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Julen har taget sit indtog i Sengeløse

Læs i avisen om

Nytårskoncert i
Kirken

Spejdernes juletræssalg ved gadekæret

Sangundervisning

Her er et lille udsnit af billeder, fra mange fine tiltag, som vi alle har haft mulighed for at deltage i
her op til jul. Tusind tak til jer, som har fået alt dette til at fungere. Det har været en fornøjelse at se
børnene, som de har nydt det. I hallen var der 250 deltagere til Luciaoptog og julemand. Flot, Flot.

Læs om vikingetiden

Juleoptog fra

Husk konditur

Nyt fra skolen
Og meget mere

Næste nummer
udkommer
4. – 6. februar

Deadline:
fra år l793—1066

Stenbjerggaard

2. juledag fra hallen

26. januar 2018

Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand:

Gitte Malling Buur,

6170 6818

Hovedkasserer:

Jeanette Truller Wolstrup

3030 5150

Amatørscene:

Marianne Neumann,

2990 3693

Fodbold:

Camilla Petersen,

2374 5065

Idræt

Formand Helle Breinholt

3141 6379

Senioridræt

Hilde Hjort Nielsen
Birgit Sonne

4030 5952
2427 7919

Volleyball:

Martin Nedergaard.Møller

4093 5377

Festudvalg:

John Jørgensen,

5122 1217

Cafeteria:

Uffe Wolstrup,

4052 7091

Næstformand:

:

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736

SGIF Klublokale

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

Sengeløse pensionistforening

Afholder bankospil tirsdag den 9. januar 2018 i Fritidshuset,
Spangåvej 11 - kl. 19.00
Generalforsamling den 29. januar 2018 kl. 14.00
Alle ønskes en god jul og et godt nytår.
Vi ses i 2018
Bestyrelsen

Sangundervisning

Uddannet erfaren sanglærer tilbyder privattimer også hos
dig. Viser, pop, jazz m.m. fra begyndere til viderekomne.
Gavekort. Gratis prøvetime.
Ring til Nana tlf. 29886517

Sengeløse Badminton og
Tennis Klub
indkalder til generalforsamling
Onsdag den 10. januar 2018 kl.19.00
i Fritidshuset, Spangåvej 11
Dagsorden ifølge reglerne.

Bestyrelsen

Jan Boholdt
Vintoften 42
2630 Taastrup

26 21 50 95
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 26.januar 2018
Avisen udkommer 4. - 6. februar 2018
Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk

Juletræsfest i hallen
Mere end 250 deltagere havde en dejlig dag

Dukketeater og juleklippedag i
0.klasse

Alle 42 børn i 0. klasse opførte dukketeater for deres forældre til
juleklippedag torsdag den 30. november på Sengeløse Skole. Der
blev i alt vist fire eventyr: Bukke Bruse, Fyrtøjet, Klods Hans og
Tornerose.
Da hele skolen havde emneuge først i november, havde 0. klasse
eventyr på skemaet. Vi lyttede til oplæsning, så flotte billeder fra
billedbøger på smartboard, Fyrtøjet som dukkefilm og havde
legeteater ud fra de mange forskellige eventyr; Kunsteventyr af
H.C. Andersen, Trylleeventyret Enøje, Toøje og Treøje, Folkeeventyrene Bukke Bruse, Rødhætte og ulven, Hans og Grete,
Ulven og de syv gedekid og mange andre. Vi producerede selv
små eventyrbøger med tegninger og tekst.
I forlængelse af emneugen arbejdede børnene i kreative værksteder, hvor de producerede en ”Grydeskedukke”. Der blev øvet
replikker og udarbejdet smukke kulisser i form af et eventyrslot
med ualmindeligt mange tårne og en trylleskov.
0.klasseteamet

Vinter
Vintertid er rigtig ”inde” og hyggetid - også for malerarbejde. Da stort set alt udendørs
arbejde er sat i bero i de koldeste vintermåneder, kan det betale sig at planlægge indvendig
vedligeholdelse til denne tid. Vi har bedre tid til den enkelte opgave, og kan dermed også
give et godt tilbud på vinterarbejde. Der er masser af muligheder: Istandsættelse, renovering eller bare en opfriskning af farver på loft, vægge og træværk. Vintertid er også den
bedste tid for at male i kældre og især betongulve, da fugten trækker væk fra fundamenter
og gulve i takt med de lavere temperaturer udenfor. Det er ikke fordi malere er sarte overfor vintervejr, men de fleste materialer kan ikke kan tørre under 10 grader, og en forholdsvis høj luftfugtighed vil ofte sætte en stopper for et fornuftigt resultat. Men – ingen regel
uden undtagelser: Hvis situationen kræver det, har Hallgren selvfølgelig mulighed for at
trække på erfaringer og specielle materialer til enkelte udvendige opgaver. Bare spørg.

Malerfirmaet
Hallgren Aps

Strongvej 3
2630 Taastrup

CVR 36726903

www.hallgren.it

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

JULEOPTOG SØNDAG
DEN 17. DECEMBER

Generalforsamlinger i SGIF’s
afdelinger 2018
afholdes i henhold til SGIF’s
vedtægter
følgende datoer:
Amatørscenen
Tirsdag den 16. januar kl. 18.00 i
Amatørscenes klublokale, Sengeløsehallen.
Fodbold
Lørdag den 3. februar kl. 10 i
Cafeteriet, Sengeløsehallen.

På Stenbjerggaard er det efterhånden blevet en tradition at
gå juleoptog med hestene. Iført nissehuer, røde klæder og
dækkener går pensionærer, parter, heste og familie rundt om
Sengeløse. Vi afslutter turen med varm cacao og æbleskiver
i vores rytterstue og ønsker hinanden god jul. En rigtig hyggelig begivenhed.
Vil du opleve det hyggelige syn af nisser og nisseheste, så
hold øje med os søndag den 17. december. Vi går fra Stenbjerggaard kl. ca. 13.00. Hele turen tager ca 1 time. Vi forventer at være i Sengeløse By omkring kl. 13.20 og vi runder selvfølgelig også plejehjemmets parkeringsplads.
Med ønsker om en rigtig god jul til alle
fra alle os på Stenbjerggaard.

Volleyball
Torsdag den 8. februar kl. 18.30 i
Cafeteriet, Sengeløsehallen.
Sengeløse Idræt
Onsdag den 28. februar kl. 19.30 i
SGIF klublokale, Sengeløse Skole
SGIF´s Hovedgeneralforsamling
Torsdag den 12. april kl. 19.00 i
SGIFs Klublokale, Sengeløse skole.
Husk, at eventuelle forslag til vedtagelse på generalforsamlingerne, skal indsendes til afdelingsformanden henholdsvis hovedformanden senest 8
dag før den relevante generalforsamling.
Mød op og hjælp din forening med at udvikle
idrætten i Sengeløse.
På SGIF’s vegne
Gitte Buur

Hovedformand
Tlf. 61706818

Spejderne sælger juletræer på
græsplænen op ad Dagli’Brugsen.

Kom og støt vores frivillige arbejde for børn fra
3 år og opefter.
Vi sælger træer i december
på følgende datoer: Fredag
den 15/12 kl. 15 til 19.
Lørdag den 16/12 kl. 11 til
18. Søndag den 17/12 kl.
11 til 18.Torsdag den 21/12
kl. 17 Fredag den 22/12 kl.
11 til 19 samt Lørdag den
23/12 kl. 11 til 18.
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.

Vi ses
Mange julehilsener
Jacala Stammen,
Håndværkerbakken 9B,
Sengeløse, 2630 Taastrup
EVT. spørgsmål
Tlf. 22 82 97 40.

Program
Mandagsaftener
Mandag 8. januar, 19.30

Cand. mag. Birgitte L. P.
Rosenhegn, Holbæk:
Maria Theresia af Østrig Hersker, strateg og kvinde.
13. maj 1717 blev ærkehertuginde Maria Theresia født
i Østrig – til hoffets og befolkningens store skuffelse.
Som bare 23-årig overtog
hun det gamle rige i både
økonomisk og militær dårlig
tilstand, og allerede samme
år begyndte en kamp for at
opnå de andre europæiske
fyrsters anerkendelse og
derved beskytte sit rige mod
dets fjender.
Selv om hjemmelivet og
hendes børn betød alt, kalkulerede hun på mesterlig vis
med at sikre magt til det
Habsburgske rige gennem
deres ægteskaber.
Birgitte Rosenhegn vil fortælle om denne usædvanlige
300 års fødselar.
Mandag 15. januar, 19.30

Lærer og oversætter Gert
Lauridsen, Sengeløse:

Bauhaus-skolen bliver 100
år.
Bauhaus er et af det 20. århundredes mest betydningsfulde arnesteder for nytænkning inden for kunst og arkitektur og i særdeleshed inden for industriel design.
Walter Gropius udformede i
1919 skolen i Weimar efter
ideer, der vandt genklang
internationalt. Han får knyttet en række fremragende
kunstnere som lærere på
skolen. Tilstrømningen af
elever fra 29 forskellige lande viser, at her fandt ungdommen nogle muligheder
for udfoldelse, som de ikke
fandt andre steder. Aftenens
foredrag skal handle om
arven efter Bauhaus, som i
dag manifesterer sig som
det, der ligger bag ord som
ekspressionisme, funktionalisme og modernisme
Mandag 22. januar, 19.30

Mandag 29. januar, 19.30

Formand Poul Erik Sørensen, Mandagsaftenerne i
Sengeløse:
Hvem var Ebbe Skovgaard
egentlig?
Mange vil nikke genkendende til hans fine vignet med
alle pingvinerne, der har
prydet forsiden af Mandagsaftenernes program gennem
mange år.
Mange vil også vide, at
"Skovgaard" - som han altid
blev kaldt - var ud af den
kendte kunstnerfamilie, der
tog sin begyndelse med P. C.
Skovgaard (1817-1875), der
blev født for netop 200 år
siden.
Så hvem var han, og hvilken
betydning fik han i familien,
i Sengeløse og for Mandagsaftenerne?

Tyskland. Aktionsdagen er
sat til den 2. oktober 1943.
En diplomat fra det tyske
gesandtskab advarer, via
socialdemokraten Hans Hedtoft, de danske jøder om den
forestående aktion
Ellen Oppenhejms jødiske
familie bliver også advaret,
og sammen flygter de til
Nordsjælland. Her får familien fat i en robåd og forsøger at ro til Sverige. Det
lykkes ikke for familien at
komme over. De bliver taget
til fange af tyskerne og sendes sydpå til den tjekkiske
by ”Theresienstadt”.
Vi skal denne aften høre
Ellen Oppenhejms meget
personlige fortælling om
flugten, tilfangetagelsen og
ikke mindst om Ellen og
hendes families 548 dages
ufrivillige ophold i Theresienstadt.
Højskolemand og foredragsholder Niels Ole Frederiksen, Middelfart, vil supplere
med nogle faktuelle oplysninger om begivenhederne
op til den 2. okt. 1943, samt
vise en række billeder fra
Theresienstadt.

Mandag 5. februar 19.30

Journalist og forfatter Per
Dalgård :
Puutins Rusland
I sit foredrag søger Per Dalgård at nuancere det udbredt
negative billede af det nuværende Rusland under Vladimir Putin, og han forsøger at
finde en forklaring på, hvorfor russerne i dag elsker den
leder, som vi i vesten elsker
at hade.

Højskolelærer Niels Ole
Frederiksen og Ellen Oppenhejm:

Den sidste overlevende
fra KZ-Theresienstadt

Dette er Ellen Oppenhejm
fra Charlottenlund med sin
personlige beretning om
”548 dage i KZ-Heresienstadt”.
I september 1943 beslutter
de tyske besættelsesmyndigheder i Danmark, at de danske jøder skal fanges og sendes til en uvis skæbne i

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

Tak for din stemme
Hugo Hammel reflekterer over valget
Nu er valget ovre og stemmerne talt op. Konstitueringen er på plads, og det er tid
til at reflektere lidt over resultatet. Jeg fik et godt valg,
30% fremgang, hvad mere
kan man ønske sig? Man kunne vel ønske sig, at det var
gået lige så godt for partiet.
Ja, så havde vi fået ny borgmester! Men sådan gik det jo
ikke. Vi mistede to mandater,
så nu er den ”røde fløj” desværre kun repræsenteret med
seks stemmer i byrådet.
Nå, det skal nu nok gå. Det er
alle rutinerede folk, som ikke
er bange for at tage ordet i
debatten. Vi må jo bare råbe
lidt højere.
I byrådet har vi heldigvis
gode traditioner for at samarbejde på tværs af partiskel, så
vi skal nok få indflydelse på
beslutningerne endda, selv
om vi jo ikke kan forvente at
komme til at sætte dagsordenen.
Afstemningen i Sengeløse
Valgdagen i Sengeløse Fritidshus gik som vanligt fint.
Stemningen var god, og folk

hyggede sig. Valgdeltagelsen
var ikke prangende. Stemmeprocenten lå på lidt over 72%,
pænt
over
kommunegennemsnittet, men ikke nær
så godt som forrige valg,
hvor den var oppe på 77,5%.
Der var endda 60 flere, der
kunne stemme denne gang,
men der kom desværre 59
færre end ved forrige valg.
Kedelig udvikling! Personligt
er jeg meget taknemmelig for
den tillid, I viser mig ved at
give mig et højt stemmetal.
Det forpligter selvfølgelig, og
jeg vil lægge mig i selen for
at leve op til jeres forventninger.
Udvalgspladser
Jeg har fået plads i Teknisk
Udvalg, i Plan og Miljø Udvalget og er blevet næstformand i Arbejdsmarkedsudvalget. Jeg er godt tilfreds
med mine poster, og derfra
vil jeg bestræbe mig på at
gøre dét, som politik i bund
og grund drejer sig om:
At gøre det så godt som muligt for borgerne.

Julefreden sænker sig
Nu ikke mere snak om politik
for årets sidste, og for mange
den vigtigste højtid står for
døren. Julen skal vi jo huske
at fejre på behørig vis. Traditionerne skal holdes i hævd.
God mad og drikke, salmesang og bægerklang. Familierne samles og hygger sig
med deres egne selvudviklede
ritualer. Så er det jul i Danmark. Herfra skal der ønskes
en rigtig Glædelig Jul samt et

Godt og Lykkebringende
Nytår til alle.
Med ønsket om, at julefreden
vil sænke sig over vores hyggelige landsbysamfund i det,
der for os er verdens navle:
Vadsby, Vridsløsemagle og
Sengeløse.
De hjerteligste julehilsner
fra Hugo Hammel

BRENDSTRUP REVISION ApS
HÅNDVÆRKERBAKKEN 17
SENGELØSE
2630 TAASTRUP

JØRN BRENDSTRUP
Reg. revisor

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

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

TELEFAX 43 71 30 66

43 99 69 36

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

Farmors godnathistorie ,

Delfinerne kan bedst lide lidt varmere vand, end vi har i
Danmark, så vi skal længere sydpå for at opleve dem.
De er meget, meget kloge, kan du tro - og så er de legesyge! Når de skal have fisk, ja, så samarbejder de i én stor
flok. De snakker sammen på et sprog, som vi ikke forstår,
og så omringer de en fiskeflok - og æder løs!
En jul - for mange år siden - skulle jeg holde jul i Sydafrika! Du kan tro, at det er underligt at se julepynt og nissemænd, når det er 30 grader varmt!
Fire unge mennesker begav sig ud at sejle og havde ikke
lyttet til vejrudsigten! Og det skulle de have gjort, for der
var varslet stormvejr!
Stormen kom, og deres lille sejlbåd kæntrede. De måtte
klamre sig til master og tovværk, og anede ikke, hvad de
skulle gøre!! De var rædselsslagne, og sparkede i vandet
for at holde hajer borte!
Pludselig kom der dyr op omkring dem, og først troede de,
at det var hajer, men nej, det var delfiner! Og delfinerne
dannede en kreds omkring dem, og endnu bedre: De skubbede vragresterne og menneskene helt ind til land - og således blev de reddet!
Alt det sad jeg så og læste i avisen dagen efter - og jeg var
glad for, at det ikke var mig, der var i vandet den stormnat!!
Sov nu rigtig godt, min lille ven

Godnat fra farmor

Hundefører fra Sengeløse til DM

Ved dette års Danmarksmesterskab i Dansk Politihundeforening deltog Christian
S. Bonnett fra byen i den
næsthøjeste klasse, Kriminalklassen.
Forud for deltagelsen havde
Christian og hans schæferhund Ixi været til udtagelseskonkurrence, hvor de
blev nummer 10 på landsplan. Til DM bliver de 14
bedste hunde på landsplan i
kriminalklassen udtaget.
Til DM, som foregik i september måned henover en
weekend i Randers, blev
Christian og Ixi udsat for
lidt af hvert. Udover den
almindelige lydighed og
bidearbejde skulle de gå et
spor på 850 meter, som
startede på en kartoffelmark, derefter gennem et
krat og ud på en harvet
rapsmark og til sidst på en
harvet hvedemark. På sporet lå 5 genstande (en snor,
en 2-krone, en lille træpind,
en øl kapsel og et lille styk
læder). Christian og Ixi
klarede som de eneste sporet uden pointtab til dette
års DM, hvilket makkerparret var utrolig stolte over.
Som
anholdelsesopgave
blev de kørt afsted i en bil,
og når en gerningsmand
kom til syne, ville bilen
stoppe, hvorefter Christian
skulle løbe ud og råbe gerningsmanden an og sætte
Ixi på stop af gerningsmanden. Ved anråb løb gerningsmanden så sin vej, og

blev først stoppet, når Ixi
fangede
gerningsmanden
ved at bide fat i hans bideærme. Dette forløb helt
efter planen indenfor de 4
minutter, som man har til at
løse opgaven.
Gerningssteds-søget foregik
på en roemark med høj beplantning, og da dette ikke
ligefrem er en type mark,
som vi har i og omkring
Sengeløse, forløb dette dog
ikke helt uden problemer.
Dette resulterede desværre i
2 mistede genstande ud af i
alt 6.
Runderingen (eftersøgningen) foregik i en stor skov,
hvor en sko, en legetøjs
barnevogn, en avis og en
person var fordelt som genstande, som hundene skulle
finde. Dette var en lidt hård
øvelse for Christian og Ixi,
men heldigvis slap de uden
det store pointtab.
Sammenlagt blev Christian
og Ixi nr. 4 til dette års
Danmarksmesterskab. Udover 4. pladsen opnåede de
oprykning til den højeste
klasse, Vinderklassen.
Christian og Ixi træner her i
Sengeløse i Dansk Politihundeforening afd. Taastrup, som er beliggende
omme på Højvangsvej.
Hvis man er interesseret i at
træne i Dansk Politihundeforening, kan man læse
mere om dette på klubbens
hjemmeside:
www.taastrupphf.dk

Sengeløse Radio
trækker stikket

Mange tak for jeres tillid,
hvor er vi taknemlige.

Som det er skrevet tidligere
i dette blad og efterfølgende
også i Dagbladet og Lokalavisen Taastrup, trækker
Sengeløse Radio stikket den
30. december 2017.
De, der var til juletræstænding ved gadekæret første
søndag i advent, hørte det
også direkte fra stationsforstanderens mund.
Og det er sådan det bliver.
Men Sengeløse Radio forsvinder ikke, for der vil
stadig blive lejlighed til at
høre nye, såvel som gamle
udsendelser. De skal blot
findes et andet sted.
Som radiostation med sendetid lørdag mellem kl. 9 og
14, er det slut.
Fremover skal du bruge
computeren eller smartphonen for at finde Sengeløse
Radio.
På sengeloese.dk findes der
en rubrik der hedder Medi-

På vegne af Michael Ziegler,
undertegnet og hele det Konservative hold vil jeg sige
tusind tak til alle jer, som har
stemt på os ved Byrådsvalget.
Vi er utroligt stolte og glade
for den flotte opbakning vi
har fået i Sengeløse
Vi meget glade for, at I har
bakket op om den politiske
linje, som vi har lagt for kommunen, og vil derfor fortsætte
det brede samarbejde i byrådet, da vi mener, de bedste
beslutninger træffes i fællesskab.
Personligt er jeg meget glad
for, at jeg er blev valgt, hvilket kun er lykkedes, fordi så
mange Sengeløseborger har
stemt på mig. Endnu en gang
tusind tak. Jeg skal gøre mit
bedste for at leve op til jeres
tillid.
Den 4. december havde vi
vores konstituerende byrådsmøde, og som forventet blev
Michael Ziegler genvalgt som
Borgmester. Jeg er blevet
næstformand i Teknisk Ud-

er. Tryk på den og tryk efterfølgende på det, der hedder Sengeløse Netradi, og
så vil du komme ind til en
forside, der giver dig flere
muligheder.
Her vil du have mulighed
for at høre nyt, eller du kan
dykke ned i Arkivet for at
høre nogle af de gamle reportager. Vi vil gerne i den
nye profil fortsat bringe
nyheder, men bruger også
vore gamle materiale for at
give en historisk baggrund
for det, der er sket i Sengeløse gennem tiden.
Vi har ikke det hele klar
endnu, men vil arbejde på,
at det komme i gang hurtigst muligt.
Alle på redaktionen er kede
af at den direkte radio stopper, men det er tiden nu, og
så bliver det sådan.
John Andersen

Hvis du gerne vil komme forbi og sige farvel, inviteres du hermed til at aflægge radioen et besøg lørdag den 30. december 2017
mellem kl. 10 og 14.
Vi giver gerne en kop kaffe, eller noget andet drikkeligt og en småkage bliver det vel
også til.
Med venlig hilsen
Berit Tonnesen Hansen, Vibeke Winther, Katja Hammel,
Peter Bertelsen, Ivan Stauning, Pia Henningsen og
John Andersen

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

valg samt medlem af Økonomi-udvalget og Arbejdsmarkeds-udvalget, hvilket jeg
glæder mig meget til at kaste
mig over.
Også et stort tillykke til Huggo Hammel for valget. Dejligt, at der fortsat er 2 byrådsmedlemmer fra Sengeløse, og
jeg glæder mig til at skulle
arbejde sammen med ham. Vi
skal nok få det hyggeligt og
sat Sengeløse på dagsorden
hvor vi kan.
Henrik Torning
Konservativ Byrådsmedlem

Læserbrev klippet fra facebook

PAS PÅ! – Skolebørn på vejen
Kære Sengeløse-bilister,
som hver morgen tager turen ned til skolen for at aflevere jeres guld til en ny
skoledag.
Vil I ikke godt tage et hensyn til det guld, jeg og andre hver morgen sender af
sted på cykel ned til skolen.
Jeg prøver at få mine børn
af sted kl. 7.45, for der er
det mere sikkert at færdes
på vejen derned.
Mine børn og jeg oplever
imidlertid stressede forældre, der uden omtanke kører
som sindssyge mod skolen.
Det næste problem er indkørslen til skolens P-plads,
som tit er fyldt op. Her har I
svært ved at holde tilbage
for børn, der skal over vejen
for at komme ind til cykelparkeringen, eller forbi jer,
når I holder i kø på vejen,
da de større børn skal videre
over til udskolingen. Dér
glemmer I at kigge i spejlene, og I spærrer desuden
vejen, så de unge menne-

sker ikke kan komme forbi
jer. Alt i alt skaber det nogle
farlige
situationer.
Det bekymrer mig mest at
se, hvor irriteret I er, så
hensynet til andre forsvinder.
Så, kære morgen bilister,
skal vi ikke hjælpe hinanden med at finde hensynet
frem igen. Det er dine, andres og mine børn, det
handler om.
God dag fra familien
Gerner Knudsen

Juletændingstale 3. december 2017

Sengeløse Gammelt Nyt, afsnit 11, første del.

Vikingetiden fra år 793-1066
Det Danske Rige dannes.
Sverige og Norge blev
samlet til sammenhængende lande ved kristendommens indførelse i rigerne
omkring midten af 1000tallet. I Danmark tog rigsdannelsen sin begyndelse
mellem år 300 og 400.
Tryk sydfra medførte et
behov for at stå sammen
for at være stærke nok til at
modstå
erobringsforsøg
sydfra. Omkring år 500
anes konturerne af et løseligt samlet rige med en
fælles ledelse og en overkonge. I 700-tallet havde
danerne jævnligt konfrontationer med Frankerriget,
og netop frankiske kilder
omtaler stridighederne. De
fortæller om danerne og
nævner flere gange deres

konge, Godfred, som var
Kejser Karl d. Stores modstander.
Skift fra Asetro til Kristendom.
Frem mod midten af 900tallet var Gorm den Gamle
og Thyra Danebod Danmarks kongepar. De boede

i Jelling, som derfor oftest
var hjemsted for den politiske magt. Det siges, at vores nuværende dronning er
direkte efterkommer af
Gorm og Thyra. Lige omkring år 950 døde Thyra,
og kong Gorm døde i året
958. Ved dronningens død
påbegyndte Gorm bygningen af en stor skibssætning
i Jelling. Han foranledigede også, at en runesten
blev rejst til minde om
Thyra. Den runesten kender vi i dag som den lille
Jellingesten. Efter Gorms
død fik sønnen Harald
(Blåtand) rejst Danmarks
største gravhøj i Jellinge,
hvori kong Gorm blev
gravlagt efter asetroens
ritualer.
Syv år senere valgte kong

Harald at forkaste asetroen
og at lade sig døbe som
kristen. Siden da har man
regnet Danmark for et kristent land, skønt skiftet tog
flere generationer. Få år
efter sin dåb beordrede
kong Harald monumenterne i Jelling ombygget til

kristne monumenter og fik
opført en kirke ved højene.
Præcist midt mellem højene og lidt syd for den nuværende kirke fik kong
Harald rejst en stor tresidet
runesten til minde om sine
forældre. På den ene side
er der indhugget et billede
af den korsfæstede Jesus.
Teksten på stenen lyder:
”Harald konge lod gøre
disse mindesmærker efter
Gorm sin fader og Thyra
sin moder. Den Harald, der
vandt sig Danmark al og
Norge og gjorde danerne
kristne”.
Denne Jellingesten, er en
flot runesten, og i sig selv
et vidnesbyrd om de omskiftelige tider mellem fortiden med asetro og fremtiden med kristendom. Teksten er skrevet med runer
og ikke med latinske bogstaver. Sproget er dansk og
ikke latin, som kirkens folk
ellers brugte. Linjerne ligger vandret som i en bog
og læses fra venstre mod
højre og ikke som på andre

runesten, hvor traditionen
ellers bød, at linjerne skulle stå lodret. Helt berettiget
bliver denne store Jellingesten også kaldt ”Danmarks
dåbsattest”.
Vikingeskibene.
Danskens vej til magt og
ære går over bølgen den
blå. Vikingetidens skibe og
værfter var i de tre skandinaviske lande omdrejningspunktet for samfundets virke og udvikling.
Vikingeskibet var en genial
konstruktion. Det var en
videreudvikling af Nydambåden fra Als, men det
havde fået sejl. Et sådant
skib var i datiden svimlende dyrt at få bygget, da det
krævede tusindvis af arbejdstimer udført af meget
dygtige og højt specialiserede håndværkere, samt en
masse specielt udvalgte
træstammer. Men et godt
sejl af uld kostede endnu
mere. De store vikingeskibe var oceangående. Togterne med disse skibe hav-
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de flere formål. Almindelig
handel, person- og godstransport var naturligvis, som
altid, vigtige. Men som noget
nyt muliggjorde disse store
skibe også en udvikling af
sørøveri. En samling af flere,
ja måske mange vikingeskibe åbnede også muligheder
for voldsomme og helt uventede angreb på og plyndring
af kystnære byer, kirker og
klostre. Disse muligheder
havde vikingerne set på deres handelstogter. Mange
rige og frugtbare områder i
deres nabolande var meget
tyndt befolkede eller helt
mennesketomme. Disse områder havde heller ikke noget
effektivt forsvar at stille op
mod vikingernes overraskelsesangreb. Det førte til, at
skandinaverne
underlagde
sig store områder i nabolandene. Nordmændene drog
mod vest og etablerede kolonier i Scotland og Irland. De
bosatte sig også på de nærmest mennesketomme Shet-

landsøer (Helteøerne) og
Færøerne. Det helt ubeboede
Island og det sydvestlige
Grønland blev også mål for
vikingernes bosættelser. Der
oprettedes de nye selvstændige lande. Mest imponerende er det, at nordboerne fra
Grønland magtede at oprette
en koloni på Canadas østkyst. De kaldte den Vinland,
men angrebene fra de derboende indianere blev for meget for nordboerne. De var
for få i antal og forsyningsvejene var både meget lange
og usikre, så de måtte opgive
kampen og tage tilbage til
Grønland og Island.
Svenskerne
koloniserede
mod øst på den baltiske kyst.
Ad de russiske floder trak og
sejlede de deres skibe fra
Østersøen til Sortehavet og
derfra ind i Middelhavet.
Danskerne koncentrerede sig
om Nordsøen og Den Engelske Kanal. Tidligt i Vikingetiden blev Normandiet koloniseret af danske vikinger,
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som også bosatte sig i England. Englænderne kæmpede
i ca. 200 år hårdt imod denne
uønskede invasion. Det endelige resultat af disse lange
og seje kampe blev, at danskerne med kong Svend Tveskæg som leder i 1013 erobrede hele England med London som kronen på værket.
Samme år døde kong Sven
og blev efterfulgt af sin søn
Knud (den Store). Han var så
konge i både England og
Danmark frem til 1035.

(H)jul
Nu er det snart jul, og det er
også historisk interessant. Vi
siger stadig ufortrødent jul.
Det stammer helt tilbage fra
Jernalderens og Vikingetidens fejring af årets gang
symboliseret ved et hjul. Ved
midvinter ca. den 21. december holdt vikingerne en gevaldig fest, som de kaldte
jul. Der var blevet ofret og
blotet. De havde slagtet og
bagt. Efterårets fede sild var
blevet saltet og speget. Der
var rigelige mængder af
mad. Men mennesket lever
ikke af brød alene. De havde
også brygget masser af god
mjød og godt og stærkt øl, så
de i familiens skød og i venners lag i dagevis kunne hellige sig det måske ikke helt
agtværdige mål at æde og
drikke sig både til og over
såvel kvalme- som segnegrænsen. Der blev sunget og
danset. Den ene fantastiske
historie fulgte efter den anden. Nogle af historierne og
deltagerne kunne på ingen
måde kaldes stuerene. Præsterne forsøgte ellers tappert
at indføre ordet Christmesse,
som vi kender det fra England. Men næh. nej! Jul var
det, og jul er det. ”Rør blot
ikke ved min gamle jul”.
Vi kan stadig genkende elementer af både maden drikkene og adfærden fra vikingernes jul i vores fejring af
julen. Og tak for det! Det er
jo både hyggeligt og livsbekræftende. Skål i vikingeskivet!
I næste nummer vil jeg gennemgå Vikingetiden i vores
sogn og kommune.

Vikingetiden ændrede
Danmark
Disse 273 år mellem Jernalderen og Middelalderen
bragte mange nye ting til
vores land, og folks tankegang blev ændret som aldrig
før i historisk tid. Kongemagten blev styrket, og den
støttede kristendommen og
kirkebyggeriet. Landet skulle
forsvares, så befæstede byer
voksede frem overalt i riget.
Kongemagten anlagde borge,
og indførte en central styring
af togter med vikingeskibe til
kampene i England. Møntvæsenet blev lagt under kronen og var naturligvis landsdækkende. Veje og broer
blev udbygget over hele landet for at øge fremkommeligheden til lands. Vi hører
om de første større bygninger opført af sten. Kirken
bragte foruden den nye tro
også folk, der ved siden af
deres kirkelige funktioner
også underviste og skolede
udvalgte unge. Det var de
første uddannelsestiltag i
landet. Bøger med latinske
bogstaver og sprog kom med
kristendommen. De bevarede
historiske kilder, hvoraf ho- Jeg ønsker alle en glædelig
vedparten er udenlandske og jul og et godt nytår.
skrevet af kirkens folk, giver
Niels E. Larsen.
os kendskab til konkrete
navngivne personer og begivenheder

Lise-Lotte Haller
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Julehilsen

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke
3. søndag i advent
17. december kl. 15.00
De ni læsninger
med musik og sang
Merry Lisbeth Rasmussen
Juleaften
24. december kl. 14.00 & 16.00
Matthæusevangeliet 1,18-25
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebilen kører til kl. 16.00
Juledag
25. december kl. 10.00
Johannesevangeliet 1,1-14
En højtidelig gudstjeneste
med ekstern violinist, portvin
og julekage i våbenhuset
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebilen kører
2. juledag
26. december kl. 10.00
Matthæusevangeliet 10, 32 – 42
Merry Lisbeth Rasmussen
Julesøndag
31. december kl. 11.30
Matthæusevangeliet 2, 13-23
Charlotte Slot
Nytårsdag
1. januar kl. 14.00
Matthæusevangeliet 6, 5-13
Med violinist Anna Egholm
Kransekage og champagne i
våbenhuset
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebilen kører
1.s.e.Helligtrekonger
7. januar kl. 11.00
Markus 10, 13-16
Frokost efter gudstjenesten
Merry Lisbeth Rasmussen
2.s.e. Helligtrekonger
14. januar kl. 10.00
Johannes 4, 5-26
Merry Lisbeth Rasmussen
Sidste s.e.Helligtrekonger
21. januar kl. 10.00
Johannes 12, 23-33
Merry Lisbeth Rasmussen
Septuagesima
28. januar kl. 10.00
Matthæus 25, 14-30
Merry Lisbeth Rasmussen
Seksagesima
4. februar kl. 19.00
Lysmesse
Merry Lisbeth Rasmussen

Tænk at vi og vore forfædre
har været fælles om at blive
fortalt ind i julens glade budskab igennem 2000 år. Det er
vores fælles arvegods. Vores
fælles ståsted og kulturelle
og religiøse baggrund. Igen
og igen myldrer vi i kirke for
at høre den samme historie,
der handler om dengang Jesus blev født i Betlehem.
Alene det faktum, at vores
tidsregning er indrettet efter
barnefødslen i Betlehem, og
at fortællingen har holdt til at
blive fortalt i så mange år,
siger noget om, at der er noget andet og mere på færde,
end i en hvilken som helst
anden historie der læses op
som et indslag i juleunderholdningen på lige fod med
juleshowet, jule quizzen og
alle julefilmene, som er produceret i Hollywood for at
tjene lidt penge. Første gang
man læser juleevangeliet
igennem, forekommer fortællingen måske ligetil med indlysende
selvfølgeligheder
som en almindelig barnefødsel – og så alligevel! Lytter
man endnu en gang til de
vise ord, hører man dog en
storslået fortælling, der handler om Guds overraskende og
forunderlige nåde og om
mennesker og livet selv med
dets store udfordringer. Men
for at forstå juleevangeliet
fuldt ud er vi nødt til at lade
os inspirere i ordets egentlige
betydning. Det vil sige åbne
os for at lade Guds Ånd komme til os og over os. Er I
med? Vi skal gøre et forsøg
på at transcendere julens
godter og de brune kartofler.
Det drejer sig om, at vi skal
have åbnet det mytiske øje –
åndsøjet, så vi kan tænke og
se ud over alt det, vi kan måle og veje, så vi bliver modtagelige for det guddommelige.
Vi skal med juleevangeliet
løftes op og ud af hverdagens
trummerum og ind i det mytiske, hellige rum, hvor selveste den almægtige Gud i al
sin guddommelige fylde la-

Gudstjeneste på Sengeløse
Plejehjem
Julegudstjeneste
22. december kl. 11.00
Onsdag den 17. januar kl.
13.15

der sig føde julenat i en stald
i Betlehem.
Julenat af Sven HavsteenMikkelsen
Det er en fantastisk historie –
et guddommeligt nedslag i
verdenshistorien
og
i
menneskers hjerter. Det er
Guds forunderlige nåde, at
han i skikkelse af Jesus
Kristus træder ind i verden
for i ord og i handling at
omslutte mennesker med
kærlighed, godhed, barmhjertighed, fred, tilgivelse, og
senere med sin død og
opstandelse skænker mennesket det evige liv. Det er den
begivenhed, vi vil fejre med
en julegudstjeneste med
fortælling, sang og musik.
Gud er til stede i verden med
al sin kærligheds rigdom og
sætter mennesker fri af alt
det, der ind imellem gør os
små
og
smålige
og
indespærrede i landsbysladder og umenneskelighed
og mangel på venskab. Og i
sidste ende gør han os fri af
døden, så den ikke længere
har magt over os i al evighed.
Tror du på det? Tror du på, at
Gud - som juleevangeliet
fortæller - iklæder sig et
menneskes kød og blod i
skikkelse af Jesus Kristus?
Tror du på, at han døde på et
kors
og
opstod
på
tredjedagen for din og min
skyld, så døden ikke længere
skal have magt over os i al
evighed? Ja! Jeg tror på det –

Andagt på Bostedet Holme
24. december kl. 13.15
Kirkebilen kan bestilles
hos sognepræsten på
tlf.. 43 99 50 24 senest 2
dage før handlingen

med liv og sjæl tror jeg på
det. Jeg tror også på, at når vi
lytter til den historie, bliver
menneskets historie større,
dybere og smukkere. Og jeg
tror på, at den fortælling, vi
kommer i kirke for at høre
juleaften, ikke er fortalt
færdig, før vi fortæller den
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færdig med vort liv som
indsats.
Gud
begyndte
fortællingen ved at lade sig
føde ind i vores verden. Det
er en historie, der handler om
Guds nåde. Indholdet af Guds
nåde er, at Gud ikke
overlader os til os selv i et
stort, tomt og koldt univers.
At han ikke er ligeglad med
os. Tværtimod møder han os i
kød og blod. Det er, hvad
man kalder Guds nåde.
Guds forunderlige eller overraskende nåde er, at Gud træder ind i verden og frelser
mig - fra den totale udslettelse i døden. Det er julens glade budskab – den forunderlige nåde. Det er begyndelsen
på Guds fortælling, der løfter
mennesket op og sætter det
fri i kærlighed. Det er en historie, der kræver, at vi skal
gribes af den. Vi skal lade os
inspirere og røre af den. Vi
skal gøre den til vores livsprojekt. Først da bliver den
fuldt fortalt.

Vores gamle reformator Martin Luther har engang sagt:
Når Guds nåde har fundet
sted, som den gjorde julenat
med barnefødslen og stadig
finder sted, må mennesker
forholde sig til den - enten
ved at tro på det, fæste lid til
det eller ved at afvise det.
Nåden er ifølge Luther derfor
kun virksom, når den mødes
med tro.
Og når vi åbner os for den
sandhed og begynder at tro
den og leve den, så sker der
noget med os. Så bliver vi til
bedre mennesker, der får lyst
til at give den nåde videre,
som vi selv har fået.
Men hvor og hvordan finder
nåden sted blandt mennesker? Vi ved, at dronningen
er dronning af Guds nåde. Og
vi ved, at de fængslede kan
benådes ved at ophæve deres
fangenskab. På den måde
lader vi nåde gå for ret. Men
hvad med os andre. Hvor
finder nåden sted hos os, og
hvordan kan vi bringe den
videre? Det er det, der er det

vigtige nu. Gud har gjort sit.
Nu er det vores tur til at give
det videre.
Enhver af os, der bor her i
Sengeløse, er så ufatteligt
velsignet på så mange måder.
Men sådan er det ikke, når vi
skuer ud over jordkloden.
Der er så mange lidelser og
uretfærdige forhold i verden.
Mennesker der mister livet i
en gummibåd på flugt fra
deres krigshærgede land.
Børn der dør af sult i en verden, hvor få ejer det meste,
og mange lider under fattigdom. Så vores velbjergethed
og de velsignelser, der er
faldet i vores lod, skal ikke
kun nydes. De skal bruges og
gives videre. De skal deles
med dem, der har mindre.
Den kristne tro lærer os i
julen, hvor barnefødslen finder sted, at vi har evigt liv.
Og det hører til hjertet af den
kristne tro, at vi alle er bedre
stillet, hvis vi behandler vores næste med kærlighed,
nåde og barmhjertighed, som
vi selv håber på. Hvem har
ikke prøvet at være faret vild
i livet? At føle sig fortabt og
fordømt – ikke af Gud, men
af mennesker? At blive mobbet og udstødt og nedgjort og
bagtalt. At blive isoleret og
regnet for ingenting. At blive
svigtet, overfuset og overladt
til en følelse af ikke at have
lov til at være her. Når man
så møder nåden virkeliggjort
i skikkelse af et andet menneske, som viser dig barmhjertighed, godhed og hjælpsomhed, så bliver man så ufatteligt taknemmelig og glad og
lettet, at man får lyst til at
synge.
Vi skal med vore liv fortælle
historien om Guds nåde færdig. Juleevangeliet om barnefødslen i Betlehem er begyndelsen. Vi er fortsættelsen.
Skal vi ikke allerede nu øve
os i at eksemplificere nåden
og lade være med at overlade
det til andre at bringe nåden i
spil? Skal vi ikke ringe til
tante Anna, som er faldet i

unåde i familien. Vis hende
nåde ved at invitere hende.
Skal vi ikke lade være med at
skændes om, hvem der skal
have børnene juleaften. Vis
nåde overfor børnene ved
ikke at lade dem stå på en
krigsmark imellem mor og
far. Lad julefreden sænke sig
i de skilsmisseramte familier.
Skal vi ikke forlige os med
vores bror eller søster, mor
eller far, datter eller søn som
vi af en eller anden årsag er
blevet uvenner med og sende
dem en julehilsen, måske
endda en juleinvitation én af
juledagene, så nåden og julefreden kan indfinde sig. Og
skal vi ikke vise naboen nåde
ved at begrave nabofejden,
der har stået på i 25 år. Jeg
håber, at vi i disse dage, hvor
vi genfortæller historien om

frelserens fødsel, vil tilgive
hinanden og behandle hinanden, som vi selv ønsker at
blive behandlet.
Luther har en gang sagt: Et
kristent menneske kan aldrig
blive så fornærmet, at det
ikke kan tilgive.
Hvor er det godt sagt! Det er
et budskab, der ikke kun siges til mig og min familie,
men til alle uanset baggrund,
tro, politisk tilhørsforhold
etc.. Har verden brug for det?
Ja, i den grad! Det er et budskab om enhed og fællesskab,
håb, anstændighed, som aldrig går af mode.
Glædelig jul!
Merry Lisbeth Rasmussen

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

Café Sengeløse
Fredag den 26. januar kl.
10.00-12.00 tager vi hul på
en ny sæson af Café
Sengeløse
i
Sengeløse
sognegård. Næste gang er
fredag den 23. februar
samme
tidspunkt.
Café
Sengeløse er en brunch-café
for pensionister og andre
interesserede.
Alle er velkomne!
Fredag den 26. januar starter
vi med at spise brunch og
synge nogle gode sange fra
højskolesangbogen. Derefter
vil Liva holde et oplæg om
vores forhold til arbejde og
den helliggørelse af arbejdet,
som vi oplever i samfundet
netop nu. Er arbejde blevet

en slags fetich, som opfattes
som et mål i sig selv? Hvad
gør helliggørelsen af arbejdet
ved os mennesker og ved
vores kultur? Disse og andre
spørgsmål vil Liva facilitere
en debat om den 26. januar.
Men der vil som altid også
være tid til sang fra
højskolesangbogen, samtaler
om stort og småt og
hyggeligt socialt samvær.
Vel mødt!

Nytårskoncert med
Guido Paevatalu
den 13. januar kl 15.00 i
Sengeløse Kirke
Guido Paevatalu (baryton) er
uddannet på Opera-Akademiet
og debuterede på Det Kgl. Teater i 1982.
Han har medvirket i en lang
række roller, hvoraf især skal
fremhæves Mozart-roller som
greven i Figaros bryllup, Papageno i Tryllefløjten og Guglielmo i Così fan tutte; italienske
roller som Posa i Don Carlos,
Germont i La Traviata, Sharpless i Madame Butterfly, Figaro i Barberen i Sevilla m.m.;
Wagner-partier som Wolfram i
Tannhäuser og Beckmesser i
Mestersangerne; og desuden
partier i operaer af Tjajkovskij,
Musorgskij, Richard Strauss og
Britten.
Guido Paevatalu har medvirket
i adskillige produktioner for
DR-TV, bl.a. Maskarade, Drot
og marsk og Johann Strauss'
Flagermusen og givet koncerter med en lang række orkestre
både i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Estland,
Rusland, Østrig, Holland,
Frankrig, Ungarn og Tyskland.
Han har endvidere sunget ved
Mozart-festivalen i Wien, Savonlinna Festivalen i Finland
og ved Bergen Festspillene.
Guido Paevatalu har indspillet
flere cd’er, bl.a. Musorgskijs
Boris Godunov med Dmitrij
Kitajenko, Holger Danske,
Elverskud og Ungdom og galskab.
Til koncerten bliver Guido
Paevatalu akkompagneret af
Trio Dolcemente som består af:
Fløjte: Connie Kierstejn

Violin:
Grit
DirckinckHolmfeld Westi
Cello: Hans Garde
Koncerten består af smukke
arier fra kendte operaer, som
f.eks. Mozarts Tryllefløjte, Don
Giovanni, Figaros Bryllup - La
Traviata af Verdi – Carmen af
Bizet – Barberen i Sevilla af
Rossini med flere.
Ud over at synge, fortæller
Guido også lidt om de arier han
synger samt om livet som operasanger.
Efter koncerten inviteres alle til
et nytårsarrangement i sognegården, hvor der bydes på et
glas champagne.
Billetter á 50 kr. kan købes på
kirke kontoret onsdag den 3. og
10. januar kl. 15.00 – 17.00
eller ved indgangen på koncertdagen. Det er også muligt at
reservere billetter på E-mail:
SULL@KM.DK

Onsdag den 4. januar kl.
18.00 står menuen på
nytårstorsk med sennepssovs
og hvide kartofler med mere.
Til middagen serveres et lille
glas champagne, 1 øl eller
vand, så vi kan ønske
hinanden et godt og lyst
nytår. Efter maden plejer der
at være en kop kaffe/te og en
dessert eller en kage. Hele
herligheden koster 75 kr.,
som betales på dagen.
Onsdagsklubben
er
for
enker, enkemænd og andre
der bor alene, som har lyst til
at dele et måltid i en
hyggelig
og
snaksom
stemning.

Kunne du tænke dig at være
med, skal du blot tilmelde
dig hos sognepræst Merry
Lisbeth Rasmussen på tlf.:
43 99 50 24 eller på mail:
LRAS@KM.DK
senest
mandag den 1. januar.

De ni læsninger

Søndag den 17. december
kl. 15.00 holder vi som noget
nyt i Sengeløse Kirke en anderledes og meget stemningsfuld gudstjeneste kaldet De ni
læsninger. De ni læsninger er
en engelsk tradition, som tog
sin begyndelse i ca. 1880, og
siden har denne gudstjenesteform bredt sig til hele verden.
Måske har I i virkeligheden
eller i fjernsynet set gudstjenesten i King´s College Chapel i Cambridge, hvor det
berømte og velklingende kor
King´s College Choir deltager.
Ved denne gudstjenesteform
er der lagt særlig vægt på ord
og musik. Der er de ni
læsninger som spænder fra
skabelsen over syndefaldet til
profetier om Messias´ komme

og frem til Jesu fødsel, som
kristendommen fejrer som
den ny Messias. Hele denne
skønne
julefortælling
er
krydret med musik og sang,
som er nøje udvalgt til
lejligheden
som
f.eks.
udvalgte arier fra J.S.Bachs
Juleoratorium
og
G.Fr.
Händels Messias. Foruden
vores organist og kirkesanger
er der inviteret to eksterne
sangere, som vil hjælpe os
med
at
omkranse
de
livgivende fortællinger med
smuk musik og sang.
Undervejs i gudstjenesten
skal vi selvfølgelig også
synge nogle af de gode og
kendte julesalmer. Kirkebilen
kører.
Merry Lisbeth Rasmussen

GLÆDELIG JUL OG GODT
NYTÅR TIL ALLE, SOM KOMMER I SENGELØSES

Vi har nu holdt ungdomscafé i
Sengeløse sognegård fem gange. Og hvor har det været hyggeligt! Vores koncept er simpelt; den står på fællesskab,
hygge, gode snakke, kortfilm,
brætspil og bordtennis. Og
vigtigst af alt; man kommer
lige som den man er! Vi har
fået indrettet sognegårdens
første sal med sofaer, sækkestole og lyskæder. I det nye år
kan vi se frem til at få et musikanlæg op på første sal og få
hængt nogle gode billeder op
af de unge mennesker. Vi mødes igen fredag den 12. januar
fra 16-20, hvor vi skal se film,
spise pizza og hvad vi nu ellers finder på.

Dagens tema bliver sendt ud
snarest. Men sæt allerede nu
kryds i kalenderen – og husk,
at man gerne må tage sine
venner med.
Tak for mange hyggelige stunder i ungdomscafeen i 2017.
Og rigtig glædelig jul og godt
nytår til alle jer unge mennesker Jeg glæder mig til at se
jer i det nye år!
Liva Kaels

LysmesseLysmesse

Søndag d. 4. februar kl.
19.00 åbnes dørene i vores
gamle, smukke kirke for en
anderledes og stemningsfuld
aftengudstjeneste. Årets
korteste dag er passeret den
21. – 22. december, og lyset
er stærkt på vej tilbage. Det
vil vi fejre med en lysmesse,
hvor lyset bæres frem af

konfirmanderne for at bryde
mørket i den kolde vintertid.
Der vil ved denne
gudstjeneste blive sunget fra
såvel salmebogen som fra
højskolesangbogen.
Alle er som altid velkomne.
Merry Lisbeth Rasmussen

Gudstjeneste med frokost

Søndag den 7. januar kl.
11.00 holder vi gudstjeneste
med efterfølgende frokost i
sognegården. Læg alle de
gode nytårsforsæt om at
slanke dig til side og kom i
kirke og derefter til frokost.
Mådehold er en god ting,
men glem ikke at forkæle

ganen med alle de gode gaver i livet.
Kom derfor og nyd det gode
selskab, en dejlig velmodnet
sild, en velsmagende snaps
og hvad der nu hører til en
god dansk frokost. Vi glæder
os til at se dig.
Merry Lisbeth Rasmussen

Klinik for fodterapi
Åbent mandage og fredage

Trine Pehrson

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

