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Sengeløse Pensionistforening afholder juleafslutning mandag 
den 2. december kl. 13.00. Tilmelding senest 10 dage før til 
Miriam tlf. 25 17 77 18 eller Lonnie 22 94 91 40. Husk ban-
kospil den 26 november kl. 19.oo i Fritidshuset ved hallen. 
Bestyrelsen.  
 

Julestue 
Kl 11—14 
Lørdag den 30. november 
Søndag den    1. december 
Lørdag den    7. december 
Søndag den     8. december 
 

Salg af julepynt. Tekstilkunst eks. Billeder, uni-
ka tasker/punge. Kort og meget andet. 
 
Adressen er Elver-
damsvej 2, Sengeløse  
2630 Taastrup 
Med venlig hilsen  
Margit Jørgensen 

OBS 
En hvid pigecykel har  
stået længe på  
Cathrinebergvej ved  
indgangen til skoven  
tæt ved Engbrinken.  



Juletræet tændes søndag den 1.  
december kl. 16.00 ved gadekæret 

Traditionen tro arrangerer Sengeløse Kommunal-
forening juletræstænding ved gadekæret. 
 
Tag familien og din nabo i hånden, kig forbi og 
start julen med masser af smil og hyggelige møder 
med andre bysbørn.  
Når stemmen er varmet på et glas gløgg eller varm 
kakao, vil vi synge en julesang, og en hemmelig 
taler får ordet.  
 
Julemanden og hans assistent har samtidig lovet at 
tage en pause fra værkstedet, så børnene også får 
mødt dem i år. 

 

Vi glæder os til at se jer 
Sengeløse Kommunalforening 

 
Vi er i det sexede hjørne denne gang:  

Tre generationer holder en lille komsammen. 
Der er det unge nygifte par, så er der deres forældre på ca. 50 år - 
og endelig "de gamle på 70—80 år. Efter middagen - over en god 
kop kaffe - falder snakken så på sex! 
De unge siger:  "Ja, det kan være flere gange om dagen"! 
De midaldrende: ""Åh, jo - en gang om ugen eller hver fjortende 
dag! 
Og så siger gammelmor forlegen : " Joh, sådan vel een gang om 
året!" 
Og gammelfar, der har sat sig til rette i sin gyngestol og nu gynger 
voldsomt,  mens han begejstret messer:  "Og det er nu på lørdag - 
og det er nu på lørdag!" !" 
 
Og så var der den unge pige, der trænger til et godt råd af præsten! 
Hun fortæller, at hun og kæresten en dag havde sat sig på hendes 
seng - og var begyndt at kysse, men så havde de lagt sig ned! 
Nå, siger præsten : " Det er da ingen synd". 
Nej, "Men pludselig går døren op, og der står min far"! 
"Ja, det var sgu synd" lyder det så fra præsten!  

Sengeløse Idræt har gennem 
de sidste mange, mange år 
afholdt den hyggelige og 
sjove fastelavnsfest i Senge-
løse Hallen med omkring 
250 deltagende. Vi leger, 
spiller musik, slår katten af 
tønden, spiser fastelavnsbol-
ler og kårer de bedst udklæd-
te. En skøn dag for alle al-
dre!  
Sidste år var der desværre 
ikke nok frivillige, der bak-
kede op om arrangementet, 
så vi var nødt til at aflyse. I 
år vil vi rigtig gerne gen-
nemføre festlighederne, og 
søger derfor efter 1-2 eller 
flere personer, som kunne 
tænke sig at stå i spidsen for 

arrangementet. Vi stiller en 
drejebog til rådighed, værk-
tøj til at aktivitere andre fri-
villige med - med meget 
mere. Vi søger bare dig, der 
brænder for at give andre og 
dine egne børn/børnebørn en 
minderig dag!  
Dit engagement er kvalifika-
tion nok i sig selv. Du behø-
ver ikke at have prøvet det 
før, blot at have lyst og være 
ferm til at koordinere 
! 
Ring til Helle Breinholt på 
31416379, hvis du lige er 
den, vi står og mangler 
 
! Hold dig ikke tilbage :-) 

Hej forældre og/eller 
bedsteforældre! 

 Sengeløsehallen udvides med tilbygning til 
gymnastikredskaber og parkeringngsplads 
for containere. 

I budget 2019 har byrådet afsat 2.000.00 kr. til bygning af 
tilbygning  til Sengeløse Hallen. 
Byggeriet er  på i alt 112 m2, og forventes klar i år. 

Den ny containerplads på bagsiden af hallen. 





Nordvest for Thailands kæm-
pestore hovedstad Bangkok, 
ligger en af landets store 
provinser. Den hedder Kan-
chanaburi, og det gør pro-
vinshovedstanden også. Pro-
vinsen er relativt tyndt befol-
ket og rig på meget smukke 
og forholdsvis uberørte na-
turområder. Filmen ”Broen 
over floden Kwai” har gjort 
området kendt i hele verden. 
Broen blev bygget over flo-
den ved byen Kanchanaburi, 
og ”Dødens Jernbane” med 
”Hell Fire Pass” ligger i pro-
vinsen Kanchanaburi. 
Kører man fra provinshoved-
staden ca. 80 km længere 

mod nordvest, kommer man 
tæt op mod grænsen til Bur-
ma, eller Myanmar, som 
thaiernes naboer mod vest nu 
kalder deres land. Her ligger 
Erawan National Park. Den 
blev åbnet i juni 1975 og var 
Thailands tolvte National-
park. Den dækker et areal på 
550 km2, hvilket er syv gan-
ge større end Høje Taastrup 
Kommune. 
Hele området er betagende 
smukt med et mange steder 
dramatisk landskab. Parken 
ligger på østsiden af den 
bjergkæde, der danner græn-
sen til Burma. Højdeforskel-
lene i parken er store. Det 

laveste punkt er parkens ho-
vedindgang, som ligger ca. 
700 m over havets overflade, 
mens det højeste punkt ligger 
i ca. 1500 m over havet. Da-
le, kløfter, slugter, vandfald, 
og fosser fører både store og 
små rivende elve ned ad 
bjergsiderne, før de løber ud 
i områdets store flod, som er 
den berømte River Kwai. 
Denne store flod er omkring 
20 km sydøst for parkens 
indgang dæmmet op med en 
stor dalspærring, der har 
dannet en meget stor sø, som 
er både smuk og interessant 
pga. sin unikke flora og fau-
na. Vælger man at besøge 

Erawan National Park, må 
man ikke snyde sig for et 
besøg på dæmningen, som i 
øvrigt er opført for at huse et 
velvoksent elværk, der pro-
ducerer store mængder ren 
grøn energi til den del af 
Thailand. Et sådant besøg 
koster intet, og der er gode 
og billige thai-restauranter 
ved dæmningen, hvor man 
kan købe mad, øl, te og kaffe 
til meget rimelige priser. 
 
Erawans planter. 
80% af nationalparkens areal 
er dækket af skov, hvoraf det 
meste er uvejsom jungle. Det 
er en del af verdens ældste 

regnskov. Der er en mangfol-
dighed af planter, som virker 
meget eksotisk. Blandt dem 
ser man palmer, bregner og 
lianer, der også gror i de 
fleste af Thailands andre 
regnskove. I parkens regn-
skov vokser mange sjældne 
vækster med frugter, bær og 
nødder, som selv de besø-
gende thaier har svært ved at 
genkende og placere i de 
botaniske ordner. Naturligvis 
er der mængder af vilde orki-
deer. Mange af dem gør ikke 
meget væsen af sig, mens 
andre er meget iøjnefaldende 
med deres overvældende 
farverigdom. Som europæisk 
besøgende i parken støder 
man hurtigt på næste uover-
stigelige sprogproblemer. 
Det meget venlige og imøde-
kommende personale i par-
ken taler stort set kun thai, 
og det gør det svært at få 
informationer om de meget 
komplicerede forhold mel-
lem al det levende, der omgi-
ver os. Langt hovedparten af 
gæsterne er thaier, og vi be-
mærkede, at mange kom med 
bus fra fjerntliggende egne af 
det store land. Desværre kan 
man heller ikke få ret meget 

trykt materiale på andet end 
thai. 
Øverst oppe på bjergsiderne 
er regnfaldet mindre, og 
junglens regnkrævende plan-
ter afløses af andre mindre 
vandkrævende arter. En stor 
del af dem er stedsegrønne. 
Den del af parkens botanik 
minder en del om det, vi 
møder i klimaet ved Middel-
havet. 
 
Insekter, edderkopper og 
fugle. 
Der er virkelig mange insek-
ter og edderkopper i parken. 
Som forventet bliver man 
hurtigt hjemsøgt af myg og 
andre stikkende og bidende 
skabninger. Hvis man har 
husket at sprøjte sig grundigt 
med thaiernes meget kras-
børstige og effektive 
”myggespray”, bliver man 
stort set ikke generet. Har 
man ikke husket det, kan 
man meget vel være i gang 
med at hente ”et minde for 
livet”. Insektlivet er meget 
mangfoldigt og intensivt, 
hvor man end vender sig. De 
er der alle sammen. Myriader 
af forskellige myg, rå mæng-
der af fluer i alle størrelser 

Erawan National Park 
Rejsebrev fra Thailand. 
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og farver, smede i mange 
størrelser, hvepse og bier af 
arter jeg aldrig har set før, 
samt naturligvis de biologi-
ske sværvægtere over næsten 
alle andre: de mangfoldige 
arter af myrer. 
 
Prisen som de smukkeste 
blandt insekterne tager dog 
sommerfuglene. De varierer 
stærkt i størrelse. Nogle er 
ikke større end en tikrone, og 
de største er som en flad 
tallerken. Antenner, føle-
horn, snabler og øjne har de 
mest utrolige former. Allige-
vel er det farverne, der gør 
det største indtryk. På nogle 
arter changerer farverne i 
sollyset, hos nogle endda 
med metallisk skin. Man 
bliver helt stum og ydmyg af 
beundring over dette natu-
rens skaberværk. 
 
Naturligvis er der edderkop-
per i store mængder, men 
mange lever i junglen, så de 

er vanskeligere at finde, da 
mange er nataktive. De store 
fugleedderkopper er der og-
så. De ser uhyggelige ud, og 
nogle af dem har meget gifti-
ge bid. Jeg holder mig gerne 
på respektfuld afstand af 
dem. Nogle af dem er delika-
tesser blandt de lokale thaier. 
De griller dem og spiser den 
store bagkrop. For os kan det 
virke grænseoverskridende. 

Verden er jo mangfoldig, og 
trods god vilje kan det være 
svært at nå over kulturkløf-
ten. Mange af østens folk 

væmmes stærkt blot ved 
synet af vores elskede mu-
goste som Danablue og Ca-
stello. Gamle Ole gør ikke et 
bedre indtryk, for slet ikke at 
tale om hans far. Men vi 
behøver ikke rejse ret langt 
for at finde afgrundsdybe 
kulturkløfter. Tænk blot på 
svenskernes surstrømming! 
Som så mange andre steder i 
Thailand er der også i Era-

wan et rigt og støjende fug-
leliv. Mange af dem genken-
der man fra andre steder, 
men nogle skiller sig ud. Der 
er en lille grå ugle med over-
raskende spinkle ben og en 
meget farverig spætte. Den 
er hvid på alle undersider. 
Det hvide kranses af sort. 
Vingernes oversider er oran-
gegule, og øverst på hovedet 
danner fjerene en lille post-
kasserød tophue. Virkelig en 
spøjs fætter! 
 
Pattedyr og slanger. 
Hensynsløs skovrydning og 
jagt ødelagde parkens natur-
område i årene frem gennem 
1900-tallet. Regeringen har 
nu, siden området blev natio-
nalpark i 1975, forsøgt at 
genoprette naturen. Under 
myndighedernes ledelse for-
søger man at bringe den na-
turlige balance tilbage i om-
rådet. En vigtig del af det er 
at genindføre de lokalt ud-
ryddede arter. Det er lykke-
des med elefanterne, gibbon-
aberne og mange andre. Det 
er endnu ikke lykkedes at få 
genindført tigre og leopar-
der. Myndighederne har vir-

keligt anstrengt sig, og de 
prøver stadigvæk. Det er 
vigtigt at få disse store rov-
dyr genindført for at genska-
be balancen. At det endnu 
ikke er lykkedes, medfører, 
at sammensætningen af par-
kens pattedyr er skæv, da 
bl.a. vildsvinene har forme-
ret sig så meget, at de for-
skubber livsbetingelserne for 
alle parkens dyr og samtidig 
er til stor gene for parkens 
gæster. Foruden vildsvinene 
overlevede også aberne, de 
sorte bjørne, hjortene og den 
naturlige bestand af slanger. 
 
Vandfaldene. 
Nationalparken hedder Era-
wan, og det er, set med euro-
pæiske øjne, lidt underligt. 
Erawan er navnet på en me-
get kendt og agtet trehovedet 
elefant i hinduernes mytolo-
gi. Men parken ligger i Thai-
land, og der er langt til Indi-
en. Forklaringen skal søges i 
historien i de tre gamle kul-
turriger Kina, Indien og 
Khmerriget (Cambodia). Det 
vi i dag kalder Sydøstasien 
hed før Indokina.  

 



Denne regions kulturer har 
naturligvis haft store gensidi-
ge påvirkninger. Hinduismen 
er også meget ældre end 
buddhismens ca. 2.500 år. 
Før thaierne blev buddhister 
var de fleste af dem hinduer. 
Grunden til parkens navn er 
et vandfald, som siden he-
denold har båret navnet Era-
wan efter den trehovede ele-
fant.  

I parken løber en elv, som 
danner syv vandfald på sin 
vej ned til floden Kwai. Alle 
syv ligger i parken. Det 
øverste er det flotteste, da 
det dannes af fald fra tre 
sider. Derfor fik det i thaier-
nes hinduistiske periode sit 
navn. Disse syv vandfald er 
en hidsig affære. Fra det 
øverste til det nederste falder 
elven ca. 700 m. Almindeli-
ge folk i nogenlunde form 
kan klare at gå op til de tre 
nederste fald. Man skal over-
vinde en stigning på 50 m. 
Men så er hyggeturen for 

pensionister også forbi. Der-
fra bliver det mere barskt. 
Nogle af stierne opad er nu 
af hensyn til sikkerheden 
opbygget med trappetrin og 
gelændere. Efter fjerde fald 
ændrer turen i retning af 
bjergklatring, som ganske 
bestemt ikke er for pensioni-
ster eller frygtsomme gemyt-
ter. Man skal jo også huske, 
at man skal ned igen. Her i 
september klarede min kone, 
søster og svoger turen helt 
op til fjerde fald. Der er 
flot.      
Geologisk er nationalparken 
også speciel. Bjergene var 
engang i Jordens fortid hav-
bund. Uanede mængder af 
skaldyr og koraller sank gen-
nem flere millioner år til 
bunds og dannede meget 
store lag af kalk. Senere vul-
kansk aktivitet har lagt sten-
lag hen over kalken, og det 
hele er siden blevet foldet af 
jordskælv og pladetektoniske 
bevægelser. Nu eroderes 
bjergene. Regnvandet vasker 
kalken ud og former masse-
vis af huler og grotter. En 
halv snes anbefales til sær-
ligt interesserede gæster. 
Den største hedder Phra That 
Cave og er ca. 200 m lang, 
og den ligger 12 strenge km 
inde i parken og højt oppe i 
bjergene. 
Da vi skulle forlade parken, 
blev vi helt nede ved udgan-
gen jaget væk fra stien af en 
flok vildsvin. Dem skal man 
ikke spøge med, selv om de 
kun er halvt så store, som 
dem vi har i Danmark. Svi-
nene var meget målrettede. 

De løb lige ud på den kæm-
pestore parkeringsplads for-
an indgangen og om bag de 
ca. 40 små thairestauranter, 
der kranser parkeringen. 
Dyrene væltede skraldespan-
dene og begyndte at æde 
indholdet fra dem. Persona-
let forsøgte at drive dem 
væk, men de gik først, da de 
havde ædt. Denne hændelse 
er en følge af, at naturen 
endnu ikke er bragt tilbage 
til sin egen balance. Thaierne 
fortalte, at vildsvinenes raids 
er hyppige, og de vidste 
godt, at en løsning på proble-
met vil kræve handling med 
aktiv regulering af vildsvine-
bestanden. Det er dog ikke 
så enkelt, da dyrene jo kom-
mer inde fra nationalparken, 

og det at dræbe dyr er ikke 
så ligetil for buddhister, som 
det er for de fleste af os. 
Det er både spændende, læ-
rerigt og livsbekræftende at 
besøge Erawan National 
Park. Vi var fire personer 
med udgangspunkt i byen 
Kanchanaburi 80 km fra 
parken. Vi arrangerede selv 
turen. Først aftalte vi med en 
taxi. Kørsel og tre timers 
ventetid kostede 2000 Bath 
inkl. 10% drikkepenge. Entré 
for fire og parkering kostede 
1330 Bath. Samlet pris 3330 
Bath svarende til 832 Bath 
per person, hvilket er ca. 183 
kr. 

Niels Larsen 



 

   

Blikkenslager 
Aut. VVS-installatør 

 
 
Snubbekorsvej 28  
2630 Tåstrup                            Klaus Møller    
kmducati@gmail.com             Tlf. 40 40 83 95 

 

 
  

Klaus Møller                                     40 40 83 95 

Vi sælger træer i december på følgende datoer:  
 
Lørdag    07.12 kl. 10.00 til 15.30  
Søndag    08.12 kl. 10.00 til 15.30 
Fredag     13.12 kl. 16.00 til 18.00  
Lørdag    14.12.kl. 10.00 til 15.30 
Søndag    15.12 kl. 10.00 til 15.30 
Fredag     20.12 kl. 16.00 til 18.00 
Lørdag    21.12.kl. 10.00 til 15.30 
Søndag    22.12 kl. 10.00 til 15.30 
 
Vi kan levere dit juletræ den 22. december, hvis  du 
har store udfordringer i at få det transporteret hjem. 
Gælder kun for Sengeløse og nærmeste omegn.                  
Jacala Stammen, Håndværkerbakken 9B, 
Sengeløse, 2630 Taastrup  
Evt. spørgsmål tlf. 22 82 97 40. 

Spejderne sælger juletræer 
på græsplænen op ad 
Dagli’Brugsen. 
Kom og støt vores frivillige arbejde for børn 
fra 3 år og opefter. 



Et enigt byråd har net-
op godkendt vores 
kommunale budget for 
2020. Hele budgetpro-
cessen har været lang 
og til tider også svær. 
Som medlem af økono-
miudvalget har jeg væ-
ret meget tæt på proces-
sen. Jeg er derfor rigtig 
glad for, at det lykkedes 
denne gang at få alle 
partier med. Et budget 
hvor alle partier har 
måtte give og tage for 
at få nogle af sine øn-
sker opfyldt 
Vi kunne have valgt at 
lave budgettet kun med 
konservative stemmer 
eller sammen med de 
andre partier i blå blok. 
Men vi synes det er 
vigtigt, at et budget er 
så bredt som overhove-

det muligt, da vi på den 
måde i sidste ende til-
godeser alle vælgere i 
hele kommunen.  
I forhold til sidste år, 
hvor vi skulle finde ca. 
40 mil. kr. i besparel-
ser, skulle vi i år ”kun” 
finde 7 mil. kr. plus 
penge til de udvidelses-
forslag, som hvert parti 
havde. Det er nok også 
årsagen til, at vi kunne 
få alle partier med i af-
talen. 
 
Tydelige konservative 
aftryk 
Det har været vigtigt 
for de konservative, at 
der ikke skulle ske be-
sparelser på ældreområ-
det. Ligeledes er børne-
området er friholdt, 
med undtagelse af en 

mindre takstforhøjelse 
på SFO-området. Til 
gengæld har vi gjort 
forsøgsordningen med 
fremskudte socialrådgi-
vere på skolerne perma-
nent, og vi styrker sam-
arbejdet mellem skoler-
ne og idrætsforeninger-
ne. Desuden styrkes 
indsatsen mod utryghed 
og kriminalitet i områ-
det omkring Taastrup-
gård.  
 
Vi ønsker fortsat at væ-
re en af de førende 
kommuner inden for 
miljøområdet, hvor vi i 
dette budget har beslut-
tet, at der skal være la-
de-standere til elbiler 
ved alle kommunale 
ejendomme. Vi arbej-
der videre med at lave 
super-cykelstier langs 
Roskildevej. Der er 
desuden afsat en pulje 
til forsat drift af miljø 
og energicentret.  
 
Bred opbakning til de 
store anlægsprojekter 
Vi i Høje-Taastrup er 
nok en af de mest visio-

nære kommuner i Dan-
mark. Vi er i fuld gang 
med vores store byud-
viklingsprojekter i Taa-
strup C og i Nærheden, 
hvor grundsalget går 
som varmt brød. Som 
en del af Ghettoplanen 
begynder vi også på 
byfornyelse af Taa-
strupgård og Gadehave-
gård, som også betyder 
store forandringer og 
forbedringer for vores 
kommune. 
 
Lokale resultater fra 
sidste årsbudget 
Sidste år lykkes det at 
få flere lokale mærke-
sager igennem. Vi har 
fået en ny hurtig buslin-
je 114, som jeg ved fle-
re er rigtige glade for. 
Og lige nu er der kom-
met gang i udvidelsen 
af Sengeløsehallen med 
vores nye redskabsrum. 
Ligeledes arbejder 
kommunen stadig på at 
løse problemet med 
oversvømmelser på Ole 
Rømers vej. 
 

Så kom budgettet for 2020 i hus 
Lang og svær proces 
Af Henrik Torning, byrådsmedlem (C) 





Grunden til, at det i år er 
blevet et bedre budget, 
end vi har set i mange år, 
skyldes bl.a., at der er 
kommet en ny socialde-
mokratisk regering til, 
som har løftet den kom-
munale økonomi mere, 
end det er set de seneste 
mange år. Det kan både vi 
og ikke mindst alle bor-
gerne glæde sig over, for 
det betyder flere penge til 
velfærd. Vi tror, i al be-
skedenhed, at budgettet er 
blevet bedre ved, at det i 
år er et budget, som et 
enigt byråd står bag.  
Der er ikke store nedskæ-
ringer på de sårbare områ-
der, som vi tidligere har 

set, men vi har i stedet et 
budget, der har haft fokus 
på netop at undgå nedskæ-
ringer på disse områder. 
Prisen er naturligvis, at 
der så er blevet færre pen-
ge til nye og spændende 
initiativer. 
Vi er glade for at være 
med i budgetforliget, for 
det åbner muligheden for 
at få mere indflydelse. Vi 
er ikke gået med for en 
hver pris, men fordi vi 
mener, at der er et budget , 
vi kan stå inde for. 
Vi fik ikke alle vores øn-
sker igennem, det var der 
ingen der fik, men til gen-
gæld lykkedes det at sikre 
mange gode ting i budget-

tet. Det er vigtigt at frem-
hæve, at det stort set er 
lykkedes at holde både 
børne- og ældreområdet 
fri for besparelser. 
Blandt de ønsker, der 
dog kom igennem, kan 
nævnes:  
Socialrådgivere på kom-
munens skoler, som har 
vist sig at være en stor 
succes, videreføres. 
Miljø- og energicenteret 
har fået tilført penge, så 
man kan fortsætte med det 
gode arbejde. 
Der bliver genindført kon-
trol af arbejdsklausuler på 
de store kommunale byg-
gerier. Vi kan jo ikke leve 
med underbetaling på 
kommunalt finansierede 
byggeprojekter. 
Det økonomiske tilskud til 
Paraplyen på Kingosvej 
øges, så der fortsat kan 
drives værested for de af 
vore borgere, der har det 
svært økonomisk, eller 
som blot har brug for et 
sundt måltid og en god 
snak. 
Et nyt underlag til kunst-
græsbanen på Nyhøj i 
Taastrup, hvor hundredvis 
af børn og unge ihærdigt 
udfolder sig hver uge. Un-
derlaget vil snart kunne få 
en tiltrængt renovering. 
Bedre styring af kommu-
nale byggeprojekter 
Samtidig med budgetforli-
get har vi også fået aftalt 
en ny strategi for, hvordan 
vi sender store byggerier i 
udbud her i kommunen.  
De fleste har nok bemær-
ket den offentlige debat, 
der blandt andet har været 
omkring det nye rådhus.  

Prisen på Rådhuset er det 
dog ikke lykkedes at få 
bragt ned, men med bud-
getaftalen er der indgået 
en klar aftale om, hvordan 
den slags håndteres i frem-
tiden, så der kommer en 
stærkere og bedre politisk 
styring af de store bygge-
rier - og at det altid følges 
af politiske drøftelser, hvis 
betingelserne ændrer sig. 
 
Sengeløse projekter! 
Med Sengeløse briller på, 
er der ikke meget at skrive 
hjem om, men i budget-
sammenhæng er det jo på 
mange måder egentlig kun 
godt. Så sker der ingen 
store forringelser, som 
dem vi tidligere har været 
vidner til. 
 
Desværre er der slet ingen 
penge til nye anlægspro-
jekter i det nye budget. 
Kommunens store plan-
lagte byggerier, nyt råd-
hus, ny skole i Hedehuse-
ne, samt nyt Børne- og 
Kulturhus i Taastrupgård, 
gør at anlægsrammen er 
fuldkommen opbrugt, ja, 
endog overskredet. Det 
udfordrer også kassebe-
holdningen, dog uden at 
der er dissideret krise, 
men der vil være lavvande 
i kassen de næste par år.  
Vi havde jo gerne set, at 
nogle af de stiprojekter i 
Sengeløse- og Vridsløse-
magleområdet, der er på 
kommunens stipriorite-
ringsliste, var kommet i 
spil. Men ak, de må vente 
til der igen bliver luft i 
anlægsbudgettet. 
 

 

Budget 2020 i Høje-Taastrup 
kommune 
Høje-Taastrup kommunes budget for 2020 er nu på 
plads, og det er med opbakning fra hele byrådet. Det er 
ikke hvert år, det sker, men i år kunne det lade sig gøre. 
Det må samtidig betegnes som et godt budget, da der 
ikke er nogle grimme besparelser i 2020. 

Af Hugo Hammel byrådsmedlem A 



 

 

Farmor fortæller godnathistorie  
om en lille hundehvalp 

 

Nu skal du bare høre om Lucky, den lille schæfer-
hvalp! 
 
Han lå og trykkede sig under en altans udspring for at 
undgå den trykkende varme. 
Jeg var på besøg hos et dansk ægtepar, der havde de-
res lejlighed i Alanya - byen ligger i Tyrkiet. 
Vi sad på altanen og spiste brunch, da vi fik øje på 
ham, den lille hvalp. 

 

Nu var disse to mennesker lige så glade for dyr, som 
jeg er, så de bar hundefoder og vand ned til den lil-
le!  Nøj, hvor blev han glad!  Og han lærte hurtigt, 
hvor opgangen til "hans" mennesker var! 
Næste dag var han der ikke, men dagen efter kom han 
kravlende - stærkt medtaget. 
Han var blevet sparket voldsomt - enten af et menne-
ske eller af en hest! 
 
Omgående gik de to danskere i sving.  De pakkede 
ham ind, og til dyrlægen gik det. 
Hvalpen blev undersøgt, fik gips på benet, som var 
brækket flere steder, og så kom dyrlægens store arbej-
de med at få hans "ansigt" på plads igen.  En stor hud-
lap kom på plads igen - og da han kom fra dyrehospi-
talet, boede han i mine venners lejlighed sammen med 
deres egne to hunde.  Fra den dag hed han "Lucky" - 
og han trivedes fint.  Han havde kun eet øje, men det 
lod ikke til at genere ham.  Så kom alle vaccinationer-
ne, for han skulle med hjem til Danmark!  Da havde vi 
betalt over 6.000 kr. bare i dyrlægeregninger, men det 
skulle blive meget værre - men det fortæller jeg dig 
videre om i næste nummer af Sengeløse Nyt, så det 
bliver en dejlig julehistorie. 
 
Sov godt - og drøm om en sød lille, varm hundehvalp! 

 

Knus fra  farmor 

 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 

  Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
 

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  
2630 Tåstrup 
 

Tlf. 70 21 11 99 



Mandag 18. november 2019,  
kl. 19.30 
Marianne Hyldegaard, Skole-
lærer, tidligere skoleleder og 
leder af et asylcenter   
Caminoen, pilgrimsruten 
til Santiago de Compostela 
Hvad får en midaldrende 

kulturkristen kvinde til at 
bruge alle sine ferieuger på at 
vandre ad pilgrimsruter i 
Spanien? 
Hvad er det, der er dragende 
ved Caminoen – eller rettere 
Caminoerne?  
Hvad kan læres af en oprin-
deligt religiøst funderet pil-
grimsvandring?  
Baseret på mine egne ople-
velser vil jeg komme ind på 
både de praktiske og de men-
tale aspekter af min vandring 
på Camino Frances, Camino 
Portuguese, Via de la Plata, 
Camino Sanabria og Camino 
Finisterra.  
Herunder fortæller jeg om 
min motivation, pakkelister 
og rygsæk, vabelplastre og 
elastisk tape samt billeder fra 
3.000 km til fods. 
 

Mandag 25. november 2019, 
kl. 19.30 
Pens. skoleleder Orla Hansen 
og pens. lærer Louise Elmqu-
ist 
Amishfolket - kultur og 
religion. 
De første Amish-folk udvan-
drede fra Holland og Rusland 
til Pennsylvania i USA om-
kring 1730. I Europa blev de 
forfulgt, fordi de ikke ville 
underordne sig den katolske 
tro eller gøre militærtjeneste. 
For at bevare deres velfunge-
rende religiøse fællesskab 
lavede de hurtigt efter deres 
ankomst til den nye verden 
regler for deres livsførelse, 
som stadig gælder. Der er 
flere beslægtede trosretnin-
ger bl.a. Mennonitter og Ri-
ver Brethren.  

Endnu i dag lever de som for 
200-300 år siden. Transport 
foregår med hestevogne, og 
de klarer sig fint uden telefo-
ner, computere og elektrici-
tet.  
I efteråret 2015 rejste vi til 
Pennsylvania for at se nær-
mere på disse folks usædvan-
lige historie og ikke mindst 
deres håndarbejdstraditioner, 

hvor især deres specielle 
patchwork må fremhæves. Vi 
vil fortælle om vores ople-
velser i denne tidslomme. 
 
Mandag 2. december 2019,  
kl. 19.30 
Museumsinspektør Mads 
Thernøe, Kroppedal Muse-
um. 

Harald Blåtand og hans 
bygningsværker 
På den store Jellingesten 
skrev Harald Blåtand, at han 
”samlede alt Danmark.” Da 
riget var samlet, skulle mag-
ten sikres. Det gjorde han 
bl.a. ved at opføre impone-
rende bygningsværker og 
forsvarsanlæg. De fleste af 
disse byggerier blev opført i 
løbet af 10- 15 år, og vidner 
om en stærk konge med et 
usædvanligt organisatorisk 
talent.  
 
Foredraget fortæller om Ha-
rald Blåtands bedrifter, både 
som krigerkonge og bygher-
re. Hvordan det lykkedes 
ham at sidde på tronen i godt 
40 år, og hvordan han til 
sidst tabte magten til sin egen 
søn Sven Tveskæg. 

Mandag 9.  december 2019, 
kl. 19.30,  
JULEMØDE. 
Pens. overlærer Gert Laurid-
sen, Sengeløse 
 
Ved julelampens skær 
Der er dømt julehygge. Jule-
traditionerne trives stadig 
med papirklip, nisser og dans 
omkring træet, og de holdes i 
hævd gennem vores elskede 

julesange og salmer. ”Rør 
blot ikke ved min gamle jul,”  
Vi skal høre om et par af 
dem og synge dem sammen.   
Samtidig har julen også holdt 
sit indtog på de sociale medi-
er. Hvem skriver længere 
julekort? Og salget af jule-
mærker er også blevet digi-
talt. 
Fænomenet flash-mob er 
dukket op. Rundt omkring på 
banegårde og stormagasiner 
dukker store kor og orkestre 
op ud af ingenting til stor 
forbløffelse for alle.  Det skal 
vi se et eksempel på.  
 
Efter gløggen og æbleskiver-
ne som sædvanlig: En julehi-
storie. 
 
Glædelig jul og godt nytår 
 

Gert Lauridsen 
 

Mandagsaftener 

 
Mandagsaftenerne er foredragsaftener, der afholdes i   
 

Sognegården, Landsbygaden 68,  
 

Sengeløse, 2630 Taastrup, kl. 19.30 - 22.00     

at indbetale det fulde årskontingent, kr. 575,00 
til konto 2275 - 3230040396.   
Husk at skrive navn og tlf. i meddelelse til modtager.  
Betaling kan også ske på den første foredragsaften.  
For enkeltforedrag betales kr. 75,00.   
(Evt. spørgsmål vedr. betaling kan rettes til  
kasserer Finn Larsen, tlf. 40 52 41 08)  
Der serveres kaffe/te med kage - pris 15 kr. 
Nærmere oplysninger om foredragene, transport mv. kan fås  
ved henvendelse til formand Gert Lauridsen, tlf. 30 12 46 46.  
Ret til ændringer forbeholdes!  
Der kan komme uforudsete aflysninger pga. sygdom  
eller vejrlig.                            ALLE ER VELKOMNE 

 

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 



Har du tænkt over, at livet be-
står af valg? Hvert eneste øje-
blik træffer du valg, bevidst 
eller ubevidst, og disse valg 
fører os bestemte steder hen. 
Enten bringer de dig tættere på 
den, du gerne vil være og det, 
du gerne vil med dit liv, eller 
også bringer de dig længere 
væk. Når du ikke er bevidst om 
de muligheder og valg, du selv 
kan råde over, kan det ske, at du 
føler dig som en marionetdukke, 
styret af andre mennesker, ydre 
krav fra omverdenen eller ofre 
for uheldige omstændigheder. 
Mit navn er Anne-Grethe Us-
sing Engell, jeg er 37 år og bor 
her i Sengeløse med min mand 
og vores to børn. For mit ved-
kommende blev oplevelsen af at 
være mødt af modgang meget 
virkelig, da jeg i sommeren 
2018 var involveret i et vold-
somt trafikuheld og kom alvor-
ligt til skade.  Og som om det 
ikke var nok, blev jeg måneden 
efter ulykken fyret fra mit arbej-
de, mens jeg fortsat var syge-
meldt. På det tidspunkt følte jeg 
mig som offer for nogle om-
stændigheder, jeg ikke havde 
kontrol over, ja mildest talt 
syntes jeg, at mit liv faldt sam-
men om ørerne på mig.  Alt var 
forandret på et splitsekund. Jeg 
stod midt i et forandringskaos, 
som jeg bestemt ikke selv havde 
valgt. Jeg havde en masse 
spørgsmål og ingen svar. Løs-
ningen på min kaotiske situation 
skulle vise sig at gå gennem 
coaching. I processen med min 
coach fandt jeg ud, hvad der var 
vigtigst for mig lige nu, og lærte 
at handle efter det. Kort sagt var 
der fokus på, at tage ansvar for 
min udvikling og min fremtid. 
Siden ulykken har jeg ved hjælp 
af coaching truffet mange be-
vidste valg. Jeg er blevet bevidst 
om mit mindset, mine værdier, 
og mine styrker, og herudfra har 
jeg bevidst valgt, hvem jeg vil 
være, hvad jeg vil stå for, hvad 
jeg vil beskæftige mig med, og 
hvad og hvem, jeg vil bruge min 
energi på. Helt præcist har jeg 
valgt at uddanne mig til coach, 
og jeg har valgt at føre min 
drøm ud i livet! Det betyder, at 
jeg her i november åbner døren 

til min coachingvirksomhed 
annegretheussing.dk, hvor jeg 
tilbyder coachingforløb. Gen-
nem coaching vil jeg hjælpe dig 
med at skabe det liv, du drøm-
mer om, så du får mere ro og 
balance i livet.  
 
Hvad er coaching, og hvad 
kan jeg bruge det til? 
Coaching handler grundlæggen-
de om at åbne op for alle dine 
muligheder, og gennem bestem-
te samtaleteknikker hjælpe dig 
med at skabe det liv, som du 
drømmer om.   
Coaching er altså en samtale-
form, som hjælper dig til at 
sætte personlige mål og nå dine 
mål. Som coach guider jeg dig 
til at skabe klarhed over en pro-
blemstilling, og jeg støtter dig i 
at finde vejen til løsningen.  
 
I coaching er der ingen løftede 
pegefingre og ingen forkerte 
svar. Udgangspunktet for al 
coaching er, at du selv har sva-
rene. Det kan dog af og til være 
svært at vide, præcis hvad du 
selv vil. Derfor er det min opga-
ve at stille de rette spørgsmål, 
der gør, at du bliver bevidst om, 
hvad du egentligt vil, og hvad 
du drømmer om. Men også 
hvilke forhindringer, der gør det 
svært at nå dit mål. Jeg kan 
hjælpe dig med at anskue tinge-
ne fra en helt ny vinkel. Dermed 
kan dine udfordringer pludselig 
stå i et helt nyt lys og blive 
nemmere at håndtere. Ved hjælp 
af coaching kan du kort sagt 
skabe en positiv forskel for dig 
selv, opnå bedre trivsel, få mere 
energi og større glæde i livet. 
Jeg har valgt at specialisere mig 
som Karriere- og Stresscoach, 
da karriere og valg af karriere-
veje fylder meget i nutidens 
samfund. Tilsvarende fylder 
stress desværre også mere og 
mere blandt tusindvis af menne-
sker i Danmark. Stress kan være 
relateret til mange forhold, 
f.eks. studiet, jobbet eller hjem-
mefronten, eller en blanding af 
det hele.  
 
Hvornår har jeg brug for en 
coach?  
Coaching er for dig som ønsker 

at skabe en positiv forskel for 
dig selv. 
 
Har du svært ved at overskue dit 
arbejdsliv, studie eller privatliv? 
Ønsker du et karriereskift, men 
har svært ved, at tage skridtet 
eller er du på vej ind på arbejds-
markedet, men er i tvivl om 
hvilken retning du vil gå? 
Har du begyndende stresssymp-
tomer? 
Bekymrer du dig om de kom-
mende eksamener og får angst 
ved tanken? 
Er du træt af alle forventninger 
og krav til dig? 
Går du og er "mellemtilfreds" 
med dig selv og livet; men ikke 
aner, hvordan du skal ændre 
det? 
Mangler du redskaber til at 
handle på dine drømme og mål? 
Bruger du overspringshandlin-
ger og dårlige undskyldninger? 
Går du rundt med bekymrings-
tanker? eller sidder du fast i 
fortiden? 
Er du træt af negative tanker og 
negative mønstre? eller går du 
med en følelse af aldrig at være 
god nok? 
Siger du "ja" til andre, når du 
mener "nej"? 
Mangler du balance i livet? Har 
du brug for personlig udvikling? 
 
Før eller siden bliver vi alle 
mindet om, hvor sårbart livet er, 
men det er også her, vi forstår, 
hvor vigtigt, det er, at vi lever 
meningsfuldt - griber lykkens 
små øjeblikke, og handler på 
vores drømme. 
Har du lyst til at finde din indre 
styrke, så du står stærkere i 
livet? Så er coaching noget for 
dig. 
 
Hvordan foregår coaching? 
Når jeg coacher, benytter jeg en 
avanceret spørgeteknik, aner-
kendte værktøjer og mentaltræ-

ning – alt sammen noget, som 
hjælper dig med at skabe foran-
dring. I coaching er fokus på 
målet, altså det du gerne vil 
opnå, og den forandring du 
ønsker. I coachingprocessen er 
vi mest optaget af nutiden og 
fremtiden, men inddrager res-
sourcer, læring og succesople-
velser fra fortiden. Mit primære 
fokus er, at designe et trænings-
forløb der passer lige præcis til 
dig og dine behov. 
 
Er du coachbar? 
Ja. Du er coachbar, hvis du har 
et ønske om forandring, og du 
ønsker at handle på det! 
 
Lidt mere om mig 
Til hverdag arbejder jeg med 
Human Resources og har gjort 
det igennem de sidste 10 år. Jeg 
er uddannet ICI International 
certificeret coach i 2018 fra 
Empowermind, og her i 2019 
tog jeg overbygningen som ICI 
stresscoach ligeledes ved Empo-
wermind. Jeg valgte at tage 
uddannelserne hos Empower-
mind og det Internationale Coa-
ching Institute, så jeg som coach 
får en uddannelse med internati-
onal certificering bag og profes-
sionelle kompetencer til at agere 
coachende i alle sammenhænge 
med såvel enkeltpersoner som 
organisationer.  
 
Du kan læse mere om mig og 
coaching på min hjemmeside, 
www.annegretheussing.dk 
 
Mange hilsner 
Anne-Grethe Ussing Engell 

 

 
Ny Karriere- og 
Stresscoach i Sengeløse 
Ønsker du mere ro og balance i livet? 

    Karriere & Stresscoach 
     Åbent efter aftale 
 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 
22. søndag efter trinitatis 
17. november kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 18, 21-
35 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Sidste søndag i kirkeåret 
24. november kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 25, 31-
46 
Thomas Laurberg Vedel 
 
Første søndag i advent 
1.december kl. 13.00 
Familiegudstjeneste med 
Efterfølgende adventsfest 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Anden søndag i advent 
8. december kl. 11.30 
Matthæusevangeliet 25, 1-13 
Maria Rosted Smith 
 
Tredje søndag i advent 
15. december kl. 17.00 
Musikgudstjeneste. De ni 
læsninger 
 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Kirkebilen kan bestilles til 
alle gudstjenester, men jule-
aften kun til gudstjenesten 
kl. 14.00 på tlf. 43 99 50 24 
senest dagen før. 
 
 
Andre gudstjenester 
 
Torsdag den 5. december 
kl. 10.00 
Julegudstjeneste for de mind-
ste. 
Æbleskiver og saft i sogne-
gården 
Merry Lisbeth Rasmussen 

Kærligheden og det hellige 
Hvad er det største i kristen-
dommen? Det er kærlighe-
den. Kærligheden er endda 
større end troen og håbet. Så 
bliver da tro, håb, kærlighed, 
disse tre, men størst af dem 
er kærligheden. Sådan skri-
ver Paulus i 1. Korintherbrev 
kapitel 13. På billedet neden-
for – som er malet af Rem-
brandt i 1627 - er Paulus 
kommet i fængsel, fordi han 
var kristen. Han døde i 67 
efter Kristi fødsel. Han var 
en stor teolog, som den dag i 
dag inspirer teologer verden 
over. Blandt andet taler han 
så smukt om kærligheden og 
dens status i kristendommen. 
Mødet med kærligheden er 
livsforvandlende, man bliver 
et nyt menneske i en sådan 
grad, at man kan tale om et 
før og et efter. Et menneske 
kan have alt hvad det begæ-
rer af penge og ting, men 
hvis det ikke har kærlighed, 
er det ikke andet end et run-
gende malm og en klingende 
bjælde, siger Paulus. Et men-
neske uden kærlighed er 
blind for livets skønhed og 
for det menneskelige.  
 
Kærlighedens fravær fylder 
mennesket med tomhed og 
ligegyldighed, så det ene kan 
være lige så godt som det 
andet. Intet tillægges en 
særlig betydning. Alle 
mennesker kender på den ene 
eller anden måde til både 
kærlighedens nærvær og 
fravær. Kærlighed handler 
om at ville sit medmenneske 
det godt i ord og i gerning. 
Når kærligheden er 
fraværende i forholdet 
mellem mennesker, er der 
nogen, der lider. Det er ikke 
rart at se sin elskede mand 
eller forældre komme på 
plejehjem og blive passet af 
en ufølsom og ukærlig social
- og sundhedshjælper. Det er 
heller ikke rart at komme på 

hospitalet og blive behandlet 
og opfattet som en defekt 
maskine, der skal repareres. 
Og det er ikke spor rart at 
være barn i en familie, hvor 
kærligheden ikke trives, og 
hvor respekten for det 
menneskelige, det sårbare og 
hjælpeløse er erstattet af 
ligegyldighed, hårdhed og 
tomhed. 
Men når vi så møder 
kærligheden, får livet 
pludselig en ny drejning. 
Alting bliver smukkere, man 
føler sig mere levende. Det 
er, som når en dårligt seende 
får et par briller på og ser for 
første gang. Man ser livet på 
en ny måde, og man ser, at 
intet er ligegyldigt. Alt har 
betydning. Man fyldes af en 
stærk lyst til livet, en følelse 
af livets dyrebare skønhed. 
Man kan tale om et før og et 
efter. Før mødet med 
kærligheden var jeg som en 
levende død, der så alt gråt i 
gråt.  

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 
gravermedhjael-
per@sengeloesekirke.dk 
 
Sekretær for sognepræsten 
Sus la Cour 
Alle henvendelser sker via  
sognepræsten. 
 
Formand for menigheds- 
rådet Lars Enghoff Jensen 
Træffes på tlf.  21 65 00 26 
Eller på E-mail: 
formand@sengeloesekirke.dk 
 
Kirke- og kulturmedarbejder 
Maria Ditlev Rosenvinge,  
Sognegården,  
Landsbygaden 68 
kirkekulturmedarbejder@sengel
oesekirke.dk 
Tlf.nr.: 21 37 07 33 
 

Organist Dmitri Egholm 
Tlf.: 26 44 88 01 
organist@sengeloesekirke.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 

RØDE KORS BUTIK 
Taastrup Hovedgade 129-131 

Ring for afhentning af  
møbler og nips. 
Tlf. 2042 4637 



 Efter mødet med 
kærligheden blev jeg et nyt 
menneske med et hjerte, der 
banker for medmennesket og 
et blik for livets farve-
strålende skønhed og 
sårbarhed. 
Det er ganske overvældende 
og livsforandrende at møde 
kærligheden. 
 
Det samme gælder mødet 
med det hellige. Mødet med 
det hellige, er et møde med 
det anderledes, en 
hemmelighedsfuld magt, 
som vi kalder Gud, et 
mysterium, der fremkalder 
ærefrygt hos mennesket og 
virker tiltrækkende. Nogle 
mennesker vil sige, at der 
ikke er nogen, der ved, om 
Gud er til, og at man i hvert 
fald ikke kan bevise det. 
Andre vil sige, at man godt 
kan vide, om Gud er til. Mø-
det med det hellige, med det 
vi kalder Gud er en erfaring, 
en sanset viden, på samme 
måde som når vi møder og 
erfarer kærligheden. Kærlig-
heden og det hellige har det 
til fælles, at vi ikke med na-
turvidenskaben kan bevise, 
at det findes. Men vi ved 
alligevel, at det findes, fordi 
mennesker erfarer de mægti-
ge kræfter, som røres i os, 
når vi møder kærligheden og 
det hellige. Når vi møder 
kærligheden, så elsker vi, og 
så er vi i gang med at lære 
kærligheden at kende. Når vi 
møder det hellige, så tror vi, 
og når vi tror, så er vi i gang 
med at lære Gud at kende, 
og så tager vores liv en ny 
drejning. Vi bliver bevæget 
på samme måde, som når vi 
lærer kærligheden at kende. 
 
Bibelen er fuld af fortællin-
ger, der handler om menne-
skers møde med det hellige, 
en fremmed magt, som plud-
selig lader sig se og erfare af 

mennesker i verden. I Det 
Gamle Testamente tales der 
om det hellige som det helt 
anderledes. Det er en kraft, 
der både betyder velsignelse, 
men som også kan være far-
lig og destruktiv. Vi kender 
både fortællingen om Guds 
velsignelse af Abraham og 
hans efterkommere, og for-
tællingen om de to byer So-
doma og Gomorra, som Gud 
ødelagde for deres synders 
skyld. Her var der tale om en 
forbandelse. 
 
I Det Ny Testamente tales 
der også om det hellige som 
det helt anderledes. Det hel-
lige er her identisk med den 
fuldkomne kærlighed, som 
vi lærer den at kende i Kri-
stus. Kristus er ikke som 
Paulus kun en mand, der 
døde for mange år siden. 
Kristus er en virkelighed, en 
guddommelig virkelighed, 
som mennesket lærer at ken-
de i troen. Bekendtskabet 
med det hellige kan – på 
samme måde som med be-
kendtskabet med kærlighe-
den – medføre en drejning i 
menneskers liv. Det kan væ-
re en stor eller lille drejning. 
Det nye er, at vi efter mødet 
med det hellige ser livet på 
en ny måde. Vi ser, at vi 
ikke er alene i et stort tomt 
univers, og vi ser, at livet er 
guddommeligt smukt. Gud 
findes. Det hellige findes, 
ligesom kærligheden findes. 
Adventstiden er en oplagt 
mulighed for at øve sig i at 
stemme sindet med modta-
gelighed for kærligheden og 
det hellige, som kommer os i 
møde i Kristus julenat. 
 
 

Glædelig advent! 
Merry Lisbeth Rasmussen 

 
 

Familiegudstjeneste 

med efterfølgende adventsfest 

Søndag den 1. december kl. 13.00 inviteres alle til familie-
gudstjeneste med efterfølgende adventsfest i sognegården. 
Gudstjenesten vil være i børnehøjde med fortælling om den-
gang Jesus red ind i Jerusalem på et æsel. Men alle alders-
grupper er selvfølgelig mere end velkomne. Minikonfirman-
derne deltager glad og gerne med procession og sang og 
tænding af lys i adventskransen. 
Efter gudstjenesten går vi over i sognegården og drikker 
gløgg og saftevand, spiser æbleskiver og julegodter og 
synger På loftet sidder nissen med sin julegrød og mange 
andre gode julesange. 
 
Og så skal vi da også danse kædedans og synge ´Nu det jul 
igen` 
Kirkebilen kører.  
 
Vi glæder os til at se jer! 

 

 
Haveanlæg, indkørsler og terrasser udføres efter individuelle ønsker.  

Mulighed for selvhjælp. Ring eller mail for uforpligtende tilbud. 
 

Art Brolægning 
 

v. Erik Wildenradt, 
Tlf.  26216025 

 

    wildenradt@msn.com 

mailto:wildenradt@msn.com


Minikonfirmanderne tager på 
udflugt til Roskilde Domkirke 

Vi mødes i Onsdagsklubben 
den 5. december kl. 18.00 i 
sognegården Landsbygaden 
68. Vi skal ha´ en dejlig 
julefrokost med øl og snaps.  
Skulle man ikke bryde sig 
om øl og snaps, er det 
selvfølgelig også muligt at 
få et glas vin eller en vand, 
og efter maden er der som 
altid kaffe og te med kage. 
Hele herligheden koster 75 
kr., som betales på dagen. 
Onsdagsklubben er for 
enker, enkemænd og andre 
som bor alene, og som har 
lyst til at dele et måltid mad. 
Vi mødes hver første onsdag 
i måneden kl. 18.00. Vi 
plejer at være en stor flok, 
og stemningen er snaksom 
og meget hyggelig. Kunne 
du tænke dig at være med, 
skal du tilmelde dig hos 

Merry Lisbeth Rasmussen 
på 43 99 50 24 senest 
søndag den 2. december. 
Hold dig ikke tilbage. Du vil 
blive taget godt imod af de 
mange søde mennesker. 

Fredag d. 6. december kl. 
10.00-12.00 afholder vi årets 
sidste Café Sengeløse i 
sognegården.  
Denne formiddag vil stå i 
julens tegn, og vi skal synge 
en masse af dens smukke 
salmer og gode sange. Kirke-
kulturmedarbejder Maria 
Ditlev Rosenvinge vil som 
sædvanlig holde et kort 
oplæg, hvorefter der spørges 
ind til cafegængernes syn på 
og holdning til vores 
julesangskat og julen 
generelt. Vi skal naturligvis 
også spise en dejlig brunch 
sammen og lidt lækkert 
juleknas i dagens anledning. 
Tilmelding  foregår som 
sædvanlig til Maria på e-
mail: 
kirkekulturmedarbejder@
sengeloesekirke.dk eller på 
telefonnummer 21 37 07 33.  

Første Café Sengeløse i 2020 
er fredag d. 17. januar kl. 
10.00-12.00 i sognegården, 
og alle interesserede er 
velkomne. 
 
Vel mødt til en hyggelig og 
berigende formiddag i 
fællesskabets og julens tegn! 
 

Kirke-kulturmedarbejder 
Maria Ditlev Rosenvinge 

 

Årets sidste Café Sengeløse 

 
 
 
 
 
 
 
 

RØDE KORS BUTIK 
Taastrup Hovedgade 129-131 

Ring for afhentning af  
møbler og nips. 
Tlf. 2042 4637 

Den 28. november drager 
Sengeløse Kirkes minikon-
firmander på udflugt til 
Roskilde Domkirke som 
afslutning på efterårets 
undervisningsforløb.  
Efter skole bliver vi hentet 
af en bus, som skal fragte os 
til den storslåede domkirke, 
der er udpeget som 
UNESCO verdensarv.  
Ifølge historikerne byggede 
Harald Blåtand en kirke, 
hvor den nuværende 
domkirke står og blev 
begravet her omkring år 
988. Der har med andre ord 
været kirke på stedet i over 
1000 år.  

Udover Harald Blåtand 
ligger 40 andre konger og 
dronninger begravet i 
Roskilde Domkirke, så vi 
skal naturligvis se de store 
kongelige gravmonumenter 
og de smukt udsmykkede 
kapeller. Vi skal desuden se 
det imponerende barokorgel 
og de mange andre 
spændende skatte, som 
Roskilde Domkirke byder 
på.  
Udover kirke-kulturmed-
arbejder Maria Ditlev 
Rosenvinge deltager Lonny 
Petersen også i turen. Vi 
glæder os til en spændende 
og begivenhedsrig dag i 
minikonfirmandernes 
selskab.  
Hvis der er spørgsmål vedr. 
turen, så tøv endelig ikke 
med at rette henvendelse til 
Maria på tlf. 21 37 33 07 
eller på e-mail 
kirkekulturmedarbejder@se
ngeloesekirke.dk 
 
Kirke  kulturmedarbejder 
Maria Ditlev Rosenvinge 



Højskoleeftermiddag 
Onsdag den 11. december kl. 14.30 i sognegården. 

De ni læsninger 
Søndag den 15. december kl. 17.00 

Det er efterhånden blevet en 
tradition i Sengeløse Kirke at 
holde en smuk musikgudstje-
neste i adventstiden, som 
kaldes De ni læsninger.   
Læsningerne handler om 
menneskets skabelse og 
syndefald; om Guds profeter 
i Det Gamle Testamente, der 
profeterer, at Messias skal 
komme for at frelse 
mennesket. Fortællingen 
slutter med juleaftens 
evangelium, hvor vi fejrer, at 
Messias nu er kommet i 
skikkelse af et lille 
menneskebarn. Hele denne 
skønne julefortælling er 
krydret med musik og sang, 
som udføres af sopran Signe 

Spang Colding, mezzosopran 
Marie Højlund og vores egen 
dygtige organist Dmitri 
Egholm, som spiller på 
kirkens velklingende orgel. 
Musiker og sangere vil 
opføre bl.a. arier fra 
Juleoratoriet af Camille Saint
-Saëns. Vi skal selvfølgelig 
også synge nogen af de 
dejlige julesalmer. Så er der 
ikke andet at gøre end at 
komme og slå sig ned, folde 
ørerne ud, nyde det, lade 
rengøring og indkøb vente og 
give julefreden lov til at 
sænke sig i en travl tid.  
 
Alle er naturligvis velkomne! 
Kirkebilen kører. 

Grandækning 

I de dødes have ved Sengelø-
se Kirke skal det også mær-
kes og ses, at vi snart går ind 
i adventstiden. Graverne er 
derfor gået i gang med at 

pynte fællesarealer og de 
mere end 100 gravsteder på 
kirkegården. Der bliver lavet 
hjerter og forskellige former 
for kreative dekorationer. 
 
Det tager naturligvis tid at 
komme igennem det hele, da 
det er gravernes ønske, at det 
skal se pænt og nydeligt ud 
 
Hele kirkegården forventes at 
være færdig 1. søndag i 
advent.  
Det glæder vi os til! 

Under titlen Jomfruen og 
skøgen tager sognepræst 
Merry Lisbeth Rasmussen 
denne eftermiddag os med en 
tur til Israel med billeder fra 
hendes rejse i november 
2018 fra steder, der omhand-
ler de to vigtige kvinder i 
Jesu liv. Der er den hellige 
jomfru Maria, Jesu moder 
den renfærdige kvinde, hvis 
hus man har udgravet, og 
oven på dette har man bygget 

Bebudelseskirken. Se bille-
det.  
Og der er Maria Magdalene 
fra byen Magdala i det nord-
lige Israel, som var en af Jesu 
trofaste disciple, og som i 
eftertiden har lidt den skæbne 
at blive sammenblandet med 
en såkaldt unavngiven syn-
derinde, ´som har elsket me-
get´, som Jesus siger. Således 
er fortællingen om den ren-
færdige Jomfru og hendes 
modstykke den syndige skø-
ge blevet fortalt i eftertiden. 
Men hvem var egentlig de to 
kvinder, som deler navn? 
Undervejs vil vi også komme 
ind på Mariaevangeliet, som 
man mener er skrevet af Ma-
ria Magdalene, men som ikke 
er kommet med i den kanoni-
serede Bibel. Der blev fundet 
brudstykker af evangeliet i 
1896, og det blev udgivet 
første gang i 1955. Det er 
oprindeligt skrevet på kop-
tisk, men er nu oversat til 
dansk  
Koret deltager og bidrager til 
den gode julestemning med 
juleknas og fællessang af de 
gode julesalmer. 
 
Kirkebilen kører. 



Kom i julestemning med 
Koret Facett, som under 
ledelse af dirigenten 
Morten M. Møllemand vil 
synge et blandet julereperto-
ire samt et par 
fællessalmer sammen med 
publikum.  
Til koncerten skal vi høre 
smuk og dejlig musik af 
bl.a. Bach, Vivaldi, 
Telemann og Rheinberger, 
samt engelske carols og 

danske julesalmer. Koret 
Facett akkompagneres af 
pianisten Frederik 
Malmquist, og desuden 
medvirker sopranen 
Magdalena Kozyra som 
solist.  
Efter koncerten inviteres alle 
til et juletraktement med 
glögg og æbleskiver i 
sognegården. Der er gratis 
adgang til  koncerten. 
 

Julegudstjeneste for 

de mindste 

 Onsdag den 5. 

december kl. 10.00 i 

Sengeløse Kirke. Gudstjenesten er for 

alle børnene i vuggestuen, børnehaverne, 

hjemmeplejen samt hjemmegående forældre 

med små børn. Vi skal synge ”Et barn er født i 

Betlehem”, og vi skal hilse på kirkenissen 

Hulda. Mon ikke hun kommer igen i år? Kom og 

lyt og se og syng Halleluja alt hvad du kan, så 

hele Sengeløse kan høre det. Efter 

gudstjenesten går vi som sædvanlig over i 

sognegården og drikker saftevand og spiser 

julekager. 

Det er en stor glæde at 
kunne meddele, at Sengeløse 
Kirkes ungdomscafé frem til 
jul har fået tilknyttet endnu 
en voksen, der skal være 
med til at give de unge 
mennesker i Sengeløse en 
rigtig god start på 
weekenden. Vi vil hermed 
gerne byde Marius Enghoff 
Jensen varmt velkommen! 
Unge mennesker har brug 
for føde til både legeme og 
sjæl, og det giver vi dem i 
Sengeløse Kirkes ungdoms-
café i form af pizza og 
kortfilm med efterfølgende 
samtale om et emne, der 
relaterer sig til det at være 
ung i dagens Danmark. Det 
er en stor fornøjelse at være 
sammen med de unge i 
Sengeløse! Alle fra 8. klasse 
– 18 år er velkomne uanset 
køn, etnicitet og tro. Vi 
møder hinanden med 
gensidig respekt og tillid.  
 
Ungdomscaféen afholdes 
hver anden fredag i de lige 
uger i Sengeløse sognegård. 

Næste ungdomscafé afhol-
des d. 29. november kl. 
16.00-20.00.  
Marius og jeg glæder os til 
endnu en hyggelig eftermid-
dag/aften i de unges selskab.  
 
D. 13. december holder vi 
juleafslutning med julehygge 
og -klip i ungdomscaféen, så 
lav allerede nu en 
påmindelse på din 
smartphone. Vi ses! 
 

Kirke-kulturmedarbejder 
Maria Ditlev Rosenvinge 

 

Julekoncert med Koret Facett 
søndag den 8. december kl. 

Ny Voksen i Sengeløse Kirkes  

Onsdag den 27. november kl. 
14.30 med historiker Else 
Trier som i 1993 skrev bo-
gen Høje-Taastrup Kommu-
ne i fortid og nutid. Else Tri-
er vil denne eftermiddag 
fortælle om den gamle herre-
gård Bytteborg, der fra mid-
delalderen lå, hvor Cathrine-
berg Gods ligger i dag. Her 
vil hun bl.a. berette om den 
dramatiske oplevelse, en af 
ejernes kone var ude for på 
vej til godset.  

Hun vil desuden fortælle om, 
hvorfor godset i 1600-tallet 
skiftede navn til Cathrine-
berg og samtidig blev meget 
større. Og hun vil fortælle 
om de mange ejere, der 
gennem tiden har ejet godset 
og om, hvad godset i dag 
bliver brugt til.  
Vel mødt til en spændende 
højskoleeftermiddag om 
Cathrineberg Gods i 
Sengeløse Sogn. 
Kirkebilen kører. 

Højskoleeftermiddag 
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