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Grusgraven syd for Industribakken udvalgt til at
være projektområde for udviklingen
af Kallerup Vasby Fritidsområde

Læs i avisen om
Sengeløse kro cup

Fastelavnsfest

Området, der dækker et areal på ca. 14 ha, ligger placeret i det åbne land med
Sengeløse by mod nord, mod øst grænser området op til Spangå og det åbne
land, mod syd til et grønt område samt Spangå Naturområde og mod vest til
det resterende af Vasby grusgraveområde.
Kommunen har udarbejdet en plan over de muligheder, der kan komme på
tale. Det bliver spændende at følge og at se, hvordan forhandlingerne med
ejerne forløber ? Herunder oversigt over, hvad mulighederne er.

Forårsfest i hallen

Musical i kirken

Sogneindsamling
Mandagsaftener
Og meget mere
Ny parkeringsplads ved skolen

fastelavnsfest

Forårsfest

Næste nummer
udkommer
13.–15. marts
Deadline:
4. marts
2014

Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand: Jens Bertelsen, Stendiget 20 4399 8507 / 2465 1099
E-mail jens @bertelsen.mail.dk
Hovedkasserer:

Jørn Brendstrup, Håndværkerbakken 17

4371 3033

Næstformand:
Amatørscene:

Ulla Bang Hyldegård, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene.
4030 5232
Marianne Neumann, Hultoften 33
2990 3693

Fodbold:

Jeppe Hansen, Stendiget 70 ....................

Fællesidræt:

Ulla Bang Hyldegård, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene
4030 5232

2087 4344

Gymnastik: Bjarke Rasmussen Ole Rømersvej 39 4399 0848/4045 3764
Senioridræt

Jan Løwert, Bondehøjvej 1.

2970 7740

Volleyball:

Per Wiedekamm, Banestokken 5:

2064 3515

Festudvalg:

John Jørgensen, Kirkestien 12 .......................................
4399 3140

Cafeteria:

Uffe Wolstrup, Ole Rømersvej 57... 4352 1091 / 4052 7091

Sengeløse Pensionistforening afholder:
Bankospil tirsdag den 11. februar kl. 19.00
Fastelavnsfest mandag den 3. marts kl. 14.00
Bankospil tirsdag den 11. marts kl. 19.00

Reception

I anledning af min sidste 49 års dag holder jeg åbent hus/
reception lørdag d. 15. marts fra kl. 14 - 17 på Ryvej 16.
Med venlig hilsen
Henrik Marborg

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736

SGIF Klublokale
Spangåvej 10,

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif

50+ andelsbolig på 72 m2 nu ledig

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.: 43 52 47 95
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 4. marts 2014
Avisen udkommer 13. - 15. marts 2014
Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk

Beliggende Bondehøjvej 4 D med fri udsigt til marker i
etableret bebyggelse med fælleshus og stabil økonomi.
Indeholdende entré, køkken, stue, værelse, stort badeværelse med vaskemaskine, alle rum opvarmet med
gulvvarme, samt udhus. Desuden 9 m2 gulvplads på
loft. Nem lille have med to flisebelagte terrasser.
Andelspris kr. 270.000 - mdl. boligudgift kr.
6.400,00.
Henvendelse til:
Henrik Riegels Nielsen, tlf. 28299071, eller
Bodil Riegels Rasmussen, tlf. 23316297.

Sengeløse Hallens

CAFETERIA
- altid klar med

Fast Food og forfriskninger

I Sengeløse ligger en
Brugsforening!
Vi har sakset fra bladet ”Posthornet” en lokal nyhed set
udefra !
Niels Ole Frederiksen, Middelfart

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

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

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

I Sengeløse ligger der en Brugsforening. En Dagli’-Brugs hedder det vistnok nu om dage.
For et stykke tid siden skulle jeg
holde et foredrag i Sengeløse
Foredragsforening. På vejen til
Sognegården kom jeg forbi Dagli’Brugsen. Jeg havde et eller
andet ligegyldigt ærinde i butikken.
Her mødte jeg Kurt Søborg. Han
passer Postbutikken i Sengeløse.
Kurt Søborg er tidl. boghandler
fra København, og i sit otium var
han rejst til Sengeløse. Her fik
den nu 86 årige pensionerede

boghandler Søborg for otte år
siden en tjans med at passe brugsens Post-butik nogle timer to
gange om ugen. Kurt Søborg tog
sit nye nyttige job alvorligt. Han
mente, at til sådant et job bør
man iføre sig de rigtige klædningsstykker. Han syntes ikke, at
det var passende at være klædt i
gammel brun nedslidt Brugskittel. Nej, Kurt Søborg fik fra en
ven og tidligere postmand fremskaffet sig en rigtig rød postuniform. Der var lidt vanskeligheder
med at finde den rigtige postkasket, men efter et besøg på Købmagergades Postmuseum i København fik han lov til at låne en
kasket af museet.
Post-butikken i Sengeløse er
derfor i de sidste otte år blevet
betjent af Kurt Søborg i fuld rød
postornat.
Men ingen glæde varer evigt.
Slet ikke inden for PostDanmark.
Da folk benytter Postbutikken
mindre og mindre, er Kurt Søborg blevet sagt op pr. 28. februar 2014.
Ærgerligt. Her møder man en
mand, som tager sit job alvorligt
og fylder sine omgivelser med
sin glæde og ikke mindst med sin
stolthed over jobbet. Det kan
man da kalde et ”nyttejob!”
Jeg vil håbe, at Kurt Søborg vil få
et nyt nytte-job. Han er kun 86 år
gammel.

Mandagsaftener i februar
Valentine fredag den 14. februar
Valentine middag på Sengeløse Kro fredag
den 14. februar klokken 17:00
Tre skønne retter 225,00 pr. couvert.

10. februar 2014
Cand. mag Trine May Knutzen, Tåstrup
Asger Jorn midt i en urolig
tid

Frokostbufffet
Hver Søndag fra kl. 12-15.
Dejlig varieret menu
Fisk, lækkert pålæg, kokkens lune retter
Ost m. garniture, Brød & smør
Kun Kr. 149,-

Efter foredraget afholdes
Mandagsaftenernes
årlige generalforsamling

Asger Jorn blev født den 3.
marts 1914 og døde den 1.
maj 1973. 100-års jubilæet
fejres i efteråret med en udstilling om Jorn’s møde med
Pablo Picasso på Museum
Jorn i Silkeborg.
Asger Jorn hed egentlig Asger Oluf Jørgensen, men tog

BRENDSTRUP REVISION ApS
HÅNDVÆRKERBAKKEN 17
SENGELØSE
2630 TAASTRUP

JØRN BRENDSTRUP
Reg. revisor

TELEFON 43 71 30 33
EMAIL jb@jb-rev.dk

TELEFAX 43 71 30 66

Carl-Henning
Pedersen
kunstnergruppen ”Cobra”.
Det var en gruppe, der med
et spontant-abstrakt formsprog var en stor fornyelse i
kunstverdenen.
Trine May Knutzen vil i
foredraget sammenkæde liv
og kunst ved hjælp af fortolkning af nogle af Jorns
hovedværker – med enkelte
afstikkere til Picasso.

i 1945 navneforandring til
Asger Jorn. Asger Jorn er
bror til Jørgen Nash, der skar
hovedet af den lille havfrue.
Efter besættelsen dannede
Asger Jorn sammen med
Ejler Bille, Egill Jacobsen og

17. februar 2014
Sognepræst Kristine Stricker
Hestbech, Havdrup
Det utrygge menneske

Aldrig har så mange mennesker været angste, angste for
sygdomme og ulykker, angste for indbrud og overfald
og kriminalitet.
Og det er paradoksalt, for
som mennesker lever vi i en
tid, der aldrig - gennem hele
evolutionen - har været mere
tryg end nu.
Alligevel er det en udbredt
tanke, at verden er af lave,
og at vi må stå imod og holde os inden døre, for der er
farligt derude.

Fodbehandling og journaloptagelse
I februar og marts måned
250 kr - spar 40%
Åbent mandag og fredag 7.00 til 18.00
Statsautoriseret fodterapeut
Trine Pehrson
Hultoften 7, Sengeløse
2630 Tåstrup

i/s arkitekt-tegnestuen
v/ Jesper Holm
Landsbygaden 58
2630 Taastrup

43 99 69 36

Renovering, byfornyelse, nybyggeri, tilbygning,
tilstandsrapport, energimærke, vedligeholdelsesplan

Nu også Flextur i Høje Tåstrup
Flextur er et supplement til den kollektive trafik og omfatter kørsel fra adresse til adresse

SGIF’s fodboldafdeling
inviterer til:

Sengeløse Kro Cup
Lørdag den 8. marts fra
kl. 11.00 til ca. 18,00

Så tilmeld dig til
Sengeløse Kro Cup 2014

I kommunens pressemeddelelse hedder det:
»En Flextur er ikke som en almindelig bustur. Du kan nemlig blive
hentet derhjemme, i svømmehallen, i biografen eller hvor som
helst. Og du kan naturligvis blive kørt hjem igen.
Du kan med andre ord bestille en Flextur til det tidspunkt, du ønsker, for en Flextur har nemlig ingen fast køreplan. Den bestemmer
du! Og så kan du betale med Dankort samtidig med, at du bestiller.«
Du kan bestille din Flextur på Movias hjemmeside.
Her står bl.a.:
»Du bestiller din Flextur ved at trykke på linket ”Online-bestilling
af Flextur” ude til venstre. Du behøver kun at oplyse dankortoplysningerne første gang, du bestiller, så husker systemet dig til næste
gang, du logger dig ind. Og så får du 10 % rabat på prisen, når du
bestiller på internettet samtidig med, at du slipper for at medbringe
kontanter. Når du bestiller, skriver du blot, hvor du gerne vil hentes
og køres til. Skriv derefter tidspunktet for, hvornår du vil afhentes,
eller tidspunktet, du ønsker at være fremme på. Hvis du kører ud af
kommunen, så skal det være til en adresse i en kommune, der er
med i ordningen.
Du kan også ringe på tlf. 70 26 27 27 og bestille turen.
Husk at nævne, at du ønsker en Flextur – Flextur er nemlig en del
af Flextrafik, som også udfører andre typer af transport. Bestiller du
over telefonen, skal du betale med lige penge til chaufføren, og du
får ingen rabat.
Hvis du ofte kører den samme tur, kan du lave en fast aftale, så du
ikke behøver at bestille en ny tur hver gang. Du skal dog huske at
afbestille den enkelte tur, hvis du en dag ikke skal bruge turen alligevel. Faste aftaler kan kun bestilles over telefonen. Prisen for en
Flextur afhænger af, hvor langt du kører, og om du har medrejsende
med på turen.
Du kan derfor ikke altid være sikker på, at du bliver kørt direkte,
men du betaler naturligvis kun for den direkte afstand mellem dine
destinationer.«
Det lønner sig at læse Movias hjemmeside grundigt, inden du starter. Der kan fx være pause for tilmelding over nettet! Her kan du
også printe en folder om ordningen.

Sengeløse Fritids- & Ungdomsklub

Kirkestien 2 B, 2530 Taastrup. Tlf. 4335 3481
Tilbyder udlejning af:
•
Service til ca. 100 pers. Alt incl.
•
Kanoer incl. udstyr
•
Hoppeborg
•
<<<<<<<<<
Ring for priser

Holdene
Hvert hold tæller 4 – 7 deltagere, som helst skal være
fyldt 16 år.
Det kan betale sig at have damer med på holdet, idet
deres scoringer tæller dobbelt.
Puljer
Man kan vælge imellem to puljer. A-Puljen er for de
mest konkurrencemindede, mens B puljen er for dem,
som først og fremmest spiller for sjovt. Bestyrelsen
forbeholder sig ret til at tilpasse antallet af hold i de to
puljer.
Efter turneringen
Succesen fortsætter, og derfor er det igen muligt at tilmelde sig spisning efter turneringen. Prisen for mad er
125 kroner pr. deltager. Tilmelding og betaling for
spisning skal ske samtidigt med, at I tilmelder holdet
Sengeløse Kro Cup.
Deltagelsesgebyr
Et hold koster 500 kroner at tilmelde, og indbetalingen
skal ske til konto nr. 2275 – 4378984950
Tilmelding
Vi vil gerne spille i række A___ B ___ ( Sæt X)
Holdets navn ………………………………………….
Indbetalers Navn/Firma ………………………………
Holdleder ……………………………………………..
Holdleders Telefon nr. ………………………………...
Holdleders E – Mail …………………………………..
Spisning (antal)
Vi deltager ……… personer til spisning
Tilmelding mailes til Jeppe Hansen på
Sgiffodboldpresident@sol.dk

Vigtig!
Tilmelding og betaling til turneringen skal ske
Senest den 17. febr uar 2013.

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

Herringløse Dyreklinik
Kommende arrangementer:

Brænde og træpiller

•

8/2 kl 10-12: gå tur med dyrlægen og
hundetræneren. Vi mødes v. p-pladsen ved
Himmelev Rideskole, Slæggerupvej og Hovedvej 6, vi går ca. 3-4 km, og derefter er
der kaffe og kage fra bagagerummet.

•

25/2 kl 19-21: Førstehjælpskursus.
Kom og lær hvordan du selv kan hjælpe dit
dyr, hvordan man håndterer et tilskadekommet dyr, lægger en forbinding, klipper
klør korrekt og andre praktiske ting.

•

20/3 kl. 16-17: Kaninforedrag på Jyllinge Bibliotek om korrekt pasning og opstaldning af kaniner. Hvordan får man
mest ud af sin kanin som kæledyr.

•

25/3 –tid og sted følger. ”før du køber
hund- kursus”. Overvejer du at anskaffe
en hund, så kom og hør, hvilke overvejelser du bør gøre for at vælge den rigtige
hund, der svarer til de forventninger, du
har. Hvad skal man forvente af omkostninger ved at have hund, skal man gå til træning, hvor længe kan den være alene?
Samt mange andre spørgsmål. Mød hundetræner, avler og adfærdsbiolog Astrid
Vestergaard og dyrlæge Lotte Kofod

•

3/3 kl. 16-17: Kaninforedrag på Gundsømagle Bibliotek. Hvordan får man mest
ud af sin kanin som kæledyr? Korrekt fodring og opstaldning af kaniner.

•

5/4 kl 10-12: Gå tur med dyrlægen og
hundetræneren. Vi mødes ved det vestre
gadekær i Herringløse og går en tur på 4
km. Derefter er der kaffe, kage og fri leg
i dyrlægens have.

Fyringsklar egebrænde sælges i løs
vægt.
Brændet kan afhentes, min 1.7 rm
- eller leveres.
Svenske træpiller
i 16 kg sække eller i løs vægt,
afhentning eller levering
Lager 1 km fra Sengeløse.

Anders Gøricke A/S
Herringløse
Mobil 2121 2197

Alle arrangementer er gratis men kræver
tilmelding på 29790609

Skolegyden 3, Herringløse,
4000 Roskilde

ring på 29790609 og aftal tid.

Tilgivelse og forsoning

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke
Sidste s. e.
Hellig 3 Konger
9. februar kl. 10.00
Johannes 12, 23-33
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebil og kaffe
Septuagesima
16. februar kl. 10.00
Matthæus 25, 14-30
Jesper Knudsen
Seksagesima
23. februar kl. 10.00
Markusevangeliet 4, 26-32
Anders Nilsen
Fastelavn
2. marts kl. 10.00
Lukasevangeliet 18, 31-43
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebil og kaffe
1.s. i fasten
9. marts kl. 17.00
Familiegudstjeneste med
musical
Spaghetti og kødsovs
I sognegården
Merry Lisbeth Rasmussen
2.s. i fasten
16. marts kl. 10.00
Markusevangeliet 9, 14-29
Maria Rosted Smidt
Kirkebilen bestilles senest
dagen før på
tlf.: 43 99 50 24
Gudstjenester på Sengeløse Plejehjem
Onsdag d. 12. februar
kl. 13.00
Onsdag d. 19. marts
Bostedet Holme
Torsdag d. 13. februar
kl. 13.30
Torsdag d. 20. marts
kl. 13. 30

I mødet med Gud sker der af og
til noget med en. Man ændrer syn
på sig selv. Man ændrer syn på
mennesker. På livet. På verden.
En forandring er undervejs dybt i
ens sjæl, og man opdager, at man
hverken kan fremskynde forandringen eller stoppe den. Og det
skal man kun være glad for. For
med forandringen opdager man
stille og roligt betydningen af, at
det at være ansvarlig er at leve for
nogens ansigt. Og når vi i kristendommen stilles foran Guds ansigt, er det, fordi vi foran Guds
ansigt bliver fastholdt som ansvarlige mennesker. Ansvarlige
overfor Gud, for livet, for medmennesket, for os selv. Intet er
lige meget.
Intet er ligegyldigt
Alt, hvad vi siger og gør, har
betydning. Ethvert ord, enhver
handling, enhver magt og ethvert
system, der sætter målet højere
end mennesket og skaber ofre,
uanset hvor smukt det mål kan
tage sig ud i retorikkens og drømmenes farverige udlægning,
kommer under Guds dom i mødet med Gud ansigt til ansigt. Der
går ikke nogen vej til et fuldkomment samfund, til en fuldkommen familie, til et fuldkomment
venskab, ægteskab eller en hvilken som helst relation imellem
mennesker på bekostning af andre menneskers glæde og livsmod eller over andre menneskers
lidelse og død. Vi mennesker er
ofte parate til at ofre hinanden i
det store eller det små, hvis det
kan styrke vort eget venskab,
ægteskab, samfund eller position.
Der er en vej frem
Det glædelige ved det kristne
budskab er, at der er en vej frem,
der hvor relationerne imellem
mennesker er lagt øde. Den eneste vej frem faktisk, som åbner
for nyt liv for ofre og gerningsmænd, og de fleste af os tilhører
begge kategorier. Snart er vi gerningsmanden, der siger sårende
ord, gør os morsomme på andres
bekostning, forråder et andet
menneske. Snart er vi offer – den
som tales ned, væk – ude af øje,

ude af sind. Den vej, der tales
om, handler om forandring, tilgivelse og forsoning. Den Gud, vi
hører om i kristendommen, er
den Gud, som kommer til verden
i skikkelse af Jesus Kristus. Det
er en Gud, der taler om tilgivelse
og forsoning, men også en Gud
som kræver forandring af mennesker. Status quo er ikke godt nok.
Forstokkethed er ikke godt nok.
Ugidelighed er ikke godt nok. Og
ligegyldighed er slet ikke godt
nok. Forandring via tilgivelse og
forsoning er det eneste, der duer.
Det var, hvad Jesus viste i sit eget
liv, og når vi spejler os i hans liv, i
hans ansigt, i hans billede, da
forvandles vi slet og ret til bedre
mennesker, som forstår betydningen af ord som tilgivelse og forsoning.
Vær en aktiv medspiller
Hvis vi mener noget med at gå i
kirke, skal vi spørge os selv,
hvordan ord som tilgivelse og
forsoning kan spille en rolle i vort
eget liv. Vi skal se ud over vort
eget livs landskab og spørge os
selv, hvor vi har sagt og gjort
noget, der har ødelagt relationer,
såret et andet menneske, taget
glæden fra et andet menneske.
Og så skal vi spørge os selv,
hvordan vi kan være aktive medspillere i den proces, der hedder
tilgivelse og forsoning, så livet og
relationerne kan få en ny begyndelse. Og det store forbillede har
vi i Kristus, som er den store
fredsstifter og forsoner. Han har
med sit eget liv vist os hvordan.
Han har fortalt os hvordan. Søg
altid forsoningens og tilgivelsens
vej. Der findes ikke andre veje.
Det er ikke nemt. Det er bestemt
ikke nemt. Det er derfor, det er
livsnødvendigt at gå i kirke om
søndagen, for der at hente kraft i
nadveren, for at høre et opmuntrende ord til styrke og trøst. Det
har man brug for, når man skal
tage initiativ til at forsone sig med
den mor eller far, man ikke længere har kontakt til; eller med den
søn eller datter man ikke længere
ser. Eller med den søster og bror,

TROLLE-URE-GULD
Taastrup Hovedgade 81

43990220
trolle.ure.guld@mail.dk

ven eller nabo, man ikke længere
er på talefod med.
Hvad kræver det?
Når vi stilles overfor Guds ansigt
i kristendommen, og der tales i
metaforer om lys og mørke, ondskab og godhed, er det fordi, det
betyder noget. Det kræves af os,
at vi forandrer os og tager initiativ
til at virkeliggøre tilgivelse og
forsoning. Når vi ikke vil søge
tilgivelsens og forsoningens vej,
har det store menneskelige omkostninger. Både den der ikke vil
tilgive og søge forsoning, og den
der hungrer efter tilgivelse og
forsoning sættes i stå i livet. Bitterhed og vrede, mismod og glædesløshed overtager glædens og
frimodighedens plads. Relationerne bryder sammen, livet bliver
mindre, når man nægter at sige
undskyld.

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: gravermiesengeloese@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
onsdag.
Formand for menighedsrådet
Henny Sørensen
Tlf. 43 99 51 53
Sengeløse Kirkes
Sognegård
Brug af lokalerne aftales
med Merry Lisbeth Rasmussen på tlf. 43 99 50 24
Læs mere på hjemmesiden
www.sengeloesekirke.dk

Hvad handler det om?
Tilgivelse handler i bund og
grund om at give mennesker
mulighed for at forandre sig. Det
handler om at holde døren åben,
så vi kan bevæge os fra et mørkt
sted til en ny, oplyst nutid og
fremtid. Det er ikke et tilfælde, at
der i Bibelen siges om Lyset, det
sande lys, som er et billede på
Kristus, at det oplyser ethvert
menneske. Det lys, der tales om,
er ikke fornuftens lys, eller det
naturlige lys. Det er Guds lys,
som forvandler os indefra, henter os ud af mørket, frem i lyset
og gør os til bedre mennesker.
Ord kan forløse
Når to parter sætter sig sammen,
ser hinanden i øjnene og søger
forsoningens vej, kan der af og
til ske noget vidunderligt. Jeg har
set det med mine egne øjne. En
uendelig, sorgfuld vise, der
handler om alt det, der betyder
noget. Fortællinger om lyset og
mørket. Om og om igen. Der var
engang. Og historierne er samtidig fulde af billeder fra hverdagen. Først tror man, at de ingenting betyder, senere opdager
man deres betydning ved, at de
er ætset ind i hukommelsen: Jeg
har set granvoksne mænd sidde
og hulke tårefloder af fortvivlelse, og jeg har set den dybeste
fortvivlelse blive erstattet af
glæde. Jeg har set, hvordan ord
kan forløse, så glæden og livet
igen vinder plads og trænger
mørket tilbage, og menneskelig
værdighed rejser en katedral i en
gymnastiksal, på en arbejdsplads, på gaden. Og det er jo det,
der er meningen med det hele.
At mennesket skal rejses, at
relationerne skal genetableres.
Det er derfor, vi stilles foran
Guds ansigt. For at gøre os til
ansvarlige mennesker der drager
omsorg for livet og hinanden og
giver glæden og livsmodet, tilgivelse og forsoning en chance.
Lad os give det en chance.
Lad os gøre en indsats
Lad 2014 blive året, hvor vi
tager initiativ til at virkeliggøre
tilgivelsens og forsoningens vej.

Der er børn i klemme rundt om i
Sengeløse Sogn, fordi mor og
far ikke kan tale sammen. Der er
ulykkelige mødre og fædre,
fordi deres voksne børn ikke vil
se dem. Der er søskende, som
hader hinanden, fordi den ene
mener, at den anden har fået det
hele, eller fordi den ene er jaloux
på den anden. Der er fraskilte
parter, som bruger al deres energi på at bekæmpe hinanden. Der
er naboer, der ikke kan udstå
synet af hinanden. Der er venner
og veninder, der sladrer om
hinanden og taler hinanden ned.
Jeg ved godt, at det ikke er nemt,
at stå ansigt til ansigt med den
man er uvenner med, eller med
den, man ikke kan lide. Det
kræver kraft og mod. Men hvis
de forløsende ord kan betyde
gladere børn, der trives, fordi
mor og far kan tale sammen, er
det det hele værd.
Og giv det en chance
Tilgivelsens og forsoningens vej
betyder ikke nødvendigvis, at de
fraskilte skal finde sammen og
leve som før, at venner skal
finde sammen, så alt bliver som i
gamle dage. Det kan være, at det
er rigtigt med et brud, og at forholdet nu skal være på en anden
måde. Men tilgivelse og forsoning betyder, at man ikke er
fjender, at man kan tale sammen, at man kan være sammen
ved lejlighed, at man kan samarbejde. Det betyder, at både den
der tilgiver og den der er tilgivet
kan få fred i sit hjerte, rejses op i
livet, komme videre med sit liv
og være gladere end før. Der er
brug for kristendommens fredsbudskab alle vegne i menneskers
liv. Der er brug for at blive stillet
foran Guds ansigt og blive fastholdt som ansvarlige mennesker.
Lad 2014 blive året, hvor vi
giver tilgivelse og forsoning en
chance. Ring til vedkommende,
gå på besøg eller skriv et lille
brev, når du kommer hjem. Det
eneste, der kræves, er den tro,
som kan flytte bjerge. Og det er
nu heller ikke så lidt.
Merry Lisbeth Rasmussen

Afspændingsmassage og Zoneterapi
Helle Kolstrup
afspændingsmassør og zoneterapeut
laserbehandling tilbydes
Landsbygaden 64
Sengeløse, 2630 Taastrup
tlf. 43 99 95 38

Stor lied kunst i Sengeløse kirke.
Lørdag den 1. marts kl.
15.00 kan man i Sengeløse
kirke opleve Schuberts
fantastiske
Lied-cyklus:
’Winterreise’ med basbaryton Simon Duus og pianist
Jørgen Ellegård Frederiksen.
Schuberts store lied-cyklus
’Winterreise’ beskriver en
ung mands forelskelse og
skuffelse, som fører ham
på en rejse med store sjælekvaler og drømmesyner.
Cyklussens 24 sange med
tekst af Wilhelm Müller
fortolkes af det unge talent
Simon Duus, der efter endt
uddannelse på Operaakademiet v/ Det Kgl. Teater i
2011 og pt. som solistklassestuderende ved Det Jyske
Musikkonservatorium, har
fuld knald på karrieren og
er meget efterspurgt både
som Lied-, oratorie- og
operasanger. Hans repertoire spænder vidt, og hans
store talent er blevet berømmet i både ind- og udland, ligesom han er modtager af adskillige priser og
legater. Simon har allerede
adskillige store partier og
andre optrædener bag sig
og skal i sæson 14/15, foruden sin debutkoncert i
Aarhus Musikhus, bl.a.
synge partiet som Colline i

Puccinis "La Bohème" på
Den Jyske Opera samt
Henrik i "Maskerade" på
Det Kgl. Teater. Pianist er
Jørgen Ellegård Frederiksen, som vi tidligere har
haft fornøjelsen af at høre i
Sengeløse kirke. Jørgen er
uddannet pianist og organist fra Det. Kgl. Danske
Musikkonservatorium
i
København, og til daglig er
han organist i Bagsværd
kirke. Han har ved siden af
dette job mange andre jern
i ilden både med kammermusik, akkompagnements
opgaver samt solistisk spil
på såvel orgel som klaver.
Der er gratis adgang.

Sogneeftermiddag
Kærlighed
tværs over
Atlanten
Onsdag d. 26. februar kl. 14.30 har Sengeløse Kirke den
store fornøjelse at kunne byde indenfor til en spændende og hyggelig eftermiddag med journalist og forfatter
Else Lidegaard. Udover at være journalist og forfatter er
Else Lidegaard cand. mag. i fransk og eskimologi. Foredraget vil handle om Else Lidegaards venskab med den
store, vise, verdensberømte, litterære atlanterhavskæmpe William Heinesen, som bl.a. har skrevet Moder Syvstjerne og De fortabte spillemænd.
I 2011 udsendte Else Lidegaard bogen: ”Med snudehulkende hilsen fra William Heinesen”. Forfatteren vil fortælle om et varmt og lykkeligt venskab imellem en elskelig gammel og vis digter og hende selv.

Musical i Sengeløse Kirke
Søndag d. 9. marts kl. 17.00 holder vi i Sengeløse Kirke en lidt
anderledes gudstjeneste. I gudstjenesten er der indlagt en musical,
som handler om noget så aktuelt som gruppepres og mobning. Tek-

sten er skrevet af Linda Alsbæk, som er kirke- og kulturmedarbejder
i Ansgarkirken i Hedehusene. Musicalen bliver opført i et samarbejde imellem minikonfirmanderne og børnekoret i Sengeløse Kirke.
Gudstjenesten er både for børn og voksne. Gruppepres og mobning
foregår ikke kun i skolegården i frikvarteret. Det foregår også i stor
stil blandt voksne på arbejdspladser, i idrætsforeninger etc. Kom
derfor gerne og deltag uanset alder.

Efter gudstjenesten går vi over i sognegården og spiser sammen.
Aftenens menu er spaghetti med kødsovs. Øl og vand kan købes.
Maden koster 40 kr. for voksne og 20 kr. for børn. Drikkevarer
koster 10 kr. Tilmelding er nødvendig af hensyn til indkøb og
madlavning. Ring til sognepræsten senest onsdag d. 5. marts på tlf.:
43 99 50 24. Hvis sognepræsten ikke er til stede, kan man indtale en
besked på telefonsvareren.Vi håber selvfølgelig at se rigtig mange
glade og forventningsfulde mennesker, som gerne vil medvirke i en
lidt anderledes gudstjeneste, hvor børnene har brugt rigtig mange
timer på at forberede sig.
Vel mødt!
Marry Lisbeth Rasmussen

Konfirmandlejr
Fra lørdag d. 22. marts – søndag d. 23. marts drager sognepræsten af sted med sine konfirmander til Rysensteen i København. Når man tager på konfirmandlejr, plejer man altid at
tage på landet, men når man bor på landet, er det måske mere
oplagt at tage på storbylejr, så det agter vi at gøre, og FDF
lederne Gitte og Lars tager med. Vi glæder os til at komme af
sted til den store stad. Min kollega fra Taastrup Nykirke, Anders Nilsen, vil være behjælpelig med at tage højmessen om
søndagen.

Klinik for fodterapi
v/stats.aut fodterapeut
Jane Dani Bygsø
Kirkestien 5
Sengeløse
2630 Taastrup
Tidsbestilling tlf. 2095 4329

Sogneindsamlingen i
Sengeløse
Der er brug for flere frivillige, som
vil gå et par timer med en indsamlingsbøsse, når Folkekirkens Nødhjælp den 9. marts går til kamp
mod sult og fattigdom.
For 30 år siden blev verden rystet
af én af de største katastrofer nogensinde. Omkring én million
mennesker døde af sult i Etiopien.
Der er sket store fremskridt siden
da, men den positive udvikling skal
op i fart. Folkekirkens Nødhjælp
yder en langsigtet indsats mod sult,
bl.a. ved at sikre fattige bønder en
større høst og alternative indtægtskilder. Søndag den 9. marts vil
frivillige indsamlere være på gaden for at give folk mulighed for at
støtte Folkekirkens Nødhjælps arbejde ved den årlige landsdækkende sogneindsamling. Her få uger før indsamlingen er der stadig brug
for friske frivillige, der vil give et par timer til fordel for verdens
fattige.
Folkekirkens Nødhjælp bekæmper sult gennem akut katastrofehjælp, langsigtet udviklingsarbejde og arbejde for de fattigstes rettigheder.
Ulla Schejbel Nielsen bor i Høje Taastrup. Som sognemedhjælper
ved Strandmarkskirken i Hvidovre står hun for indsamlingen i
Hvidovre. Hun var i november 2013 på studietur til Etiopien sammen med 7 andre indsamlingsledere. De besøgte nogle af de mennesker, der har fået hjælp gennem Folkekirkens Nødhjælp.
”Det som nok rørte mig mest, var at se håbet i øjnene på folk, der
havde fået hjælp. Det er helt klart en inspiration at se, hvordan en
lille nyttehave eller et par geder, kan ændre folks liv og give dem
styrke til selv at gå videre og hjælpe andre”, fortæller Ulla.
Tilbage i Danmark har Ulla fortalt om forholdene i Etiopien for de
indsamlingsledere, der står for indsamlingen i Høje Taastrup kommune, og hun håber, at alle sognene i kommunen får mange frivillige indsamlere, for hun har med egne øjne set, hvordan et lille bidrag
i en indsamlingsbøsse i Danmark kan betyde en stor forskel for
nogle af verdens fattigste.

Her kan du melde dig som indsamler i Sengeløse

I Sengeløse har vi som regel været i stand til at indsamle et pænt
beløb, og det kun takket være de frivillige indsamlere.
Hvis du kan afse et par timer søndag 9. mart, kl. 11.00 - ca. 14.00 så
meld dig hos mig, så venter jeg dig glad og gerne med en kop varm
formiddagskaffe på dagen.
Gert Lauridsen, tlf. 43 99 80 15, mobil: 30 12 46 46,
E-mail: glauridsen@gmail.com
På forhånd tak.

