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Og vinteren kom til Sengeløse

Læs i avisen om
Savnet kanin

Ny fysiurgisk
massageklinik åbner
i Sengeløse
Koncert i kirken

Nye medarbejdere
i kirken
Herligt syn .. store & små skøjter på isen i solskin
- får lyst til at lave en varm kakao biks i enden af haven, når man nu er så heldig at bo her
Charlotte Dinesen

Og samtidig årets fastelavnsfest

Gymnastikopvisning
14. april
Fastelavn på
plejehjemmet

Fælder de hele
vor mose ?

Linie 116
har succes

Minister på
besøg på skolen

Og meget mere
Næste nummer
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12. – 15. april
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Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand:

Gitte Malling Buur,

6170 6818

Hovedkasserer:

Jeanette Truller Wolstrup

3030 5150

Amatørscene:

Marianne Neumann,

2990 3693

Fodbold:

Camilla Petersen,

2374 5065

Idræt

Formand Helle Breinholt

3141 6379

Senioridræt

Hilde Hjort Nielsen
Birgit Sonne

4030 5952
2427 7919

Volleyball:

Martin Nedergaard.Møller

4093 5377

Uopfordret ansøgning som:
kontorassistent/blæksprutte/administrativ
medarbejder

Festudvalg:

John Jørgensen,

5122 1217

Superbruger på en PC.

Cafeteria:

Uffe Wolstrup,

4052 7091

Kunde og serviceminded ud over det sædvanlige.
Har udpræget blæksprutte-gen.

Næstformand:

:

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736

SGIF Klublokale

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

Sengeløse pensionistforening

Afholder bankospil tirsdag den 10. april 2018 i Fritidshuset,
Spangåvej 11 - kl. 19.00
Forårsafslutning den 23.. April kl. 13.00
Tilmelding 10 dage før til Lonnie Johansen

God til at tilrettelægge opgaver både individuelt og i samarbejde.
Præcis på tasterne og kender mange programmer.
Har gode danskkundskaber, mundtligt såvel som skriftligt.
Er robust, har humor og er yderst fleksibel.
Fuldtid, deltid – Vikariat eller fastansættelse.
Chauffør til mindre opgaver (lille kørekort).
Erfaren
Giv et ring på 2945 4994 - så vi kan drøfte mulighederne.

Jan Boholdt
Vintoften 42
2630 Taastrup
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Hjertelig tak
til alle jer, som gjorde det - at blive 90 år - til endnu en dejlig dag i mit liv.
Et pust af spirende forår midt i vinterkulden.
Det varmer.

Kurt Søborg

Sengeløse Skole fortalte innovationsministeren om forenkling
Sengeløse Skole har ændret
arbejdsgange, kigget på
mødestrukturer m.m. for
at styrke kerneopgaven:
Arbejdet med elevernes
læring og trivsel.

Mandag den 26. februar var
innovationsminister
Sofie
Løhde på besøg på Sengeløse Skole som led i regeringens forenklingsdagsorden.
Som innovationsminister står
Sofie Løhde bl.a. i spidsen
for ministeriernes "Meld en
regel"-ampagne, der har kørt
fra efteråret til 1. februar.
På Sengeløse Skole mødte
hun en bredere tilgang til
forenklingsdagsordenen:

I kommunens eget forenklingsprojekt har alt været på
spil i en længerevarende dialog mellem ledelse og medarbejdere. Og det har vist sig,
at det ikke kun handler om
bureaukrati skabt af overordnede regler - der er masser af
lokalt råderum til at gøre
noget ved det, der "bøvler".
Sengeløse Skole fortalte innovationsministeren om forenkling: Skoleleder Jens
Arnt fortalte, at forenklingsprojektet på Sengeløse Skole
har processen ført til en række tiltag. Bl.a. har skolen
skabt en ny og enklere proces for opgave-f og fagfordeling blandt lærerne, som både sparer tid (14 timer pr.
lærer), og som opleves som
mere meningsfuld for den
enkelte.
Skolen har også skabt nye og
enklere administrative procedurer bl.a. vedr. ferieregistrering: fordi alle faggrupper
sad med ved bordet, kom
svesken på disken", og det

blev nemmere at etablere nye
arbejdsgange.
Jens Arnt kunne også fortælle, at skolen fortsat har flere
arbejdsgange under luppen,
ligesom mødestrukturen får

vist sig, at de oplevede forstyrrelser mest har handlet
om de helt lokale forhold,
eksempelvis ugentlige møder
og dele af arbejdets tilrettelæggelse.

et kritisk eftersyn i forhold til
møders relevans, hyppighed
og deltagerkreds.
Sengeløse Skole er fortsat i
gang med at iværksætte andre forenklinger og nye tiltag, som kan støtte kerneopgaven:
Elevernes læring og trivsel.

De statslige styrelser og
Christiansborg går selvfølgelig ikke fri for ansvar, men
det er markant, at mange af
de oplevede forstyrrelser
tilsyneladende knytter sig til
den lokale hverdagspraksis og kan ændres samme sted.
Altså i samspillet mellem
den lokale leder og dennes
medarbejdere, fortalte Lars
Holte.
"Vi har nemlig ikke kun fundet ud af, hvad der bøvler, vi
har i overvejende grad også
været i stand til at handle på
det og skabe forbedringer
med få og simple midler:
Nysgerrighed og fælles ansvar for både at identificere
bøvlet og finde løsningerne.

Forenkling på HøjeTaastrup-måden
Indsatsen på Sengeløse Skole
er sket som led i HøjeTaastrup Kommunes projekt
"Forenkling med fokus på
kerneopgaven", som blev
iværksat efter en byrådsbeslutning herom med Budget
2017.
Kommunaldirektør Lars Holte præsenterede HøjeTaastrup-modellen for forenkling for ministeren.
Den går i korthed ud på, at vi
med udgangspunkt i to Pilotprojekter på henholdsvis 018-års-området og på sundheds- og ældreområdet har
set på, hvordan vi på en simpel måde kan rydde op i de
ting, som opleves som bøvl
for medarbejdere og ledere.
Den simple måde har handlet
om, at medarbejdere og ledelse har sat sig sammen for
at kortlægge helt konkret,
hvad der bøvler i hverdagen,
og hvad der kan gøres ved
det. I dette arbejde har det

Vores erfaring er, at man kan
komme langt, blot ved at
ledere og medarbejdere sætter sig omkring et bord og
fortæller, hvad de ser, for
derefter at aftale, hvad der
skal gøres", sagde Lars Holte.
Forenklings-projektet
fortsætter
På baggrund af de gode erfaringer fra pilotprojekterne er
direktionen ved at afklare,
hvordan der skal arbejdes
videre med indsatsen i hele
kommunen.

Da toilettet slog katten af tønden…
Selv om fastelavnsfesten i
Sengeløse Hallen er meget
traditionsrig og omgærdet af
mange tilbagevendende hyggelige ritualer og forløb, så
er der alligevel nogle børn
og forældre, der hvert år er
med til lige at gøre festen lidt
mere usædvanlig, end traditionen ellers byder. Det gjorde
sig også gældende den 11.
februar.
I år var der rigtig mange
søde prinsesser, den kæreste
lille baby-bi, en vaskemaskine med vasketøj i, en engel,
en cowboy, en sherif, en
Elsa, en Olaf, en Ninja og
mange mange flere kreative
og flotte kostumer. Alle børn
helt op til 12-13 års alderen
var klædt ud, og det var
skønt at se.
Det var rigtig svært at vælge,
hvem prisen for bedst udklædte skulle gå til i år, så
Sengeløse Idræts bestyrelse
blev også i år sat på en prøve. Vi endte dog med blandt
drengene, at prisen gik til
Alexander Karyagin på 9 år,
der var klædt ud som toilet
med en person, der sad på
toilettet, med bukserne trukket ned. Meget kreativt!
Blandt pigerne var det søreme også svært at vælge, men

der blev det den rappe cowboypige, Isabella Bolvig
Legarth på 6 år, der vandt.

Desværre havde forældrene
haft så travlt med at sikre de
originale og mangeartede
dragter til børnene, så rigtig
mange selv havde ´glemt’ at
trække i kostumet. Men én
voksen havde gjort sig umage – og det har hun gjort de
sidste par år - så hun fik prisen for bedst udklædte voksen, Gitte Berg Fynholm.
Vi takker alle udklædte
fremmødte for jeres festlige
islæt, og håber I kunne bruge
præmierne!
Hvorfor klæder vi os ud?
Masker og udklædning slettede i gamle dage de sociale
skel. Bonden kunne pludselig sidde ved samme bord
som greven. Løssluppenhed
var en stor del af fastelavnstiden, der virkede som en
ventil i en hverdag præget af
strenge regler og hårdt arbejde. Dengang var karneval
kun for voksne.
Vores nutidige fastelavnsfest

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

er heldigvis for alle, både
børn og barnlige sjæle :Dagen startede med stopdans, hvor ikke kun børnene,
men også rigtig mange forældre dansede med. Dejligt!
Herefter kom det lokale

hvordan danser man lige
’banan’ eller ’citron’. Men
det ved vi alle nu!
Nogle af de lidt større piger,
havde klædt sig ud som
gymnaster, og havde åbenbart svært ved at undvære

band, Skæve Stykker, på
scenen og sang sjove dansenumre, der krævede god
kondition, bevægelige led og
lysten til at pjatte med. For

sporten selv til fastelavn, så
under festen koreograferede
de en kort gymnastikserie
med flotte momenter, som i
høj grad imponerede nogle af

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

de mindre piger, som helt
sikkert skal gå til springgymnastik til næste sæson…
Næste punkt i festlighederne
var tøndeslagning, hvor der
blev dystet i 5 kategorier: 4
tønder for børn og 1 tønde
for voksne. Det var Sengeløse Børnehave, der havde
indkøbt, malet og pyntet
tønderne. Hvor var de bare
flotte! Tak til alle jer børn,
der har lagt jeres sjæl i at
dekorere tønderne!
Havde man virkelig levende katte i tønden i gamle
dage?
Ja, det havde man! Det har
været en udbredt folketro, at

fordi den var månens listige,
hellige dyr, der skulle ofres
inden lysere tider. Tøndeslagningen stammer fra gamle dødsritualer, hvor potter
blev knust for, at den døde
ikke skulle gå igen.
Heldigvis er vore moderne
tiders fastelavnsfester ikke
nær så drabelige. En fastelavnsfest i vore dage går ikke
an uden slik og andre godter.
Og traditionen tro var der
fastelavnsboller til de voksne, og da vi af erfaring ved,
at fastelavnsboller ikke for
mange børn er det største hit,
så var i år bagt lækre kager til alle børn. Dem havde
Hanne ’Leder’ fra Sengeløse

en by kunne slippe for pest,
hvis en sort kat blev slået
ihjel. Katten skulle i tønden,

Børnehave bagt, - præcis
som traditionen byder. Tusind tak Hanne! Udover at

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

43 99 69 36

alle børn fik lækker kage, så
havde to af vores meget engagerede frivillige, Laura og
Anne Vorndran Kristensen
pakket de flotteste slikposer.
På hver enkelt pose figurerede en hjemmelavet kat med
de fineste knorhår! Mijaaaauv.
For at skabe den helt rette
feststemning, var alle frivillige med til at puste over 100
balloner op i alle regnbuens
farver! De hang på vægge og
stolper og prydede sportshallen.
Vi takker alle frivillige for,
at de dukker op, når vi ringer
– også selv om det er med
kort varsel. De frivillige
hjælpere, er årsagen til, at vi
år efter år, kan afholde fastelavn i Sengeløse. Tak for
jeres energi, gode forslag og
smittende humør!

Hvorfor har vi fastelavnsris?
Fra gammel tid var det et
bundt pyntede birkegrene,
der blev brugt til at vække
forældre med ved at slå på
sengen for at give frugtbarhed. Tidligere risede man
også husdyrene på gården for
at give dem frugtbarhed.
Vi vil rigtig gerne opfordre
institutionerne til sammen
med børnene at fortsætte
denne på alle måder dejlige
tradition med fastelavnsris så der bliver ved med at blive født nye fantastiske små
Sengeløsere, som kan komme til fastelavnsfest og nyde
det gode liv i Sengeløse!
Bestyrelsen
Idræt,

i

Sengeløse

Helle Breinholt

BRENDSTRUP REVISION ApS
HÅNDVÆRKERBAKKEN 17
SENGELØSE
2630 TAASTRUP

JØRN BRENDSTRUP

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

Reg. revisor

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

TELEFAX 43 71 30 66

Hovedsponsor:

Sengeløse Cup
- Sponseret af Skousen Taastrup
Lørdag d. 3/3-2018 blev der
traditionen tro afholdt Sengeløse Cup i samarbejdet
med, Skousen Taastrup, i
Sengeløse Hallen.
Sengeløse Cup 2017, 17
hold deltog fordelt i en A, B
og C-række.
Det var en god dag i Sengeløse Hallen. Alle kampene
blev afviklet i god ro og
orden. Den sportslige del
var absolut i top. Der blev
spillet mange kampe på et
niveau, vi ikke har set i
mange år.
C-rækken her deltog 5 hold
- blev vundet af Mads Bonderup A/S over Bossard.
B-rækken blev vundet af
Cafeteriets Venner med en
finale sejr over Skousen
Taastrup.
A-rækken
blev
IGEN
IGEN vundet af de gamle
drenge fra Taastrup – Veteranerne som de kaldte sig,
vandt over S.S. Tore, efter
en forrygende finale. Ni-

veauet i A-rækken var rigtig
højt, som medførte mange
tætte og gode kampe.
Resultatet betyder, at holdet
nu har vundet syv ud af de
sidste otte år. Man må tage
hatten af for de gamle.
Der var til alle vinderholdene gavekort fra Skousen,
Taastrup.
Efter stævnet var der sørget
for mad fra Sengeløse Kro,
hvor deltog omkring 50 spisende gæster.
En stor tak til Sponsorerne,
der igen i år var med til at
hjælpe. Hovedsponsoren –
Skousen, Taastrup, og Sengeløse Kro, Dagli’ Brugsen,
Sengeløse Hallens Cafeteria.
Tak til alle deltagerne for en
hyggelig dag.
Endnu en gang tak til Skousen, Taastrup, samt de øvrige sponsorer.
Af Jeppe Hansen

Lise-Lotte Haller

Have– og parkingeniør

Inspiration og vejledning i din have
Stauder, frugttræer og krukker
Cathrinebergvej 20B
2630 Taastrup
www.iplants.dk

Tlf. 2421 1984

Kæmpe succes for vores bus linje 116
For tredje år i træk har Sengeløses bus 116 stor fremgang på alle parametre.
Af Mads Lund Larsen, Movia.

Det viser det netop offentliggjorte regnskab for alle Movias
buslinjer. Siden 2014 er passagertallet vokset støt fra 235.000 i

2014 til 354.000 sidste år. Det er en fremgang på 50 procent.
De flotte passagertal giver udslag på økonomien. Således er
Høje Taastrup Kommunes tilskud til linje 116 faldet fra 8,9
mio. kr. i 2014 til 6,8 mio. kr. i 2017. Det er et fald på 23 pct.
Ser man på det tilskud, kommunen binder i halen på hver
passager, ser det endnu bedre ud. Tilskuddet pr. passager er
nemlig halveret fra 38 kr. i 2014 til 19 kr. i 2017.

Endelig er linjens evne til at finansiere sig selv gennem
billetindtægter også klart forbedret fra beskedne 21 pct. til nu
35 pct. Selv om linje 116 stadig ligger i bunden blandt
kommunens øvrige busser, som har en selvfinansiering på ca.
60 pct., er der tale om en betydelig fremgang.
Er man interesseret i regnskabet for kommunens samlede
busdrift, kan det ses på Movias hjemmeside: https://
www.moviatrafik.dk/kommuneregion/økonomioversigt/
kommune-og-regionsspecifik-information/hoeje-taastrup

Spritnye CO2-fri busser til linje 116
Af Mads Lund Larsen, Movia

Fra 14. april 2019 bliver det Nobia, Nordens største busselskab, der overtager opgaven med at køre bus 116, og
det bliver med fabriksnye CO2-neutrale busser, som kører på 100 pct. biodiesel. Dermed er det om et år slut for
Ørslev Busser, som har haft linjen siden 2012. Ørslev
mister tillige servicebus 850 til Nobina.
Alt dette står klart efter, at Movia den 8. februar afgjorde
udbudsrunde A 16. Som det ses ovenfor på siden, er det
ellers en yderst succesrig vognmand, der nu må overlade
bus 116 til en konkurrent. Med en passagervækst på 50

pct. siden 2014 er linje 116 en af de mest fremgangsrige
buslinjer på Sjælland i de senere år, så det bliver spændende, om Nobina kan fortsætte fremgangen.
Fakta: Det svenskbaserede Nobina er Nordens største
leverandør af kollektiv bustransport og har aktiviteter i
Danmark, Norge, Sverige og Finland. Omsætning i seneste regnskabsår på 8,9 mia. SEK og et overskud efter
skat på 518 mio. SEK. Nobina har kørt rutebusser på
Sjælland siden 2008. I hovedstadsområdet har selskabet
base på Fabriksparken i Glostrup.

Lånt fra Facebook::

Hvor er min kanin
Hej alle..
Den 7. marts i snevejret
forsvandt min kanin. Vi
frygter at ræven har været på besøg (Birkevej,
Vasekær og Mosedalen). Så pas på jeres kæledyr, der er ude. Kaniner og høns osv.
Min far har set en ræv
ved Vintoften, så vi
ved, at der er kommet
ny ræv i Sengeløse efter
et par års pause.

Her er et billede af min
kanin. Jeg håber han
bare er løbet væk.

Har i set ham, eller ræven med ham. Så skriv
her. Tak.
Hilsen Lotus

Kommentar:

Kommentar:

Af Hugo Hammel Byrådsmedlem A

Af Henrik Torning, byrådsmedlem (C) og medlem af Movias
Repræsentantskab.

Lokal bus-succes

Jeg vil selvfølgelig meget
gerne kommentere på vores
lokale bus-succes.
Kommunal busdrift bliver
aldrig en god forretning,
men det har heller aldrig
været meningen.
Busdrift er en nødvendig
del af den service, som
kommunen stiller til rådighed for vores borgere, så
kommunen kan hænge ordentlig sammen og sikre, at
børn, unge, ældre og borgere uden egen transportmulighed kan komme til og fra
og være en del af fællesskabet. Bus linje 116 er jo som
bekendt den livsnerve, der
binder alle kommunens
landsbyer i yderområderne
sammen, og derfor er det jo
rart, at vi nu er vidne til en
rigtig positiv udvikling.
Passagertallet er på blot tre
år steget med 50%, og det
kommunale tilskud er i
samme periode faldet med
over to millioner kroner.
Imponerende, og samtidig
udtryk for nødvendigheden
af ruten.
Og fremgangen kan blive
endnu bedre.
Det er tid til at få justeret på
serviceniveauet om aftenen
og i weekenderne.
Linje 116 bør igen køre
begge veje rundt i kommunens yderområde om aftenen og i weekenderne, så
også flere på disse tidspunkter vil vælge at benytte
bussen som deres foretrukne transportvalg.
Hvis evt. ventetid på en
kold station om aftenen
eller i weekenden bliver
kombineret med en lang
transporttid, fordi busser
køre den ”forkerte” vej
rundt på det ønskede tidspunkt, bliver bussen valgt
fra. Hvis vore unge, som er
i gang med uddannelse, skal
kunne bo hjemme, er det en

nødvendighed, at bussen
altid kører regelmæssigt.
Busbetjeningen i landsbyerne bør være så god, at selv
børnefamilier kan nøjes
med én bil pr. husstand.
Omlægning af rute 116.
Jeg så også gerne, at der
blev lavet en sløjfe på ruten,
så bussen rundede Cathrineberg, så bostedet Holme og
Birkevejskvarteret igen blev
busbetjent. Det ville være
naturligt at gøre samtidig
med, at den nye bro, som
kommunen har valgt at anlægge i Nærheden ved Hedehusene, står færdig i
2019.
På det tidspunkt vil det være naturligt at omlægge rute
116 i Hedehusene – Stærkende – Reerslev – Nærheden området. Så kunne man
passende samtidig få ruten
justeret i Sengeløse området. Der er dog ingen grund
til at vente med udvidet
busbetjening om aftenen og
i weekenden, til broen står
færdig.
Spritnye CO2-fri busser på
linje 116.
Busruten har som nævnt
netop været i udbud, og den
overgår til et andet busselskab, Nobina Danmark A/S.
Det vil ikke betyde, at passagererne skal vænne sig til
nye
buschauffører,
da
chaufførerne vil kunne fortsætte hos det nye selskab,
men man skal vænne sig til
nye busser, og det bliver
nok ikke noget problem.
Nobina overtager driften af
linje 116 fra den 14. april
2019 og begynder med at
indsætte fabriksnye CO2neutrale busser på linjen.
Det er jo en rar sidegevinst,
der er værd at bemærke. De
nye busser kommer til at
køre på 100 procent biodiesel. En klar gevinst for miljøet.

Klinik for fodterapi
Åbent mandage og fredage

Trine Pehrson

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

til Mads Lund Larsens indlæg vedr. bus 116
Det er rigtig gode nyheder,
at der er flere, som benytter
buslinje 116. For mig er det
meget vigtigt, at vi har en
god og velfungerende offentlig transport, som binder
hele kommunen sammen,
således at det er nemt at
kommer rundt i kommunen.
Men også at man hurtigt
kan komme til og fra knudepunkterne som for eksempel
Høje-Taastrup Station og
City2.
Jeg er glad for, at Byrådet
har prioriteret, at der skal
være en fornuftig busdrift til
alle vores landsbyer. Vel
vidende at det koster mange
penge i tilskud for at opretholde busdriften.
Derfor er det glædeligt, at
der er flere, som benytter
rute 116, hvilket betyder, at
kommunens tilskud falder
fra ca. ni mil. kr. til ca. syv
mil. kr. Penge, som vi kan
bruge til andre borgernære
serviceydelser.

Movia, som bl.a. står for
driften af buslinje 116, ejes
af alle de Sjællandske kommuner i fællesskab. Derfor
har vi selvfølgelig en fælles
interesse i at få en så optimal busdrift som muligt og
til den billigste mulige pris.
Som en del af Movias forretningsmodel vælger man
med jævne mellemrum at
udbyde busruterne i licitation for at få det mest fordelagtige tilbud. Det betyder, at
man en gang i mellem vælger en ny operatør, som skal
betjene busruterne. Men
uanset hvem, som er operatør på de enkle busruter, så
er der fastsat høje kvalitetskrav, som skal overholdes.
Tidsplaner, komfort og service i busserne osv. Så jeg
er sikker på, vi nok skal
blive glade for den nye operatør også.

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

Læserbrev

Cafe på Sengeløse Plejecenter
- igen, igen!
Kære Hugo Hammel!
Jeg skylder dig da en undskyldning eller to:
For det første har du ret i, at
der ikke gik en måned, før
du svarede mig. Jeg beklager
dybt, at jeg tog fejl af tidshorisonten - min eneste undskyldning er, at jeg havde
influenza næsten hele januar
måned, og den undskyldning
er dårlig!
For det andet: det var skam
ikke min mening at angribe
dig. Jeg stemte faktisk selv
på dig til kommunevalget,
fordi jeg syntes, at du bragte
nogle dejlige visioner for
Sengeløse i vores lille lokalavis! Jeg er ellers ikke et Amenneske - jeg står sent op ha - ha!
Nej, jeg henvendte mig kun
til dig, fordi jeg troede, at du
ville kunne stoppe kommunens hurtige fremfærd!
I Avisen Taastrup fra d. 6.
februar går du selv ind for,
at borgmesteren skal fare
med lempe - her var det en i
hast gennemført beredskabsplan, der blev vedtaget med
forringelser, hvor du udtrykkeligt beder borgmesteren
undersøge forholdene til
bunds! Flot!
Jeg har også fået fine svar
på, at alle er blevet forespurgt om cafeen, og at alle
var begejstrede!

Se, det var i 2016! Alt vel!
Men så kommer vi til januar
2018, hvor filmen knækker!
Nu er der pludselig ikke råd
til det oprindelige og vedtagne, (jeg kan gisne om udligningspengene, der skal gå til
"udkants-Danmark").
Men - summa summarum, der bliver lynhurtigt
lavet om på planen, og nu
venter der IKKE en ny undersøgelse! Alt bliver hastet
igennem med det forringede
resultat til følge!
Det var HER, jeg håbede på,
at du kunne stoppe foretagenet!
Men som du skriver: politik
er det muliges kunst!
Jeg håber så sandelig, at
beboerne og personalet får
glæde af forandringerne, og
jeg ønsker alt muligt held og
lykke!
Men jeg tror desværre stadig, at det er en dødssejler!
Venlig hilsen
Lis Aagaard
Stendiget 15

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

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

Anders Gøricke A/S
Herringløse
Mobil 2121 2197

Mindeord:
Ella Skafte Nielsen døde tirsdag d. 7. marts 2018 i en
alder af 88 år.
Hendes datter Tine Skafte har
skrevet følgende mindeord
Ella blev født på en gård i
Hellinge på Lolland som den
ældste af fire børn. Der var
heste og køer, høns og ænder,
korn og roer. Det var hårdt
arbejde, når børnene måtte
hjælpe til i roerne.
Ella var glad for at gå i skole,
men blev efter sin konfirmation sendt over på nabogården
som tjenestepige. Senere lærte
hun tilskæring og syning og
kom til København og arbejdede på systue på Frederiksberg. Her lærte hun Ib at kende gennem fælles venner. De
blev først ringforlovet, og i
1956 blev de gift. De flyttede
til Sengeløse, hvor Ib havde
fået arbejde som lærer og
kirkesanger. Ella arbejdede i
Nationalbanken og tog med
bus til København tidligt hver
morgen seks dage om ugen.
De fik en lejlighed på skolen,
men en kortslutning i nogle
gamle el-ledninger betød, at
deres lejlighed og en del af
deres
nye
bryllupsgaver
brændte. Efter noget tid kunne
de flytte ind i en nybygget
tjenestebolig på skolen. Her
blev Tine og Klaus født og
voksede op. Der var i lejemålet en dejlig have, som Ella og
Ib nød at passe, og Ella syede
tøj, passede hus og børn. Døren var altid åben, og mange
mennesker kom forbi til en
kop kaffe med hjemmebagt
kage og en god snak om store
og små problemer. Ella gav
gerne en hånd med og passede
børn eller hjalp på anden måde efter behov.
Ella var engageret i lokalsamfundet. Hun var med til at
stifte en forældreforening på
skolen, hvor hun gav en hånd
med ved arrangementer, på
lejrskoler og som lærervikar.
Hun syede kapper til kirkens
børnekor og deltog i arbejdet
omkring kirken med sogneeftermiddage og var i en periode
medlem af menighedsrådet.

Ella deltog i Mandagsaftnerne
og fik overrakt stafetten med
at føre dem videre af stifterne
Helge og Rigmor Bjerre Christensen. Ella var formand for
mandagsaftnerne igennem 40
år, frem til hun fyldte 80 og
sørgede sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer for
en perlerække af engagerede
og aktuelle foredrag.
Ella og Ib havde mange gode
år med hus og stor have og
hund, katte og høns på Herringløsevej, og mange gode
venner kom på besøg. Ella fik
tre børnebørn, som hun glædede sig meget over og forkælede med fødselsdagslagkager,
pandekager, et hus bygget af
mælkekartoner, og snebolde i
fryseren, klar til de kom tilbage fra Thailand om sommeren
og meget andet.
Ella og Ib fejrede guldbryllup
i 2006 og nåede at være gift i
55 år.
Ella fik mange udfordringer i
den sidste del af sit liv: hun
mistede Ib i 2011, hun fik en
hjerneblødning i 2012 med et
langt sygeleje. Hun kæmpede
sig op og gik med rollator,
men faldt og sad nu i kørestol.
Ella flyttede ind på Sengeløse
Plejecenter og boede der i
næste fem år med mange besøg i huset på Herringløsevej.
Tine Skafte

Er du vores nye koordinator,
festarrangør eller eventchef
Kan du lide at være den, der skaber en begivenhed, andre
sent glemmer?
Kan du lide at gøre andre glade?
Er du som regel den, der får ting til at ske?
Hvad enten du har erfaring eller ej, så er her chancen for at
afprøve en måske ny side af dig selv.
Du får mulighed for at udfolde dig i Sengeløse Hallen og
giv 250+ sengeløsere noget enestående at samles om og
snakke om længe efter! Du vil få hjælp fra en række frivillige, og der vil være mange med erfaring at trække på.
Vi tænker, du er typen, der er god til at koordinere og se
tingene ført ud i livet. Du er også god til at samle folk omkring dig og skabe hygge og begejstring.
Du har let ved at tale med folk, er måske ligefrem kreativ,
og kan lide selv at give en hånd med.
Du har ikke nødvendigvis et ønske om at være i centrum,
men du ender alligevel ofte i rollen som omdrejningspunkt.
Lige nu mangler vi én som dig, som kunne tænke sig at stå i
spidsen for ét af vores arrangementer, nemlig Fastelavnsfesten. Du får frie hænder og et lille budget at gøre godt med.
Der er råd til underholdning, pynt, lækkerier til børnene
m.m. Du må gerne tænke i nye baner og gøre arrangementet
endnu mere festligt, end det er i dag. Din succes vil bestå i,
at vi fortsat kan afholde fastelavnsfesten, og måske ligefrem, at endnu flere vil komme til festen fremover – både
børn, unge, voksne og ældre!
Hvis du har mod på det, er der også andre arrangementer,
hvor du kan blive involveret og gøre en kæmpe forskel for
alle os sengeløsereJ

Vi har klippet fra facebook 9.marts:

Nye spillere til veteranfodbold
er velkomne!
Svært at se udenfor vinduerne, men foråret er på vej,
hvilket blandt andet betyder,
at Veteran-fodboldsæsonen
går i gang om en måneds
tid.
Hvis du bedre husker Johan
Cruyff og Gert Müller end
Ronaldo og Messi, så er din
alder så fremskreden, at du
kan deltage på vores veteranhold (+40).
Vi spiller 8-mands-fodbold typisk mandag aften kl.
19:00 - træning er et skældsord, 3. halvleg er meget vigtig og fællesskab et nøgleord.
Vi er ca. 20 spillere - nogle
få spiller mange kampe men der er altid afbud på

grund af arbejde, skader,
søster Odas fødselsdag etc.,
så vi kan sagtens bruge flere
spillere.
Hvis du er interesseret i at
deltage, så skriv dit mobilnr.
og e-mailadresse i dialogen
på facebook, så opretter vi
dig på veteranernes facebookside.
Michael Sleiman Sørensen

Fastelavn på Sengeløse plejecenter

Ring eller skriv, hvis du synes, du kan se dig selv i rollen
ovenfor, eller bare har nogle spørgsmål.
Vi vil gerne høre dine forslag og kan næsten skræddersy
rollen, som du ønsker.
Kontakt Helle Breinholt, formand Sengeløse Idræt på
31416379 eller helle@breinholt.org

Vi havde besøg af børnene fra børnehaven Troldehuset, som
alle var så flotte udklædt. Børnene sang nogle fastelavnssange for husets beboere.
Alle børnene slog katten af tønden med stor hygge og glæde
for børn og voksne, og bagefter blev der serveret dejlige fastelavnsboller for alle. Vi havde en rigtig dejlig formiddag
med skæg og ballade.
Vi ser frem til flere hyggelige timer sammen med børnehaven, da vi har planlagt flere dage, hvor børnehaven kommer
på besøg og laver cirkus for os.

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

Spændende undvervisningsemne i 2. kl. i billedkunst
I faget billedkunst har Sengeløse Skoles
to 2. klasser haft et længere forløb med
optisk bedrag og kunstarten ’Op Art’.
Vi lagde ud med at kigge på en del af den
hollandske kunstner M C. Eschers værker.
Børnene var virkelig imponerede over,
hvor dygtig en tegner han var, og hvor
svært det var at finde ud af, hvad der er op
og ned i hans billeder. En del af børnene
gav ligefrem udtryk for, at de blev helt
svimle af at kigge længe på hans billeder,
for retningen i billederne skifter hele tiden, vægge bliver til lofter, vandfald løber
opad og huse virker lige, men er ved nærmer eftersyn helt snoede.

børnene det ene optiske bedrag efter det
andet. De lavede billeder, hvor det ser ud,
som om en bunke stribede kegler ligger
oven i hinanden, hvor helt runde kugler ser
ud til at komme springende ud i hovedet på
beskueren og som den sidste opgave, hvor
en 3-dimensionel ternet kasse ser ud til
enten at mangle et stykke eller ligge som
en lille kasse nede i hjørnet af et større
rum.

Børnene fandt hurtigt ud af, at det var med
at holde tungen lige i munden, for at bedraget blev så virkningsfuldt som muligt. Som
børnene konstaterede mange gange undervejs, så snyder man jo ikke blot beskuerens
Da børnene bagefter selv skulle til at lave hjerne, men også ens egen, mens man arbilleder, hvor de eksperimenterede med at bejder med sit Op Art-billede.
’snyde hjernen’ til at tro, den ser noget,
som faktisk slet ikke er der, blev det for Når skolen holder Skolelørdag den 17.
marts, er man meget velkommen til at kigalvor sjovt.
ge forbi udstillingen med børnenes Op ArtVed at gøre sig umage med at placere lin- værker.
jer, farver og skyggeeffekter på et helt al- Elever og lærere i 2.A og 2.B
mindeligt fladt stykke papir, frembragte på Sengeløse Skole.

Årsmøde i Dagli’Brugsen
Medlemmerne af Dagli´Brugsen Sengeløse indkaldes
hermed l Årsmøde 2018, den 20. marts
kl. 19 i Sognegården, Landsbygaden 68. Entrebille er udleveres 14 dage før mødet i bu kken.
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Bu kbestyrelsens beretning
3. Bu kkens beretning
4. Bu kbestyrelsens og bu kkens frem dsplader
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og evt. suppleanter l buksbestyrelsen
7. Eventuelt
Forslag skal meddeles skri lig l bu ksbestyrelsens formand senest 1 uge før mødet, dvs. senest den 13.3.2018. Aﬂeveres
l kassemedarbejderen i bu kken.
Er der spørgsmål, så skriv gerne lbage eller ring
l mig på tlf. nr. 26289865.
Venlig hilsen
Monika Bellmann

Farmors godnathistorie om en torpedo og myreløver.
Hej, min lille ven, nu er det vel nok længe siden, jeg har fortalt
dig en godnathistorie, men her kommer endelig en ny!
Det her skete for mange, mange år siden. Vi havde lige fået
sommerferie, og min bror og jeg spænede ned til havet. Lidt
ude i vandet fik vi øje på en spændende ting. Den måtte vi ud
og se nærmere på. Den lå kun et par meter fra kysten, så vi
vadede derud. Tingesten var rustrød og lignede nærmest en stor
fisk. Vi havde tænkt os at ride på den, men først måtte vi lige
op til sommerhuset og fortælle den store nyhed.
Og så var det slut med at nærme sig tingesten.
Der kom en masse soldater, og de spærrede hele området af, så
min bror og jeg måtte ligge oppe i klitterne – langt væk – og
følge begivenhederne.
Det var nemlig en torpedo, vi havde fundet! Det var en kæmpe
bombe, som de
brugte i 2. verdenskrig, når de ville
sænke fjendens skibe!
Soldaterne var meget forsigtige, for
den kunne stadig
springe i luften.
Efter flere timer fik

de den uskadeliggjort, og så blev der endelig fredeligt igen,
men det var nok godt, at vi ikke fik leget mere med den!!
Nå, så måtte vi finde
på noget andet:
I det fine, hvide sand
mellem
lyngtuerne,
havde vores far lært os
at kigge efter myreløvelarver.
Den voksne myreløve
er en slags sommerfugl, smuk og spinkel, men dens unger ligner små uhyrer! Og i
sandet laver den en tragt, og så ligger den i bunden af sin fælde
– og bare venter!
Hvis en myre først falder ned i tragten, ja, så kan den ikke
komme op igen, for sandet skrider hele tiden, så den falder ned
mod bunden, og så HAPS – får myreløvelarven sin frokost!
Smart, ikke?
Nå, nu må det vist være nok for denne gang –

Godnat fra farmor

Debatoplæg

Har du også hørt det?
Lyden af motorsave og gravemaskiner, som er i gang
med at jævne adskillige
hektar fredet skov i Sengeløse vest? Flere tusinde
træer fældes eller graves op
i et mageløst naturområde,
som tilmed er fredet som
Natura 2000 areal. Og nej,
det er ikke en grådig skovhugger, det er såmænd bestillingsarbejde fra selveste
miljøafdelingen i Høje Tåstrup Kommune. De gjorde
det også sidste år.

Hele området vil blive indhegnet af elektrisk hegn, og
der vil blive sat køer ud til
afgræsning. Alt sammen
med det formål at få en
sjælden plante til at brede
sig.
Men er det kun mig, der
synes, at dette er et meget
dårligt bytte? Den eksisterende skov og krat har været omkring 70 år om at
etablere et kostbart økosystem med høj biodiversitet.
Blandt andet mange natter-

gale, som ellers er på tilbagetog i Danmark.
Samtidig er der på landsplan enighed om at vi har
for lidt skov og for lidt naturskov. Så man kæmper
med at finde arealer, der
kan udlægges som skov og
eksisterende skov, der kan
udlægges som naturskov. I
Høje Tåstrup fælder man
naturskoven og laver enge.
Ræv, råvildt og grævling
afskæres af det elektriske
hegn, hvilket nogle beboere
har oplevet som rådyr på
villavejene og i haverne i
Sengeløse Vest. Utallige
andre fugle, padder og insekter får ødelagt deres

levested med dette projekt.
Som borger er det endnu et
stykke natur, der tages fra
os, eftersom vi heller ikke
kan forcere det elektriske
hegn. Jeg har ellers i 10 år
nydt at kunne gå på opdagelse i dette eventyrlige
vildnis, som nu beklageligvis bliver lavet om til en
afgræsset eng uden adgang.
Burde der ikke have været
en debat omkring dette?
Om vi vil have vild skov og
nattergale eller en plante,
der hedder Melet Kodriver?
Personligt er jeg ikke i
tvivl. Hvad er din mening?
Stig Günther

Påskehilsen

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke
Mariæ Bebudelse
18. marts kl. 10.00
Lukas 1, 46 – 55
Koret deltager
Merry Lisbeth Rasmussen
Palmesøndag
25. marts kl. 11.00
Familiegudstjeneste med
spillemandsmusik
Merry Lisbeth Rasmussen
Frokost efter gudstjenesten
Kirkebilen kører
Skærtorsdag
29. marts kl. 10.00
Johannesevangeliet 13, 1-15
Merry Lisbeth Rasmussen
Langfredag
30. marts kl. 15.00
Musikgudstjeneste med
sang, orgel og cello samt
læsning af passionsfortælling
Merry Lisbeth Rasmussen
Påskedag
1. april kl. 11.00
Matthæusevangeliet 28, 1-8
Festgudstjeneste
Med orgel og violin
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebilen kører
2. påskedag
2. april kl. 10.00
Johannesevangeliet 20, 1-18
Merry Lisbeth Rasmussen
Første søndag efter påske
8. april kl. 11.30
Johannesevangeliet 21, 15-19
Charlotte Slot
Anden søndag efter påske
15. april kl. 11.30
Johannesevangeliet 10,22-30
Jesper Knudsen
Gudstjeneste på Sengeløse
Plejehjem
Onsdag den 21. marts kl.
13.15
Onsdag den 25. april kl. 13.15
Kirkebilen kan bestilles hos
sognepræsten på tlf. nr. 43 99
50 24 senest 2 dage før gudstjenesten

Lige så sort og sørgelig langfredag er, ligeså festlig er
påskedag. Kirkens største
festdag, hvor opstandelsesglæde og -triumf er i centrum. Kom derfor i kirke
påskedag kl. 11.00 og tag
del i glæden. Blomsterne er
kommet frem på alteret. De
levende lys er tændt. Den
festlige musik bruser i kirkerummet ved organist Dmitri
Egholm og hans søster Anna
Egholm på violin. Vi fejrer,
at livet har sejret over døden.
Jesus er opstanden fra de
døde. Det er dagens glade
budskab.
Glædens store triumf er, at
døden ikke længere er en
permanent tilstand. Det budskab forkyndes til trøst og
opmuntring ved begravelser
og bisættelser, hver gang vi
rammes af dødens chokerende virkelighed, når vi mister
dem vi elsker og holder af.
Som når en påskelilje spirer
frem af et løg, spirer mennesket frem af sin dødstilstand
til et opstandelseslegeme.
Opstandelse betyder, at vi
efter døden ankommer til et
efterliv. Hvordan ved vi ikke,
vi ved heller ikke, hvad efterlivet er, men at det er i opstandelsen ved vi, fordi det er
blevet os fortalt.
Da Grundtvig skrev salmen
Påskeblomst, hvad vil du her,
var han tændt og opløftet af
det håb, der gav ham en fornemmelse af, at opstandelsen
også var for ham. Hele bevægelsen i salmen går fra usikkerheden og tvivlen om, hvor
vidt det er sandt. Og videre
til visheden om, ja, det ER
sandt. Hvilken glæde og hvilken triumf. Den folder sig så
smukt ud i påskeliljens blomsterhoved, der har form som
en trompet, hvorfra det glædelige budskab kan truttes og
forkyndes. Visheden om opstandelsen har ikke kun med

fremtiden at gøre. Den betyder også, at livet her og nu
får en anden stemning. Når vi
som Grundtvig når frem til
en vished om, at opstandelsen også er for os – for dig
og mig, får livet som jeg sagde en anden stemning. Man
føler, at det hele pludselig får
mening og betydning. Uanset
hvor mørkt ens liv kan forekomme, kan man altid se et
lys for enden af tunnellen.
Man kommer aldrig dertil,
hvor man helt mister håbet
og lysten til at leve. Man
føler sig aldrig helt alene
eller betydningsløs. Man
føler sig mere levende. For
med troen på, at vi skal opstå
til evigt liv, følger visheden
om, at den smerte, jeg har nu,
skal vendes til opstandelsesglæde. Smerten og døden er
ikke det sidste. Det er glæden
og efterlivet hos Gud.
På billedet ses værket, som
kaldes Pietá. Skulpturen er
lavet af den italienske renæssance kunstner Michelangelo
Buonarroti (1475-1564). I
dag står det i Peters Kirken i
Vatikanet. Ordet Pietà betyder barmhjertighed eller
fromhed. Men i denne kunstneriske sammenhæng viser
det den største smerte, et
menneske kan opleve: At
miste sit barn. Jomfru Maria
sidder med den døde Kristus
i sit skød. Han er blevet korsfæstet. Men selv denne smerte i det blødende moderhjerte
skal vendes til jublende glæde, når Jesus opstår fra de

døde påskemorgen. Den vej
han er gået – igennem død og
videre frem i opstandelsen –
skal vi også gå. Det er et
kraftfuldt og glædeligt budskab man kan leve og dø på
med Guds fred i sjælen.
Merry Lisbeth Rasmussen

Kirkelig vejviser
Sognepræst
Merry Lisbeth Rasmussen
Sengeløse Præstegård
Landsbygaden 70
Tlf. 43 99 50 24
E-mail: lras@km.dk
Træffetid: I dagtimerne
Undtagen mandag
Ellers efter aftale
Gravstedsvedligeholdelse
Graver Anders Kjelgaard
Træffes kirkekontoret
Landsbygaden 68
Tlf.: 21 71 84 07
graver@sengeloesekirke.dk
Gravermedhjælper
Adam Gjøttrup
Træffes kirkekontoret
Landsbygaden 68
Tlf.: 21 71 84 07
gravermedhjaelper@sengeloesekirke.dk
Sekretær for sognepræsten
Sus la Cour
Alle henvendelser sker via
sognepræsten.
Formand for menighedsrådet Lars Enghoff Jensen
Træffes på tlf. 21 65 00 26
Eller på E-mail:
formand@sengeloesekirke.dk
Kirke- og kulturmedarbejder
Liva Kaels,
Sognegården,
Landsbygaden 68
kirkekulturmedarbejder@sengel
oesekirke.dk
Tlf.nr.: 21 37 07 33
Organist Dmitri Egholm
Tlf.: 26 44 88 01
organist@sengeloesekirke.dk

Tlf. 20 95 43 29

Brug af lokalerne aftales med
Merry Lisbeth Rasmussen på tlf.
43 99 50 24
Hjemmeside
www.sengeloesekirke.dk

Palmesøndag
Søndag den 25. marts kl. 11.00
Onsdag den 4. april kl. 18.00 samles Onsdagsklubben. Aftenens
menu er i anledning af påsken lammekølle med flødekartofler
etc. Til middagen serveres et glas vin, 1 øl eller vand, og efter
maden plejer der at være en kop kaffe/te og en dessert eller en
kage. Hele herligheden koster 75 kr., som betales på dagen.
Onsdagsklubben er for enker, enkemænd og andre der bor
alene, som har lyst til at dele et måltid i en hyggelig og
snaksom stemning.
Kunne du tænke dig at være med, skal du blot tilmelde dig hos
sognepræst Merry Lisbeth Rasmussen på tlf.: 43 99 50 24 eller
på mail: LRAS@KM.DK senest påskesøndag den 1. april.
Palmesøndag fejrer Sengeløse Kirke familiegudstjeneste.
Gudstjenesten er, som det fremgår af ordet, familiegudstjeneste for hele familien i alle aldre. Bibelens fortællinger, salmer
og musik vil foregå på en måde, så både de yngste og de ældste og alle dem midt imellem kan være med. To dygtige
spillemænd vil gøre os selskab og hjælpe os med at give
gudstjenesten en lys og glad stemning.
Efter gudstjenesten går vi over i sognegården og spiser
frokost. Til frokosten vil der blive serveret saftevand til
børnene og en øl til de voksne. Traktementet er gratis. Der er
tilmelding til frokosten senest torsdag den 23. marts på kirkeog kulturmedarbejder Liva Kaels tlf. nr. 21 37 07 33 eller email: kirkekulturmedarbejder@sengeloesekirke.dk
Vi glæder os til at se jer!
Merry Lisbeth Rasmussen

Skal du bruge kirkebilen, kan denne også bestilles hos
sognepræsten. Vi plejer at være en stor flok, men der er altid
plads til flere.
Mødested er kirkens sognegård, som ligger Landsbygaden 69.

Meddelelser
Sognepræsten holder ferie i perioden 5. april – 23. april. Embedet passes i perioden af præsterne i Høje Taastrup. Charlotte
Slot har tlf. nr. 21 38 63 94. Jesper Knudsen har tlf. nr. 42 43
44 77. Begge præster træffes i tidsrummet mandag – torsdag
indenfor normal kontortid.
For attester, navneændring, godkendelse af begravelsesanmodninger m.m. kontaktes følgende:
Præstesekretær Sus la Cour fra den 5. – 7. april på e-mail:
SULL@KM.DK.
Taastrup Nykirkes kordegnekontor fra den 8. – 21. april på Tlf:
70 10 02 16 (tryk 1) eller e-mail: taastrupnykirke.sogn@km.dk

Det siger deltagerne om at komme
i Onsdagsklubben:
Tove: Jeg hygger mig ved
det. Jeg ser frem til de
onsdage, hvor vi skal spise
sammen.
Christa: Kvinderne kommer
ikke så meget for madens
skyld og de nye kartofler. Det
er mere selskabet og det at
snakke sammen. Men mændene er jo meget glad for
maden.
Vibeke: Pragtfuldt. Det er
det eneste, jeg glæder mig til.
Jeg kan li´ det alt sammen.
Det er det vigtigste for mig at
komme herned og i kirken.
Ellers er livet ikke noget for
mig.
Monica: 5 stjerner. På
mange måder er det godt for
mig personligt. Man lærer
hinanden at kende.
Kurt: Jamen er du rigtig
klog. Første gang jeg hørte
om det, troede jeg, at vi
skulle sidde og snakke om, at
vi er blevet alene, og det
kunne jeg ikke tænke mig.

Men så kom jeg og opdagede
det fællesskab, der er. Og nu
er det en fornøjelse. Noget
man ser frem til.
Ingelise: Jeg synes, det er
hyggeligt at komme herned.
Jeg har boet her i 46 år. Man
kan gense folk og lære dem
at kende. Også præsten. Det
gi´r en binding til byen.
Jenny: Jeg kan da godt li´ at
komme her, og snakken går
af h til.
Olaf: Det er dejligt. For det
er ikke en mandeklub. Det
sætter jeg pris på.
Ruth: Jeg synes det er vældig
hyggeligt. Jeg er pludselig
kommet med i Visens Venner
igennem nogen her i Onsdagsklubben, som spurgte,
om jeg ikke ville med.
Karl: Jamen det er jo kun en
gang om måneden. Det skulle
være mere. Det gavner mig
sgu at komme. Jeg lærer nye
mennesker at kende. Ellers
lærer de mig at kende.

Ny graver og gravermedhjælper
i Sengeløse Kirke

Anders Kjelgaard er ansat
som graver ved Sengeløse
Kirke pr. 1. januar 2018. Anders er uddannet skov- og
landskabsingeniør og jordbrugsteknolog. Derudover har
han taget forskellige AMUkurser vedrørende kirketjeneste, kirkens rengøring og kirkens udstyr samt anlægsgartneri. Anders har erfaring som
anlægsgartner og har arbejdet
som gravermedhjælper ved
flere kirker, hvor han har fået
et indgående kendskab til
Brandsofts kirkegårdssystem.
Endvidere har Anders erfaring som leder fra Hjemmeværnet og erfaring i at instruere medhjælpere. Anders er
46 år, gift og bor i Højby.
Bemærk! Anders beder om,
at få alle gravstedsejeres
CPR numre, idet regninger
for gravsteder sendes til eboks. Tag venligst kontakt til
ham snarest ved enten at
møde op i kirken eller ved at
ringe på tlf. nr. 21 71 84 07.

Adam Kristensen er ansat
som gravermedhjælper ved
Sengeløse Kirke pr. 1. januar
2018. Adam er uddannet
væksthusgartner. Adam har
derudover taget adskillige
kurser i pasning og pleje af
planter, maskiner, redskaber
og teknik, samt rengøring.
Adam har erfaring i pasning
af kirkegårde. Han har også
erfaring med rengøringsmidler, overflader og rengøringsmetoder, som er vigtig i
forbindelse med rengøring af
kirken.
Adam er 31 år, bor i
København sammen med sin
kæreste.
Sengeløse Menighedsråd ser
frem til et godt og
konstruktivt samarbejde med
Anders og Adam til gavn for
kirken og kirkegården.
Kontaktperson Hanne Bienert

Påskegudstjeneste for de mindste
Torsdag den 22. marts kl. 10.00

Inviteres børnehavebørn,
vuggestuebørn og hjemmegående børn til påskegudstjeneste i Sengeløse Kirke. Efter
gudstjenesten går vi over i
sognegården og drikker saft
og spiser påskeæg og frugt.
For institutionsbørn og pædagoger og dagpleje er der tilmelding senest søndag den
18. marts hos sognepræsten
på tlf. 43 99 50 24 eller på email: LRAS@KM.DK. De
hjemmegående børn med
voksne kan blot møde op.
Liva fra 3. klasse har tegnet
den fine tegning. Den
forestiller Jesus som den
gode hyrde, der passer på alle
sine får – også dem der bliver

væk, men heldigvis bliver
fundet igen.
Jeg glæder mig til at se jer!
Merry Lisbeth Rasmussen

Musikgudstjeneste langfredag den
30. marts kl. 15.00

Maleriet er malet af den franske maler Eugène Ferdinand
Victor Delacroix
Den lange fredag
Langfredag er dagen, hvor Jesus
døde på korset. Det er en sorgens dag, hvilket navnet på dagen så fint viser. Når sorgen gør
ondt, føles dagen uendelig lang.
Derfor langfredag. Det sørgelige
ved dagen markerer vi i kirken
med en særlig musikgudstjeneste, hvor de levende lys ikke er
tændt, den hvide alterdug og
alterbuketterne på alteret er fjernet. I stedet lægger vi en langstilket, rød rose, som mange
også gør, når vores døde bæres
ud i rustvognen. Så lægger de
pårørende ofte en rose på kisten,
for at udtrykke deres sorg i et
sidste farvel. Med dagens navn
”Langfredag” markerer vi, at
Guds lidelse og død på korset er
centrum for denne dags gudstjeneste.
Den gode fredag
På engelsk kaldes dagen for
Good Friday, som oversat til
dansk betyder god fredag. Man
kunne spørge, hvad godt der er
ved denne fredag, hvor Gud i
skikkelse af Jesus Kristus bliver
korsfæstet?
Good Friday er for kristne
verden over en afgørende dag,
hvor man fejrer det mest
afgørende for menneskeheden i
verdenshistorie, som er, at Jesus
led korsdøden og senere
påskemorgen – altså på tredje
dagen søndag morgen – opstod
fra de døde, og alt sammen for
dine og mine synders skyld.
Korsdøden og opstandelsen er et
vendepunkt for menneskeheden,
hvor Gud i Jesus så at sige

sprænger døden indefra ved selv
at træde ind i den på korset med
hele sin guddommelige fylde.
Og herefter lyder det gode
budskab – at mennesket ikke
længere skal forblive dødt, når
dagen kommer, hvor det skal dø
den død, vi alle skal dø. For efter
døden kommer opstandelsen til
det evige liv. Derfor Good
Friday. Alt det, der sker i
påskedagen med korsfæstelse og
død og senere opstandelsen fra
de døde, kunne man kalde en
guddommelig kærlighedserklæring til menneskeheden. Gud
frelser mennesker i stedet for at
overlade det til sig selv og sin
egen død. Så uanset hvordan dit
og mit liv ser ud nu og her,
ender det godt i Paradis, hvor vi
skal samles med Gud og dem, vi
har mistet, og som er gået i
forvejen for os.
Vi tror på det samme
Hvad enten vi kalder denne
fredag Langfredag eller Good
Friday, er trosindholdet det
samme. Vi tror det samme. Kært
barn har mange navne som man
siger.
Her i Sengeløse Kirke markerer
vi som sagt Langfredag med en
smuk musikgudstjeneste, hvor
Jesu lidelseshistorie frem til
korsfæstelsen bliver fortalt, og
ind imellem læsningerne lyder
den smukkeste passionsmusik af
J.S.Bach, A.Vivaldi, og Maurice
Duruflé spillet og sunget af
organist Dmitri Egholm, cellist
Estera Kwiecien og sanger
Marie Højlund.
Merry Lisbeth Rasmussen

Forfatteraften med Carsten Jensen

Tirsdag den 17. april kl.
18.30 inviterer Sengeløse
Kirke til den anden af i alt 3
forfatteraftener. Denne aften
står i krigens og frygtens og
hævnens tegn. Aftenen starter
med et lille traktement i sognegården bestående af et osteog pølsebord samt et glas vin,
en øl eller vand. Kl. 19.00
starter foredraget med forfatter og samfundsdebattør Carsten Jensen, som slog sig fast
som en af de største i dansk
litteraturhistorie, da han i
2006 udgav Vi, de druknede.
Aftenens foredrag tager afsæt
i forfatterens andet enorme
bogprojekt, Den første sten,
der er rundet af hans
mangeårige engagement i og

interesse for Afghanistan.
Bogen skildrer livet hos en
deling danske soldater på en
militærlejr i Afghanistan.
Carsten Jensen beskriver et
kaos af uigennemskuelige
alliancer, afstumpet vold,
moralske
dilemmaer
og
tragiske ofre. ”En krig gør
alle tilværelsens dilemmaer,
herunder især de moralske,
nærmest overtydelige. Alt
står på spil. Alt bliver på en
måde stavet med stort, fordi
hver eneste dag forløber i
dødens skygge, ” udtalte
Carsten Jensen forud for
udgivelsen af Den første sten.
Traktement og foredrag er
gratis.

Café Sengeløse
Fredag den 16. marts åbner
vi igen dørene for vores
hyggelige brunch-café, Café
Sengeløse,
i
Sengeløse
sognegård. Næste gang er
fredag den 20. april samme
tidspunkt. I Café Sengeløse
er alle hjerteligt velkomne,
men det plejer primært at
være pensionister, som
deltager.
Fredag den 16. marts
lægger vi traditionen tro ud
med at synge nogle gode
sange fra højskolesangbogen
og spise brunch sammen.
Derefter skal det handle om
fænomenet ’fake news’ – et
fænomen, der for alvor er
kommet frem i forbindelse
med
det
amerikanske
præsidentvalg i efteråret
2016, hvor Donald Trump
løb med sejren. Som
fænomen går fake news ud
på, at man via et medie
bevidst udgiver en usand
nyhed. Derved misinformerer man modtageren med
henblik på at kunne drage
økonomisk eller politisk
fordel af dette. Resultatet er
et forkvaklet verdensbillede,
der truer demokratiet. Liva

giver en kort indføring i
fænomenet
og
stiller
spørgsmålene: Hvordan er
fake news opstået, og hvilke
farer rummer det? Hvordan
kan vi bekæmpe det? På
baggrund af disse og
lignende spørgsmål vil Liva
facilitere en samtale blandt
deltagerne
og
relatere
fænomenet til det kristne
trosgrundlag. Men der vil
også være tid til sang fra
højskolesangbogen, samtaler
om stort og småt og
hyggeligt socialt samvær.
Tilmelding foregår til Liva
på e-mail:
kirkekulturmedarbejder@
sengeloesekirke.dk eller på
telefonnummer 21 37 07 33.
Velkommen til en berigende
og indsigtsfuld formiddag i
fællesskabets og musikkens
tegn!

Koncert i Sengeløse Kirke med cello
og orgel søndag den 18. marts
kl. 15.00.

Sogneeftermiddag

”Præsteskabet eksisterer ikke”. Om en

progressiv menighed i Madrid.
Onsdag den 21. marts kl. 14.30.
Kom og udvid dit teologiske
og internationale udsyn med
et foredrag om en progressiv,
befrielsesteologisk menighed
i Madrid. Sengeløse Kirkes
nye antropolog og kirke- og
kulturmedarbejder,
Liva
Kaels, vil fortælle om sit
speciale om kirken San
Carlos Borromeo, som er
kendt som ”Madrids røde
kirke”,
og
om
dens
alternative, venstreorienterede menighed.
Menigheden positionerer sig
i skarp kontrast til den
katolske kirke og den
spanske stat. Liva Kaels vil
formidle analytiske pointer
om menighedens særlige

karisma, herunder kirkens
karismatiske ophavsmand, og
om dens konflikter med den
etablerede katolske kirke.
Fokus vil især være på,
hvordan menigheden fortolker og udlever evangeliet
over for sårbare grupper i det
spanske samfund.
Liva Kaels vil desuden
perspektivere til Franco-tiden
og befrielsesteologien. Hun
understøtter foredraget med
billeder, som hun tog under
sit fem måneder lange ophold
i kirken i 2014.
Alle er velkomne.
Kirkebilen kører.

Velkommen til en usædvanlig, men meget velklingende
konstellation med cello og
orgel. Cellisten, Estera Kwiecien, og Sengeløse Kirkes
organist, Dmitri Egholm,
opfører værker af bl.a. J. S.
Bach, A. Vivaldi og C. SaintSaëns. Efter koncerten inviteres alle til et traktement i
sognegården, hvor der bydes
på et glas mousserende vin.
Koncert og traktement er
gratis.
Estera Kwiecień er født 1989
i Polen. Hun begyndte at
spille cello, da hun var 7 år.
Nu studerer Estera på solistklassen hos prof. Niels Ullner ved Syddansk Musikkonservatorium i Odense og spiller i Odense Symfoniorke-

ster. Estera har deltaget i
mange masterclasses hos
bl.a. Hannu Kiiski, Jan Vogler, Ursula Schmidt og Alexander Gebert. Estera har
fået en række top-priser ved
regionale, nationale og internationale konkurrencer. Hun
er aktiv som solist, kammermusiker og orkestermusiker
og har lavet mange uropførelser af ny musik. Estera har

spillet koncerter både i Europa og Nordamerika og indspillet flere CD’er med forskellige ensembler. I april
2014 har Estera sammen med
den svenske pianist Carl Peterson udgivet sit første album med kompositioner af
Fredrich von Flotow.

