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:

Sengeløse Pensionistforening afholder bankospil
tirsdag den 10. marts kl. 19.00 i Fritidshuset ved
hallen .

Sengeløse-Venner
Sengeløse Plejecenter

Der afholdes generalforsamling
Iflg. Vedtægterne
Tirsdag den 10. marts kl.19.00
På Sengeløse Plejecenter.
Venlig hilsen
Formand Birthe Eliassen

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736

SGIF Klublokale

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

Sengeløse Badminton og
Tennis Klub
Formand: Ole holm tlf. 40 19 52 87
E-mail: sbtk@mail.dk

Hjemmeside www.sengelosebtk.dk

Onsdage kl. 16 - 19.30
Ved Snedkergaarden, Bondehøjvej 1
Ring 5378 5656 og bestil
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Forleden stod den der. På
Bondehøjvej næsten lige
uden for min dør. Jeg bestilte
fluks to gange dagens ret, og
jeg må sige, at maden er lækker og til en rimelig pris.
Jeg har selvfølgelig set den
før flere forskellige steder i
byen, så øjensynlig er det et
problem at finde en fast stadeplads til det ugentlige besøg, for det skal jo være et
sted, hvor der også er adgang
til el-tilslutning.
Vi har talt med Andre Samuelsen, som bestyrer den rullende restaurant. Bilen kom-

mer til Sengeløse hver onsdag eftermiddag og aften, og
indtil videre holder den foran
Snedkergården, men det er
ikke uden problemer. Den
smalle vej gør, at kunderne
helst skal komme til fods
eller på cykel . Kommer man
i bil, må man finde et sted at
parkere længere oppe ad
vejen. Det er ikke ideelt, så
vi efterlyser en løsning på
problemet, for vi vil jo gerne
have besøg af denne rullende
Foodtruck.
/GL

Den nye bro over Hove å!

Byens yngste fodboldhold

Med stakit og det hele.

Kom op og se, om det er noget for dit barn.
,Af Jacob Harris Nielsen

Vi 60+ sad til efterkroket ved kaffen og lidt småkager,
der var blevet til overs. Snakken gik lidt trægt, men så
åbnede Ronald, lige som de unge mennesker, sin mobil

og viste os et billede, han havde taget på stien ude for
enden af Kirkestien.
- Er den ikke flot, sagde han, især når man tænker på,
hvor elendig den gamle var. Samtidig er stien fra Tostholmvej gjort flot i stand som en 1 meter bred grussti.
Den benyttes af mange Sengeløsere som motionssti og
indgår i Taastrup Maratonring.
- I gamle dage blev den kaldt for ’kærlighedsstien’, sagde
Annelise med et lidt drømmende udtryk i øjnene.
Så blev der lidt stille igen i lokalet.

Det er mega sjovt at spille fodbold på byens yngste fodboldhold, og en gang om måneden tager vi ud og spiller stævner,
hvor vi får en medalje😎
Vi er pt. 13 på holdet og to trænere, men vi vil godt invitere
endnu flere med på holdet, så hvis du er født i 2015-20142013-2012, så er du velkommen til at prøve hver fredag kl. 16
-17.30 i hallen på Spangåvej 9. Vi har altid plads til flere.

GL

Af lis Aagaard

Bliver vi flere eller færre i byen?
Statistikbanken kan give svar på det.

Der går en mand med en and under hver arm!
Han går ind i sin bank for at få et nyt lån!
"Jo", siger bankmanden, "men må jeg først få Deres navn?"
"Ja, gerne"siger manden - "mit navn er Finn - med to
n"er"!
"Ja, siger bankmanden lidt surt, jeg har set de to ænder,
men hvad er deres navn?
Og sådan kørte den historie i ring!
Hvorfor kan du ikke stole på din køkken-arkitekt?

Som det fremgår af tabellen, så er befolkningstallet nogenlunde stabilt, Med en lille pil opad, som helt tydeligt skyldes, at der er lidt flere tilflyttere end fraflyttere. Det sidste
tal for i år lyder på i alt 2.666 beboere i Sengeløse Sogn,
som også omfatter Vridsløsemagle og Vadsby.
Så blev vi så kloge, men hvad kan vi så uddrage af denne
viden? Konklusioner på baggrund af statistik skal man almindeligvis overlade til fagfolk, men selv som amatør synes
jeg nok, at man kan se en tendens ud af tallene. Vi kan se, at
indbyggertallet kun er steget på grund af tilflytning. Der er
et lille, men reelt fødselsunderskud, hvilket fortæller, at vi er
mange ældre borgere i byen.
Min konklusion er, at vi, for at holde skole og børneinstitutioner på en vis standard, må have gang i noget byggeri, så
byen kan tiltrække 100 nye børnefamilier over en årrække.
GL

Og dette svar skal nok siges højt:
Jo - de låger og låger - og skuffer og skuffer!

Farmor fortæller godnathistorie
om storken.
Davs, min lille ven!
Nu skal jeg fortælle dig om storken!
Den er stor, har røde ben og
et langt næb. Den elsker at gå
i våd- og sumpområder, for
den spiser frøer, tudser og
slanger!
Førhen havde vi masser af
storkereder på landets kirketårne og bondegårde - men så
afvandede vi marker og
marskområder, så der var ikke mange levemuligheder tilbage!
Min farbror gik for mange år siden ud fra gården
- og hvad så han på engen? Ja, rigtigt - en stork!
Men naboen havde osse set storken, og han ringede omgående til avisen - og de kom og fotograferede den og ham - begejstret - og sådan kom det
i avisen - og min onkel ærgrede sig såre!
Historien om storken er ældgammel! I det gamle
ægypten var den symbol på et godt ægteskab - for
storkepar holder sammen hele livet!
Da vi - i det nordlige
Europa - havde megen
sex-forskrækkelse - ja,
så blev det til, at det var
storken, der kom med de
små nyfødte!
Vidste du, at da juletræet kom til Danmark, ja, da var det storken, der sad
i toppen af juletræet? -ikke som nu, hvor det er
blevet Betlehems-stjernen!

Tag med Mandagsaftener på mini-højskolekursus .
28. februar – 1. marts,
med Georg Metz som kursusleder.
Emnet er mellemkrigsårene 1918 – 39 med titlen:

Mellem sammenbrud og ragnarok.

Storken "knebrer", dvs. at den slår med næbbet,
og det givet en sjov "morselyd"

Bestiller du gennem Mandagsaftener er prisen 1.995,00.
2 overnatninger alt inkl. Tillæg for enkeltværelse 250,00.

Sov nu godt - og drøm om, at vi får storken tilbage i stort tal!

Vi skal høre om hovedtrækkene i disse dramatiske år
både ude og hjemme, mest det sidste, med litteratur og
musik, kunst og polemik, og med beskrivelse af de politiske kriser.

Knus fra farmor

Klinik for fodterapi
Åbent mandage og fredage

Trine Pehrson

Statsautoriseret fodterapeut
Hultoften 7, Sengeløse
2630 Tåstrup

Kurset ser på de nye ideer, der dukker op i kunsten og de
mangeartede manifestationer, der ændrede vores syn på
historien, omgivelserne og menneskets muligheder. De
nye toner fra jazzen fejrer sit indtog i Europa og skaber
uoverstigelige generationsskel.
Har du lyst at tage med, så ring/mail til Mandagsaftener,
v/Gert Lauridsen, tlf. 30 12 46 46 .
Email: glauridsen@gmail.com, så sender jeg programmet og giver nærmere besked om betaling.
Er tiden knap, så ring direkte til højskolen, tlf. 48 70 76 36,
og henvis til denne annonce fra Mandagsaftener.

Papirprojekt med 6. årgang
– En udstilling i Taastrup Medborgerhus Foyer frem til og
med søndag d. 9. februar 2020. (Nu lukket).

•

Udvikling af fiktivt univers inspireret af
naturen

Fredag d. 17. januar åbnede dørene til en spændende udstilling i Medborgerhuset af produkter og kampagner, som alle
omhandler papir, natur og genbrug, produceret af 6. klasserne på Sengeløse Skole.
Der er blevet arbejdet projektorienteret med et problemfelt,
der omhandler: Hvorfor er genbrug og genanvendelse vigtigt? Hvad gør vi med vores affald? Hvad er papir? Hvad
bruger vi det til? Hvordan produceres det? Hvordan kan vi
lade os inspirere af papiret og naturen i fortællinger?
Det udmøntede sig i et tre ugers projektarbejde, der bragte
os i alle mulige retninger.
Kort skitseret har vi:

•

Indsamlet og sorteret affald fra nærområdet

•

Besøgt Genbrugsstationen

•

Arbejdet teoretisk med affaldshåndtering

•

Undersøgt forskellige papirtyper

•

Lært om papirets historie

•

Lært om papirs mange forskellige anvendelsesmuligheder

•

Foldet Origami traner

•

Produceret forskellige typer af papir

•

Kreativ bearbejdning af papirtyper

BRENDSTRUP REVISION ApS

JØRN BRENDSTRUP
Reg. revisor

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

Forny havemiljøet

med belægningssten og fliser fra

HÅNDVÆRKERBAKKEN 17
SENGELØSE
2630 TAASTRUP

TELEFAX 43 71 30 66

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

Papirprojekt 6.årgang Sengeløse Skole (fortsat)

•

Formidlet det fiktive univers (også) på engelsk

•

Arbejdet med modtagerrettet kommunikation

•

Udviklet genbrugskasser til papiraffald

•

Præsenteret og formidlet budskabet om papirgenbrug på alle klassetrin

•

Udviklet en kampagnefolder

•

Lavet udstillingen

materiale, som eleverne har fundet i nærområdet. Eleverne
har ladet sig inspirere af naturen og har udviklet væsner
med personlighed, som tilsammen skaber en slags fantasy
univers. De har foldet origami traner, som præsenteres i et
klassisk japansk ophæng, sammen med den historie der
knytter sig til tranerne.
Endelig har eleverne også lavet en kampagne for at øge
bevidstheden om genbrug af papir. På skolen har eleverne
udviklet genbrugskasser, som skal motivere de forskellige
klasser til at smide papiraffald ud til genbrug og ikke til
afbrænding. Genbrugskasserne er målrettet de forskellige
aldre, og 6.klasse har desuden været inde i klasserne og
præsenteret kasserne og formålet med at bruge dem. Til
udstillingen har eleverne fremstillet informationsfoldere,
De produkter, eleverne har fremstillet, kan ses på udstillin-

som publikum naturligvis må tage med sig. Folderne præ-

gen. Der er naturligvis indsamlet papiraffald og produceret

senteres

forskellige typer af genbrugspapir. En del af dette papir har

GD/AB

et kunstnerisk udtryk med relief eller indlæg af interessant

i

holdere

fremstillet

af

genbrugspap.

Blikkenslager
Aut. VVS-installatør
Snubbekorsvej 28
2630 Tåstrup
kmducati@gmail.com

Klaus Møller

Tlf. 40 40 83 95

Den sidste nye attraktion i Høje Taastrup hedder
Racehall, som er verdens største gokartbane, og som
den 1. & 2. februar kunne fejre indvielse af banen og
de tilhørende faciliteter.
Det umiddelbare indtryk man får, når man træder ind i
komplekset, er kvalitet i alle henseender. Der er tænkt
på det hele. Lige fra køredragt (obligatorisk) med tilhørende omklædningsrum. Til et særligt breefing-lokale,
hvor man i ro og mag kan gennemse en instruktionsfilm,
hvor alt omkring gokartenes brug og sikkerhed bliver
gennemgået. Desuden bliver banens meldesystemer,
flagsignaler og køreregler gennemgået. Styrthjelm er
selvfølgelig også obligatorisk, og har man ikke selv en,
kan den lånes, mod at man køber en stofhætte (20 kr.) til
at have på under hjelmen.
Indvielsen
Den officielle indvielse fandt sted lørdag den 1. klokken
10. Spændte og forventningsfulde gæster var mødt op
og kunne høre direktør for CPH Racehall Flemming
Grene Thomsen byde velkommen og derefter give ordet
til borgmester Michael Ziegler, som holdt en festlig åbningstale. I dagens anledning var borgmesteren iført det
obligatoriske racing outfit, så han straks efter kunne tage
plads i en twinkart og sammen med direktøren køre en
runde på banen og med gokarten bryde det røde bånd.
Konceptet
Med kombinationen af gokartbane og en ægte amerikansk 50ér diner vil man skabe et sted for alle aldersgrupper, hvor kolleger, forretningsforbindelser og kunder kan mødes, hvor familie og venner kan fejre forskellige begivenheder i indbydende og spændende rammer.
Der vil blive lavet særlige programmer med tilbud til
alle målgrupper, ja, selv en børnefødselsdag vil man
kunne fejre her. Hertil kommer, at det naturligvis vil
være muligt for forskellige klubber at booke faste træningstider på banen.
Sallie’s Race Lounge
Det er en restaurant og snackbar i en stil, der ligesom
gokarten går tilbage til 50’erne. Der er lagt vægt på, at
indretning og farver virker autentisk, og der er udstillet
gokarts fra forskellige årgange. Her sidder man i hyggelige båse i mindre grupper, hvorfra der er udsigt til det,
der sker på banen og til skærme med resultater.
Spisekortet byder på burgere, selvfølgelig, men også
isdesserter og milkshakes. Det skal opleves. Der vil ofte
være underholdning med musik, ligesom der vil være
særlige events på programmet. Slås op på hjemmesiden.
Nogle fakta
• Kørearealet er på 75x135 m, svarer til 10.000 kvm.
• Banen er 1,25 km lang og med 22 sving.
• Der kan være 36 gokarts på banen ad gangen. De kan
køre op til 80 km/t.
• Der er også børnekarts og en twinkart til fx en voksen og et barn.
• Også bestilling på hjemmesiden www.racehall.com

Mandagsaftener
Mandag den 17. februar 2020,
kl. 19.00
Visesangere fra
VISENS VENNER, Taastrup
Foredrag om
foreningens historie og prøver på repertoiret og lidt fællessang fra Højskolesangbogen.
Formand Bent Andersen og René Wiinblad vil underholde, og Ane Juul er akkompagnatør.
Denne aften afholder vi den årlige generalforsamling,
Mandag 24. februar 2020, kl. 19.30, AFSLUTNING
Studerende Rikke Nielsen, Borup
Gast på Kongeskibet ”Dannebrog”.
Med udgangspunkt i film og billeder fra
Danmarkstogtet og to togter til Sverige
fortæller Rikke Nielsen om livet og hverdagen ombord på skibet.
Hun vil også komme ind på den fire måneder lange grundskole, om samværet
med de andre gaster og indholdet i grundskoleforløbet, hvor der
skulle læres en masse
sømandskundskab

Generalforsamlinger i SGIF´s afdelinger
2020
Afholdes i henhold til SGIF´s
vedtægter følgende datoer:

Volleyball

Torsdag den 5. marts kl. 18.30
i Cafeteriet, Sengeløsehallen
.

Fodbold

Torsdag den 5. marts kl. 19
i Fritidshuset v. Sengeløse Idræt

Sengeløse Idræt

Mandag den 2. marts kl. 19.30
i SGIFs Klublokale, Sengeløse skole

SGIF Hovedgeneralforsamling
Onsdag den 29.april kl. 19.00
i SGIFs Klublokale, Sengeløse skole.

Eventuelle forslag til vedtagelse på generalforsamlingerne skal indsendes til afdelingsformanden
henholdsvis hovedformanden senest 8 dage før den
relevante generalforsamling.
Mød op og hjælp din forening med at udvikle
idrætten i Sengeløse.
På SGIF´s vegne
Gitte Buur
Hovedformand
Tlf. 61706818

23. februar

Fastelavn

18. april

Gymnastikopvisning

6. juni
23. juni

Byfest
Sankt Hans

29.-30. august Loppemarked
22. november Juletræsfest
29. november Juletræstænding

SGIF´S Fodboldafdeling
præsenterer

Sengeløse Cup 2020
Sponsoreret af Skousen Taastrup
Lørdag den 14. marts
Fra kl. 11.00 til ca. kl. 18.00
Det er vinterferie, så vi holder
en særlig stjerneaften rettet til
børnene, hvor husastronomen
Lars Occhionero vil svare på
store og små spørgsmål om
rummet. Der ingen dumme
spørgsmål!
Så undrer du dig over, hvad
stjernetegn er for noget,
hvordan man måler temperaturen på stjerner eller hvad
forskellen på en planet og en
måne er; så kom og få et svar.
KAF vil stå klar ved
observatoriet i tilfælde af
klart vejr. KAF vil stå klar
ved observatoriet i tilfælde af
klart vejr.

Stjerneaftnen foregår i både
uge 7 og 8: onsdag d. 12. og
19. februar 2020, kl. 19-21 på
Kroppedal Museum
(Kroppedals Allé 3, 2630
Taastrup)
Bemærk, at der er begrænset
antal pladser.
Billetsalg via
Place2book.com.
Pris: Voksne: 75 kr.
Unge under 18 år: 25 kr.
For mere information kontakt
Lars Occhionero på
lars.occhionero@kroppedal.dk

eller på 61 13 74 35

Vi efterlyser personer, som kan fortælle om Sengeløses historie i forbindelse med vores projekt i 2. klasserne på Sengeløse
Skole.
I skal være sammen med børnene onsdag d. 18/3, hvor I skal
fortælle børnene, hvad I ved, eventuelt gå tur rundt i byen
sammen med en lille gruppe børn og en lærer/pædagog.
Så har du boet eller bor i byen og ved noget om byens butikker, bygninger, personer fra byen og anden spændende viden,
er det lige dig vi har brug for.
Hvis du er blevet nysgerrig og vil vide mere, så skriv til Linda senest 6. marts 2020 på lind1397@htkskoler.dk
Eller ring på tlf. 40 31 57 71.
Med historiske hilsener
Pædagoger og lærere på 2. årgang

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

Hvem deltager
Firmaer fra Sengeløse og omegn – (du kan godt lægge 2
eller 3 firmaer sammen),
Nabo
Du kan samle et hold fra den vej du bor på
- Venner – lav et hold med dine venner og bekendte.
Alle muligheder er åbne og tilladt for at samle et hold.
(deltagere skal være fyldt 16 år)
Holdene
Hvert hold tæller 4 – 7 deltagere.
Det kan betale sig, at have damer med på holdet, idet
deres scoringer tæller dobbelt.
Puljer A eller B …… eller som noget nyt C-rækken
I A-rækken spiller de hold – som spiller for at vinde Sengeløse Cup. I B-rækken spiller de hold – som gerne vil
spille fodbold.
I C-rækken spiller de hold, som bare syntes, det hele skal
være hyggeligt.
Efter turneringen –
Der er igen mulighed for at tilmelde sig spisning efter
turneringen. Prisen for mad er 95 kroner pr. deltager.
Tilmelding og betaling for spisning skal ske samtidigt
med, at I tilmelder holdet Sengeløse Cup.
Deltagelsesgebyr
Et hold koster 500 kroner at tilmelde, og indbetalingen
skal ske til kontonr. 2275 – 4378984950. Husk at skrive
holdets navn i overførslen. Betaling, senest d. 01.03.2020
Tilmelding skal indeholde:
Hvilken række vi vil spille i A
B
C
Holdets navn .
Indbetalers Navn/Firma
Holdleder
Holdleders Telefon nr
Holdleders Mail
Vi ønsker at deltage til spisningen efter turneringen, og
vi kommer ……… personer.
Tilmelding mailes til … jh@alfapeople.co
For yderligere oplysninger: Jeppe Hansen, tlf. 60 40 90
19 eller send mail til jh@alfapeople.co

Rejsebrev fra Niels Larsen i Thailand

Kui Buri National Park, Thailand´s First Safari
Nyt fra vores rejseskribent fra den første safaripark i Thailand.
Godt 350 km syd for Bangkok har Thailands miljøministerium indrettet en meget
smuk og seværdig nationalpark. Den ligger i provinsen
Kui Buri og hedder derfor
Kui Buri National Park. Undertitlen er ”Thailand`s First
Safari”. Det er bemærkelsesværdigt, at thaierne har valgt
at bruge ordet safari, som jo
ikke har noget med Thailand
eller Asien at gøre. Safari er
et ord fra sproget swahilli,
som tales i den østlige del af
Afrika, hvor det benyttes af
flere folkeslag i Kenya og

Tanzania. Safari betyder
rejse, men ordet er nu indgået i den internationale turistindustris ordforråd som be-

tegnelse for arrangerede rejser gennem naturfredede
områder med eksotiske bestande af vilde dyr. Her kan
turister mod klækkelige betalinger få mulighed for uforglemmelige naturoplevelser i
fantastiske landskaber. Det er
netop sådan en nationalpark,
thaierne har indrettet i Kui
Buri.
Baggrunden for oprettelse
er en meget thailandsk historie.
I et område på 3-400 km2 i
provinsens østligste del var
der for ca. 40 år siden opstået
konflikter mellem de forholdsvis få landmænd og
områdets store bestand af
vilde dyr. Særlig thaiernes
elskede elefanter og denne
verdens allersidste små flokke af de kæmpestore gaurokser spiste og ødelagde
landmændenes afgrøder. Det
var uholdbart. Noget måtte
gøres, og løsningerne skulle
imødekomme alle involverede parter. Området er meget
bjergrigt med mange kløfter
og elve. Det er delvis dækket
af spredte og overraskende
åbne skovbevoksninger. Der
er mange ret frodige og langstrakte dalstrøg og store lys-

ninger i skovene på bjergsiderne. Både dale og lysninger er bevokset med urter og
græsser.
Regntiden, som er meget
voldsom, falder om sommeren, mens tørtiden om vinteren er meget regnfattig. Et af
områdets seværdigheder er et
stort vandfald, som dog ikke
imponerer her fem måneder
inde i den tørre tid. Det var
dette meget smukke og ret
ufremkommelige landskab,
regeringen skulle dele, så
både mennesker og dyr kunne leve sammen uden for
store problemer. Alle parter
blev hørt, der blev tænkt og
undersøgt. Til sidst fremlagde regeringen en plan, som
alle måtte leve med. Det meget tyndt befolkede område
blev delt i to. I den mest
bjergrige og smukkeste del
indrettede man nationalparken. Befolkningen i den
halvdel blev købt ud og genplaceret på jorder lige uden
for parken. De blev lovet, og
fik også, ansættelser i parken. Landmændenes jordstykker blev ikke bare opgivet som dyrkningsområder. I
stedet for de traditionelle
afgrøder plantede man disse
gamle agre til med vækster,
der kan tjene som foder for
både
elefanterne,
gaurokserne og alle de andre vilde dyr. Denne tilplantning af
de gamle marker gentages i

en turnus, så fodermængden
holdes i et stabilt leje. I 1999
var alt klart og parken blev
indviet og åbnet for offentligheden.
Parken i dag
Nu er safariparken hjemsted
for Thailands største flokke
af vilde elefanter. Der er flere forskellige arter af asiatiske sorte bjørne, de gøende
hjorte, guldsjakaler og utroligt mange andre arter. En
særlig populær art er en lille
gråbrun abe med uforholdsmæssigt lange haler. På hovedet er de så strithårede som
nogen britisk statsminister.
De ser meget kære ud, og
deres unger er helt uimodståelige. De fødes med en æggegul pels og alt for store

ører. Denne gule farve virker
nærmest hypnotiserende på
mødrene og flokkens andre
hunner. Efter et par måneder
i denne fine gule pels begyn-

der ungerne at skifte farve til
forældrenes gråbrune farve,
og den helt store forkælelse
aftager. Parken indeholder
hele den brede vifte af den
thailandske tropiske natur,
der kan trives i disse særprægede egne i Malakkahalvøens bjerge. Dog er der
ingen tigre.

Gaur-okserne
De mest sjældne af nationalparkens dyr er de stærkt udryddelsestruede gaur-okser.
Parken er hjem for verdens
største bestand af disse imponerende og flotte dyr.
Gaur-oksen er i følge parkens oplysninger verdens
fjerde største landpattedyr,
kun overgået af elefanter,
næsehorn og flodheste. Man
kan sige, at gaur-okser ligner
vandbøfler i overstørrelse,
men klædt i en flot festdragt.
Den har en dybsort og skinnende pels. Benenes nederste
halvdele er beigefarvede, og

panden er grå. Hornene er
frygtindgydende store og
formet, som vi kender det fra
både den amerikanske- og
den europæiske bison. Den
inderste halvdel af disse
prægtige horn er gule, og
videre op bliver de mørkeblå,
og spidserne er sorte.
I parkens første 15 år lykke-

des det at få bestanden af
gaur-okser op på ca. 100 dyr,
men en dag i 2014 fandt parkens rangere 30 døde gaurokser, og det var en katastrofe for en art, der kun talte
nogle få hundrede vildtlevende i hele verden. Parken blev
lukket i otte måneder, mens
sagen blev undersøgt. Dyrlægerne fandt ud af, at dyrene
var døde af en bakterieinfektion. Sygdommen bredte sig
ikke videre, og i dag er bestanden igen sund og i vækst.

Malakkahalvøens Cedertræ.
I Kui Buri National Park
finder man også de sidste
naturlige forekomster af de
cedertræer, som thaierne
anvender ved cerimonier i
kongehuset, og der bliver
passet godt på dem. Kravene
til de træer, der anvendes, er
særprægede. De skal være
gået ud, når de fældes, og de
skal have vokset i mere end
100 år.
Vores Safari I Kui Buri
Jeg arrangerede selv turen til
safariparken for vores lille
familie på fire personer. At
skulle på safari er lidt, som
når man skal på fisketur,
eller når man i fordums tid
skulle til bal. Forventningerne fejler aldrig noget, men
resultaterne af anstrengelserne ligner sjældent forhåbningerne. Vi har været på safari
i Kenya, på Sri Lanka, Indien
og her i Thailand. De oplevelser, vi har haft på disse
ture, har givet os livslange
gode minder. Vores safari i
Kui Buri blev en herlig dag,
men selve køreturen gennem
parken bød ikke på ret mange møder med eksotiske dyr.
Vi så en enkelt elefant. Det
var en stor tyr, som stod ca.
800 m fra os.
Vi så også en meget travl
fugl. Det var hannen af et par
store hornnæb. Hunnen lå på
æg. De har en besynderlig
adfærd, når æggene skal ruges ud. Hunnen lægger æggene i en hulning i et gam-

melt træ. Når hun begynder
at ruge, murer hannen indgangen til med ler, så kun en
lille spalte holdes åben. Gennem hele rugetiden fodrer
hannen den indespærrede
hun gennem sprækken. Når
æggene klækker, åbner de
indgangen igen og opfostrer
ungerne på mere almindelig
vis.
Vi så også et pragteksemplar
af en gøende hjort. Det var
en stor tyr med et enormt
gevir. Den var på størrelse
med de flotteste kronhjorte i
Dyrehaven, men kraftigere
bygget. Desværre gik vores
store ønske om at se en gaurokse ikke i opfyldelse. Vi må
prøve igen.
Som sædvanlig var transporten på "kikketuren" (the
game drive) også på denne
safari meget anstrengende.
Vejene bestod af hjulspor, og
de var meget hullede. Vores
siddepladser var løse brædder lagt på tværs over det
lille lad på en pick-up truck.
Når vi kørte, måtte vi ofte
klamre os fast. Solen hamrede ubønhørligt ned på os, og
vi svedte, som var vi til torskegilde. Vi blev møgbeskidte, og da kikketuren var gennemkørt, var vi ramt af både
sult og tørst, men det kan jo
heldigvis hurtigt afhjælpes.
En god feriedag.
Turens pris
Turen blev billig: Taxi i otte
timer med 300 km, entreer,
gennemkørsel af parken i
pick-up trucks i tre timer,
drikkevarer, et restuaranbesøg, et besøg i en nærliggende naturpark med store søer
dækket af lotusblomster og
10% drikkepenge til alle, der
betjente os, beløb sig til
5.660 bath for fire personer,
hvilket svarer til 311,30 kr.
pr. person.
Niels E. Larsen

Sognerejse: Fejring af 100 året for
Danmarks Genforening

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke
Fastelavn
23. februar kl. 10.00
Lukasevangeliet 18, 31-43
Merry Lisbeth Rasmussen
1.søndag i fasten
1. marts kl. 10.00
Lukasevangeliet 22, 24-32
Merry Lisbeth Rasmussen
2. søndag i fasten
8. marts kl. 10.00
Markusevangeliet 9, 14-29
Merry Lisbeth Rasmussen
3. søndag i fasten
15. marts kl. 10.00
Johannesevangeliet 8, 42-51
Søren Nolsøe
Midfaste
22. marts kl. 10.00
Johannesevangeliet 6, 24-35
Merry Lisbeth Rasmussen

Sognerejse: Fejring af 100
året for Danmarks Genforening
I år er det 100 år siden, at
Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Dette vil
vi markere med en sognerejse den 11-14 juni 2020 til det
sønderjyske, hvor vi skal
fordybe os i historien, som
ledte til genforeningen af
Sønderjylland med Danmark.
Sognerejsen vil ud over
ophold på den dejlige
Agerskov Kro omfatte både
foredrag, teater og byrundture i det sønderjyske.
Detaljeret program følger.
Det er nødvendigt at være
mobil for at kunne deltage.
Pris pr. person er 3.500, kr.
og personer tilmeldt sognet
har fortrinsret. Det er dog
muligt
at
komme
på
venteliste, hvis man bor uden
for sognet. Prisen inkluderer
3 overnatninger på enkelt
eller dobbeltværelse, transport, mad, foredrag og entré.

Bindende tilmelding skal
foretages senest 10. april
2020 på mail lras@km.dk
(sognepræsten)
Yderligere oplysning fås ved
henvendelse
til
Bjørg
Sandberg, næstformand, på
3083 2083.

Når lyset bryder frem

Mariæ bebudelsesdag
29. marts kl. 10.00
Lukasevangeliet 1, 46-55

Kirkebilen kan bestilles på tlf. 43 99 50 24
senest dagen før.

Træffetid: I dagtimerne
Undtagen mandag
Ellers efter aftale
Gravstedsvedligeholdelse
Graver Anders Kjelgaard
Træffes kirkekontoret
Landsbygaden 68
Tlf.: 21 71 84 07
graver@sengeloesekirke.dk

Sekretær for sognepræsten
Sus la Cour
Alle henvendelser sker via
sognepræsten.

Andre gudstjenester

Formand for menighedsrådet Lars Enghoff Jensen
Træffes på tlf. 21 65 00 26
Eller på E-mail:
formand@sengeloesekirke.dk

4. marts kl. 13.30: Gudstjeneste på Sengeløse plejehjem

Der er menighedsrådsmøde i
sognegården Landsbygaden
68 onsdag den 11. marts kl.
19.00. Mødet er åbent for
enhver interesseret, man har
dog ikke stemmeret.

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

Gravermedhjælper
Adam Gjøttrup
Træffes kirkekontoret
Landsbygaden 68
Tlf.: 21 71 84 07
gravermedhjaelper@sengeloesekirke.dk

Merry Lisbeth Rasmussen

Meddelelse

Kirkelig vejviser

Og her tænker jeg ikke på
Sebastians skønne sang
”Når lyset bryder frem”,
som de fleste kender, men
på Kjørmes Knud, kyndelmisse eller lysmesse, som
højtiden den 2. februar hedder. Højtiden har både en
folkelig og en kirkelig fejring. Den folkelige blev
fejret med Kjørmes-gilder
til den lyse morgen med
musik og dans, flæsk og
masser af brændevin. Det
lyder lige så festligt, som
jeg forestiller mig, de gamle
høstballer på Sengeløse Kro

må have været. Det var desværre før min tid. Her har
jeg fået rørende historier
fortalt af de gamle i Sengeløse om, hvordan kærligheden blomstrede i de bankende hjerter, da de fandt deres
livs udkårne til høstbal på
kroen. Mon ikke Kjørmesgilderne kunne være lige så
romantiske, når træskoene
kom på, og maven var fuld
af flæsk og brændevin?
Den folkelige og den
kirkelige
markering
af
højtiden har til fælles, at de
fejrer
lysets
komme.

Kirke- og kulturmedarbejder
Maria Ditlev Rosenvinge,
Sognegården,
Landsbygaden 68
kirkekulturmedarbejder@sengel
oesekirke.dk
Tlf.nr.: 21 37 07 33
Organist Dmitri Egholm
Tlf.: 26 44 88 01
organist@sengeloesekirke.dk
Brug af lokalerne aftales med
Merry Lisbeth Rasmussen på tlf.
43 99 50 24
Hjemmeside
www.sengeloesekirke.dk

Højskoleeftermiddag med
Birgithe Kosovic om sin roman
’Den inderste fare’. Onsdag den
26. februar kl. 14.30

Halvdelen
af
vinteråret
mellem den 1. november og
den 1. maj er gået.
Den 2. februar er der gået
præcis 40 dage siden Jesu
fødsel. I de 40 dage blev
kvinden ifølge Moseloven
betragtet som uren. Hun måtte derfor ikke komme i templet i Jerusalem.
Men nu var tiden kommet,
hvor den lille, hellige familie
– Maria, Josef og det lille
Jesusbarn måtte drage til
Jerusalem for at vise barnet
frem i templet til den gamle
Simeon. Man kan læse den
skønne fortælling i Lukasevangeliet kapitel 2 vers 22
– 35. Simeon ser straks, at
Jesus er et ganske særligt
barn. Han er den længe ventede Messias, som er sendt af
Gud for at frelse mennesket.
Simeon forudser, at han vil
blive modsagt af mange, han
forudser hans død og opstandelse, og han forudser den
smerte, som vil gennembore
Marias hjerte, da hun ser sin
søn blive tortureret og korsfæstet. Simeon taler om Jesus som et lys til åbenbaring
for mennesker i hele verden.
Et andet sted i Bibelen, i

Johannesevangeliet,
siger
Jesus om sig selv: `Jeg er
verdens lys¨. Den, der følger
mig, skal aldrig vandre i
mørket, men have livets lys.`
I troen på, at det er sandt,
holder vi lysgudstjenester i
kirken den 2. februar. Lysets
komme bliver fejret med
lystændinger. Vi tænder også
lys for dem vi har mistet, for
de mørke tider der er i vores
liv, de mørke tanker, det
mørke sind i håbet om at
lysets komme vil bryde mørket, så vi kan se lys forude.
Det giver mennesket håb at
høre om Jesus som det lys,
der sejrer over mørket. Ikke
sådan at forstå, at mennesket
ikke længere oplever mørket
i livet, for det ved vi jo godt,
at livet er på både godt og
ondt. Vi må tage det hele
med. Men sådan at forstå, at
døden som det store mørke er
overvundet af den opstandne
Jesus, som fordi han er frelseren får tilnavnet Kristus
eller Messias.
Jeg ønsker alle en glædelig
Kjørmes Knud!

Birgithe Kosovic vil i dette
foredrag fortælle sit publikum
om sin roman "Den inderste
fare", der har vundet Politikens
Litteraturpris 2018. Romanen
binder et ægteskabsdrama og
Danmarkshistorie sammen i ét.
Romanen omhandler Erik Scavenius, der er leder af regeringen under besættelsen. Han er i
manges øjne danmarkshistoriens største landsforræder. Her
møder vi ham både som politiker og som ægtemand i en
udmarvende ægteskabskamp.
Hans 'ja' til at lede samarbejdet
med tyskerne vækker gamle
konflikter med hans kone til
live. Konflikten bliver sat på
spidsen, da han forelsker sig i
en 27 år yngre korsetsyerske.
Men hvem er denne kvinde,
som tilsyneladende ikke har

nogen skrupler ved at nærme
sig ham, den forhadte? ’Den
inderste fare’ er et politiskpersonligt romanportræt af den
mand, som i manges øjne er
danmarkshistoriens
største
landsforræder: Erik Scavenius.
Hvordan kan vi forstå Scavenius i dag, hvor vi igen er konfronteret med spørgsmålet:
Hvor meget af din frihed vil du
opgive for freden? Og hvor
meget af din fred vil du ofre
for friheden? Hvor går grænsen
mellem integritet og underkastelse? Scavenius svarer. Som
politiker i krig. Som ægtemand
i utroskab og dyb forelskelse.
Og som det menneske, vi alle
er, der kæmper med at få tilværelsens store regnskab til at gå
op.
Alle er velkomne, og kirkebilen kører.

Merry Lisbeth Rasmussen

Vi mødes i Onsdagsklubben
til endnu en dejlig middag
den 4. marts kl. 18.00 i
sognegården Landsbygaden
68. Til middagen bliver der
serveret en øl, vand eller et
glas vin, og efter maden er
der som altid kaffe og te
med kage.
Denne aftens menu er fransk
kyllingegryde med ris.
Hele herligheden koster 75
kr., som betales på dagen.

Vi mødes hver første onsdag
i måneden kl. 18.00. Vi
plejer at være en stor flok,
og stemningen er snaksom
og meget hyggelig. Kunne
du tænke dig at være med,
skal du tilmelde dig hos
Merry Lisbeth Rasmussen
på 43 99 50 24 senest
søndagen før. Det er også
muligt at tilmelde sig på email: LRAS@KM.DK. Hold
dig ikke tilbage.

Onsdagsklubben
er
for
enker, enkemænd og andre
som bor alene, og som har
lyst til at dele et måltid mad.

Du vil blive taget godt imod
af de mange søde mennesker.

Kom og vær med - når Sengeløse går for klimaet den 8. marts

8. marts 2020 kl. 11.00-13.00 kan du være med til at gøre en forskel for klimaet og verdens fattigste. Her
samler vi sammen med 15000 danskere og Folkekirkens Nødhjælp ind til de mennesker, som lider allerhårdest under klimaforandringerne. Går du med, giver du livsnødvendig hjælp til dem, der står i første
række, når oversvømmelser eller tørke rammer.
Overforbrug af jordens ressourcer har skabt en global klimakrise. Det er for alvor gået op for os, at vi må ændre vores egne vaner og
komme vores medmennesker til undsætning. Et konkret og godt sted at starte er at tilmelde dig Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling.

Pengene går til klimaløsninger som disse:
• Træplantning, der hindrer erodering og giver
liv og skygge
•

Diger og dæmninger, der kan stoppe oversvømmelser

•

Huse og veje, der kan modstå vandmasser og
jordskred

•

Systemer og apps, der kan advare befolkningen
før et forestående uvejr

•

Vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer folk rent drikkevand

•

Nye afgrøder, der kan klare tørke og vejrets omskiftelighed
Vi opfordrer alle – børn som voksne - til at gå en tur for verdens fattigste og klimaet søndag den 8. marts, når Folkekirkens Nødhjælp afholder husstandsindsamling. Efter indsamlingen serverer kirken varm suppe med brød til alle indsamlere.
”Den årlige Sogneindsamling er altid en hyggelig søndag. Det er en god og meningsfuld
måde for familier at være sammen på, og det samler folk om en vigtig sag til gavn for
verdens fattigste” siger Maria Ditlev Rosenvinge, indsamlingsleder i Sengeløse.
Meld dig til
Vil du have en hyggelig søndag og samtidig slå et slag for verdens vigtigste sag? Så kontakt allerede nu kirkekulturmedarbejder Maria Ditlev Rosenvinge på 21 37 07 33 eller
kirkekulturmedarbejder@sengeloesekirke.dk for at melde dig som indsamler.
Du kan også melde dig som indsamler på www.blivindsamler.dk

Kulturaften tirsdag
den 3. marts
kl. 18.30
om brødrene
Pontoppidan
Vi begynder med fællesspisning kl. 18.30, og kl.
19.00 byder vi velkommen til
uddannelsesleder i folkekirken Ulla Morre Bidstrup,
præst, ph.d. og litteraturhistoriker, som vil fortælle
om, hvordan brødrene Henrik
og Morten Pontoppidan har
bidraget med noget helt
særligt til dansk litteratur og
dansk kirkeliv.
Det har de gjort ved at
placere sig på to forskellige
spor i kulturlivet – nemlig det

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

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

kulturradikale og det kristne.
Vi vil dykke ned i de to
brødres livshistorier og værk
og overveje deres videre
betydning.
Alle er velkomne, og der er
gratis adgang.

v/Rasmus Andersson
Anlæg og pleje af grønne arealer:

Træfældning, beskæring og rodfræsning.
Flisebelægninger, rydning af grunde og snerydning.

Tlf. 29894309 - cvr. 35354220
Email: anderssonstraefaeldning@gmail.com

Klaverkoncert
Med Marie-Luise Bodendorff
lørdag den 21. marts kl. 15.00

BABYSALMESANG
I SENGELØSE KIRKE
Er du nybagt mor eller far, så se her!

Velkommen til en smuk klaverkoncert med den tyske pianist
Marie-Luise Bodendorff, som er uddannet i solistklassen ved
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Marie-Luise,
som desuden har studeret på musikkonservatorier i Hannover
og Paris, har spillet talrige koncerter i Europa og vundet priser
ved en lang række klaverkonkurrencer.
Til koncerten skal vi lytte til et virtuost program af bl.a. Bach,
Beethoven, Debussy og Kuhlau. Efter koncerten inviteres alle
til et traktement i sognegården.

Mandag d. 20. april kl. 10.30-11.15 og de efterfølgende fem
mandage har du og din baby en unik mulighed for at være
med til babysalmesang på allerhøjeste og professionelle
niveau!
Det er nemlig lektor ved Det kongelige danske
Musikkonservatorium Anne-Mette Riis, der kommer og
forestår babysamlesangen som led i undervisning af et par
kursister inkl. vores egen kirkekulturmedarbejder Maria
Ditlev Rosenvinge, der er ved at uddanne sig til at kunne
varetage babysalmesang. Babysalmesang er henvendt til
babyer i alderen 4-8 måneder.
Hvad betyder det for dig og din baby?
De fem mandage vil forløbe som ”almindelige” sessioner i
babysalmesang set med jeres øjne – vi er bare lidt flere voksne til at tage sig af jer og jeres søde babyer
Hvis man deltager i dette undervisningsforløb, får man fortrinsret, når vi i sensommeren åbner for et helt forløb af 10
gange (det vil dog ikke ligge på mandage!)
TILMELDING SENEST
MANDAG D. 6. APRIL:

Der er gratis adgang til koncerten.

Sengeløse Hallens

CAFETERIA
- altid klar med

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

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

Skyld jer – der er begrænsede pladser! Tilmelding foregår til
Maria på tlf. 21 37 07 33 eller mail: kirkekulturmedarbejder@sengeloesekirke.dk
”Babysalmesangen kan være en helt unik døråbner til kirkens
rum, til salmen og til dét helt enkelte og dybt værdifulde at
synge for og med sit barn” - Anne Mette Riis

