalforeningen har 
vi været i kontakt med poli-
tiet i den anledning, og vi 
har fået udleveret følgende 
oplysninger om målingsre-
sultaterne: 

Måling i Sengeløse, nord-
vestlig retning, i Landsbyga-
den ud for ”Sengeløse Kro” 
den 11.06.2015 i tidsrummet 
kl. 08.55-12.38. I alt 191 
køretøjer blev målt. 12 over-
trædelser, heraf 1 klip i kø-
rekortet. Højeste målte ha-
stighed var 55 km/t. 

 Måling i Sengeløse, sydøst-
lig retning, i Landsbygaden 
den 12-06-20015 i tidsrum-
met kl. 07.01-12.05. I alt 329 
køretøjer blev målt. Blandt 
dem var 95 overtrædelser, 
heraf 20 med klip og 4 betin-
gede frakendelser. Højeste 
målte hastighed var 69 km/t. 
 Måling i Sengeløse, nord-
vestlig retning, i Landsbyga-
den den 15.06.2015 i tids-
rummet kl. 15.40-20.49. I alt 
983 køretøjer blev målt. 
Heraf var der 43 overtræ-
delser ,hvoraf fem med klip. 
Højeste målte hastighed var 
62 km/t. 
Disse målinger synes vi er 
foruroligende, og de vil der-
for blive bragt videre til 
Kommunen, som forhåbent-
ligt vil hjælpe med at bringe 
sikkerheden i Sengeløse i 
orden. 
For at sikre et bedre lokal-
miljø har vi en fortsat dialog 
med Politiet og har også 
fremsendt de data, vi har 
indsamlet fra Cathrineberg-
vej og håber, de selv vil fo-
retage målinger derude. 

Møde med Borgmesteren 
Den 15. juni var Sengeløse 
Kommunalforening inviteret 
til møde sammen med de 
andre Landsbylaug med 
Borgmester Michael Ziegler 
samt kommunens admini-
stration angående trafiksik-
kerheden i landsbyerne.  

Selve mødet havde til formål 
at sætte rammer for, hvordan 
vi bedst kommunikerer med 
kommunen ang. trafiksikker-
hed i fremtiden. Vi beslutte-
de bl.a., at dette møde i 
fremtiden skal rykkes til 
marts, så vi har bedre mulig-
hed for at diskutere, hvad 
der skal med på vejbesigti-
gelsen. 

I kommunen er der en liste 
med forslag til forbedringer 
af trafiksikkerheden, og på 
den liste er der nogle rigtig 
gode tiltag både for Sengelø-
se og Vridsløsemagle. Ud-
fordringen er at finde økono-
mien til at få dem gennem-
ført.  

Nyt fra Kommunalforeningen om 
trafikken i Sengeløse 
Alt for høje hastigheder på vore veje – kan vi gøre noget 
ved det?  
Af Jes Claus Jensen 



Henny bor på Kirkestien i 
et af byens ældste huse. 
Selv er hun fra 1931 og 
blev gift som 22 årig med 
Erik. De fik fem børn i 
hurtig rækkefølge, fire 
piger og en dreng, Senere 
kom en lille efternøler til, 
en pige. ”Nu har jeg ti bør-
nebørn og otte oldebørn, 
så det er ikke alle fødsels-
dagene jeg når,” fortæller 
hun. Erik var blomster-
kommissionær, og mange 
gange tog jeg med ham på 
torvet tidligt om morge-
nen, når jeg kunne få tid 
mellem børnepasning og 
de skiftende vagter.”  
Henny var i mange år sy-
geplejerske på plejehjem-
met Holme, og faktisk fik 
hun sidste år 60-års nålen 
som autoriseret sygeplejer-
ske. 
”Lige nu har jeg mest 
travlt med at pleje mig 

selv. Jeg trækker motions-
cyklen hen til fjernsynet, 
og så kører jeg lidt, mens 
jeg ser mine yndlingspro-
grammer med nyhederne 
og dyrene,” fortæller hun. 
”Jeg er stadig tilmeldt kro-
ket, men hvad nytter det, 
når man er træt, inden man 
kommer derop,” siger hun 
galgenhumoristisk.  
Henny var i flere år med-
lem af bestyrelsen for 
Mandagsaftener, og hun 
kommer stadig gerne til 
foredragsaftenerne.  
Det samme gælder for 
Sengeløse Vennerne. Hun 
tager gerne en tørn med 
kioskvognen, men når man 
er 84, sætter helbredet 
grænserne. 

 En æske chokolader er på 
vej. 

- Henny Legarth - Et livstykke, alderen til trods.

Farmor fortæller godnathistorie 

-for de små
Hej igen! 

Det har vel nok været en dejlig, lang sommer, ikke? 
Eller synes du, det har været for koldt og måske alt for 
meget blæst og regn? 
Jeg tror nok, jeg kunne have ønsket mig lidt mere varme! 
Men nu skal du få en ny godnathistorie, min ven: 

Vi boede dengang i Vridsløsemagle. 
En dag sad der en gråstribet kat uden for køkkenvinduet.  
Det var koldt udenfor, og jeg fik ondt af katten og åbnede 
vinduet.  Efter lidt betænkningstid hoppede katten op og 
satte sig i vindueskarmen og så nysgerrigt ind.  Jeg satte 
noget mad og mælk til den på køkkengulvet – og så hop-
pede den pludselig ned og begyndte at spise!  Bagefter 
kunne jeg kæle med den, men så ville den ud igen.  Den 
kom troligt hver dag, men forsvandt igen, og senere opda-
gede jeg, at den sov på vores loft, der havde en åben lem. 
Om foråret opdagede jeg, at den havde mælk i patterne, så 
den måtte jo have født killinger! Aha, tænkte jeg, de må 
være på loftet: Og ganske rigtigt – jeg fandt 4 killinger 
deroppe, og forsigtigt lagde jeg dem i en lille kasse og bar 
dem ned i stuen, mens Pjus, som jeg nu kaldte katten, var 
meget urolig.  Den var nemlig bange for, at jeg skulle tage 
dens små unger! 
Men jeg lavede en fin kurv til dem, og det var Pjus lykke-
lig for – og sådan flyttede hun rigtigt ind hos os. 
Hun var utrolig langhåret med en flot, busket hale – og 
hun passede sine killinger så kærligt, også da de blev stør-
re og frække og legesyge. Da de blev store nok, kom de 
rundt til søde hjem. 

En dag kom der en mand hjem til os og fortalte, at han 
havde opdaget, at katten, der var hans, nu boede hos os!  
Jeg blev meget skuffet og troede, at han ville have hende 
tilbage, men han fortalte mig, at han havde givet katten til 
sin 10-årige søn, men at han ikke havde været sød nok ved 
katten. 
”En kat”, sagde han, ”finder selv sit hjem, hvis den ikke er 
tilfreds, hvor den bor.  Du skal bare beholde hende – hun 
har selv valgt dig!” Næh, hvor blev jeg glad! 
Jeg fik også at vide, at Pjus var halv norsk skovkat, og de 
har ry for at være kloge og rolige.  

Nu må du sove godt – og næste gang fortæller jeg dig re-
sten af historien om Pjus og hendes kloge killinger! 
Sov godt – og drøm du bare om søde og bløde killinger! 

Farmor 
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Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

11. søndag efter trinitatis
16. august kl. 10.00
Lukasevangeliet 18, 9-14
Thomas Laurberg Vedel

12. søndag efter trinitatis
23. august kl. 10.00
Markusevangeliet 7, 31-37
Merry Lisbeth Rasmussen

13. søndag efter trinitatis
30. august kl. 10.00
Lukasevangeliet 10, 23-37
Merry Lisbeth Rasmussen

14. søndag efter trinitatis
6. september kl. 11.00
Lukasevangeliet 17, 11-19
Merry Lisbeth Rasmussen 
Høstgudstjeneste 
Jazzfest i sognegårdshaven 
Kirkebilen kører 

15. søndag efter trinitatis
13. september kl. 10.00
Matthæusevangeliet 6, 24-34
Merry Lisbeth Rasmussen

16. søndag efter trinitatis
20. september kl. 10.00
Lukasevangeliet 7, 11-17
Anders Nielsen

17. søndag efter trinitatis
27. september kl. 10.00
Lukasevangeliet 14, 1-11
Merry Lisbeth Rasmussen

Kirkebilen bestilles senest 
dagen før hos sognepræst 
Merry Lisbeth Rasmussen 
på tlf.: 43 99 50 24 

Gudstjeneste på  
Sengeløse Plejehjem 

Onsdag d. 26. august kl. 13.00 
Onsdag d. 23. september 

Andagt på  
Bostedet Holme 

Torsdag d. 27. august kl. 
13.30 
Torsdag d. 24. september 
13.30 

Ind i gudstjenesten
Der sker meget i løbet af en 
gudstjeneste, men hvad bety-
der det? Fra gudstjenestens 
begyndelse og frem til prædi-
ken læses der 3 tekster fra 
Bibelen. Den første læsning 
er fra Det gamle Testamente, 
den anden er en såkaldt epi-
stellæsning (epistel betyder 
brev), og den tredje er fra et 
af de 4 evangelier: Markuse-
vangeliet, Matthæusevangeli-
et, Lukasevangeliet og Johan-
nesevangeliet. Evangelietek-
sten læses fra prædikestolen, 
og det er denne tekst, præsten 
skal prædike over. Tekstlæs-
ningen indledes med ordene: 
Dette hellige evangelium 
skriver evangelisten Johan-
nes (eller én af de andre 
evangelister). Og menighe-
den svarer ved at synge: Gud 
være lovet for sit glædelige 
budskab! Dernæst læses da-
gens evangelium, imens alle 
rejser sig i respekt for Gud. 
Men hvad betyder ordet 
”evangelium” egentlig? Det 
kommer af det oldgræske 

og betyder glædesbudskab. 
Der er sagt på en anden måde 
gode nyheder fra Gud. Det er 
Gud, der bestemmer 
indholdet af evangeliet. Det 
er ikke ham, der har ført 
pennen og skrevet det ned. 
Det har de 4 evangelister. 
Men det er Gud, der har 
bestemt hvad indholdet af 
evangeliet skal være. 

Glædesbudskabet, nyheden 
fra Gud handler grund-
læggende om, at Gud har 
besluttet sig for at gribe ind i 
menneskehedens historie ved 
at lade sig føde i skikkelse af 
et menneske, som vi kender 
som Jesus Kristus. Det 
glædesvækkende i budskabet 
er nyheden om, at mennesket 
ikke er alene i det store, 
kolde univers. Gud lever. 
Gud er trådt ind i verden for 
at kommunikere sin kærlig-

hed til mennesker og sin vilje 
til at frelse mennesker, så 
menneskets historie ikke 
ender i et hul på kirkegården.  

Efter død og begravelse 
kommer opstandelse til det 
evige liv. Det er det 
glædelige budskab, som 
igennem mere end 2000 år 
har vakt håb og forventning 
om alt det nye og glædelige, 
der skal ske som et resultat af 
Jesu Kristi tilsynekomst. I 
Bibelen står der et sted, at 
evangeliet skal prædikes for 
alle folkeslag. Det glædelige 
budskab skal ikke være 
forbeholdt de få, men alle 
folkeslag på hele jorden. 
Hvorfor? Fordi enhver skal 
have lov at glædes over det 
glade budskab. Det giver håb 
at få fortalt, at der er en Gud 
der står bag det hele. Når 
livet er tungt og forbundet 
med smerte og sygdom, kan 
håbet give os styrke og evne 
til at finde små lyspunkter i 
livet, selv når det ser 
allerværst ud. For hvis man 
tror på det evige liv i Guds 
rige, så lever man derefter 
velvidende, at den smerte, der 
er nu, ikke skal vare ved. 
Livet skal igen blive nyt – 
måske i dag, måske i morgen, 
måske først efter op-
standelsen. Men glædeligt er 
det, at Gud meddeler os det 
evige liv i hans rige. 

At være til gudstjeneste og 
høre evangeliet til trøst og 
opmuntring er som at suge 
honning af klippen og olie ud 
af den hårde sten, som der 
står et sted i Det gamle 
Testamente i 5. Mosebog. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Kirkelig vejviser 
Sognepræst  
Merry Lisbeth Rasmussen 
Sengeløse Præstegård 
Landsbygaden 70 
Tlf. 43 99 50 24 
Træffetid: Tirsdag, onsdag 
og fredag 11-12 
Torsdag 17-18 
Eller efter aftale 

Graver og kirketjener 
Mie Andersen 
Træffes tirsdag til fredag, kl. 
8 – 16,  
Tlf. 43 71 07 01  
E-mail: gravermiesengeloe-
se@gmail.com  

Sekretær for sognepræsten 
Sus la Cour 
Alle henvendelser skal ske i 
præstens kontortid. 

Sognemedhjælper 
Trine May Knutzen 
Email: trine.sogn@live.dk 
Tlf.: 43 99 50 26 
Træffes i sognegården ons-
dag. 

Formand for menighedsrå-
det 
Henny Sørensen 
Tlf. 43 99 51 53  
Sengeløse Kirkes Sogne-
gård 
(Præstegårdens hovedbyg-
ning) 
Brug af lokalerne aftales 
med Merry Lisbeth Rasmus-
sen på tlf. 43 99 50 24 
Hjemmeside 
www.sengeloesekirke.dk 



En gang imellem er det godt at give taknemmeligheden plads 
og minde os selv om, at mad, lys, varme, venskab, kærlighed, 
vores dejlige børn og selveste livet ikke er en selvfølge, men 
en gave skænket fra oven. Høstgudstjenesten er den af årets 
gudstjenester, hvor vi i taknemmelighed siger tak for det hele. 
I år vil vi i gudstjenesten fejre årets dåbsbørn. Det vil vi gøre 
ved at hænge små æbler med deres navn og dåbsdato på livets 
træ i kirken. Under gudstjenesten høster vi æblerne, som 
dåbsbørnene kan få med hjem. Alle kirkegængerne må gerne 
medbringe lidt fra haven og tage det med ind i kirken, hvor vi 
lægger det i kirkens midtergang: en blomst, en gren, et æble, 
en gulerod eller lignende.  

Under den efterfølgende jazzfest i præstegårdshaven vil 
grøntsagerne blive sat på auktion. Overskudet vil blive delt 
imellem FDFerne i Sengeløse og Værestedet Paraplyen i 
Taastrup. 
Svend Hammels Jazzband South Coast Stompers vil 
underholde. 
Der vil være tændt op i grillen, og der kan købes øl og vand. 
Tag børnene med og lad dem lege i livstræets krone, lad dem 
føle, at livet er stort, lad dem skue de blå horisonter og 
himmelhvælvingens port. Tag også de unge og de gamle med 
og naboen og naboens ven. Husk at tage lidt penge med. 
Kirkebilen kører og kan bestilles hos sognepræsten på  
tlf. 43 99 50 24.  
Jeg glæder mig til at se jer.  

 Merry Lisbeth Rasmussen  

Høstgudstjeneste og høstfest 

Husk indskrivning af 
konfirmander torsdag  
d. 27. august kl. 16.00 – 19.00!

Indskrivningen er for elever i 8. klasse og finder sted i Senge-
løse Kirkes Sognegård, Landsbygaden 68. Medbring venligst 
kopi af dåbsattest.  
Såvel konfirmander som forældre er velkomne, så vi kan hilse 
på hinanden. Sengeløse Kirke byder på kaffe og lidt at nippe 
til, hvis der skulle blive lidt ventetid.  
Jeg glæder mig til at hilse på jer. 
 

Med venlig hilsen  
Sognepræst  

Merry Lisbeth Rasmussen 

Ensemblet er dannet af fem musikere fra Den Kongelige Liv-
gardes Musikkorps og har eksisteret i over 20 år. De er kendt 
for deres medvirken ved en lang række kongelige højtider og 
statsbesøg. Sidste år var de således inviteret med, da Dronnin-
gen gæstede Kina og Kroatien. 

Messingensemblet spiller heldigvis også koncerter hjemme i 
Danmark, og ved denne anledning kan man forvente et under-
holdende og varieret program. Her vil ensemblet spille den 
russiske komponist Victor Ewalds smukke og romantiske 
kvintet nr. 1. Man vil også kunne høre dansk musik af Carl 
Nielsen og H.C. Lumbye. Lumbye er højt værdsat af Dronnin-
gen og er derfor blevet fast på ensemblets repertoire, der ved 
denne lejlighed også vil indeholde mere moderne og populære 
toner. 

Ensemblet består af: Lars Ejlif Hansen og Lars Uhrenfeldt, 
trompet; Martin Cholewa, waldhorn; Flemming Welander, 
basun og Christian Bay, tuba. 

Kongelig messingmusik i 
Sengeløse Kirke 
Søndag den 20. september kl. 15 får Sengeløse Kirke besøg af  
Den Kongelige Livgardes Messingensemble. 

Husk også sogneeftermiddagene 

Onsdag d. 30. september begynder en 
ny sæson af Sengeløse  
Kirkes sogneeftermiddage. 
Se næste udgave af Sengeløse Nyt. 

  Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
Hultoften 7, Sengeløse 
2630 Tåstrup



Fællesspisning i onsdagsklubben 
Onsdagsklubben henvender sig fortrinsvist til enker og enke-
mænd og andre singler i Sengeløse, som savner nogen at dele et 
måltid mad med. Fællesspisningen finder sted i Sognegårdens 
lokaler Landsbygaden 68. Første gang i denne sæson er onsdag d. 
2. september kl. 18.00 – senest 21.00. Lonny og Susanne er afte-
nens kokke. Menuen er Ristaffel med kylling. Til dessert skal vi
have rabarbertrifli med rabarber fra præstegårdshaven.
Vi er i gennemsnit ca. 20 hyggelige og snaksalige mennesker,
men vi har plads til flere. Maden og kaffen koster 75 kr., og der
vil være mulighed for at købe et glas vin eller øl.
Skriv allerede nu datoerne for onsdagsklubben ind i kalenderen:
onsdag d. 2. september, onsdag d. 7. oktober, onsdag d. 4. novem-
ber, og onsdag d. 2. december hvor vi skal have julefrokost. Alle
dage kl. 18.00.

Det er nødvendigt med tilmelding hos sognepræsten på tlf. 43 
99 50 24. Det er muligt at indtale en besked på tlf. svareren, 
hvis sognepræsten ikke er hjemme. Man kan også tilmelde sig 
pr. mail på mailadresse LRAS@KM.DK. Tilmelding skal 
senest ske mandag d. 31. august. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Minikonfirmand begynder  
onsdag 9. september 
Onsdag 9. september lige efter skoletid begynder et nyt hold 
minikonfirmander i Sengeløse Kirke. Børnene skal opleve kirke-
rummet og møde præsten, organisten og sognemedhjælperen. 

”Der er foreløbig tilmeldt syv børn fra 3. A og tre børn fra 3. 
B, og der er stadig ledige pladser på holdet!”, fortæller sog-
nemedhjælper Trine May Knutzen og fortsætter: ” Minikon-
firmand er et kort ”kursus” for alle børn i 3. klasse, hvor vi 
lægger vægt på samvær og oplevelser. Kurset er ikke forbe-
holdt børn, der allerede er døbte”. Minikonfirmand handler 
om at lære dét, der foregår i kirken bedre at kende og slutter 
med en familiegudstjeneste i Sengeløse Kirke.   
Trine glæder sig til at møde de nye minikonfirmander for at 
fortælle om kirken og kristendommen og opfordrer især for-
ældre i 3. B til at genoverveje tilbuddet: ”Der er kun tilmeldt 
3 børn fra B-klassen, og vi kan sagtens være et par stykker til 
– og så er det for resten gratis!”, siger Trine til Sengeløse
Nyt.
Spørgsmål kan rettes til sognemedhjælper Trine May Knut-
zen, Landsbygaden 68, Sengeløse, 2630 Taastrup,
trine.sogn@live.dk

Babysalmesang begynder på onsdag  
19. august
Der har været stor efterspørgsel efter pladser på hold med ba-
bysalmesang i Sengeløse Kirke. På onsdag begynder en ny
sæson, og forældre med babyer i alderen 0 – 10 mdr. kan tilmel-
de sig nu. Det er gratis at gå til babysalmesang i Sengeløse
Kirke.

På onsdag 19. august begynder en ny omgang babysalme-
sang. Det foregår kl. 10.00 – 10.45 i kirken, hvor salmesan-
gen ledes af sognemedhjælper Trine May Knutzen, mens or-
ganist Torben Svendsen sidder ved klaveret. Efter salmesang 
og dans, der varer cirka tre kvarter, tilbyder Sengeløse Menig-
hedsråd en kop kaffe eller the i våbenhuset.  Det er gratis at 
gå til babysalmesang i Sengeløse Kirke. 

For tilmelding, send en mail til sognemedhjælper Trine May 
Knutzen,  trine.sogn@live.dk 

Trine May Knutzen 

 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 åbnings- 
    tiderne efter aktiviteter i Hallen 

 

Anders Gøricke A/S
Herringløse 

Mobil 2121 2197 

Svenske 6 og 8 mm træpiller  
i 16 kg sække stablet på paller  

eller i løs vægt .

Svensk fyringsklar  
ege- og bøgebrænde. 

Firkantede lyse briketter fra Sverige 



795,-



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




