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Juletræstænding  Julekoncert Fiat 600  

Søndag den 29. nov. fra kl. 10 – 17 

Med salget af juletræer i 
Juletræsboden de sidste to 
år i Landsbygaden, er der 
nu ved at være skabt en 
juletradition. Derfor vil 
butikkerne gerne være 
med til at skabe mere liv 
rundt om gadekæret i hele 
december og sprede eks-
tra hygge i julehjerternes 
tid. Der vil være rigtig 
mange julearrangementer 
og juletilbud alle fire ad-
ventsweekender. Vi glæ-
der os meget til, at byen 
kommer i julestemning og 
til at se jer. 

 

 
 
På holdets vegne… 

 
 

Juletræsboden, Salon D, Rigtighundemad Sengeløse, Vintage Cool & juledeko-
rationer, Brugsen, Sengeløse Kro, Sengeløse Kirke, Grillen, 
Sengeløse Erhvervsforening og Sengeløse Kommunalforening.  
(Se hele programmet inde i bladet.) 

Næste nummer 
udkommer 

17. - 19. december 
 

Deadline: 
8. december 2015 

Læs i avisen om 
 

Jægerstenalderen 
 
 
 
 
 
 

Julebazar på  
plejehjemmet 

 
 
 
 
 
 

Mandagsaftener 
 
 
 
 
 

Høvdingebold 

Onsdagsklubben  
holder julefrokost 

 
Og meget mere 



 

Sengeløse Nyt 
Vintoften 34, Sengeløse, 2630 Taastrup 
Tlf.: 40 19 52 87 
Email: avisen@sengeloese.dk 
 
 

Redaktion og bladudvalg: 
Ole Holm (ansv.), tlf.: 40 19 52 87 
Kurt Søborg, tlf.: 21 48 50 97 
Gert Lauridsen tlf.: 43 99 80 15 
Merry Lisbeth Rasmussen tlf.: 43 99 50 24 
 
 

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

Der er deadline 8.december 2015 
 
Avisen udkommer 17. - 19. december 2015 
 
Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk 

 

Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Hovedformand: Birthe Olesen,                                                2840 1130 
 

Hovedkasserer: Jørn Brendstrup,                                            4371 3033 
 
Næstformand: Jens Bertelsen                                               2465 1099  
 
Amatørscene: Marianne Neumann,                                      2990 3693 
 

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

Gymnastik:    Formand  Helle Breinholt                              3141 6379 
 

Senioridræt  Hilde Hjort Nielsen                                         4030 5952 
 Birgit Sonne                                                   2427 7919 
 

Volleyball: Martin Nedergaard.Møller                             4093 5377 
 

Festudvalg: John Jørgensen,                                            5122 1217 
 

Cafeteria: Uffe Wolstrup,                                                                   4052  7091 
 
 
 
 

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736  
SGIF Klublokale 

Spangåvej 10,  
 

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif 

Sengeløse pensionistforening afholder banko-
spil i  
Fritidshuset  den 24-11-2015kl. 19,00 præcis.  
 
Juleafslutning den 7-12-2015 kl. 13,00.i fritids-
huset  
Husk tilmelding senest 27-11-til Miriam   
Tlf: 2517-7718 



1. advent - søndag d. 29. nov.  
10.00:  Juletræsboden starter salg af juletræer  

 Bu kkerne åbner med jule lbud fra Salon D & Rig ghundemad Sengeløse  
 Vintage Cool - juledekora oner & nisser. Gra s æbleskiver ved juletræsboden 

13.30:   Kirken – musikalsk adventsgudstjeneste med violinist og pianist  
14.30:   Sognegården - adventsfest med julegodter og hyggeligt samvær  
16.00:   Tale og juletræet tændes, gløgg/varm kakao  
 - arrangør Sengeløse Kommunalforening,  
17.00:  Sengeløse kro – juletræs-tændings-flæskesteg og ris a la mande kr. 179 
  (bes l bord) 
 

2. advent  -  lørdag d. 5. dec. & søndag d. 6. dec. 
Hele dagen:  Brugsen - stor åbningsfest med kaffe & gaver l kunderne (e er renovering) 
14-16:  Julemand begge dage 
12-17:   Juletræsboden sælger juletræer  

 Rig ghundemad Sengeløse, Salon D, Vintage Cool juledekora oner 
 Bål & julehygge 

15.00:   Advent & julekoncert i Sengeløse kirke 
 

3. advent  -  søndag d. 13 dec. 
Hele dagen: Brugsen -  vinsmagning, åbnings lbud & andre ak viteter 
12-14  Hestevognskørsel l børnene 
12-17:    Juletræsboden sælger juletræer  
  Juledekora oner hos Vintage Cool  
              Bål & julehygge 
 

4. advent -   søndag d. 20. dec. 
Hele dagen: Brugsen - vinsmagning, åbnings lbud & andre ak viteter 
12-17:     Juletræsboden sælger juletræer  
  Kager, gløgg & varmkakao ved juletræsboden  
  Salg af juledekora oner & nisser      
  Bål  og julehygge 

Vi ønsker alle en glædelig jul i Sengeløse:  

Juletræsboden, Salon D, Rigtighundemad Sengeløse, Vintage Cool & juledekorationer,  
Brugsen, Sengeløse Kro, Sengeløse Kirke, Grillen,  

Sengeløse Erhvervsforening og Sengeløse Kommunalforening 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dagli’Brugsen, Landsbygaden 23, Sengeløse, 2630 Taastrup, tlf. 4399 5005 

Lørdag den 5. december åbner Dag-
li´ Brugsen, Sengeløse, efter en om-
fattende modernisering.  
 
Butikken er blevet forvandlet til det, 
som Coop kalder Fremtidens Dag-
li´Brugs. 
 
Det er et ny-udviklet koncept for nær-
butikker, hvor der lægges mere vægt 
på, at det skal være den lokale madbu-
tik.  
 
Nye elementer i konceptet er: 

•    Dagli´Stuen. Mødelokale som bor-
gerne i byen frit kan låne til møder 
mv. 

•  Større udvalg af frisk frugt, kød og 
brød. 

•     Kaffe til enten at tage med eller 
drikke på stedet 

•   Flere måltidsløsninger i form af fær-
digretter, sandwich o. lign. 

•     Større udvalg af lokalt producerede 
varer tilpasset den enkelte butik. 

•   Mere direkte kundeinvolvering med 
møder i alle butikker, hvor kunder-
ne får mulighed for at præge butik-
kens varevalg og indretning 

 
Konceptet er blevet testet i en række 
Dagli´Brugser over hele landet i år, og 
kunderne har været så begejstrede, at 
det nu rulles ud over hele Danmark, 
hvor mindst 100 butikker bygges om 
over det kommende år. 
 
”Vi er glade for, at vi som nogle af de 
første får mulighed for at indrette vores 
butik efter det nye koncept. Resultatet 
er en mere frisk butik, en mere moder-
ne indretning og samtidig et hyggeligt 
mødested, hvor vi har plads til flere lo-
kale varer,” siger uddeler Per Vadstrup, 
Dagli´Brugsen, Sengeløse. 
 
Nyt i fremtidens Dagli´Brugs er, at de 
lokale varer får en mere fremtrædende 

placering og kommer til at fylde mar-
kant mere. Der lægges langt mere vægt 
på inspiration til det daglige måltid, hvor 
et større udvalg af kød samles med 
frugt & grønt og vin. Der etableres et 
nyt kioskområde med frisk kaffe, sand-
wich, måltidsløsninger som for eksempel 
færdige salater, foruden de typiske ki-
oskvarer som aviser, blade, spil og to-
bak mv. ved indgangen, så det bliver 
hurtigere at købe disse varer. Og så ind-
føres der faste lave priser på de varer, 
kunderne køber dagligt, eksempelvis 
mælk. 
 
Kædedirektør Jesper K. Andersen me-
ner, at moderniseringerne kommer på 
det rigtige tidspunkt. 
 
”Man kan sige vi vender tilbage til vores 
rødder, hvor Brugsen er det lokale sam-
lingspunkt, stedet hvor byen mødes og 
butikken, hvor man afsætter og køber 
sine lokalt producerede varer – og så 
tilfører vi moderne elementer som con-
venience varer (færdigretter o. lign.) og 
coffee to go. Vi tror – modsat mange 
eksperter – at tiden er rigtig, og flere 
søger kvaliteten i det nære og lokale,” 
siger Jesper K. Andersen. 
 
Antallet af nærbutikker er styrtdykket 
over de seneste 40 år og denne udvik-
ling er de seneste år blevet forstærket 
af ophævelsen af lukkeloven og dis-
countbutikkernes fremmarch. Det har 
medført at mange mindre byer i dag ik-
ke har nogen dagligvarebutik. Med det 
nye koncept og de betydelige investerin-
ger vil Coop bremse denne udvikling. 
 
 
Yderligere information: 
Uddeler Per Vadstrup,  
telefon 4399 5005 
Kædedirektør Jesper K. Andersen,  
telefon 5159 3605 
 



Traditionen tro var der også i 
år et storstilet Høvdingebold-
arrangement i Sengeløse 

Idrætshal med 75 aktivt spil-
lende ’indianere’. Det var 
organiseret af Sengeløse Fri-
tids- og Ungdomsklub 
(Klubben) og Sengeløse 
Idræt (en afdeling under 
SGIF). Hovedmanden bag 
den årlige sportsevent er An-
ders fra Klubben. Han fik 
kraftig støtte af Pia Jensen og 
Joan Rødbro til alle forbere-
delserne. De er alle tre besty-
relsesmedlemmer i Sengeløse 
Idræts (tidligere Fælles Idræt 

og Sengeløse Gymnastik).  
I år var der i alt 9 hold, som 
hver spillede 6 kampe. Det 

var flere hold i forhold til 
nogle af de tidligere år, så det 
var et puslespil at få turnerin-
gen til at gå op i en højere 
enhed. Både om eftermidda-
gen og tidlig aften spillede 
75 unge fra Sengeløse mod 
hinanden på kryds og tværs 
og alle deltagende piger og 
drenge gav den max gas.   
Som noget nyt i år var Juni-
orpigerne fra Sengeløse Idræt 
også inviteret med, og de 
havde taget udfordringen op. 

De spillede godt, men det er 
nok bedst, at de enten sniger 
lidt boldtræning ind i gymna-
stikserierne eller holder sig 
til gymnastikken !  
I finalen stod de to drenge-
hold over for hinanden i en 
meget spændende kamp, 
hvor 'Gadedrengene' vandt 
sikkert. Vinderholdet bestod 
af 8 drenge fra 5 klassetrin (1 
fra 5. klasse, 2 fra 6. klasse, 1 
fra 7. klasse, 3 fra 8. klasse 
og 1 fra 9. klasse), der kunne 
gå sejrssikkert ud fra finalen.  
Udover forældre og søskende 
- der dukkede op for at følge 
kampgejsten på banen - var 
der også flere andre familier, 
der kiggede forbi og gjorde 
arrangementet festligt.  

Bagefter høvdingeboldturne-
ringen var det tid til at indta-
ge noget fornyet energi. Der-
for var der som vanen byder 
fællesspisning for 80 børn og 
voksne i Fritidshuset, hvor 
menuen til en afveksling stod 
på flæskestegssandwich.  
 
Alt i alt et flot setup fra Sen-
geløse Fritids- og Ungdoms-
klub!!  
 
Vi gentager successen til 
næste år, så I kan godt allere-
de nu gå i tænkeboks mht. 
hvilke hold I skal deltage 
med!  

Helle Breinholt 
 

Høvdingebold for 5. år i træk  

 

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 

 

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 



Allerede mens den sidste 
istid begyndte at smelte 
bort, fandt de første hårdfø-
re planter vej til Danmark. 
Det var arter som mos, lav, 
lyng og dværgbirk, der spi-
rede frem på isfri områder. 
Da planterne havde fået så 
godt fat, at de kunne danne 
grundlaget for rensdyrenes 
græsning, kom disse til 
landet, og efter dem fulgte 
de første mennesker efter 
sidste istid. Vi kalder dem 
rensdyrjægerne, og deres 
periode kom til at vare 
3.500 år. Den arkæologiske 
forskning har kun ca. 200 
fund, der kan tilskrives dis-
se mennesker. Kun et af 
disse fund er gjort i vores 
nærhed. Det er en rensdyr-
stak tilvirket som slagvå-
ben. Tilvirkningen er ikke 
færdiggjort. Den blev fun-
det mellem Fløng og Kalle-
rup og er ca. 13.000 år 
gammel. 

De var få i antal, formentlig 
blot nogle få hundrede per-
soner. Jægere og samlere 
kræver meget plads, og det 
er bemærkelsesværdigt, at 
befolkningstallet i hele 
Danmark i den godt 7.000 
år lange jægerstenalder 
næppe på noget tidspunkt 
oversteg 10.000 mennesker. 
Rensdyret var omdrejnings-
punktet i disse menneskers 
liv. Kødet blev spist, pelse-

ne blev lavet til klæder, 
telte og poser. Senerne blev 
brugt som sytråd og sam-
menbundet til bånd, mens 
knogler og gevirer omdan-
nedes til redskaber og vå-
ben. De naturligt forekom-
ne flintesten blev tilvirket, 
så de kunne tjene som skra-
bere, knive, økser og spid-
ser på spyd og pile. Ind-
samling af bær og jagt på 
fuglevildt var også vigtigt 
for dem. Skønt renerne var 
de vigtigste dyr for jæger-
ne, var der naturligvis alle 
de andre arter, som hører til 
i et sådant økosystem. 
Menneskene var ikke den 
eneste art, der jagede rens-
dyr. Ulve, jærve og ræve 
tog også deres told af be-
standene.  
 
I rensdyrjægernes periode 
ligger en periode på ca. 
1.500 år, som går under 
navnene Brommetiden eller 
Allerødtiden. Begge op-
kaldt efter fundstederne. 
Den ligger fra ca. 11.500 til 
10.000 fvt. I de år blev kli-
maet næsten som i dag. 
Rensdyrene fulgte med 
isens afsmeltning og trak 
mod nord. Her indvandrede 
træer, græs og et rigt dyre-
liv. Denne mildning af kli-
maet gjorde også livet lette-
re for jægerne. Men klimaet 
slog tilbage. De netop an-
komne træer, urter og de 
nye jagtdyr forsvandt igen. 
Renerne kom tilbage. Tilsy-
neladende fulgte de fleste 
mennesker med dyrene 
mod syd, og i rensdyrjæ-
gernes sidste 1.000 år er der 
næsten intet fundet om 
menneskers virke i Dan-
mark. 

Klimaet og de geologiske 
forudsætninger skiftede 
voldsomt i oldtidens Dan-
mark. Temperaturen svin-
gede fra kulde som i Norge 
lige under polarkredsen til 
varme som i det mellemste 
af Frankrig. I rensdyrjæger-
nes periode var Danmark 
landfast med Storbritannien 
og Irland. Den sydlige del 
af Nordsøen og Den Engel-
ske Kanal eksisterede ikke. 
Havenes vandstand steg i 
takt med isens afsmeltning, 
og ca. 9.000 år fvt. var van-
det steget mellem 100 m og 
120 m. Landjorden var dog 
også steget. I begyndelsen 
hurtigere end vandet, men 
senere langsommere. Re-

sultatet blev, at for ca. 
9,000 år siden var det nu-
værende Danmark ca. 25 % 
mindre end i dag. Derefter 
blev vores land delt af en 
stadig eksisterende ”vippe-
linje”. Den falder stærkt 
mod sydøst fra Bovbjerg 
ved Vestkysten til norden-
den af Falster. Alt nord for 
denne linje løftes opad, 
mens alt syd for linjen sæn-
kes. Dette har nu varet godt 
10.000 år, og det fortsætter. 
Derfor ligger store dele af 
Stenalderens arkæologiske 
materiale i dag under vand, 
hvor det er svært at finde 
og meget dyrt at udgrave.  

 Niels E. Larsen 
 

Sengeløse Gammelt Nyt.  (3)  

Jægerstenalderen hos os. 
Rensdyrjægerne, med Bromme-/Allerødtid, 12.500-9000 fvt. 

Rensdyrjægernes Danmark 8.500 fvt. 
Kilde. Kulturhistorisk oversigt . Kbh. Amt 2006  

 

Pilespids fra Brommetiden. 
10.500 år fvt. Fundet i 
Brøndby.  
Kilde Kulturhistorisk over-
sigt. Kbh. Amt 2006. 



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

  Tidsbestilling  tlf. 2095 4329 

SILVAN har doneret 50 kosteskafter til Seniorgymnastik i 
SGIF, og det er vi meget glade for. Vor instruktør Leif Niel-
sen har lært forskellige øvelser med kosteskafter, og det blev 
afprøvet i torsdags. Vi morede os, kosteskafterne faldt af og 
til på gulvet med et brag, men vi skal nok komme efter det 
og blive gode til det. Tak til SILVAN fra alle os gymnaster. 

Laila Holm  

Donation fra SILVAN 



 Juletræet tændes  
søndag d. 29. november  
kl. 16.00 ved gadekæret 

Igen i år arrangerer Kommu-
nalforeningen juletræstæn-
ding ved gadekæret. Så kom 
og vær med til at starte julen i 
Sengeløse.  
Det er samtidigt en mulighed 
for at møde bysbørn over et 
glas glögg eller varm kakao. 
  

Som traditionen byder, vil vi 
synge en julesang, og en Sen-
geløseborger vil holde tale. 
Hvem det bliver, det er der 
også tradition for at holde 
hemmeligt.  
Vel mødt  
Sengeløse Kommunalforening 

 

Julemanden har igen i år 
brug for hjælp af byens 
yngste børn, når han kom-
mer for at tænde lysene 
på det store juletræ foran 
Høje-Taastrup Rådhus. 
Børn, der har været med 
før, vil kunne huske, at 
julemand og borgmester 
hvert eneste år har deres 
hyr med at få træet tændt 
– derfor opfordres børne-
ne til at komme og hjælpe 
julemanden og borgme-
steren med at tænde råd-
husets juletræ.  
 
Det sker tirsdag den 1. 
december kl. 17.00 på 
torvet foran Høje-
Taastrup Rådhus,   
Julemanden har taget sin 
rare kone med, og sam-

men vil de hygge om børn 
og voksne. 
Nisseorkestret fra Musik-
skolen spiller julens hyg-
gelige melodier, og råd-
husnisserne deler peber-
nødder og karameller ud.  
 
Det hele varer bare 30 
hyggelige minutter, så her 
kan de små børn være 
med - alle er hjerteligt 
velkomne. 

Hjælp julemanden med at 
tænde rådhusets juletræ 



 
Holdets trænere og forældre havde arrangeret en dag fyldt med viden, oplevelser, sjov og spænding, 
som tilsammen blev til en uforglemmelig dag til styrkelse af fællesskabet på holdet.   

Turen havde været planlagt 
siden april og med venlig 
sponsorbistand fra Sengeløse 
Bus (Lars Hammel), arkitekt 
Jesper Holm, Landsbygaden 
og Transcom. Børnenes egen-
betaling var på kr. 100,00. 
 
Fra klubhuset kl. 9 gik turen 
til Vestegnens Brandvæsen, 
hvor træner Benjamen arbej-
der til daglig som under-
brandmester.  
 

Her fik børnene en tur rundt i 
bilerne, set vandtårnet og 
sprøjtede med brandslange, 
og Benjamin gennemgik med 
børnene, hvad man skal ringe, 
når det brænder. 
Efter frokost gik turen til Di-
nos Legeland, hvor børnene 
fik deres nye spillertrøjer på, 
og kunne lege sammen i to 
timer, inden vi skulle tilbage 
til Sengeløse.  
Her legede Jacob nogle bold-
lege med dem i hallen, alt 

imens Simon fik styr på det 
praktiske i klubhuset til afte-
nens halloween-fest. Her kom 
alle forældre med farlige hal-
loween kager m.m. Efter dans 
og sjov gik alle ud for at ras-
le. 
Det var en super og lærerig 
dag for alle, hvor børn og  
forældre virkelig kunne hyg-
ge sig sammen på en anderle-
des måde, fortæller nu afgåe-
de træner Simon Kjøller. 
 

Husk, at der er indendørs 
træning hver fredag fra 
16.00 til 17.00 . 
 
Har du lyst til at være en del 
af fællesskabet i Sengeløse 
fodbold, er du velkommen til 
at komme og træne med og 
se, om det er noget for dig.  
 
Hilsen fra  
Simon, Jacob og Benjamin. 
  

  Brænde og træpiller 
 
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  

Virksomheder i Høje-Taastrup Kommune har brug for nem 
adgang til motorvejsnettet. Derfor har kommunen sammen 
med lokale virksomheder fundet en fælles finansiering af vest-
vendte ramper til Holbækmotorvejen.  
De vestvendte ramper er et eksempel på, hvordan Høje-
Taastrup Kommune samarbejder med de lokale virksomheder 
om at udvikle de bedste rammer for erhvervslivet og dermed 
udvikle hele kommunen 



Allerede for fem år siden 
opdagede jeg, at genboen til 
det lejlighedskompleks i Tor-
remolinos, hvor vi plejer at 
bo, måtte være samler af 
veteranbiler. Her i september 
lykkedes det mig endeligt at 
finde ham. Det er blevet et 
spændende bekendtskab. Han 
hedder Ricardo Delgardo 
Zapazero, er 63 år gammel 
og uddannet mekaniker hos 
Mercedes i Tyskland. Selv 
om han er pensionist passer 
han et halvdagsjob, og i sin 
fritid renoverer han veteran-
biler i den lokale veteranbil-
klub. Han ejer selv flere bl.a. 
to Fiat (Seat) 600, og netop 
den model er kult i Spanien. 
Den ene af Ricardos Fiat 
(Seat) 600 D er en grøn soft-
top fra 1966, som han har 
toprenoveret til helt original 
stand. Værdien i Spanien er 
ca. 64.000 danske kroner. 
Den anden er også fra 1966. 
Den er blå, og Ricardo har 
ændret den til en Fiat Abarth 
770. Motoren yder 65-70 hk 
og hele undervognen er om-
bygget, så den kan magte de 
mange kræfter. Det er hans 
hverdagsbil. 
Udviklingen af Fiat 600 blev 

indledt i begyndelsen af 50-
erne. Direktionen for Fiat i 
Torino så med bekymring på 
den store succes VW havde 

med type-1 1200 (boblen), 
og som Renault havde med 
deres kopi af boblen, den lille 
4 CV. 
Direktionen opstillede de 
kriterier den nye model skul-
le opfylde og satte deres egen 
ingeniør, Dante Giacosa, i 
spidsen for denne italienske 
genfortolkning af VW 1200. 
I 1955 barslede bjerget med 
en mus. Fiat 600 var født. 
Det var en sand mini med 
plads til fire personer. Den 
var 3,22 m lang, 1,38 m bred 
og 1.41 m høj. Egenvægten 
var 585 kg og den gik 17-18 
km på literen. Den havde en 
hækmotor på bare 633 ccm, 4 
cyl., vandkøling og 28 hk. 
Topfarten var 95 km/t. Vand-
kølingen betød, at den i mod-
sætning til VW 1200 havde 
et velfungerende varme- og 
ventilationsanlæg. Men des-
værre var kølesystemet kon-
strueret, så vandcirkulationen 
var for lille, hvilket let førte 
til overophedning. Modellen 
havde i hele sin 30-årige 
produktionstid denne ska-
vank. For at hjælpe på kølin-
gen havde bagklappen 25 
udluftningsspalter i hver side. 
Disse spalter blev anvendt på 

mange biler med hækmotor, 
bl.a. Renault 4 CV. Det ser 
spøjst ud, og i veteranbil-

kredse kaldes sådan en bil for 
en ”rynkerøv”. 
Fiat indså hurtigt, at motor-
kraften var for ringe, og efter 
nogle få år fik modellen en 
større motor på 767 ccm med 
32 hk og et større drejnings-
moment. Det gjorde godt på 
stigningerne, og tophastighe-
den på plan vej steg til 110 
km/t. Prisen i Danmark for 
en ny Fiat 600 D var i 1966: 
11.999 kr. 
Direktionen var bange for, at 
Fiat 600, der allerede i første 
udgave var temmelig dyr på 
det lidet købedygtige hjem-
memarked, nu med større 
motor og dermed dyrere skat-
teklasse, skulle blive for dyr. 
Derfor udviklede Fiat en 
mindre udgave af modellen. 
Det blev den luftkølede Fiat 
500. Den kørte kun i få år 
med sin kun 500 ccm motor, 
før Fiat sendte den på marke-
det med en ny twinmotor på 
600 ccm, så den bedre kunne 
klare hverdagen. 
Denne uformående lillebror 
stjal på forunderlig vis op-
mærksomheden fra storebror, 
som ellers var en gedigen 
hverdagsslider. Forklaringen 
skal også her søges i nogle 
kvinders overudviklede mo-
derinstinkter og de deraf føl-
gende kaotiske tankegange. 
Fiat 500 var så nuttet, at når 

disse kvinder så sådan en 
lille stakkel, så skulle den 
absolut med hjem, hvor den 
skulle bo inde og have eget 
værelse med en lyserød rang-
le hængende over sengen. 
Uha! Uha! Jeg begynder at 
forstå min yndlingsfilosof W. 
C. Field, som sagde:” Det var 
en kvinde, der drev mig ud i 
druk! - Og jeg fik aldrig tak-
ket hende!” 
Fiat fortsatte sin kopierende 
modeludvikling med snuden 
dybt nede i sporet efter VW. 
Deres kopi af boblen måtte 
også kunne udvikles til en 
bus og en transporter. Svaret 
på VW Kleinbus blev Fiat 
Multipla med plads til seks 
personer. Den blev skabt ved, 
at bundrammen blev forstær-
ket og forlænget med 33 cm. 
Bagtøjet blev ligeledes for-
stærket, og i fortøjet brugte 
man dele fra den større mo-
del Fiat 1100. Fronten blev 
gjort næsten lodret og forsto-
lene blev flyttet frem over 
forakslen. I virkeligheden var 
den en MPV længe før den 
klasse blev opfundet. Men 
køn var den ikke. Multipla 
opnåede stor succes i hjem-
landet, hvor den nærmest 
blev synonym for taxi. 
Transporteren blev skabt, ved 
at ingeniørerne tog bund og 
undervogn fra Multipla og 

Veterankøretøjer, Klassikere og andre (s)køretøjer. 13 
Fiat 600. 
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byggede et kasseformet ka-
rosseri oven på den. Vupti! 
Så havde italienerne om ikke 
et helt rugbrød, så i hvert 
fald et kvart ciabattibrød. 
Den var i sin levetid en el-
sket og fiks lille varevogn, 
som blev solgt under navnet 
Fiat 600 T. Tuningsfirmaet 
Abarth i Turino ombyggede 
Fiat 600 til kompetente vin-
dere på racerbanerne samt 
nogle aparte og meget lar-
mende gaderacere. 
Fiat 600 blev en af bilhistori-
ens store succeser. Den blev 
produceret hos Fiat i Italien i 
14 år til 1969. Seat i Spanien 
byggede den som Seat 600, 
mens Zastava i Yugoslavien 
fremstillede modellen under 
navnet Zastava 600, og det 
blev de ved med helt frem til 
1985. NSU i Tyskland deltog 

også, og bilerne derfra hed 
Neckar Jagst 770. Uden for 
Europa blev Fiat 600 bygget 
på licens i Argentina, Chile, 
Uruguay, Colombia og Au-
stralien. Officielt blev der 
bygget 4.921.626 eksempla-
rer af Fiat 600, og det er 
uden tallene fra Colombia og 
Australien. 
Som afslutning på mit besøg 
hos Ricardo gav han mig en 
uforglemmelig rundtur i Tor-
remolios med sin blå Fiat 
600 Abarth. Det varede ikke 
mange hundrede meter før 
jeg næsten kunne fadervor på 
latin. Adrenalinet pumpede 
rundt i min rystende krop. 
Men jeg ved bestemt, at jeg 
ikke fik et adrenalinchok, da 
det kun kommer i en farve, 
nemlig brun. 

 Niels E. Larsen   

 
 

Farmor fortæller godnathistorie 

-for de små   
  
Hej igen!  Nu skal du høre om rigtig gamle dage, fra den-
gang jeg var en lille pige.  
 
Det var så skønt at være på ferie på landet hos min store fa-
milie. 
Hos farmor og farfar var der altid travlhed, men for os børn 
var det den rene fest! 
 
Når ærtelæssene skulle køres hjem, ja, så lå vi øverst på læs-
set, og spiste og spiste af ærterne - køerne fik det hele, og de 
elskede det, det var rent slik for dem. Når det blev aften måt-
te vi ride hestene hjem til vanding, og bagefter red vi de sto-
re bryggerheste ud på marken igen – det var skønt, kan du 
tro!  Der var otte heste, og de samme heste arbejdede altid 
sammen; Jeppe og Andreas, Prins og Sessen, Tom og Flora 
og Lis og Beth! De var alle meget tamme og rolige, ja, min 
lille fætter på to-tre år, han gik ind under Tom, og så gynge-
de han på Toms forben, kan jeg huske. 
 
Hos min ene faster havde de en dejlig hund, der hed Tulle.  
Hun måtte kun være i det store køkken, hvor hun lå under 
det varme, sorte komfur!  Her svingede min faster med store, 
tunge gryder, og hun havde en stor krog, så hun kunne tage 
ringe af eller på ilden alt efter hvor meget varme, hun skulle 
bruge. 
 
Se, nu var Tulle meget bange i tordenvejr, og det, syntes jeg, 
var synd for hende, så i al hemmelighed gemte jeg hende i 
det flotte, hvide, hjemmehæklede sengetæppe, der lå på min 
seng.  Og så bar jeg Tulle ind under min dyne – og du kan 
tro hun nød det! 
 
Først som voksen fortalte jeg, hvad jeg havde gjort, og min 
kusine var ved at besvime af rædsel, for efter hendes mening 
skulle tæppet have været kogt efter sådan at have været hun-
detæppe. 
 
Jeg var også den eneste, der måtte komme ud til Tulle, når 
hun lå i stalden med sine skønne hvalpe. 
Og så tog jeg altid et stykke godt kød med til hende – nej, 
hvor blev hun glad!  Og jeg måtte godt tage hendes hvalpe 
op og kæle med dem! 
 
Og når køerne skulle malkes – og det var med hænderne 
dengang – ja, så drak jeg den varme, tykke mælk, der lige 
var kommet ud af koens yver!  Jeg syntes, det smagte him-
melsk, men mine søskende kunne ikke fordrage den mælk. 
 
Nå, nu tror jeg, du er soveklar, så jeg håber, du drømmer om 
bløde, sjove hundehvalpe i nat! 
Sov godt, min lille ven!        
 

                                                         Farmor 
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23. november 2015 
Kaptajn Thomas L. Mad-
sen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livet om Bord   
Livet i dagens danske han-
delsflåde er der af gode grun-
de ikke mange der kender til, 
skibene er jo langt væk. Der-
for vil jeg komme til jer og 
fortælle om mit liv til søs og 
mit job som kaptajn på et af 
verdens største containerski-
be, det 398 meter lange 
"Eleonora Mærsk”.  
Jeg vil vise billeder af de 
store flotte skibe, men også 
af besætningen og vores dag-
ligdag. Udover alle de store 
ord om verdens største rede-
ri, skib, motor, propel osv., 
vil jeg også fortælle om de 
mennesker, der får det hele 

til at bevæge sig, nemlig be-
sætningen, og de udfordrin-
ger, det indimellem giver at 
være i samme båd med 7-8 
forskellige nationaliteter.  
Ad flere omgange har jeg 
også arbejdet som Project 
Manager på Mærsk’s hoved-
kontor på Esplanaden, og 
derfor er jeg så heldig også at 
kunne fortælle om, hvordan 
verden ser ud set fra Esplana-
den.  
 Jeg håber jeg kan være med 
til at udbrede kendskabet til 
vores liv om bord. 
  
30. november 2015 
Cand. mag. Jeannet Ulrik-
keholm  
Halfdan Rasmussen 100 år 

Halfdan har skrevet mange 
digte for børn, men han 
har også skrevet filoso-

fiske digte for voksne, hvori 
han lufter sine tanker om alt 
mellem himmel og jord. Dig-
tene virker til tider pjankede, 
men skraber man lidt i over-
fladen, afsløres dybe bibetyd-
ninger og spidsfindigheder, 
der kan diskuteres i det uen-
delige.  
I løbet af dette foredrag kom-
mer publikum rundt om hele 
Halfdans personlighed. Han 
var et meget privat menne-
ske, der ikke uden videre gav 
offentligheden og medierne 
adgang til privatlivet.  Jeg 
synger nogle af hans sange 
og akkompagnerer på guitar 
og lut. Publikum er med på 
fællessang.  
 
7. december 2015   -  Ad-
junkt Anders Bo Rasmus-
sen, 
Syddansk U. I krig for Lin-
coln – dansk blod i den 
amerikanske borgerkrig 

 

Den amerikanske borgerkrig 
er den mest skelsættende 
begivenhed i USA's historie. 
Krigen mellem industristater-
ne i nord og slavestaterne i 
syd trækker fortsat tydelige 
spor på begge sider af Atlan-
ten. Flere mennesker mistede 
livet i den amerikanske bor-
gerkrig end i alle USA's an-
dre krige tilsammen, og helt 
frem til slutningen af konflik-
ten var der en reel risiko for, 
at nationen ville blive delt i 
to.  
Mere end 1000 danske ud-
vandrere fra alle Danmarks 
landsdele, deltog i borgerkri-
gen og har i breve, dagbøger 
og avisartikler beskrevet de-
res oplevelser på og udenfor 
slagmarken. 

Set gennem fire danskeres 
øjne følger vi krigen mellem 
1861 og 1865 fra de første 
patriotiske måneder over 
slaveriets ophævelse til de 
afgørende år med total krig, 
og trækker samtidig tråde til 
begivenhederne omkring 
1864 i Danmark. 
I 2015 er det præcis 150 år 
siden, at krigens eneste skan-
dinaviske regiment med mot-
toet "For Gud og Vort Land", 
afmønstredes i Wisconsin.  
 
14. december 2015  
Tidl. biskop Erik Norman 
Svendsen, Frederiksberg 

Julemøde.  Fra Nørrebro til 
Nørregade 
Forfatter og tidligere biskop 
Erik Norman Svendsen for-
tæller om sit liv. To lokalite-
ter spiller en særlig rolle for 
ham: Nørrebro, hvor han er 
født og opvokset, og Nørre-
gade, hvor han boede i 17 år 
som biskop over Københavns 
stift.  Han er født under 2. 
verdenskrig og gik af som 
biskop i 2009, men er stadig 
aktiv som kongehusets præst 
ved Garnisons kirke. 
Han har været formand for 
salmebogskommissionen, der 
udarbejdede den nye salme-
bog og desuden været opta-
get af det religionsmøde, som 
finder sted i disse år i Dan-
mark. Sammen med sin kone 
rejste han rundt i Mellem-
østen i 2005 for at møde både 
kristne og muslimer, og som 
biskop har han besøgt danske 
kirker og menigheder over 
hele verden.  
 
God jul og godt nytår 
 

 

Program for 
Mandagsaftener 

Det praktiske 
Ret til ændringer forbehol-
des! 
Der kan komme uforudsete 
aflysninger -  og vejret!!!  
Mandagsaftenerne er fore-
dragsaftener, der afholdes i  
Sognegården, Landsbygaden 
68, Sengeløse, 2630 Taa-
strup, kl. 19.30 - 22.00  

Betaling: 575,00 kr. for hele 
sæsonen Enkeltforedrag 
75,00 kr. 
Der serveres kaffe/te med 
kage pris 15 kr. 
Nærmere oplysninger om 
foredragene, transport m.m. 
kan fås ved henvendelse til 
formand Poul Erik Sørensen, 
på telefon 43 99 51 53 / 20 
41 67 24.  



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 
Første søndag i advent 
29. november kl. 13.30 
Familiegudstjeneste 
Med deltagelse af violinist og 
pianist 
Lukasevangeliet 4, 16-30 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Adventsfest i sognegården. 
Kirkebilen kører 
 
Anden søndag i advent 
6. december kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 25, 1-13 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Kirkekaffe efter gudstjene-
sten. Bilen kører 
 
Tredje søndag i advent 
13. december kl. 10.00 
Lukasevangeliet 1, 67-80 
Thomas Laurberg Vedel 
 
Fjerde søndag i advent 
20. december kl. 10.00 
Johannesevangeliet 3, 25-36 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Juleaften 
24. december kl. 14.00 & 
15.30 
Lukasevangeliet 2, 1-14 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Kirkebil til kl. 15.30 
 
Juledag 
25. december kl. 10.00 
Johannesevangeliet 1, 1-14 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Portvin og julekage i våben-
huset 
Kirkebilen kører. 
 
Anden juledag 
26. december kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 10, 32-42 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Julesøndag 
27. december kl. 10.00 
Julesangsgudstjeneste 
med deltagelse af ekstra san-
gere 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Kirkebilen bestilles hos sog-
nepræst Merry Lisbeth Ras-
mussen senest dagen før på 
telefon 43 99 50 24 

Første søndag i advent, søn-
dag d. 29. november kl. 
13.30 er der igen i år fami-
liegudstjeneste, men denne 
gang med deltagelse af violi-
nist og pianist for at give 
gudstjeneste en glad ad-
ventsstemning med spille-
mandspræg. Gudstjenesten 
er lagt an på en måde, som 
er egnet for såvel børn som 
voksne.  
Efter gudstjenesten går vi 
over i sognegården og holder 
adventsfest med julegodter 
og hyggeligt samvær. 
Arrangementet slutter, så vi 
kan nå at deltage i juletræs 
lystændingen ved gadekæret. 
Tag de mindste og de ældste 
og alle dem midt imellem 
med i kirke, så vi kan få en 
festlig adventsgudstjeneste 
og efterfølgende –fest.  
Kirkebilen kører. 
Merry Lisbeth Rasmussen 

Adventsgudstjeneste og adventsfest 

Søndag den 6. december kl. 
15 synger Sengeløse kirkes 
kor sin årlige advents- og 
julekoncert i kirken. På pro-
grammet står en mængde 
dejlig musik af komponister 
som: Gounod, Guilmant, 
Weyse, Bach, Haydn m.fl.  
Koncertprogrammet er spæn-
dende og meget alsidigt, og 
det byder på smukke og vel-
klingende satser. Ved årets 
koncert er den franske ro-
mantik godt repræsenteret, 
men der vil også klinge mu-
sik af flere nulevende kom-
ponister, herunder vores egen 
Jakob Lorenzen, der også er 
organist ved Holmens kirke. 
Værkerne er også meget for-
skellige – noget af program-

met er ukendt for de fleste, 
men der vil også være et 
fyldigt afsnit med velkendte 
juletoner. 
Ved koncerten akkompagne-
res koret af pianist og orga-

nist Torkil Steinaa, mens 
kirkens organist Torben H.S. 
Svendsen, svinger taktstok-
ken.  
Vel mødt!  

Torben H.S. Svendsen 

Advents- og julekoncert i Sengeløse kirke 
Kom til koncert og bliv bragt i stemning til den tilstundende advents- og julehøjtid.  

i onsdagsklubben 
Onsdag d. 2. december kl. 18.00 mødes vi igen i onsdagsklubben Landsbygaden 68 til en vel-
smagende, hyggelig og traditionel julefrokost med øl og snaps. Onsdagsklubben er for enker, 
enkemænd og andre singler. Hele arrangementet inklusiv kaffe og kage koster 75 kr. Selvom vi 
er mange, har vi plads til flere. Det er nødvendigt med tilmelding senest søndag d. 29. november 
hos Merry Lisbeth Rasmussen på e-mailadresse LRAS@KM.DK eller tlf.: 43 99 50 24. Det er 
muligt at indtale en besked på telefonsvareren, hvis jeg ikke er ved telefonen. 

Merry Lisbeth Rasmussen 



Kirkelig vejviser 
 

Sognepræst  
Merry Lisbeth Rasmussen 
Sengeløse Præstegård 
Landsbygaden 70 
Tlf. 43 99 50 24 
Træffetid: I dagtimerne 
Undtagen mandag 
Eller efter aftale 
 

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

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

Sognemedhjælper 
Trine May Knutzen 
Email: trine.sogn@live.dk 
Tlf.: 21 18 50 26 
Træffes i sognegården  
onsdag. 
 

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

Gudstjenester på 
Sengeløse Plejehjem 
 
Onsdag d. 25. november kl. 
13.15 
Onsdag d. 23. december kl. 
11.00, julegudstjeneste 
 
Andagter på Boste-
det Holme 
 
Torsdag d. 26. november 
kl. 13.30 
Torsdag d. 24. december 
kl. 13.15, juleandagt 
 
Andre gudstjenester 
 
Onsdag d. 9. december kl. 
10.00 
Julegudstjeneste for vugge-
stue-, børnehave- og hjem-
megående børn 
Efter gudstjenesten er der 
saft og julekager i sogne-
gården. 

Kunne du tænke dig at være 
med i en litteraturkreds, der 
handler om folkevandringer 
og migration? Undervejs i 
forløbet vil vi læse om og 
diskutere, hvordan Europa vil 
tackle de massive folkevan-
dringer af flygtninge og mi-
granter, der i disse dage 
strømmer ind over grænser-
ne.  
Vi kender den politiske de-
bat. Nogen er bekymret for, 
at de mange udlændinges 
tilstedeværelse vil være en 
trussel for det danske vel-
færdssamfund. De søger nye 
veje for at forhindre flygtnin-
gene i at komme hertil. An-
dre byder dem velkomne. De 
tænker, at vi ikke kan undvæ-
re dem.  
Vi har brug for dem, hvis det 
danske velfærdssamfund skal 
bestå. Danmark er ikke læn-
gere et homogent samfund 
med rødder i samme religion, 
kultur, sprog og traditioner. 
Vi er og bliver i endnu højere 

grad et multietnisk samfund. 
Er det godt eller skidt? 
Litteraturkredsen foregår i 
sognepræstens hjem Lands-
bygaden 70. Første aften er 
den 24. november kl. 19.00 – 
21.30. Følgende aftener er 
26. januar, 8. marts, 26. april, 
24. maj. Alle aftenener 
samme tidspunkt. Lørdag den 
28. maj slutter vi forløbet 
med en højskoledag med 
oplæg af et par foredrags-
holdere her ibland Hans 
Kornø Rasmussen som er 
Cand. Polit. og Ph. D. i 
international økonomi. Han 
har i en årrække været ansat 
ved Københavns Universitet 

og Handelsskolen i 
København. Han har 
endvidere arbejdet ved 
Information, Børsens Ny-
hedsmagasin og ugebrevet 
Mandag Morgen og er 
forfatter til adskillige bøger, 
som vil indgå i forløbet.  

Der er begrænset antal 
pladser. Det gælder derfor 
om at være hurtig med 
tilmeldingen på tlf.: 43 99 50 
24 eller på e-mailadresse 
LRAS@KM.DK 

Merry Lisbeth Rasmussen 
 

Julesøndag den 27. december 
kl. 10.00 fortsætter vi med at 
fejre julen med en 
julesangsgudstjeneste. Kun 
én gang om året er der 
anledning til at synge julens 
smukke salmer. Det er alt for 
lidt for den sangglade, eller 
for den som blot elsker at 
lytte til salmerne. Har du slet 

ikke fået tilfredsstillet 
behovet for at lytte, høre og 
synge julens ørehængere, er 
muligheden her. Til 
gudstjenesten er inviteret 
ekstra sangere, som kan 
hjælpe os med at synge 
julens glade budskab og fred 
ind i sjæl og krop. Jeg 
glæder mig til at se jer og 

med sangen lade julefreden 
sænke sig. 
Merry Lisbeth Rasmussen 

Julesangsgudstjeneste 

Litteraturkreds om 
Folkevandringer og  
migration 



For fjerde år i træk byder vi 
til Nytårs-operagalla. Denne 
gang har vi engageret sopra-

nen Iben Silberg og baryto-
nen Simon Duus og med sig 
har de pianisten Troels Ro-
land. Vi kan forvente os en 
eftermiddag med topunder-
holdning af denne velsyngen-
de unge duo. På programmet 
står nogle af musiklitteratu-
rens smukkeste og mest in-
derlige arier og duetter. Det 
endelige program kendes i 
skrivende stund ikke, men jeg 

lover ingen vil blive skuffet. 
Organist Torben H.S. Svend-
sen vil som konferencier kæ-
de de enkelte stykker sam-
men og fortælle lidt om ope-
raerne, de kommer fra. Som 
noget nyt er det i år nødven-
digt med billet til Nytårskon-
certen. Billetten koster kr. 50 
og kan købes hos Graveren 
fra 1. december. Det er også 

muligt at reservere billetter 
på adressen nytaarskon-
cert2016@gmail.com.   
 

Torben H.S. Svendsen 
 

Nekrolog 
 
Professor, PhD, dr. phil. h.c. 
Leif Bjørnø 30. marts 1937 
- 24. oktober 2015 
 
Efter få dages sygdom er 
professor Leif Bjørnø afgået 
ved døden. 
Leif Bjørnø var i over 22 år 
professor i industriel akustik 
ved DTU, som han forlod i 
2000, fordi hans deltagelse i 
virksomheds- og fondsbe-
styrelser både i Danmark og 
i udlandet efterhånden tog 
det meste af hans tid. 
Leif Bjørnø var i udpræget 
grad international orienteret 
og i sit virke optaget af vær-
diskabelse gennem anvendt 
viden og teknologi. Hans 
fagområde omfattede indu-
striel anvendelse af akustik-
ken, især maskinstøj, mate-
matiske modeller til beskri-
velse af lydudbredelse, sig-
nalanalyse og udvikling af 
måleudstyr til ultralyd, un-
dervandsakustik og ulineær 
akustik. Hans faglige pro-
duktion tæller mere end 400 
videnskabelige arbejder i 
internationale fagtidsskrif-
ter, i konference-procee-
dings og i bøger. 
Leif Bjørnø aftjente sin vær-
nepligt som teknikerløjtnant 
i Søværnet, og han bevarede 
livet igennem en nær til-
knytning til dansk forsvar, i 
særdeleshed til søværnet, 
hvor han i mange år efter 
sin soldatertid fungerede 
som højt respekteret ekspert 
på sit felt.  
Under den kolde krig blev 
han betragtet som en af ver-
dens førende kapaciteter i 
undervandseksplosioner, 
lydudbredelse og vibratio-
ner. På den baggrund var 
han i 18 år værdsat som 
formand for og bestyrelses-
medlem i Nato's forsknings-
center for ubådsbekæmpelse 

og minejagt, Saclant Centret 
i La Spezia i Italien. 
Leif Bjørnø var internatio-
nalt højt værdsat både som 
videnskabsmand og menne-
ske. Han har bestredet et 
væld af tillidshverv og æres-
poster, ligesom han var 
medlem af sit fags væsent-
ligste lærde selskaber over 
hele verden og modtog utal-
lige internationale hæders-
bevisninger. Han var aktiv 
til det sidste. Således var 
han til sin død gæsteprofes-
sor ved universiteter i både 
Amerika og Europa, lige-
som han fortsatte med at 
arrangere og deltage i inter-
nationale videnskabelige 
konferencer. 
Leif Bjørnø vidste man al-
tid, hvor man havde. Han 
var frem for al livsglad og et 
ærligt, meget vidende, åbent 
og trofast menneske, som 
livet igennem bevarede og 
plejede nære relationer til 
mennesker, han holdt af og 
respekterede. Han brød sig 
ikke om mennesker, der nok 
var dygtige, men ikke or-
dentlige i deres omgang 
med andre. Denne side af 
hans væsen har utvivlsomt 
spillet en stor rolle i udvik-
lingen af det store, internati-
onale netværk, Leif Bjørnø 
opbyggede - lige fra gamle 
studiekammerater, officers-
venner og erhvervsfolk over 
internationale fagfæller og 
beslutningstagere til nye og 
yngre venner, som også nød 
hans selskab, gæstfrihed, 
vid og gode humør.  
Blandt sine talrige udmær-
kelser var Leif Bjørnø gla-
dest for, at han var Ridder 
af Dannebrog (18.01.91). 
Danmark og Danmarks ve 
og vel lå ham altid meget på 
sinde. 
Leif Bjørnø efterlader sig 
sin hustru, Irina, og mange 
nære venner. 
Bisættelsen har fundet sted. 

Sengeløse kirke: Nytårskoncert - 
søndag den 10. januar kl. 15  

 Sengeløse Hallens 

CAFETERIA 
- altid klar med 

  

Fast Food og forfriskninger 
- før kampen - 

- under kampen - 
- efter kampen - 

og når du bare kommer forbi 
  

Fadøls-Bar udlejes til arrangementer i Fritidshuset 
  

Hallens Cafeteria drives af frivillige 
  

Brug Hallens Cafeteria 
- så støtter du 

Sporten i Sengeløse 
  

    Hallens Cafeteria har  
    åbent på hverdage fra 
    kl. 16.00 til kl. ca. 22.00 
  

    Herudover tilpasses åbnings- 
    tiderne efter aktiviteter i Hallen 
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