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Igen i år et flot loppemarked

Læs i avisen om

Kommunens budget
Damefrokosten

Trafikken ved skolen

Champions i U9a
Fodbold
Weekenden startede med fest i teltet fredag aften med hjemmesmurte håndmadder, eller
hvad man nu havde medbragt. Der var hyggemusik og underholdning af Karsten Poli og
Bjarne Opera,
Lørdag strålende vejr. Og markedets største overraskelse var 20 mands showband underholdt på scenen, Om aftenen jam/musik session til langt ud på natten.
Søndag fortsatte markedet med godt vejr, damefrokost og auktion
Det er et kæmpe arbejde, alle på loppemarkedet udfører, og flot som det hele klappede.
Stor tak til alle aktive.

Ny medarbejder i kirken

Og meget mere

Kroketstævne
på idrætsanlægget

Kirkekoncert
med Jesper Rene

Stavgang i
Hedeland
Næste nummer
udkommer
19. – 21.oktober

Deadline:
10. oktober 2017

Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand:

Birthe Olesen,

2840 1130

Hovedkasserer:

Jørn Brendstrup,

4371 3033

Amatørscene:

Marianne Neumann,

2990 3693

Fodbold:

Hans Juul-Olsen, Hultoften 8 ,

2443 5020

Idræt

Formand Helle Breinholt

3141 6379

Senioridræt

Hilde Hjort Nielsen
Birgit Sonne

4030 5952
2427 7919

Volleyball:

Martin Nedergaard.Møller

4093 5377

Festudvalg:

John Jørgensen,

5122 1217

Cafeteria:

Uffe Wolstrup,

4052 7091

Næstformand:

:

Sengeløse pensionistforening

Afholder bankospil den 12-9-17 kl. 19 00 i Fritidshuset.
Spangåvej 11.
Kortspil starter mandag 02.10 kl. 14.00.
Lonnie Johansen

Bridge i Sengeløse

Søndag d. 17. september starter bridgesæsonen i Sengeløse
Fritidshus. Vi mangler ”spillere” - har du lyst _ så kontakt
Felix Larsen 43 99 47 71

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736

SGIF Klublokale
Spangåvej 10,

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif

SØLVBRYLLUP
I anledning af at Judy og Hugo Hammel fejrer sølvbryllup
tirsdag den 19. September 2017, vil der være morgenkaffe
kl. 7.00 på Landsbygaden 31 i Sengeløse, og derefter åbent
hus resten af dagen.

Klinik for fodterapi
Åbent mandage og fredage

Trine Pehrson

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

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 10. oktober 2017
Avisen udkommer 19. - 21. oktober 2017
Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk

S.G.i.F. Loppemarked

Hel oksefilet
Til halv pris

Fra vores bake-off
afdeling tilbyder vi:

Wienerkringle
Kun kr. 20,00

Spier Vintage Collection
Før kr. 99,- ,

NU kr. 39,- pr. flaske

130 år
i
Sengeløse
Følg os på facebook

Fødselsdagsbuket

40 kr.

Billede af
Sengeløse
Brugs fra
starten af
1900 tallet.

Afslutning på sommersæsonen i
stavgang foregik i Hedeland 29/8

Høstgudstjeneste i kirken

Her er det ene hold af vore stavgængere, som faktisk siger
”kom og vær med”.
Efter en dejlig gåtur rundt i Hedeland sluttede vi af med
frokost på Restaurant Ingolf. Det var rigtig hyggeligt, og
vejret var bare så smukt, så vi nød det allesammen. Åse,
Vibeke, Else og Gunna er vores instruktører, som vi er meget
glade for. De gør en stor indsats for, at vi får set nogle nye
steder og at vi i det hele taget har det rigtig rart og samtidig får
rørt os. Vi er ca. 35 mænd og kvinder, og vi går ca. 5 km nogen af os og andre noget mindre.
Vintersæsonen starter allerede næste tirsdag, hvor vi mødes
ved Sengeløse-Hallen kl. 9.30. Vi holder faktisk kun fri, hvis
der er en helligdag, ellers møder vi trofast op i sol, regn og
blæst. Kom og vær med, hvis du har lyst - det er altid rart at
få en sludder og lidt frisk luft.
Mange stavgangshilsener
Laila Holm

Kommunen søger om tilladelse til
udvidelse af Sengeløse
Sengeløse ligger i et grønt område i den såkaldte Fingerplan,
hvor der ikke må bygges, som reglerne er nu. Kommunen har
modtaget flere henvendelse om ønske om by udvidelse. Nuværende regering har også luftet tanken om, at der muligvis
kunne ændres på dette og gives tilladelse til en mindre udvidelse. Byrådet har derfor besluttet at ansøge om muligheden
for, at der kan foretages en naturlig afgrænsning af blandt andet Sengeløse. Det kunne være området på begge sider af
Bondehøjvej syd for Sengeløse.
John Bilenberg

Søndag, d. 3. september var
der, vanen tro, høstgudstjeneste i Sengeløse kirke, og
det var en dejlig oplevelse.
Hele vejen op til alteret lå
årets høstgaver: tomater,
blomster, rabarber, honning,
syltetøj - det var et festligt
syn.
Kirken var stuvende fuld,
for alle de kommende konfirmander og deres forældre
var også mødt op - jo, alle
aldre var repræsenteret.
Og vejret var strålende - sol
og lette skyer!
Præsten holdt en dejlig prædiken, og så blev den nye
lysglobus indviet af konfirmandholdet - og det tog lidt
tid, før alle stearinlysene var
på fuldt blus.
Kirken er jo altid åben om
dagen, og så er det meningen, at alle og enhver kan gå

ind, tænde et lys - og sidde
lige så stille og meditere.
Bagefter var der så spisning
i præstegårdshaven - til jazzmusik! Et festligt leben!
Børnene myldrede rundt, og
vi voksne trængtes hurtigt
om mad og fadølsanlæg, og
snak og latter blandede sig
med jazztonerne, mens solen
bagte ned over os!
Og så var vi nået til auktionen, for alle de medbragte
"høstvarer" blev solgt for
højeste bud! Hele overskuddet blev delt mellem Værestedet Paraplyen og FDFspejderne, der gør et stort
stykke arbejde blandt de
unge!
Det var en rigtig festlig dag,
så jeg kan trygt anbefale jer
at tage med til næste år!
Lis Aagaard

Lonny stod for al maden, og det smagte rigtig dejligt.

Lise-Lotte Haller

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

Have– og parkingeniør

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

Tlf. 2421 1984

Budgettet er løs!
Og hvad betyder det for os her ude på bøhlandet?
Tja, det lyder ikke alarmerende, men det er faktisk på denne tid af året, at vores serviceniveau for det næste år bliver
fastlagt, og det er bestemt
noget, man som borger skal
være opmærksom på, for
mens borgerne går og nyder
sensommeren, hvis ellers vejret er til det, så er det højsæson for politikerne i byrådet:
Økonomien for de næste år
skal afklares.
Høje-Taastrup
kommunes
budget på ca. 3,5 milliarder
kr. skal falde på plads. Alt er i
princippet i spil - og dog. Meget er jo lovbestemt og dermed øremærket, men der er et
råderum altså noget økonomi,
som skal placeres både til
anlæg og til den daglige drift.
Driften giver altid udfordringer. Der er kun de samme
penge at gøre godt med, og
der er aldrig nok af dem. Hver
sommer bliver kommunens
administration sat til at finde
besparelser eller effektiviseringer, hvis det er sådan man
hellere vil kalde det.

Resultat er et sparekatalog
Heri kan vi vælge mellem
posterne, indtil økonomien er
i balance. Er der nye ønsker,
som kræver økonomi, man vil
ha’ med, ja så skal der vælges
andre poster fra. Der er som
tidligere nævnt kun de samme
penge at gøre godt med. Kort
og godt, der skal effektiviseres eller måske spares på nogle af de ting eller funktioner,
som får vores hverdag til at
hænge sammen og giver os
livskvalitet.
Sparekataloget har ofte de
samme områder med. Skole,
børn og unge- området, ældrepleje etc. altså områder, hvor
normeringerne har stor økonomisk betydning, fylder altid
en del.
Rengøringsniveau, vedligehold af stier og veje, vinter
bekæmpelse og busdrift er
også hyppige gengangere i
kataloget. Busdriften blev i år
undtaget for besparelserne,
men den vender tilbage igen,
vær vis på det.
Det er for omfattende og måske kedelig læsning at remse
alle områder op, men tirsdag

Sengeløse Hallens

CAFETERIA
- altid klar med

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

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

den 5. september, altså i skrivende stund, blev kommunens
budget for 2018 første behandlet. De kommende uger
kommer til at stå i budgettets
tegn, inden budgettet skal
endelig vedtages den 12. oktober.
Høring om budgettet
Budgettet, med alle spareforslagene, er sendt i høring og
kan findes på nedenstående
link.
Ja, jeg ved godt at Sengeløse
Nyt er et skreven medie, hvor
man ikke lige kan klikke på
linket, men det er altså her I
kan finde oplysningerne. Find
evt. linket i bladet på byens
hjemmeside,
www.sengeloese.dk, hvis du
ikke vil indtaste det. I kan
også sende mig en mail på
HugoHa@htk.dk, så sender
jeg linket elektronisk.
https://www.htk.dk/Politik/
Byraad_og_udvalg/
Dagsordener-og-referaterbyraad-og-politiskeudvalg/18/18-2410.aspx?
agendaid=18-2410-2432

Jeg vil opfordre alle jer, som
har interesse for emnet, til at
åbne linket og se, om der er
noget, som vedrører jeres
nærområde. Hvis I har indsigelser eller forslag, så indsend
høringssvar så hurtigt som
muligt.
Vi politikere læser høringssvarene, især i et valgår, vær
sikker på det!
Jeres meninger er vigtige for
at træffe de rigtige beslutninger - dermed ikke sagt, at vi
kan stille alle tilfreds. Men det
er jo ikke så svært:
Politik drejer sig i bund og
grund om det daglige arbejde med at gøre hverdagen så
god som mulig for borgerne.
I er velkomne til at kontakte
mig, så skal jeg prøve at svare
efter bedste evne.
Venlig hilsen,
dit lokale byrådsmedlem
Hugo hammel
Email:
HugoHa@htk.dk
Mobil: 2174 4971

Trafikken omkring skolen
Skolepatruljen
Det er 6. og 7. klasse der udgør skolepatruljen, som hjælper skoleelever sikkert igennem morgentrafikken
omkring Sengeløse Skole. Det var derfor også 6.B, der i skoleåret 2016-2017 var ekstra opmærksomme på trafik- forholdene i morgentimerne. Som resultat af denne opmærksomhed ønsker eleverne at
dele nogle af deres oplevelser og at komme med nogle henstillinger til de voksne i trafikken:

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

SGIF pigefodbold i nyt spændende
samarbejde

Zoologisk Have tur

Sengeløse har i dag indgået et talentsamarbejde med Ballerup/Skovlunde Fodbold

Sengeløse plejecenter har i
samarbejde med Sengeløse
vennerne været en tur i
Zoologisk have
Vi havde en rigtig dejlig
dag - trods regnvejr.
Vi var 47 beboere og personale/hjælpere afsted. Og en
del af dem havde ikke været
i Zoologisk have, i mange
år.

Sengeløses piger vil fremover indgå i BSF's talentudvikling, som blandt andet
byder på teknikskole en
gang om ugen i Ballerup. Vi
i Sengeløse er utroligt glade
for, at BSF vil have os med
på vognen og være med til
at gøre vores piger endnu
dygtigere.
Sengeløses piger er ret dygtige og spiller i den bedste
række med både vores 2008,

2009 og 2010 årgange, hvor
store pige-klubber som
Brøndby og BSF får kamp
til stregen.
Vi har på nuværende tidspunkt 41 piger fordelt på 5
hold i årgang 2008-2011, så
vi er en lille klub og kan
derfor have godt af input fra
en stor klub, hvad BSF må
siges at være inden for pigeog kvindefodbold.
Jacob Harr

en fantastisk tur med dejlige
oplevelser. Og tak for alt
den hjælp, vi har fået af de
frivillige som hjælp til at
følges med beboerne og
give dem en god dag.
Selvom der kom en del
vand for oven, havde alle
det gode humør med.
Så derfor er vi meget taknemlige for, at Sengeløse
vennerne vil gøre det muligt
for beboerne at komme på

Dette har kun været muligt,
da Sengeløse vennerne har
søgt om tilskud til turen.
Aktivitetsmedarbejdere
Jeanett og Inis

Efterår
Det er stadig sæson for udvendigt arbejde. Vejrlig kan have forstyrret den oprindelige tidsplan, og opgaver skal afsluttes inden vinteren. Derfor startes nyt arbejde kun sjældent op på denne årstid.
Vejret sommer og efterår er uforudsigeligt i Danmark, og vi må indstille os på mere ekstremt vejr, som i resten af Verden. Men generelt er der bedre tørring i efterårsmånederne og træværket indeholder mindre fugt om efteråret end om foråret. Det er afgørende for
holdbarheden og resultatet. Derfor er efteråret den rigtige tid at male
vinduer og træværk. Det er også tiden for at bestille tid til indendørs
malerarbejde.

Malerfirmaet
Hallgren Aps

Strongvej 3
2630 Taastrup

CVR 36726903

www.hallgren.it

Telefon
22 46 63 36
E-mail:
lars@hallgren.it

Mandagsaftener i Sengeløse,
sæson 2017-18
Programmet er ved at være
på plads med nye gode foredrag.
Efter ihærdigt arbejde og lidt
hektik er alle aftaler med
foredragsholdere ved at være
i hus. Det tegner til at blive
et program, der i god overensstemmelse med Mandagsafteners traditioner, bliver et
godt miks af emner inden for
litteratur, rejsebeskrivelser,
historie og samfund, malerkunst, arkitektur og musik
mv. Foredragene kan være
både bredt favnende eller
være om personer, der har
haft særlig betydning inden
for et område. Det kan også
være personlige foredrag, der
tager udgangspunkt i egne
oplevelser.
Hvorfor foredrag
I stedet for hver aften at sidde derhjemme og læse og se
TV, så byder en foredragsaften på noget andet. Samværet
med andre omkring et givet
emne giver grundlag for hyggelig samtale i den uundvær-

lige kaffepause og den afsluttende spørgerunde med
foredragsholderen. I gennemsnit kommer der mellem
20 og 30 tilhørere til foredragene, som i bedste højskoleform altid begynder og slutter med en sang. Sangen giver varme i kroppen og ilt til
hjernen, og vores fælles
sangskat bliver holdt i live.
Foredragsholderne?
Som regel beror valget på
medlemmernes forslag. Foreningen har også fra tidligere
sæsoner kontakt til en række
foredragsholdere, som er
blevet skattede gengangere. I
år skal vi fx have genhør
med Niels Ole Frederiksen,
som medbringer et øjenvidne
fra KZ Theresienstadt.
Også Lillian Hjorth Westh
skal vi møde igen. Hun vil
fortælle om forfatteren Tove
Ditlevsen, som blev født i
1917.
Vi skal også have besøg af
forfatteren Per Dalgård, som

har et indgående kendskab til
Ruslands historie både før og
efter Glasnost.
Endelig skal nævnes Liselotte Wiemer, som vil fortælle
om ’at rejse med litteraturen’, hvad mon det er?
Endvidere skal nævnes, at
også nogle lokale foredragsholdere har meldt sig, men
herom kan læses i programmet senere hen.
Bare lidt foromtale. Man kan

løbende følge med i månedernes foredrag i Sengeløse
Nyt, som i de kommende
numre vil bringe omtaler af
alle foredragene. Programmet kan også fra oktober
læses
på
nettet,
www.sengeloese.dk, ligesom
det vil blive lagt frem i Brugsen, biblioteket og blive udleveret på de første foredragsaftener.
Gert Lauridsen

Svenske 6 og 8 mm træpiller
i 16 kg sække stablet på paller
eller i løs vægt .
Svensk fyringsklar
ege- og bøgebrænde.
Firkantede lyse briketter fra Sverige

Anders Gøricke A/S
Herringløse
Mobil 2121 2197

Krocket i
teltet
Mixstævne i Sengeløse med
140 deltagere
Så lykkedes det igen og med
stor succes. Dagen efter loppemarkedet afholder Sengeløse Krocket deres traditionelle mixstævne med deltagere fra hele Sjælland. Allerede kl. 7 morgen tropper
alle Sengeløses medlemmer
op og gør klar til det store
rykind, først til morgenkaffe,
senere til frokost og som
afslutning kaffe og kage. Vi
ved, hvad vi skal gøre, det er
indarbejdet fra tidligere.
Oprydning og klargøring
Først skal teltet ryddes op
efter damefrokosten, og bordene dækkes til morgenkaffe.
Alle må hjælpe til, det er
teamwork i renkultur. Mens
nogen brygger kaffe og henter morgenbrød mv., fejer
gulv og sætter bordene på
plads, så er en flok i gang
med at sætte baner op, 35
baner, der alle skal markeres
med snor og nummerskilte.
Holdfordeling og afvikling
Kampene spilles med blandede hold, ikke rene klubhold, så man kender måske
hverken sin medspiller eller
sine modspillere. Det gør det
sjovt og afslappet, og kampene afvikles i en god atmosfære, men der gives ikke ved
døren, for alle vil jo helst
vinde.

Præmieuddeling
Efter en kort frokost, tre halve skyllet ned med hvad du
vil ha’, spilles de sidste afgørende kampe på banerne,
hvorefter man samles til kaffe og kage. Herunder berettes
og sludres der om kampene,
og der arbejdes på at gøre
resultaterne op. Dagens overraskelse var fællessangen,
hvor et af klubbens medlem-

mer gjorde lykke ved at gribe
mikrofonen og synge for på
smukkeste vis. Det løftede
stemningen og fik samlet
interessen for det næste
punkt,
præmieuddelingen.
Blomster til nr. to og rødvin
til vinderholdene.
Som noget nyt blev også
landsdelsvinderne fra de
forskellige klubber i ‘DGI
Sjælland midt/vest’ hyldet.

De sidste pligter
Nu var alle trætte og gæsterne tog afsked med Sengeløse. Tilbage stod den sidste
times tid med oprydning på
banerne og i teltet, så først
herefter kunne de 25 noget
brugte Sengeløsere liste
hjemad, alle med fornemmelsen af, at de havde ydet deres
til et vellykket arrangement.
Gert Lauridsen

Champions !

Du kan nå det endnu
Velkommen
til badminton
i S.B.T.K.

U9A vandt Herlev B.1973 cup.

Badmintonsæsonen 2017/18 er startet,
men der er stadig ledige timer.
Har du lyst til at spille, så ring til Ole 40 19 52 87 eller
send en mail til sbtk@mail.dk med telefonnummer, og
vi vil kontakte dig. Kontingentet er 500 kr.
Tidligere medlemmer
Vil du beholde din gamle tid, så indbetal dit kontingent
på konto 5471 1510691 senest d. 27. september 2017 Du kan også betale med mobil-pay 40 19 52 87
Reservespillere:
Benytter man en reservespiller i stedet for sin faste medspiller, skal denne reservespiller være medlem af
S.B.T.K.

BRENDSTRUP REVISION ApS
HÅNDVÆRKERBAKKEN 17
SENGELØSE
2630 TAASTRUP

JØRN BRENDSTRUP
Reg. revisor

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

TELEFAX 43 71 30 66

Imponerende holdindsats og flot spil gjorde, at vi kun lukkede et mål ind i 5 kampe.
Finalen mod Brøndby var yderst spændende, hvor kampen
kunne være gået begge veje, men vi var skarpest, og det var
fedt at se en smuk holdindsats, hvor Emma og Elif fik lukket
fuldstændig af bagtil. Resultatet blev en kneben 1-0 sejr
(Nicoline A). Dagens fidus gik til Anna for en flot indsats og
mål. Tak til B.1973 for et godt stævne og til vores modstandere for nogle gode kampe.
Sengeløse pigerne spiller i den bedste række i både U8-U9
og U10.
Jacob Harris

Minikonfirmand i Sengeløse Kirke
– vil du være med?

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke
14. søndag efter trinitatis
17. september kl. 10.00
Lukasevangeliet 17, 11-19.00
Merry Lisbeth Rasmussen
15. søndag efter trinitatis
24. september kl. 10.00
Fyld Danmarks kirker
Matthæusevangeliet 6, 24-34
Merry Lisbeth Rasmussen
16. søndag efter trinitatis
1. oktober kl. 11.00
Spaghettigudstjeneste
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebilen kører
17. søndag efter trinitatis
8. oktober kl. 10.00
Lukasevangeliet 14,1-11
Merry Lisbeth Rasmussen
18. søndag efter trinitatis
15. oktober kl. 10.00
Matthæusevangeliet 22, 34-46
Merry Lisbeth Rasmussen
19. søndag efter trinitatis
22. oktober kl. 17.00
Aftengudstjeneste
Markusevangeliet 2,1-12
Merry Lisbeth Rasmussen
20.søndag efter trinitatis
29. oktober kl. 10.00
Matthæusevangeliet 22,1-14
Merry Lisbeth Rasmussen
Gudstjenester på Sengeløse
Plejehjem
Onsdag den 20. september kl.
13.15

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

Torsdag den 28 september
inviterer vi 3. klasserne til
opstart af minikonfirmandundervisning i Sognegården ved
Sengeløse Kirke. Vi vil sammen lære sognekirken at kende, og vi vil stifte bekendtskab med kristendommen
igennem sang, historiefortælling, rollelege og kreative
projekter. Vi skal bl.a. høre
spændende fortællinger om
Luther, og vi skal male Gud
og Jesus.
Minikonfirmandundervisning
en foregår hver torsdag fra
kl. 14.15 til kl. 15.45 og
varetages af Liva Kaels,
vores
nye
kirkeog
kulturmedarbejder, som vil
hente børnene på Sengeløse
Skole kl. 14.00. Under
undervisningen tilbydes børnene boller, frugt og
saftevand. Undervisningen

rundes
af
med
en
adventsgudstjeneste søndag
den 3. december med
efterfølgende adventsfest i
Sognegården.
Tilmelding foregår skriftligt
til kirke- og kulturmedarbejderen
på
e-mail:
livasengeloese@gmail.com

Klaverkoncert den 15. oktober kl.
15 i Sengeløse Kirke
ved Jesper René Rasmussen
Jesper René vil opføre et af J.
S. Bachs helt store værker for
klaver, Goldbergvariationerne’, som Jesper har spillet
utallige gange siden 2000,
som markerede 250-året for
Bachs død.
Goldbergvariationerne er indspillet af mange pianister gennem tiderne, men blev for
alvor kendt i den excentriske
canadier Glenn Goulds versioner, først fra 1955 og ikke
mindst den legendariske indspilning fra 1982, som på godt
og ondt kom til at sætte standarden for alle andres forsøg
med dette gigantiske klaverværk.
Det består af en aria og 30
variationer, som på forskelligste vis bygger på ariaens baslinie.
Til sidst gentages ariaen og
minder på den måde om, hvad
alle variationerne udsprang af.
Mange af satserne er særdeles
vanskelige at spille på et moderne klaver, fordi de oprindeligt af Bach er tænkt for et
cembalo med to manualer, det
vil sige to rækker tangenter.
Så mød op og oplev Jesper
René flette fingre med sig selv
i bestræbelserne på at give en
fantastisk
oplevelse
af
‘Goldbergvariationerne’.
Jesper René, har højst usædvanligt blandt danske pianister

turneret med J. S. Bachs enorme ‘Das wohltemperierte Clavier’, 48 præludier og fugaer i
alle tonearter - det værk, der
bliver kaldt musiklitteraturens
gamle testamente.
Allerede som 15-årig debute-

eller
ved
at
kontakte
sognepræst Merry Lisbeth
Rasmussen
på
telefonnummer 43 99 50 24.
Liva glæder sig til hyggeligt
og kreativt samvær med
børnene.

Liva Kaels

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
Gravstedsvedligeholdese og
–administration
Roskilde Kirkegård
Træffes tlf. nr. 46 35 08 90
Mandag—fredag 10.-14.
Sekretær for sognepræsten
Sus la Cour
Alle henvendelser sker via
sognepræsten.

rede Jesper René som solist
med Odense Symfoniorkester,
og 5 år senere vandt han
Steinwaykonkurrencen
på
Louisiana og har siden givet
talrige koncerter med nogle af
klaverlitteraturens største værker, herunder særligt Chopins.
Koncerten finder sted søndag
den 15. oktober kl. 15.00 i
Sengeløse kirke. Der er gratis
adgang.
Efter koncerten inviteres alle
til et traktement i Sognegården, hvor der bydes på et glas
mousserende vin og forskellige slags lækkerier at spise til.
Vel mødt!

Formand for menighedsrådet
Lars Enghoff Jensen
Træffes på tlf. 21 65 00 26
Eller på E-mail:
lenghoff@gmail.com
Brug af lokalerne aftales med
Merry Lisbeth Rasmussen på
tlf. 43 99 50 24
Hjemmeside
www.sengeloesekirke.dk

Vil du med i kirke søndag den
24. september
2017 kl. 10.00?

Sogneeftermiddag
Når sommeren er forbi, går
sogneeftermiddagene i gang.
Sæsonens første sogneeftermiddag er onsdag den 27.
september, og den begynder
med en kort gudstjeneste kl.
14.00 med reformatoriske
indslag ved sognepræst Merry
Lisbeth
Rasmussen.
Blandt andet skal vi synge
Luthersange, høre Luthercitater og uddrag af Luthers
prædikener. Herefter fortsætter eftermiddagen med et
foredrag om Martin Luther
ved Martin Schwartz Lausten, Dr. theol. prof. emeritus. Hvad var det egentligt,
Martin Luther ville? Hvorfor
blev modsætningen mellem
ham og den katolske kirke
så uoverstigelig, at han udstødtes som kætter og blev
fredløs? I foredraget berettes
om Luthers liv som munk,
om de bibelstudier, som gav
ham et nyt syn på kristendommen. Også hans personlige forhold i Wittenberg og
de følger, som hans opgør
med pavekirken fik for kirken og det verdslige samfund, omtales. Det samme

gælder Luthers "skyggesider". Der foretages også et
strejf til den lutherske reformation i Danmark, og der
spørges om, hvorledes vi i
dag har forvaltet den lutherske arv.
Foredragsholderen har været
professor i kirkehistorie ved
Københavns universitet og
har skrevet en række bøger
om reformationen, bl.a.
Martin Luther. Munk. Oprører. Reformator, 4. oplag,
Kbh. 2013, og Reformationen i Danmark, 4. udg.,
Kbh. 2016., som også er
oversat til tysk og italiensk.
Der er gratis adgang, og
kirkebilen kører.
Vel mødt!
Merry Lisbeth Rasmussen

Ny kirke- og kulturmedarbejder i
Sengeløse Kirke
Liva Kaels er ansat som kirke- og kulturmedarbejder i
Sengeløse Kirke fra 1. september. Liva er uddannet
antropolog fra Københavns
Universitet med en kristendomsfaglighed, som hun har
tilegnet sig såvel nationalt
som internationalt.
Dels har hun specialiseret sig
i en progressiv kirke i Madrid, som hun var en aktiv
del af i fem måneder i 2014.
Og dels har hun undersøgt
forholdet mellem det religiøse og det sekulære i Hellig
Kors Kirke på Nørrebro.
Liva har tidligere rejst en del
i Latinamerika. Hun har studeret spansk i Argentina og
såvel undervist skolebørn
som undersøgt konsekvenser
af minedrift for mayaindianere i Guatemala. Liva er
gift, har to børn (Silas på 6 år
og Dagmar på snart 2 år) og
er bosat i Vanløse i København. Liva glæder sig til at
komme i gang og lære sognet
og menigheden at kende.

Så er der igen mulighed for at
være med til at få folk i kirke til
en gudstjeneste en helt almindelig søndag. For 9. gang holdes
der en Fyld Danmarks Kirker dag
– det sker den sidste søndag i
september – i 2017 den 24. september. Over 240 sogne har på
landsplan allerede deltaget i dette
fællesskab, og nu deltager Sengeløse Kirke for første gang. Formålet er at skabe interesse for
søndagens gudstjeneste som en
central del af sognets kirkelige
liv. Og ideen er, at du, som er
vant til at komme til gudstjeneste, denne dag inviterer familie,
venner, kollegaer til at tage med
til gudstjeneste i din sognekirke.
Der er mange mennesker, der
gerne vil komme i kirke, men har
lidt svært ved at finde derhen
selv, hvis det ikke lige har været
normalt for dem at komme i
kirke. Det er straks noget andet,
når man inviteres, så er der nogle
at følges med, og det skaber tryghed. Vi er ikke så gode til i Folkekirken at gå ud i alverden for
at fortælle om den tro, vi bygger
vor egen tilværelse på. Men at
invitere til en gudstjeneste skulle

være en overkommelig opgave.
Tænk hvis din indsats bidrager
til, at andre får øjnene op for de
værdier, kirken står for, næstekærlighed, barmhjertighed, glæde, tilgivelse, fred og fællesskab.
Prøv det, og tænk på det fællesskab man føler ved at vide, at der
også rundt om i landets mange
andre kirker sidder mennesker,
som har besluttet denne dag at
høre den stedlige sognepræst
udlægge dagens tekst, og som
nyder at synge nogle af vores
dejlige salmer sammen med andre.
Tag din nabo, din kollega, dit
familiemedlem under armen og
følges med dem i kirke den sidste
dag i september, så mange kan
opleve at høre evangeliet om
Guds nåde og være en del af det
kristne fællesskab i en af vore
dejlige kirker rundt om i landet.
Vi ses i kirken.
Merry Lisbeth Rasmussen

Spaghettigudstjeneste
i Sengeløse Kirke
Kirke og kristendom i børnehøjde
Søndag d. 1. oktober kl.
11.00 inviteres alle til en familiegudstjeneste i øjenhøjde.
Efter gudstjenesten går vi
over i sognegården og spiser
spaghetti.
Til en spaghettigudstjeneste
bliver der fortalt, så alle kan
forstå det. Vi synger også med børnene, beder Fadervor, og bliver velsignet.
Mange børnefamilier med en
travl hverdag synes, at gudstjeneste og fællesspisning
er en god kombination. Maden koster 50 kr. for voksne
og 25 kr. for børn. Tilmelding
til spisning sker til kirkekulturmedarbejder Liva Kaels

livasengeloese@gmail.com
eller til sognepræst Merry
Lisbeth Rasmussen på
LRAS@KM.DK. Både familier og dem uden børn er velkomne.
Vi glæder os til at se jer.
Merry Lisbeth Rasmussen

Café Sengeløse – ny brunch-café i Sengeløse Sognegård
Fredag den 29. september kl. 10 starter Café
Sengeløse i Sengeløse Sognegård. Næste gang
er fredag den 13. oktober samme tidspunkt.
Café Sengeløse er en hyggelig brunch-café,
hvor alle er velkomne. Vi starter med at spise
brunch sammen, hvorefter vi vil synge sange fra
Højskolesangbogen, mens vores organist, Dimitri, spiller klaver.
Der vil endvidere blive skabt rum for, at interesserede kan nørkle med håndarbejde og/eller

håndværk – måske kan vi inspirere hinanden
gensidigt?
Caféen er åben for alle – og det er ikke et krav,
at man skal være kreativ. Vi glæder os til
hyggeligt samvær. Tilmeldingen kan foregå til
Merry Lisbeth Rasmussen på tlf. 43 99 50 24,
men helst til Sengeløse Kirkes nye kirke-og
kulturmedarbejder, Liva Kaels, på e-mail:
livasengeloese@gmail.com.
Merry Lisbeth Rasmussen og Liva Kaels

Sorggruppe i Sengeløse Kirke
Når vi mister en ægtefælle, en
forælder, et barn, en søskende
eller en anden, vi elsker og
holder af, sker det ofte, at den
døde træder kraftigt frem i
vores bevidsthed. Samtidig
rettes opmærksomheden mod
den sørgende selv, som den
der har mistet, og som den der
er tilbage og må kæmpe med
sin sorg, med alle de tumultariske reaktioner i tanker og i
følelser som f.eks. smerte,
forladthed, fortvivlelse, glædesløshed, vrede, selvbebrejdelser, livslede, aggression,
ensomhed, isolation, appetitforstyrrelse, træthed og søvnløshed etc. Mennesker i sorg
reagerer meget forskelligt, og
det skal der selvfølgelig være
plads til. Der er ingen forkerte
tanker eller følelser. Sorgens
faser kan spænde vidt fra
chok-fasen med stumhed,
gråd, vantro og uklarhed til
længsel og protest over det,
der er sket, eller til at livsglæden ikke vil indfinde sig. I
sorggruppen er der plads til
alle følelser og tanker. Sorggruppen skal betragtes som et
trygt samtalerum, hvor alt kan

deles under tavshedspligt og i
gensidig respekt med lyttende
omsorg.
Ofte oplever den sørgende, at
der gives meget lidt plads og
tid til sorgen. Vi skal helst
være tilbage i livet så hurtigt
som muligt og blive os selv
igen, som vi var, før vi mistede. Man opfatter sorgen som
en slags undtagelsestilstand,
som snart må gå over igen.
Problemet er blot, at det gør
den langt fra altid. Sorg er
ikke noget, der forsvinder.
Nogle lærer at leve med den
og integrere den i sin hverdag,
andre gør ikke. Fælles for
mange er, at vi har brug for at
tale om sorgen, om den døde
og om det, der skete.
Det gives der nu mulighed for
i Sengeløse. Sorggruppen
ledes af Merry Lisbeth Rasmussen, som foruden at være
sognepræst også har en videreuddannelse i sjælesorg.
Sorggruppen er for voksne,
som for nylig eller for flere år
siden har mistet en ægtefælle
eller samlever, et barn, en
forælder eller en anden nært
stående person.

Vi mødes 8 gange fra kl.
15.00 – 17.00 i sognegården
på følgende dage:
2017
Tirsdag den 3. oktober
Tirsdag den 17. oktober
Tirsdag den 31. oktober
Tirsdag den 14. november
Tirsdag den 21 november
Tirsdag den 28. november
Tirsdag den 12. december
2018
Torsdag den 4. januar 2018

Det er gratis at deltage. For
tilmelding og/eller nærmere
information kan du tage
kontakt til: Merry Lisbeth
Rasmussen
på
e-mail:
lras@km.dk eller på tlf. 43 99
50 24.

Onsdag den 4. oktober kl.
18.00
mødes
vi
i
Onsdagsklubben til stegt
flæsk og persillesovs.
Efter maden plejer der at være en kop kaffe/the og en dessert eller en kage. Der er øl,
vand eller vin til maden.
Hele herligheden koster 75
kr. og betales på dagen.
Kunne du tænke dig at være
med, skal du blot tilmelde dig
hos sognepræst Merry Lisbeth Rasmussen på tlf. 43 99
50 24 eller på mail:
LRAS@KM.DK senest søndagen før den onsdag, hvor vi
skal spise sammen.

Onsdagsklubben er for enker,
enkemænd og andre, der bor
alene, og som har lyst til at
være sammen om et måltid.
Onsdagsklubben mødes hver
første onsdag i måneden kl.
18.00 i Sognegården. Tag en
folder i sognegården, i kirken
eller gå ind på vores hjemmeside
på
www.sengeloesekirke.dk og
se kommende mødedage og
menuer. Stemningen er snaksom og meget hyggelig, og
der plejer at være en stor flok.
Men der er altid plads til en
til.
Vi glæder os til at se dig!
Merry Lisbeth Rasmussen

Merry Lisbeth Rasmussen

Folkekor i Sengeløse
Sengeløse Kirke har i en årrække haft en stor tradition med et
folkekor, som har bragt liv og glæde til kirken og lokalområdet. Derfor har kirkens nye organist, Dmitri Egholm engageret
sig i på ny at oprette et folkekor i Sengeløse. Vi glæder os meget til, at koret, som vil medvirke i festlige gudstjenester og
diverse arrangementer (i alt ca. 10 gange om året), kommer
med et stort bidrag til musiklivet i Sengeløse. Repertoiret vil
primært bestå af mindre klassiske korværker samt danske salmer og sange. Det er gratis at deltage i koret, men til gengæld
forventer vi en god vilje, gejst og engagement og et stabilt
fremmøde, både ved medvirken i gudstjenester og arrangementer og ved korprøverne, som vil finde sted hver torsdag kl. 1921.30 i Sengeløse Sognegård.
Der er forsyngning i uge 36-37, og korprøverne begynder fra
uge 38, første gang den 21. september. Tilmeldingen foregår
skriftligt
til
kirkens organist
på e-mail:
dmitri250983@yahoo.dk, og med eventuelle spørgsmål kan organisten også kontaktes på tlf.nr: 26 44 88 01. Vi ser frem til at
møde mange glade og entusiastiske korsangere, når vi tager hul
på september!
Dmitri Egholm

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

43 99 69 36

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

