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Læs  i avisen om 
 

Tango koncert i 
Sognegårdshave 

 

Redningsaktion for  
fiskene i gadekæret 

 

S.b.t.k`s 
vintersæson 

 
 
 
 
Brugsen er igen åben 
 
 
 
 

 

Ny app genopliver 
 vikingetiden 

 

Indsamling til  
loppemarkedet 

 

Og meget mere 

Næste nummer 
udkommer 

14.–16. september 
 

Deadline: 
4. september  

2018 

Sæsonpogram for 
SGIF 

 

Loppemarkeds- 
program 

Høstgudstjeneste  
og fest i kirken 

Gadekærets skæbne er på alles læber.  
Vi har bedt fru Thrane om en kommentar. 

”Fru Thrane er en 
hejre,” råbte nogle 
frække unger efter mig 
forleden. Det kan jeg jo 
ikke nægte, men allige-
vel. Det er dog det utro-
ligste, man skal finde 
sig i.  
Se nu f.eks. bare her i 
gadekæret. Forholdene 
er under al kritik. Ikke 
så snart har jeg fået ja-
get de tidligere beboere 

ud, før nogen prøver at 
jage mig væk. I første 
omgang ved at sætte 
temperaturen i huset op 
til det uudholdelige, og 
nu ved at lukke alt van-
det ud. I begyndelsen 
var det jo godt nok med 
det store tag-selv-
fiskebord, men nu er de 
næsten alle sammen 
døde og borte, og spiser 
man en enkelt fisk, så 

giver det straks en vold-
som diarré og ondt i 
maven. 
Nu tager jeg på som-
merferie nogle uger, så 
håber jeg, at I har bragt 
forholdene i orden, til 
jeg kommer tilbage. 
 
Læs mere om  gadekæ-
rets, fiskenes og ” Fru 
Tranes” fremtid inde i 
bladet.   



 

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.: 30 12 46 46 
Merry Lisbeth Rasmussen tlf.: 43 99 50 24 
 
 

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

Der er deadline 4. september 2018 
 
Avisen udkommer 14. - 16. september 2018 
Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk 

 

Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Hovedformand: Gitte Malling Buur,                                         6170 6818 
 

Hovedkasserer: Jeanette Truller Wolstrup                              3030 5150 
 

Næstformand:  
 
Amatørscene: Marianne Neumann,                                      2990 3693 
 

Fodbold:    Camilla Petersen,                                          2374 5065 
 

Idræt     :    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, Sengeløse Skole (gl. tandklinik) 
 

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif 

 26215095 

Jan Boholdt 
Vintoften 42 

2630  Taastrup 

Livemusik til 
DIN fest 
“Når Poppen På Toppen 
spiller, mærkes der Magi i 
luften på dansegulvet, når 
tøserne Danser Med Drenge, 
der ikke er blandt Tøsedren-
gene, og alle glemmer, at 
udenfor er Hele Verden Fra 
Forstanden. Den Bedste Tid 
for os er, når Hjertet Ser, at 
Kærligheden Kalder, og gæ-
sterne Lever Livet Nu! 
Vi ville gerne underholde i 
100 Dage, men vi lover som 
minimum, at La’ Lyset 

Brænde til Lidt i Fem på Ra-
balderstræde, hvorefter vi 
skal med en Taxa hjem i De-
ep Sleep. 
Til den tid er gæsterne også 
ved at være Drunk In The 
Morning, og engang imel-
lem er det dem, Der Står 
Herude og Banker På og 
synger All My Love eller 
Kom Tilbage Nu! 
Skulle du holde en fest på 
Malaga eller en Øde Ø, så 
tropper vi også gerne op.” 
 
Booking: Inger Rosengren 
tlf. 6150-7925 

Sengeløse Pensionistforening afholder bankospil tirsdag den. 
9. september i fritidshuset ved hallen. 
Alle er velkomne. 

Bestyrelsen 

 

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                  wilden-



 

Sengeløse Gymnastik- og Idrætsforening  
byder velkommen til endnu et forrygende 

LOPPEMARKED 
på Idrætsanlægget i Sengeløse 

31. august til 2. september  
 
FESTAFTEN FREDAG DEN 31. AUGUST kl. 19.00 til 01.00 
                             I TELTET 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alt dette for kun 125 kroner pr. person. 

 
Tilmelding: Se nærmere på www.sengeloese.dk 

 Først til mølle, der er kun 150 pladser!!!! 
Bordpladser tildeles ved tilmelding! 

 
Ingen adgang i teltet uden billet før klokken 22.00 

Du medbringer: 
 
En lækker madkurv. 
Din nabo. 
Dit gode humør 
 
. 

Vi leverer: 
 
Hyggelig musik v/Mark Sommer  
”Det lille drengekor” 
Mini Cabaret v/  Karsten Poli, og 
Bjarne Opera 
Dansemusik  



SØNDAG DEN 2. SEPTEMBER 

 MÆND-INGEN-ADGANG 
 
Kl. 13.00 Loppemarkedet & boderne åbner 
 
Småting, Børneland, Gården, Tøj-biksen, Møbler, Elektronik, Bøger, Blomster-tombola, Kaffe- & kagebod, live-musik på plad-
sen i løbet af dagen. 
 

Kl. 15.00 Auktion. 
 
Der vil i år være mulighed for eftersyn kl. 13.00. 
Her vil også være mulighed for at give forhåndstilbud.   
 

Kl. 17.00 Boderne lukker 
 
Kl. 20.00 Loppemarkedet lukker 
 

Mød op og stødt din idrætsforening 
S.G.I.F 

 

 

LØRDAG DEN 1. SEPTEMBER 
Kl. 13.00 Loppemarkedet & boderne åbner 

 
Småting, Børneland, Gården, Tøj-biksen, Møbler, Elektronik, Bøger, Blomster-
tombola, Kaffe- & kagebod, live-musik på pladsen i løbet af dagen. 
 
Kl. 17.00 Boderne lukker 
 
 

Kl. 17.00  Kom, spil og fest. Jam/musik– session i teltet. 
 
Er du en kommende stjerne, kan du godt lide at synge eller bare holde takten…. 
Så kom i teltet som optrædende eller som hepper. 
Scenen er klar, der er opstillet trommesæt, orgel, gitarforstærkere og mikrofon-anlæg. 
HTK´s Fritids  Ungdomsklubber har 1. prioritet frem til kl. 20.00, men er du solist, har et band eller vil 
prøve at spille med andre (f.eks. Din far) kontakt baren på dagen, så mixer vi jer. 
Derefter går de voksne på. 
 
Madboden holder åbent til ca. 21.00 og baren, frem til kl. 02.00 
Kom og nyd en drinks eller en dans, til lyden fra ”Kendisserne”, før de måske skal på ”orange Scene”. 
 
 



Indsamling til loppemarked 2018 
Der indsamles effekter til loppemarked 2018 

 

lørdag den 25. august mellem kl. 9 og kl. 16 
Der samles kun ind i Sengeløse og Vridsløsemagle 

 

 
Vi modtager ikke: frysebokse, køleskabe og biler. 

Effekter bedes stillet ud til vejen, tydeligt opmærket med, at de er 
til SGIF Loppemarked. Er mærkningen ikke tydelig, tager vi det 

ikke med. 
Vores indsamlere er iført T-shirts med SGIFs navn påtrykt. Vi beder alle holde 

øje med, at uvedkommende ikke fjerner effekter, før SGIFs indsamlere når frem. 
 

NB: Vil du gerne deltage som frivillig hjælper, så ring til Truller på telefon 3030 5150 

 

Sengeløse Gymnastik- og Idrætsforening 
Ret til ændringer forbeholdes 

Bor du uden for disse
områder, kan du kontakte
indsamlingstelefonen for 
at aftale om afhentning  
lørdag den 19. august, 
hvor indsamlingsbilen 

kører. 
 

Indsamlingstelefon: 
5122 1217 

 Festpladsen
Du kan også sende en

e-mail inden fredag aften den
24. august til: 

Nyt: aflever selv allerede nu
til container på Festpladsen 

Efter aftale med John, telefon 51 22 12 17
Hvad tager vi imod: 

Brugte ting og sager, som du ikke længere
har brug for, og som du måske godt selv

kunne finde på at købe på et loppemarked.



  
 
                                                                                           
 

          

Pr. stk. 
 

1,50 

 

Tlf. 43 99 50 05 

Kundevenlige åbningstider 

 

7.00 - 21.00 

Landsbygaden 23, Sengeløse, 2630 Taastrup 

 35,- 

 
 

 Rundstykke/håndværker  
 alm. eller grov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Hansen is 725 ml  
flere varianter  

 

       35 kr. stk. spar 17.95 

 

 
 Carlsberg dåseøl  

 

 
 

Montgo Garnacha  
Old Wine 

20 stk. ramme  

 

  80,- 

+ pant 

1 fl. 
 

40,- 
Spar  

Kr. 59,95 



 

Dagli’Brugsen er nu ende-
lig tilbage! 
Efter flere måneders vente-
tid er den nu tilbage i bedre 
form end nogensinde. Va-
rerne er placeret rummeligt 
uden al for meget trængsel i 
gangene. Dagli’stuen er 
blevet nedlagt, for den blev 
alligevel ikke brugt noget 
videre, så i stedet er vinaf-
delingen blevet udvidet.  
Samtidig har konceptet med 
bake-off brød, færdigsalater 
mv.  fundet sin form, så det 

var en glad Per Vadstrup, 
der forleden kunne slå døre-
ne op til en ny, helt frisk 
butik.  
 
Selvfølgelig har det været 
dyrt at ligge stille så længe, 
men set fra kundernes syns-
punkt er det trods alt en for-
andring til det bedre. Det vil 
dog sikkert tage nogen tid, 
før kunderne helt har fundet 
tilbage til de gamle ind-
købsvaner, der som noget 
helt naturligt også inklude-

rer flere ugentlige indkøb i 
den lokale Dagli’Brugs.  
For en landsby er mulighe-
den for at kunne købe dag-
ligvarer i en lokal butik helt 
nødvendig. Ikke kun for 
hurtigt og nemt at kunne 
handle ind til de daglige 
fornødenheder. Det er nær-
mest en afgørende faktor 
for, at vi kan føle, at vi lever 
i et byfællesskab. Mister 
man først denne sidste ind-
købsmulighed, vil det være 
begyndelsen til enden på 

byens liv. Det ville være 
starten på en ond cirkel, der 
til sidst ville føre til opløs-
ning af landsbyens samhø-
righed.  
 
Derfor lad os slutte op om 
vores Dagli’Brugs, for kun 
ved at hjælpe med til at hol-
de omsætningen oppe kan 
vi sikre, at Sengeløses ene-
ste dagligvarebutik har et 
godt grundlag for fortsat at 
være levedygtig.  
 

  Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
 

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  
2630 Tåstrup 
 

Tlf. 70 21 11 99 

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 





 











2018 har været et hårdt og 
særdeles omskifteligt år for 
de to store vartegn i Senge-
løse. Begge manglede de 
pludselig vand.  
Første gang var ved branden 
i Brugsen, der heldigvis blev 
slukket hurtigt. Anden gang 
var ganske kort efter, da 
hedebølgen startede og bare 
fortsatte. Vores elskede ga-
dekær tabte dag for dag 
kampen mod den stærke sol 
og mistede vand i enorme 
mængder. Her godt tre må-
neder senere ligner det nu 
helt tomme område en ør-
kenbund. Det ser forfærde-
ligt ud og gør nærmest ondt, 
for det gadekær betyder vir-
kelig noget for os i landsby-
en. Både Paris og Pisa har et 
berømt tårn, Sengeløse har 
det dejlige gadekær. Snak-
ken går alle vegne: På gaden, 

i Brugsen, hos frisøren, på 
landsbyens Facebook-side 
osv., osv. 
 
Aldrig set noget lignende 
 Fælles hos alle er ønsket om 
at få svar på, hvad der er sket 
– og især hvad der kan gøres 
for at afhjælpe problemet, så 
vi kan få stoltheden tilbage. 
Den lokale opbakning er 
som bekendt stor i Sengelø-
se. Det er netop den, der er 
skyld i, at der er sat sten op 
hele vejen rundt. For godt 30 
år siden tog handlekraftige 
borgere bogstaveligt talt 
skovlen i den anden hånd og 
tømte gadekæret for at rense 
ud i bunden, sætte de store 
sten op hele vejen rundt og 
fylde det hele op igen. 
I dag står kommunen sam-
men med HTK-Forsyning 
for at passe området, hvor 

sidstnævnte har en lang ræk-
ke af bassiner rundt i kom-
munen, hvor ’vores’ gade-
kær blot er en af mange. 
Også hos direktøren for For-
syningen nager tørken: 
-Vi har aldrig set noget lig-
nende i alle vores år herude, 
det her er helt vildt, fortæller 
Tom Søderhanm og uddy-
ber: 
-Mange borgere har skrevet 
til mig og spurgt, om vi ikke 
kan gøre noget ved det der-
ude. At det lugter, er synd 
for fiskene, og at vi da bare 
kan fylde noget nyt vand i 
gadekæret. 
 
Et stykke af paradis 
Diverse love og regler sætter 
dog en stopper for den type 
løsninger, da man ikke må 
bruge grund/drikkevand til 
den slags. Der ville også 

skulle utrolige mængder 
vand til sådan en aktion, da 
kommunen anslår, der kan 
være omkring 3400 kubik-
meter vand. Det samme som 
ca. 50 personer i gennemsnit 
bruger af vand på et helt år. 
Regler er en ting, en anden 
er selve formålet med disse 
bassiner i kommunen, hvoraf 
der er fire i og  omkring Sen-
geløse, før udløbet i Spang 
Å. 
 For os i landsbyen er det jo 
et lille stykke paradis med 
natur, fisk, åkander og bare 
en skive nydelse midt idet  
hele. Sådan ser man ikke på 
det hos ’ejerne’. Her er det 
alene til brug for overflade-
vand fra marker, tage og veje 
samt regnvand.  
Der er store rør under byen, 
som kan styres, så vandet 
ledes de rette steder hen. 

Sahara i Sengeløse eller gadekær 
Af Henrik Schou 

 



 Så hvis det regner meget, 
ryger det overskydende vand 
i gadekæret. Inden da renses 
det gennem et sandfang og 
en olieudskiller. Men den 
proces tager ikke alle skade-
lige ting, der sammen med 
alt andet fra naturen lang-
somt lagres på bunden. Det 
er den slam, vi lige nu kan se 
– og lugte, fordi vandet er 
væk. Hvis man skulle grave 
noget af det slam væk, er det 
en bekostelig affære, da den 
forurenede jord er dyr at 
komme af med på miljøfor-
svarlig vis. Og lige nu løser 
kæret opgaven med at samle 
vand op, så det er der ingen 
grund til at lave om på ifølge 
direktøren for området: 
-Vi har ikke tænkt os at lave 
om på det serviceniveau, som 
det ser ud lige nu. De bassi-
ner skal løse en opgave med 
for meget vand i de enkelte 
områder, og det fungerer fint. 
Vi ser gadekæret som et bas-
sin med en opgave og ikke 
en lille sø med fisk, fugle og 
den slags. Det er ikke pænt 
derude, men det er naturens 
gang. 
 

Dans en regndans 
 Ifølge Tom Søderhamn tjek-
ker hans medarbejdere løben-
de op på alle kommunens 
bassiner. De fjerner cykler og 
andet skrald, der er smidt i. I 
starten af juli var man også 
forbi Sengeløse.  
-Der blev fjernet en del fla-
sker og andre ting, og så satte 
vores folk en række sten op 
langs siderne, som var faldet 
ned. Lige nu kan vi ikke gøre 
meget andet end at vente og 
måske opfordre til en fælles 
regndans, lyder det med et 
smil. Der ligger endnu en 
række sten på bunden samt 
en hel del flasker. De sten, 
som landsbyen selv tog initi-
ativ til at få lagt for mange år 
siden. Nu sidder mange igen 
klar til at hjælpe, men love 
og regler spænder i første 
omgang ben. Det samme gør 
økonomien, sådan er det jo 
altid. Der kræves bevillinger 
fra kommunen, hvis der skal 
gøres noget. Flere politikere 
med bopæl i landsbyen har 
allerede været fremme og 
ytre sig, fortsæt endelig den 
gode snak over hækken med 
dem, der har noget at skulle 

have sagt. Hvis der skal laves 
analyser, der gør det muligt 
få luft gennem vandet, gode 
forhold for fisk og planter 
samt at vise alle, hvor stolte 
vi er af vores gadekær i Sen-
geløse. Landets største gade-

kær ligger i Randers, men 
vores hører til blandt de stør-
ste herhjemme. Lad os ikke 
nøjes med det! 
Mon ikke debatten fortsæt-
ter… 
 



 

 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 

 

        
 
 
    

 
 
 

 

Sprogvildskab    
Fra Ole Nielsens blog, med tilladelse.  
 

Roar's kilde eller-
Ro's kilde eller kilder det i 
maven? 

”Får man Roskildesyge af at spise Roskilde 
Landevej?” Spurgte en (vittig) person for nog-
le år siden i et eller andet forum på internettet. 
Det kan vel ikke udelukkes, for Roskilde Lan-
devej er en lang stor spegepølse. Nogle mener, 
at den kaldes sådan på grund af mange lyse 
fedtpletter, som minder om den brolægning, 
der var på Roskilde Landevej før en eller an-
den verdenskrig. Andre er mere fokuseret på 
den røde farve, der kunne minde om de mange 
blodige trafikulykker, der sker på Roskilde 
Landevej (men betegnelsen er måske for gam-
mel til at vi kan tro på den forklaring).  
 

Det kunne jo også være fordi, der engang lå en 
spegepølsefabrik ved Roskilde Landevej (før 
min tid). Hvorom alting er, så er Roskilde 
Landevej en madvare, om det så er en (hel) 
spegepølse eller en rugbrødsmad belagt med 
spegepølse - og af fordærvede madvarer kan 
man vel blive madforgiftet, og så er vi ved 
Roskildesygen. En tredjedel af Roskildes ind-
byggere blev i vinteren 1935 ramt af let feber, 
svimmelhed, opkastning og diarré. Epidemien 
i Roskilde blev omtalt i Ugeskrift for Læger i 
januar 1936, og her brugtes navnet Roskilde-
syge for første gang. 
 

Jeg tror måske snarere, at man kan få Roskil-
desyge ved at spise Roskilde-rejer (eller hvor 
får man den virus fra?). Det vil jeg dog på in-
gen måde skyde roskildenserne i skoene. 
Fjordrejer er siden 1890'erne blevet kaldt Ros-
kilderejer, selv om de ikke nødvendigvis kom-
mer fra Roskilde Fjord, men lige så vel kan 
komme fra for eksempel Limfjorden. Nogle 
har dog påstået, at rejerne fra Roskilde Fjord – 
i det mindste i 1800-tallet - var lækrere og 
bedre end fjordrejer andre steder fra. Nuvel, 
Roskilde landevej ligger vel heller ikke i Ros-
kilde? 



 

Læsere af byens gruppe på 
Facebook har i de sidste par 
uger kunnet følge med i be-
retninger om flere forskelli-
ge grupper af frivillige, der 
har forsøgt at redde så man-
ge som muligt af fiskene op 
af gadekæret til midlertidige 
opholdssteder. Det være sig 
private damme eller små-
søer, hvor fiskene kan over-
leve, indtil de kan bringes 
tilbage til et nyt og frisk 
gadekær.  
Fx skriver en af dem: 
Det viste sig at være et stør-
re projekt, end vi havde reg-
net med. Inden vi fik set os 
om, havde vi fisket til næ-
sten midnat, mens det regne-
de og lynede over os. 7-800 
sølvkarper fik vi reddet samt 
tre store ål. De lever efter 
omstændighederne rigtig 
godt i deres nye spritklare 
vand, det var ellers i sidste 
øjeblik i det lille gadekær.  
En anden spørger: 
Er I sikre på, at det var sølv-
karper?  Sølvkarper har det 
svært ved lave temperaturer 
og de har næppe overlevet 
frosten i februar og marts. 

Kunne det måske være en 
anden fisk der ligner?  
 - Hvad med de guldfisk, der 
var i søen? Spørger en an-
den. Er de døde, eller fange-
de I også dem. Jeg mener 
ikke det  er lovligt at udsæt-
te fremmede arter i den dan-
ske fauna. 
Mange siger bare tak til red-
ningsfolkene.  
En af disse fortæller desu-
den: 
Vi har brugt de sidste 14 
dage og har fanget mange 
store og små. Alle er i et 
reservat, hvorfra de skal 
sættes tilbage. 
Det vil nok ikke vare så læn-
ge, før man kan sætte fiske-
ne tilbage igen. Allerede 
omkring middagstid den 12. 
august var vandet ved at 
komme tilbage, og om afte-
nen samme dag så gadekæ-
ret ud som på det sidste af 
billederne ovenfor. Med 
yderligere regn et par dage 
er vi hurtigt tilbage til nor-
mal vandstand.   
 
Læs i øvrigt Henrik Schou’s 
artikel andet steds i bladet. 



 

  
 

                       
 

                 

                                   
 

Farmor  fortæller  godnat 
historie om muldvarpen 

 
 
 

Hej, min lille ven! 
 
Se, nu tror du nok, at jeg lyver for dig, men det gør jeg 
ikke:   JEG HAR GÅET TUR MED EN MULDVARP!! 
Det lyder jo helt fjollet, ikke?   Men det er faktisk sandt! 
 
I min sommerhushave var der tidligere mange muldvar-
peskud.   
En dag, da jeg ville et smut til vandet, ja, da kom der 
pludselig en muldvarp op af sit hul.  Den kravlede møj-
sommeligt ud mod vores grusvej, fortsatte over den, og 
tog stien ned til vandet! 
Jeg var blevet nysgerrig, så jeg fulgte dens langsomme-
lige kravlen!  Den fortsatte lige til den stødte på beton-
trappen ved diget.  Det kunne den jo ikke klare, så den 
vendte om - tilbage til sit hul! 
Om den var syg, eller om den bare trængte til en lille tur 
oppe i luften, ja, det ved jeg ikke - men besynderligt, 
det var det! 
Muldvarpen er ca. 12 cm lang, jordbrun i pelsen, og så 
er den skabt til et liv under jorden.  Dens forben er dan-

net som luffer, der er gode til at skovle jorden til side, 
og når der er for meget jord i dens underjordiske gange, 
ja, så varper den jorden op i et flot muldvarpeskud, som 
du garanteret har set tit! 
Den er ét stort muskelbundt, og den kan spise en regn-
orm på ti sekunder - fantastisk! 
Dens øjne kan nok kun skelne lys fra mørke, for mere 
har den jo ikke brug for.  Den har et pænt stort gangsy-
stem dernede i mørket, og den laver små depoter, hvor 
den kan gemme de regnorme, som den ikke lige gider 
æde med det samme.  Den bider regnormen i dens 
forende, så kan regnormen nemlig ikke bevæge sig, 
men den dør ikke! 
I et af depotrummene laver hunnen en lille, lun rede, og 
her føder hun 2-6 små, lyserøde unger.  De bliver voks-
ne på kun én måned, og så må de ud på egen boldgade! 
Vi bryder os ikke meget om den, dertil laver den for 
mange ulykker i vores haver! 
Den er derfor kommet på listen over skadedyr, så alle 
kan ringe til skadedyrs-bekæmpelsen, som så kommer 
os til hjælp! 
Nu har du hørt lidt om regnormens værste fjende, så nu 
må du sove rigtig godt! 
 
 
 
 

Knus fra farmor 

Med en helt ny gratis mobil 
applikation kan man nu gå i 
fodsporene på Vestegnens 
vikinger og samtidig blive 
klogere på naturen og land-
skabet i Porsemosen og Sto-
re Vejleådalen. App’en by-
der også på animationsfil-
men ’År 805’, der levende-
gør vikingtiden på Vesteg-
nen, og som bliver fortalt af 
skuespiller Sonja Richter.  
 
En helt ny mobil-app vil gøre 
Vestegens oversete natur og 
dramatiske fortid tilgængelig 
for alle. App’en er en del af 
formidlingsprojektet Vikinge-
bro, der i disse år rekonstrue-
rer en 700 meter lang vi-
kingebro og –vej over Store 
Vejleådalen mellem Alberts-

lund og Høje-Taastrup Kom-
muner. Udover rekonstruktio-
nen, byder projektet også på 
udstilling, naturformidling, 
undervisning – og altså nu 
også digital formidling. Lige 
til at downloade til turen næ-
ste gang, du går tur i området 
ved Kroppedal Museum eller 
Vikingelandsbyen i Alberts-
lund, som er de to institutio-
ner, der står bag Vikingebro-
projektet.  
 
Vikingebro –  
vejen til vikingerne. 
Således hedder applikationen, 
som man finder i museums-
app’en ’Useeum’, der kan 
downloades i App Store eller 
Google Play. Via et google-
kort over landskabet omkring 
den nordlige del af Store Vej-
leådal, kan man vælge enten 
”Vikingeruten” eller ”Natur-
ruten”. På vikingeruten føres 
man bl.a. til et langhus og en 
gravplads fra vikingetiden, 
og til et historisk vadested – 
og mange flere steder. Alle 
disse virkelige vikingelokati-
oner samles på forbilledlig 

vis i den dramatiske og 
smukke fiktionsfilm ’År 
805’, der kan streames i app’-
en, og som bygger på de vi-
kingefund, som arkæologerne 
fra Kroppedal Museum har 
gjort i lokalområdet.  
 
På opdagelse i den mangfol-
dige naturhistorie 
Mens man bevæger sig rundt 
i landskabet, kan man med 
app’en også på opdagelse 
blandt områdets plante- og 
dyrearter. Her får man histo-
rien om dannelsen af mosen, 
skoven, overdrevet og ådalen, 
og om de sagn og myter, der 
er forbundet med naturen og 
landskabet. Samtidig guider 
app’en dig til steder, hvor du 
kan være heldig at finde fx 

mjødurt, lægekulsukker, rølli-
ke eller kødfarvet gøgeurt og 
andre spændende plantearter, 
eller hvor du kan støde på 
nattergalens eller rørdrum-
mens særlige sang. 
 
Guidede ture 
Skulle man imidlertid fore-
trække en mere ”analog” op-
levelse, kan man følge med, 
når projektets naturformidler 
eller arkæolog inviterer på 
guidede ture ud i kulturland-
skabet: Til dengang for 
12.000 år siden, hvor isens 
tilbagetrækning formede 
landskabet. Eller til dengang 
vikingerne ofrede i mosen. 
Du kan også komme med på 
opdagelse blandt ådalens, 
engens og mosens dyr og 
planter. Hele sommeren og 
efteråret med er der forskelli-
ge ture med forskellige tema-
er.  
Se vikingebro.dk 
for yderligere informationer 
eller kontakt Thomas Bailey, 
Kroppedal Museum, 
thomas.bailey@kroppedal.dk, 
tlf. 43303029  

Ny app og animationsfilm  
genopliver vikingetiden på 
Vestegnen 



 

Velkommen 
til badminton 
i S.B.T.K. 
 
 
Badmintonsæsonen 2018/19 står foran sin begyndelse, og vi byder såvel gamle 
som nye medlemmer velkommen til sæsonen. 
 

Sæsonen med faste tider starter d. 3. september 2018 og løber frem til d. 1. maj 
2019. 
Tilmelding for gamle og nye medlemmer foregår tirsdag d. 6. september fra kl. 
19.00 til kl. 20.00 i Fritidshuset. Skulle vi ikke høre fra et medlem senest d. 18. 
september, kan spilletiden blive overladt til et andet medlem. 
Hvis der ikke er 4 spillere, der har betalt til en time, kan man ikke forvente at få 
samme tid som i sidste sæson. 
 

Ønsker du at ændre den tid, du spiller på, så kontakt Ole Holm på 
Tlf. 40 19 52 87 
 
Kontingent 
Kontingentet betales ved tilmeldingen og er for seniorer kr. 500,- . 
Vil du beholde din gamle tid, kan du slippe for at stå i kø ved at indbetale dit 
kontingent på konto 5471 1510691 senest d. 17. 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 re-
servespiller være medlem af S.B.T.K. 

BRENDSTRUP REVISION ApS 
 
HÅNDVÆRKERBAKKEN 17 
SENGELØSE 
2630 TAASTRUP 

 
JØRN BRENDSTRUP 

Reg. revisor 
 
 

TELEFON 43 71 30 33                                             TELEFAX 43 71 30 66 
EMAIL jb@jb-rev.dk 

      Tlf. 20 95 43 29  
 
 

 



 

 

   

 

Sprogvildskab     
 Fra Ole Nielsens blog, med tilladelse.  

Facebook får #hashtags 
- og hvad er så det? Ja, så vidt jeg ved er det egentlig 
en videreudvikling af det gamle pundtegn. I middelal-
deren markerede man forkortelser ved at slå en dob-
beltstreg over dem. Det særlige pund-

tegn  består således af lb (en forkortelse af lib-
ra, latin for pund) med et par streger over (for at vise, 
at det er en forkortelse). Amerikanerne bruger nu # 
som tegn for det amerikanske pund (”pound avoirdu-
pois”), og det er således altså stadig et pundtegn. (Jeg 
håber, at du kan se ligheden med det gamle pund-
tegn).Denne ”havelåge” er siden blevet brugt til for-
skellige andre ting og behæftet med andre navne. 
Navnlig amerikanerne har brugt # som et nummer-
tegn. Nummer 3 kan således skrives som #3. Derud-
over kender mange sikkert ”firkanten” fra telefonta-
staturet - ”tast (kode) og tryk firkant”. 

 
Når man sætter kryds foran en node for at hæve tonen 
et halvt trin, ser krydset strengt taget sådan ud ♯ 
(krydset kaldes ”sharp” på engelsk), men hvis det nu 
ikke er muligt at skrive ♯, må man jo klare sig med et 
#. Jeg håber dog, at du kan se forskellen. 
 
Alle recepter indledes med tegnet #, og i denne for-
bindelse kaldes det meget forståeligt et dobbeltkors. 
Dobbeltkorset betyder efter sigende ”i Guds navn” (in 
nomine Dei), selv om jeg har lidt svært ved at se lig-
heden (måske snarere i korsets navn ???). 
 
Tegnet kaldes undertiden også gitter eller gitterlåge på 
grund af dets udseende. Egentlig er det også ganske 
interessant at se, hvordan det bruges og hvad det kal-
des på andre sprog, men for ikke at trætte jer for me-
get med den slags detaljer, skal jeg her nøjes med at 
nævne, at tegnet # på britisk-engelsk kaldes for 
”hash” (”hash” er noget med at hakke eller skære i 
stykker). Hashtegnet (eller hash-mærket) er i mange 
år blevet flittigt brugt på Twitter under den internatio-
nale betegnelse ”hashtag”, hvormed man mærker 
(”tagger”), hvad man skriver om (fx betyder #Trump, 
at indlægget handler om Trump). 
 
Og nu skal vi altså også til at bruge sådan nogle have-
låger på Facebook. Måske kommer vi til at hakke 
lidt i det i begyndelsen. God fornøjelse. 
 
PS: I øvrigt ligner tegnet # det kinesiske 
tegn 井 (jĭng), som vist nok betyder vandbrønd, men 
jeg er nu ikke så stiv til kinesisk så … 

Vi glæder og til igen i år at afholde loppemarked, men vi 
mangler mandskab til indsamling af effekter lørdag den 25. 
august mellem kl. 9 og kl. 16. 
Har du tid og mulighed for at hjælpe, vil det blive taget imod 
med kyshånd og kaffeJ 
Vi har brug for både voksen med kørekort (B) og unge som kan 
slæbe. 
Kontakt Lars på Lars@dkrt.dk hvis du kan hjælpe med indsam-
ling. 
Mød nye venner 

Kan du hjælpe med et par timer i en bod eller bar under selve 
loppemarkedet, det er en perfekt mulighed for at møde glade 
sengeløser og deres børn.  
Kontakt John på 51 22 12 17 
Vi glæder os til et hyggeligt loppemarked.  

Loppemarked opråb 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 
12. søndag efter trinitatis 
19. august kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 12, 31-42 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
13. søndag efter trinitatis 
26. august kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 20, 20-28 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
14. søndag efter trinitatis 
2. september kl. 11.00 
Høstgudstjeneste 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Med efterfølgende høstfest 
Kirkebilen kører 
 
15. søndag efter trinitatis 
9. september kl. 10.00 
Kirkebilen kører fra Sengelø-
se Kirke kl. 9.30 
til gudstjeneste i én af kirker-
ne i provstiet 
 
16. søndag efter trinitatis 
16. september kl. 10.00 
Kirkebilen kører fra Sengelø-
se Kirke kl. 9.30 
til gudstjeneste i én af kirker-
ne i provstiet 
 
17.søndag efter trinitatis 
23. september kl. 10.00 
Kirkebilen kører fra Sengelø-
se Kirke kl. 9.30 
til gudstjeneste i én af kirker-
ne i provstiet 
 
18. søndag efter trinitatis 
30. september kl. 10.00 i sog-
negården 
Johannesevangeliet 15, 1-11 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Gudstjeneste på Sengeløse 
Plejehjem 
Onsdag den 22. august kl. 
13.15 
Onsdag den 26. september kl. 
13.15 
 
 
Kirkebilen kan bestilles hos 
sognepræsten på tlf. nr. 43 99 
50 24 senest dagen før guds-
tjenesten.  
Undtagen til gudstjenesten 
den 16. september. Her bestil-
les kirkebilen hos graveren på 
tlf.: 21718407 
 

Folketeatret Nørregade har i 
efteråret en ny opsætning af 
Henrik Ibsens (1828 – 1906) 
Peer Gynt. Peer Gynt er et 
vidunderligt versdrama, og 
det blev udgivet i 1867. Det 
er tydeligt, at Ibsen er inspi-
reret af Søren Kierkegaard, 
som han beundrede meget. 
Dramaet handler om at blive 
sig selv, det handler om den 
enkelte overfor massen, og 
det handler om den enkeltes 
etiske ansvar, som er en 
fordring, et guddommeligt 
krav vi aldrig slipper for. 
Det er et drama, der aldrig 
bliver uaktuelt, fordi det 
handler om den almene, 
eksistentielle erfaring: At 
leve er krig med trolde i 
hjertet og hjernens hvælv. 
Hvem kender ikke til at have 
trolde i hjertet og i tanken? 
Og hvem kender ikke til, 
hvor svært det er at blive sig 
selv, at være sig selv. 
Dramaet er en klassisk dan-
nelsesroman, der begynder 
hjemme, så udenlands så 
hjemme igen. Og undervejs i 
det hele finder dannelse, 
udvikling og sammenbrud 
sted. Peer Gynt, som er for-
tællingens hovedperson skil-
dres som en ansvarsløs ka-
rakter – en drømmer og 
eventyrer uden kerne, der 

svigter alt og alle og lyver 
for sig selv og for andre. Du 
lyver Peer! er fortællingens 
åbningsreplik, som råbes af 
hans mor. Den uduelige Peer 
har storheds drømme om 
kejsermagt, og for at realise-
re sine drømme begår han 
blandt andet bruderov mod 
Høgstadsbondens datter, 
som han lokker med sig på 
selveste hendes brudenat.  
 
Alle har selvfølgelig hørt 
om Peer, han har et dårligt 
omdømme, han er en 
skørtejæger, en løgnagtig 
digter der digter utroværdige 
historier om sig selv for at 
imponere. Da han kort efter 
bruderovet forlader Høg-
stadsbondens datter igen, 
fordi han alligevel ikke vil 
have hende, får han alt og 
alle på nakken, og Peer må 
flygte. Undervejs forfører 
han flere kvinder som en 
anden Don Juan. Det er ikke 
spor svært for ham at få 
kvinder til at elske ham, 
men det er omvendt svært 
for ham at elske en kvinde. 
Peer er og bliver en egoist, 
der kun tænker på sig selv 
og lever for sig selv. Han 
tjener mange penge på 
tvivlsomme og uetiske 
forretninger – blandt andet 
ved at sælge slaver. Intet er 
helligt for Peer, og han er 

parat til at lave studehandler 
med hvad som helst, hvis 
blot det gavner ham selv. 

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 
Liva Kaels,  
Sognegården,  
Landsbygaden 68 
kirkekulturmedarbejder@sengel
oesekirke.dk 
Tlf.nr.: 21 37 07 33 
 
Organist Dmitri Egholm 
Tlf.: 26 44 88 01 
organist@sengeloesekirke.dk 
 

Brug af lokalerne aftales med 
Merry Lisbeth Rasmussen på tlf. 
43 99 50 24 
 

Hjemmeside  
www.sengeloesekirke.dk 

Peer Gynt 

 Anne-Kristine Holm  &   
Jesper Holm     

  

       arkitekt, bygningskonstruktør, valuar      



Slå allerede nu kryds i ka-
lenderen og kom til høst-
gudstjeneste og høstfest 
søndag den 2. septem-
ber kl. 11.00.  
 
Vi begynder med en festlig 
og smuk høstgudstjeneste 
med musik og sang i Senge-
løse Kirke. Trompetist Vic-
tor Koch Jensen er medvir-
kende sammen med vores 
egen organist og kirkesan-
ger. Tag gerne et uddrag af 
årets høst med i kirke: Lidt 
frugt og grønt, lidt hjemme-

syltet, hjemmebrygget, 
smukke blomster eller andet. 
Bær det ind i kirken, læg det 
på gulvet i skibet, så vi un-
der gudstjenesten kan sende 
en tak til den himmelske 
Gud Fader for årets mang-
foldige høst.  
Efter gudstjenesten bærer vi 
det hele over i præstegårds-
haven, hvor det vil blive 
solgt på auktion. Overskud-
det går til vores FDF’ere og 
til Værestedet Paraplyen i 
Taastrup. 

Til høstfesten underholder 
Svend Hammels jazzband 
South Coast Stompers med 
musik og gode vittigheder. 
Vi skal have grillmad, øl og 
vand, og børnene skal lave 
snobrød sammen med FDF’-
erne og nogle af de unge 
mennesker fra vores Ung-
domscafé. Og som noget 
helt nyt vil der i år være en 
hoppeborg i præstegårdsha-
ven til børnene. 
Tag gerne de mindste med i 
klapvogn, de ældste under 
armen og alle de andre midt 
imellem, som kan gå selv. 
Tag en skilling med til 
auktionen og til mad og 
drikke. Vi glæder os til at se 
dig! For dem der har svært 
ved at komme til kirke, kan 
kirkebilen bestilles på  
tlf. 43 99 50 24.   

Merry Lisbeth Rasmussen 

Høstgudstjeneste med efter-
følgende høstfest 

Peer er en mester af 
øjeblikket. Han forstår at 
mestre situationen og få det 
meste ud af den til fordel for 
sig selv. Han er ikke sig 
selv, men sig selv nok, og 
det er noget ganske andet. 
Havde det ikke været for 
Solvejs frelsende kærlighed, 
ville Peer have mistet sig 
selv og gået fortabt.   
Vendepunktet i fortællingen 
er Peers hjemkomst efter 
flere år i udlandet. 
Barndomshjemmet ligger 
som en ruin. På hjemegnen 
mindes man Peer som løgner 
og fantast. Konfronteret med 
dette eftermæle kommer løg-
scenen - Peer sanker jordløg 
og tænker: Du er ingen 
kejser, du er et løg. Han 
piller løget lag for lag. Har 
mennesket en kerne eller 
sidder det i lagene? Hele det 
gynske selvopgør handler 
om kampen mellem at være 

sig selv eller være sig selv 
nok. Peer Gynt er sig selv 
nok, og for at blive sig selv 
og få en kerne i sin karakter, 
så han ikke blot er som det 
skrællede løg, der netop ikke 
har en kerne, må der noget 
udefrakommende til. Og det 
udefrakommende, der 
kommer til Peer, er den 
myteagtige Solvejs 
fuldkomne kærlighed. Solvej 
er besjælet af pinsens 
Helligånd. Hun er som 
Jomfru Maria, der sidder 
med den døde Kristus i sine 
arme. Solvej og hendes 
frelsende kærlighed er et 
modbillede til det gynske at 
være sig selv nok. 
Det kan bestemt anbefales at 
læse Peer Gynt, og det kan 
anbefales at gå i teatret og se 
opsætningen.  
God fornøjelse! 
 

Merry Lisbeth Rasmussen 

 

Vi åbner for en ny sæson i 
Onsdagsklubben efter en solrig 
og varm sommer. Første gang 
vi mødes er den 5. september 
kl. 18.00 som altid i 
sognegården. Aftenens menu 
er Fransk kyllingegryde med 
æble/ærte salat og ris. Hvert 
traktement koster 75 kr., som 
betales på dagen. I 
traktementet indgår et måltid, 
en genstand som f.eks. et glas 
vin, en øl eller vand, samt en 
kop kaffe eller te med kage 
eller dessert.  
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 
Landsbygaden 68. 
Stemningen er snaksom og 
meget hyggelig, og der plejer 
at være en stor flok.  
Kunne du tænke dig at være 
med, skal du blot tilmelde dig 
hos sognepræst Merry Lisbeth 
Rasmussen på tlf.: 43 99 50 24 
eller E-mail: KM.@KM.DK. 
Skulle jeg ikke være ved tele-
fonen, er det muligt at indtale 
en besked. Vi glæder os til at 
se dig. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Og det er ikke aprilsnar -  men 
det er heller ikke permanent. 
Fra mandag den 3. september 
til onsdag den 31. oktober luk-
ker kirken, fordi den skal kal-
kes inde og ude. Det er en om-
stændelig affære at kalke en 
middelalderkirke som Sengelø-
ses, og det tager tid. I luknings-
perioden holder vi, som det 
fremgår af gudstjenestelisten, 
kun gudstjeneste i Sengeløse 2 
gange om måneden. Bortset fra 
høstgudstjenesten den 2. sep-
tember i kirken, dagen før luk-
ning, holdes gudstjenesterne i 
sognegården. Efter gudstjene-
sterne slutter vi med en kop 
kaffe eller te. De andre søndage 
sættes kirkebilen ind, og vi 
kører sammen til gudstjeneste i 

én af provstiets kirker. Husk at 
bestille kirkebilen, hvis du vil 
med. Af gudstjenestelisten 
fremgår det, hvem man skal 
ringe til. 
Skulle behovet for en dåb, en 
bisættelse eller begravelse eller 
et bryllup opstå i lukningsperi-
oden, skal man som sædvanlig 
kontakte sognepræst Merry 
Lisbeth Rasmussen. Sognepræ-
sten vil da aftale med Høje 
Taastrup Kirke om lån af deres 
kirke. 
Kirken åbner igen Alle Helgens 
Dag fin og nykalket med en 
smuk og musikalsk gudstjene-
ste kl. 17.00, som vi har gjort 
de andre år. 

Menighedsrådet  
v/ Sengeløse Kirke 

Kirken lukker 



 
 
 
 
 
 
 
 

RØDE KORS BUTIK 
Taastrup Hovedgade 129-131 

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

Det er blevet tid til at indskri-
ve de nye konfirmander. 
Konfirmandindskrivning 
finder sted i Sengeløse Kir-
kes sognegård Landsbygaden 
68 torsdag den 20. september 
imellem kl. 16.00 – 19.00. 
Både konfirmander og foræl-
dre må gerne møde op. Der 
vil være et lille traktement og 
mulighed for hyggelig samta-
le med de andre konfirman-
der og forældre, imens man 
venter. Man må gerne med-
bringe dåbsattest. For de kon-
firmander, der endnu ikke er 
døbt, gælder det, at vi skal 
aftale en dag, hvor dåben kan 
finde sted.  
Dåben er en forudsætning for 
konfirmationen. 

Undervisningen henvender 
sig til de elever, der går i 8. 
klasse på Sengeløse Skole, og 
til privatskoleelever som er 
bosiddende i Sengeløse sogn. 
Undervisningen begynder 
onsdag den 31. oktober.  
8.a konfirmeres Store Bede-
dag fredag den 17. maj.  
8.b konfirmeres Kristi Him-
melfartsdag torsdag den 30. 
maj.  
Privatskoleelever fordeles på 
begge hold efter ønske. 
Jeg glæder mig til at se jer til 
høstgudstjeneste og –fest og 
til indskrivningsdagen! 
 
Med venlig hilsen 
Merry Lisbeth Rasmussen 

Konfirmandindskrivning Tango koncert lørdag den 8. sep-
tember kl. 16.00 i  
Sengeløse sognegårdshave 

Kom og oplev en spændende 
koncert i anderledes rammer, 
når Tomasz Radys på guitar 
og Dominik Kwiecien på 
bandoneon (argentisk harmo-
nika) bl.a. vil spille traditio-
nel argentinsk tango og kon-
certtango af komponisten 
Astor Piazzolla. Koncerten 
finder denne gang sted i Sen-
geløse sognegårdshave, hvor 
vi til tangoens smukke toner 
sidder ved cafébordene og 
kan nyde et glas vin og lidt at 
spise til.  
 
Der er gratis adgang. 
 
Tomasz Radys er uddannet 
fra musikkonservatoriet i 
Poznan, hvor han har studeret 
hos Łukasz Kurapiczewski 
og har under studiet også 
deltaget ved adskillige ma-
sterclasses hos fremtrædende 
guitarister. Tomasz Radys 
besidder et meget bredt re-
pertoire, som strækker sig 
tilbage fra renæssancen og 
frem til nutidig moderne mu-
sik. Dertil har han også en 
meget åben tilgang til at bry-
de den klassiske musiks 
grænser og kaste sig ud i nye 
kunstneriske eksperimenter. 

Tomasz Radys har vundet 
mange internationale konkur-
rencer både som solist og 
kammermusiker. 
 
Dominik Kwiecien har stu-
deret på musikkonservatoriet 
i Szczecin hos Jerzy Siemak 
og senere hen har fortsat stu-
diet på Det Kgl. Danske Mu-
sikkonservatorium hos James 
Crabb og Geir Draugsvoll, 
som betragtes for at være 
blandt verdens bedste klassi-
ske akkordeonister. Efter at 
have afsluttet musikkonser-
vatorieuddannelsen fra 
DKDM, har Dominik fortsat 
på solistklassen ved Syd-
dansk Musikkonservatorium 
hos Jytte von Ruden og har 
spillet sin debutkoncert i 
marts 2018. Dominik har 
vundet mange internationale 
konkurrencer, og har som 
solist, kammermusiker og 
sammen med symfoniorke-
ster optrådt i en række euro-
pæiske lande. Dominik er en 
af de få musikere i Europa, 
som spiller på den på den 
argentinske harmonika, ban-
doneon, som er et traditionelt 
tango-instrument. 

 

Jeg kan med glæde fortælle, at 
siden vi startede i efteråret 
2017, er det lykkedes os at 
skabe et ganske velfungerende 
Sengeløse Kor. Koret har si-
den begyndelsen gennemgået 
en stor musikalsk udvikling og 
har med stor succes medvirket 
ved flere gudstjenester og en 
sogneeftermiddag, hvilket har 
bragt glæde og begejstring i 
Sengeløse. Sengeløse Kor 
består på nuværende tidspunkt 
af 6 damer. Derfor, når vi be-
gynder igen efter sommerpau-
sen, ønsker vi meget at se nye 
sangglade korister, som vil 
tilslutte sig dette spændende 
projekt, så vi kan være flere 
om at dele succesen og bringe 
glæde til beboerne i Sengeløse. 

Vi holder prøve hver torsdag 
kl. 19 i Sengeløse sognegård. 
Der er en meget hyggelig 
stemning og en seriøs og in-
tensiv prøvegang. Det er gratis 
at deltage, men til gengæld 
forventer vi, at man er mere 
end villig til at medvirke ved 
gudstjenester og andre arran-
gementer, som årligt udgør 6-7 
gange. Der er ingen krav til 
nodelæsning eller stor sang-
stemme. Vi mødes første gang 
den 20. september. Hvis man 
er interesseret, bedes man 
venligst kontakte organisten 
ved Sengeløse Kirke, Dmitri 
Egholm, på email orga-
nist@sengeloesekirke.dk.  
Vel mødt!     

Sengeløse Kor ønsker flere sangere 
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