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Deadline: 

 27. januar 

Fyrværkeri Juletræsfest  Nytårskoncert 

  

Fra bladets side ønsker vi alle jer, 
kære læsere og annoncører en  

med tak for alle indlæg til bladet i 
form af læserbreve, historier og nyt 
om alt, hvad der rører sig af stort og 

småt i byen. 
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Motorvejsramper 
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Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Hovedformand: Jens Bertelsen,  Stendiget 20   4399 8507 / 2465 1099  
E-mail jens @bertelsen.mail.dk 
 

Hovedkasserer: Jørn Brendstrup, Håndværkerbakken 17      4371 3033 
 

Næstformand: Ulla Bang Hyldegård, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene. 
4030 5232    

Amatørscene: Marianne Neumann, Hultoften 33                  2990 3693 
 
Fodbold:                Martin B. Larsen, Spangåvej 18A                  3057 1670 
 
Fællesidræt:  Ulla Bang Hyldegård, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene 
                                                                                                     4030 5232 
 

Gymnastik: Bjarke Rasmussen Ole Rømersvej 39  4399  0848/4045 3764 
 

Senioridræt  Jan Løwert, Bondehøjvej 1.                           2970 7740    

Volleyball:              Birthe Olesen, Landsbygaden 62. 2840 1130 
 

Festudvalg: John Jørgensen, Kirkestien 12 .................     5122 1217 
 

Cafeteria: Uffe Wolstrup, Ole Rømersvej 57 ...    4352 1091 / 4052 7091 
 

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736 
SGIF Klublokale 

Spangåvej 10,  
 

 
Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif 

  

Sengeløse Pensionistforening 
Afholder generalforsamling mandag den 5. januar kl. 14.00 
i fritidshuset. Dagsorden i henhold til vedtægterne. 
Bankospil afholdes tirsdag den 13. januar kl. 19.00 
Sengeløse Pensionistforening ønsker alle medlemmer en 
god jul og et godt nytår. 

Vi vil savne Helle 
Vi er mange i Sengeløse, der vil komme til at savne Helle, 
når ryggen og fødderne giver problemer. 
 
Helle Kolstrup forlader Sengeløse og tager til Fyn for at 
nyde sit otium i de dejlige Svanninge Bakker. 
 
Helle siger selv: Klinikken er  lukket fra 19.12. Vi har  
solgt huset, jeg vil gerne takke jer alle, der har besøgt mig 
på klinikken siden 1997. Det er jo på grund af jer, at mit 
arbejde har kunnet bestå i alle de år, og jeg vil tænke på jer 
alle med stor glæde. 
Tage og jeg glæder os til det nye kapitel i vores liv, så her-
med farvel og tak til alle, som har gjort vores daglige liv i 
Sengeløse rart med mange små snakke. 

 
 Hilsen Tage og Helle 

Afspændingsmassage og Zoneterapi 

Helle Kolstrup 
 

afspændingsmassør og zoneterapeut 

Er Lukket 



Og videre siges det: 
”Efter mange års ihærdig 
indsats er det lykkedes at få 
tilsagn fra staten til at bygge 
vestvendte ramper ved mo-
torvejsafkørslen ved IKEA. 
Det vil give langt lettere 
adgang til Høje-Taastrup by 
fra Holbækmotorvejen til 
glæde for både erhvervsliv 
og borgere. 
Motorvejsramperne er et 
stort ønske fra lokale virk-
somheder og ejere af er-
hvervsejendomme og også 
en stor gevinst for borgerne, 
fordi en stor trafikmængde 
bliver ledt udenom Høje-
Taastrup, og trafikken og 
støjen på Roskildevejen mel-
lem Baldersbrønde og Hve-
en Boulevard reduceres. 
Byggeriet bliver projekteret i 
2015 og formentlig påbe-
gyndt i 2016. Det vil komme 
til at koste ca. 14 millioner, 
hvoraf staten betaler halvde-
len, og kommunen og enkel-
te lokale virksomheder deles 
om at dække de resterende 
syv millioner.” 
Hvis du interesserer dig for, 
hvorledes politikerne har 
tænkt sig at bruge de midler, 
som vi skatteborgere så 
rundhåndet og tillidsfuldt 
har betroet dem, så kan det 
anbefales at hente budget-
avisen på kommunens hjem-
meside. Her kan du læse, at 
skatteprocenten ikke vil bli-
ve sat op, og at de samlede 

udgifter og kommunens for-
skellige skatteindtægter ba-
lancerer med ca. 3,4 mia. 
kroner.  
Og ellers kan du læse om de 
mange tiltag, som budget 
2015 åbner op for. Særlig 
interessant er det at læse om 

planerne for byudvikling af 
NærHeden, som bliver en 
hel ny bydel, og som kick-
startes med at bygge 1. etape 
af en ny skole. 
 
Du kan som sagt selv hente 
et eksemplar af budgetavisen 

på kommunens hjemmeside, 
hvis du vil vide mere. 
  
 

Vi har klippet fra kommunens netop udsendte budgetavis 2015:  

Bedre adgang til og fra Holbæk-motorvejen 

”Der etableres vestvendte ramper til Holbækmotorvejen ved Ikea - til glæde for virksomhederne og for alle os andre,” 

I dag er der kun til- og afkørsel mod øst på Holbækmotorvejen ved Høje-Taastrup. 
Både erhvervsliv og borgere får glæde af det, når der også etableres til- og afkørsel mod vest. 
Bl.a. reduceres trafikken på Roskildevej mellem Baldersbrønde og Hveen Boulevard. 

 

Lavlund  
Brolægning Aps 

 
_____________________________________________________________________ 

Brolæggermester 
Michael Lavlund 

 
_____________________________________________________________________ 

 
Tåstrup Vænge 39 

2630 Tåstrup 
cvr. nr. 30 08 29 23 

Mob. tlf.  51 70 69 27 
mlh@lavlund-consulting.dk 
www.lavlund-consulting.dk 



Priserne på siden gælder resten af 2014! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1 grovbrød, frit valg  + 
1 dagmartærte  

45,00 kr. 

Dagli'brugsen Sengeløses personale ønsker alle vore kunder 

Glædelig jul og godt nytår  
Åbningstider i helligdagene:   
Juleaftensdag, 24. december:   7.30 - 14.00  
1. juledag, 25. december:  7.30 - 21.00 
2. juledag, 26. december:  7.30 - 21.00 
Nytårsaftensdag, 31. december:  7.30 - 16.00 
Nytårsdag, 1. januar:                       10.00 - 21.00 
Øvrige dage:  7.30 - 21.00 

Kom ned og se vores udvalg i værtinde gaver  
(vin, chokolade og blomster). 



 

 



5. januar 2015  
Globetrotter  
Mogens Larsen, "Et sten-
aldersamfund i  forfald"   
En fortælling fra en rejse i 
Ny Guinea 

Mogens Larsen vil fortælle 
om den moderne industria-
liserede verdens indflydelse 
på en ældgammel kultur. 
Men han fortæller desuden 
om livet i Indonesien, og 
hvordan religion, uddannelse 
og grådighed tvinger de op-
rindelige indbyggere i høj-
landet i knæ. 
Han vil i øvrigt medbringe 
ting, der er typiske for Dani-
stammen, som han besøgte 
på sin rejse til Ny Guinea.  
 
12. januar 2015 
Tegner Frank Madsen, 
Birkerød 
 Mit liv som tegner og 
tekstforfatter 

Tidligere var tegneserier 
noget, der blev rynket lidt på 
næsen af, men i dag anses 
den for en kunstart på linje 
med alle andre medier, der 
kan fortælle vore historier 
eller formidle vor viden. 
Frank Madsen er forfatter og 
tegner, født 1962. Han har 
skrevet og tegnet en række 
tegneserier, bl.a. 3 album 
med eventyreren Kurt 
Dunder. Forfatter på 
tegneserien Eks Libris, der 
bringes hver fredag i 
Weekendavisen BØGER. 
Har derudover skrevet og 
illustreret billedbøger (Søren 
tror ikke på Bøhmænd, Snus 
Mus, Bamse og Kylling 
m.fl.), skolebøger og 
storyboard på flere film. 
Frank vil bl.a. fortælle om, 
hvordan han udvikler sine 
figurer og får ideer til sine 
historier.  
Måske får vi også nogle 
prøver på hans tegnekunst at 
se.  
 
19. januar 2015  -   
Museumsleder  
Anne B. Gurlev, Rudersdal 
 Vedbækfundene og jæger-
stenalderen  

Vi skal høre om nogle 
enestående fund fra Dan-
marks oldtid, som stammer 
fra det jæger-folk, som 
bosatte sig ved Vedbæk-
fjorden. Vi skal bl.a. se og 
høre om de 7.000 år gamle 
grave fra det jægerfolk, der 
boede i Vedbæk i den sidste 
del af jægerstenalderen.  
Gravene har sammen med de 
mange fund af redskaber og 
knogler fra nedlagte dyr i 
Vedbæk Maglemose uvur-

derlig betydning for vores 
forståelse af livet i jæger-
stenalderen. 
 
26. januar 2015  -  Lektor 
Arne Redsted Rasmussen, 
Konservatorskolen, 
Havslanger  –  
Galateaekspeditionen 2006 

Arne Rasmussen er kendt 
som en meget dygtig 
havslangeforsker og ikke 
mindst en glimrende og 
underholdende fortæller, så 
det bliver næppe kedeligt! 
Formålet med ekspeditionen 
var at indfange nogle af 
verdens giftigste havslanger 
i det mudrede vand ved 
Borneos kyst. Håbet var at 
komme et skridt nærmere at 
kunne fremstille verdens 
første serum mod havslan-
gens gift – og dermed redde 
menneskeliv.   

Ud over sine spændende 
oplevelser vil Arne fortælle 
om resultatet af sine under-
søgelser af havslangers dna, 
som kan give vigtige op-
lysninger om et givet hav-
miljøs tilstand, da havslan-
ger er øverst i fødekæden.   
 
 
 
 
 
 
 

2. februar 2015  -   
Lillian Hjorth- Westh, 
Bornholms Højskole 
Osvald Helmuth, men 
uden Søster, ingen Osvald 
 

I år besøger Lillian Hjorth-
Westh os ”sammen med” 
selveste Osvald Helmuth. 
Osvald Helmuth, som vi 
husker som en af vore største 
visekunstnere nogensinde og  
siden også som en overra-

skende god skuespiller. Vi 
husker ham fra monologer 
som ”Hundrede mand og en 
bajer” eller revyviser som 
”Ølhunden glammer” og 
”Dit hjerte er i fare Andre-
sen”. Og vi husker ham fra 
film og teater i ”Harry og 
kammertjeneren”, som 
”Jeppe på bjerget”, og som 
Doolittle i ”My fair Lady”. 
Men Osvald havde også en 
mørk side, som gjorde det 
svært at få kunstnerliv og 
privatliv til at hænge sam-
men. Men uden Søster, in-
gen Osvald!    

Mandagsaftener 

 
 
 i/s arkitekt-tegnestuen 
 v/ Jesper Holm            43 99 69 36 
 Landsbygaden 58 
 2630 Taastrup 
 
 Renovering, byfornyelse, nybyggeri, tilbygning, 
 tilstandsrapport, energimærke, vedligeholdelsesplan 



 

9. februar  2015  
Møbelarkitekt 
Erling Christoffersen, 
Holbæk - Dansk/Nordisk  
møbelkunst gennem 100 år  

Wegner og Mogensen fylder 
rundt. 
Danmark er kendt viden om 
for sin tradition inden for 
møbelkunst, og salget af 
møbler designet og fabrikeret 
i Danmark indbringer årligt 
betydelige summer på 
nationalbudgettet. 
Vi skal høre om nogle af 
foregangsmændene. Erling 
Christoffersen er et oplagt 
emne til at fortælle herom.  
I dag har Erling Chri-
stoffersen egen tegnestue, og 
han underviser på arkitekt-
skolen og på Danmarks 
Designskole. Dette har også 
medført en betragtelig kon-
takt til udlandet. Han har 
undervist amerikanske stu-
derende i  møbeldesign ved  
DIS, og han har været på 
adskillige udlandsophold 
med undervisning for øje, 
bl.a. i USA og Australien.  
Ud over beretningen om 
kendte danske møbel-
designere vil Christoffersen 
også berette om sine egne 
”møbeleksperimenter”, der 

primært handler om det 
massive træs fjedrende 
egenskaber og finerens 
rumlige potentiale. 
 
 
Efter foredraget afholdes 
Mandagsaftenernes  
årlige generalforsamling 
 
16. februar 2015      -     
Afslutning. Journalist  
Jørgen Bjerre, Sorø 
En sengeløsedreng i pres-
sens tjeneste. 

Jørgen Bjerre vil fortælle 
fornøjelige minder fra et 
langt journalistliv. Fra elevti-
den på Roskilde Dagblad for 
et halvt århundrede siden til 
job som chefredaktør i den 
forkætrede ugepresse – via 
Ritzaus Bureau, Udenrigsmi-
nisteriet og Radioavisen. 

  Brænde og træpiller 
 

Fyringsklar egebrænde sælges i løs 
vægt.  

 
Brændet kan afhentes, min 1.7 rm  

- eller leveres. 
 

Svenske træpiller  
i 16 kg sække eller i løs vægt,  

afhentning eller levering 
 

Lager 1 km fra Sengeløse. 
 
 

Anders Gøricke A/S    
Herringløse  
Mobil 2121 2197  

Formanden for de konservative Søren Pape har taget forskud 
på valgkampen. Han besøgte i sidste uge sammen med borg-
mester Michael Zigler og byrådsmedlem Merete Scheelsbeck 
Sengeløse for at høre om projekt NÆRalarm, som fungerer 
fint i Sengeløse. Alle var begejstrede for systemet, og du kan 
læse mere om det på www.NÆRalarm.dk. 

Den konservative top på besøg i 
Sengeløse for at høre om  
NÆRALARM 



Pressemeddelelse fra 
HTK : 

Tid til  
skoleind-
skrivning 
Indskrivning af børn til 0. 
klasse med start i august 
2015 finder sted i uge 3  
- dagene fra mandag den 
12. januar til fredag den 
16. januar 2015. 
Ifølge Folkeskoleloven skal 
alle børn starte deres skole-
gang i 0. klasse, da 0. klas-
se er en del af det pligtige 
skoleforløb. Har du et barn, 
som skal starte i 0. klasse 
til sommer, skal du nu ind-
skrive barnet i skolen. Du 
kan samtidig indskrive dit 
barn i skolefritidsordningen 
(SFO).  

Digital skoleindskrivning  
Høje-Taastrup Kommune 
har digital skoleindskriv-
ning via et link på kommu-

nens hjemmeside 
www.htk.dk. Du logger på 
med din Nem-Id. 

Der ligger også en vejled-
ning til digital skoleind-
skrivning på kommunens 
hjemmeside under Borger/ 
Familie, børn og unge/ 
Skoler, SFO og uddan-
nelse/ Skolestart.  

Barnets alder ved skole-
start 
Er dit barn født i kalender-
året 2009, skal barnet starte 
i 0. klasse i august 2015.  
Er dit barn født i perioden 
1. januar 2010 til 30. sep-
tember 2010, kan barnet 
optages i en 0. klasse, men 
det kræver naturligvis, at 
barnet kan følge undervis-
ningen i 0. klasse og senere 
i 1. klasse. 
  
Er dit barn født i 2008 og 
ikke allerede indskrevet, 
får du nærmere besked fra 
distriktsskolen med diverse 
oplysninger om skolen. 

  Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
 

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  
2630 Tåstrup 
 

Tlf. 70 21 11 99 

 

Ifølge velunderrettet kilde 
var vi ca. 170 gæster, børn, 
forældre og bedsteforældre, 
der denne dag var mødt op 
til julehygge med gløgg og 
æbleskiver –og især for at 
opleve selveste Pyrus, der 
med skuespilleren Jan Lin-
nebjerg under nissehuen i 
årevis har rejst rundt med sit 
juleshow og begejstret mas-
sevis af børn og voksne med 
sin ligefremme facon og sine 
rappe replikker.   
Således også i søndags på 
Sengeløse Kro. Pyrus fik 
snart placeret børnene i en 
halvkreds om sig og med de 

voksne i baggrunden. Heref-
ter etablerede han hurtigt en 
fin kontakt via pingpong 
snak med børnene. Vi kunne 
nu opleve et genhør med 
Pyrus’ sange fra julekalen-
deren - de velkendte rock-
numre om ikke at spise for 
meget slik og huske at børste 
tænder osv. Til slut var der 
endda mulighed for at få 
taget et billede sammen med 
ham og endda få et særligt 
Pyruskram, hvilket mange 
benyttede sig af. Det var 
tydeligt, at børnene levede 
med og glædede sig over 
mødet. Og så er det jo jul.   

Da Pyrus kom til Sengeløse! 
Stort fremmøde til Kroens familiejuledag den 14. december 

Femteklasserne på Sengelø-
se skole har gennem den 
sidste tid trænet i at synge 
Luciasangen og hvordan de 
skulle gå luciaoptog. 
I dag præsenterede de deres 
kunnen. Først for deres lære-
re, forældre og alle deres 
kammarater ved at gå hele 

skolen igennem med deres 
lys og sang. Senere sang de 
for plejehjemmets beboere, 
som aldrig havde set så stort 
et luciaoptog. Der var mere 
en 40 deltagere både piger 
og drenge. Meget flot. 

 

Luciaoptog på skolen og  
på Sengeløse Plejehjem 





Afbrænding af fyrværkeri uden for denne periode må kun 
foretages af professionelle fyrværkere og kun med tilladelse 
fra brandvæsnet. 
Affyring af raketter   
Du skal være opmærksom på, at opsendelse af raketter ikke 
må finde sted i mindre afstand end:  
1. 10 meter (20 meter i vindens retning) fra bygningers 

åbninger,  
2. 200 meter (400 meter i vindens retning) fra bygninger 

med let antændeligt tag, stakke eller andet oplag af let 
antændelige stoffer og materialer.   

3. 200 meter (400 meter i vindens retning) fra nåletræsbe-
voksninger, lyngklædte arealer eller anden brændbar 
vegetation.  

 
Forbud mod afskydning af raketter  
Det er forbudt at affyre raketter i nedennævnte områder med 
samlede bebyggelser af stråtækte huse: Baldersbrønde, 
Fløng, Ny Fløng, Kallerup, Høje-Taastrup Landsby, Mar-
bjerg, Reerslev, Sengeløse, Soderup, Stærkende, Vadsby og 
Vridsløsemagle. Overtrædelse straffes med bøde.  
 
Afbrænding af fyrværkeri  
Fyrværkeri er farligt – specielt ulovligt fyrværkeri. Mange 
fyrværkeriskader kan undgås, hvis følgende råd overholdes:  
1. Placer fyrværkeriet sikkert og tænd – og skynd dig væk. 

Brug raketholder til raketter. Hold aldrig fyrværkeri i 
hånden – heller ikke når det tændes  

2. Kast aldrig med fyrværkeri – selv harmløst fyrværkeri 
kan give store brandsår  

3. Brug beskyttelsesbriller – også som tilskuer  
4. Gå aldrig tilbage til en fuser. Senere skal du fjerne fuse-

ren, så ikke andre kommer til skade   
5. Brug en pose til fyrværkeriet – kom det ikke i lommerne,   
6. Pas på langt hår og letantændeligt tøj  
7. Tag hensyn til dyr – hold god afstand fra dem  
8. Alkohol og fyrværkeri er en farlig cocktail – og går det 

galt, er det ikke sikkert at forsikringen dækker. 
 
For private gælder det, at man højst må transportere (i baga-
gerummet) og opbevare 1,5 kg NettoEksplosivMængde 
fyrværkeri, hvilket svarer til ca. 5 kg bruttovægt fyrværkeri.  
Godkendt fyrværkeri må kun sælges til personer, der er 
fyldt 18 år.  (Let forkortet, se hele teksten på htk.dk - red.) 

Kommunen informerer: 

Afskydning af fyrværkeri 
Man må købe fyrværkeri i perioden fra den 15. til den 
31. december, og der må affyres fyrværkeri i perioden 
fra den 27. december til den 1. januar.   

 

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

  Tidsbestilling  tlf. 2095 4329 

 

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 



Vi har alle set dem, når de 
kører af sted i lange rækker 
gennem sommerlandet på vej 
til MC-træf et sted herhjem-
me eller i udlandet. MC-
Heden er en af disse rigtig 
mange klubber, der ligger 
spredt rundt i landet uden, at 
andre end medlemmerne 
kender noget videre til dem. 
MC-Heden har lejet sig ind 
på Odinsgård på Sengeløse-
vej, men navnet refererer 
nok mere til Hedehusene, 
hvor klubben tidligere har 
haft klubhus. Deres udsendte 
er ude og lave research til en 
historie om fårene omkring 
gården, da jeg en mørk aften 
går ind på gårdspladsen og 
pludselig af en stemme i 
mørket bliver bedt indenfor. 
Stor er forbavselsen, da jeg 
kommer ind og ser, at rum-
mene er befolket med hærde-
brede, granvoksne mænd i 
deres bedste alder. De sidder 
rundt omkring og råhygger, 
og da jeg be’r om et inter-
view, samler de sig beredvil-
ligt oppe ved baren til en 
snak om klubben, dens for-
mål og indhold. Ved baren 
bestemmer man for øvrigt 
selv, hvilken side man vil 

sidde på, så der er plads til 
mange, og alle tager del i 
snakken. En af dem ser, at 
jeg skotter op til det store 
Dannebrogsflag i loftet og 
siger tørt: ”Det har vi bare 
hængt op for, at det skal vir-
ke lyddæmpende.” 
 
Hus og have 
Klublokalerne har de selv 
ombygget og indrettet efter 
aftale med ejeren. Foruden 
baren og ”salen” er der også 
et dejligt nyt køkken færdigt. 
På førstesalen, hvor der nu er 
hyggelige frilagte loftsbjæl-
ker, er de nu i gang med at 
indrette rummene til bl.a. 
weekend-overnatning mv. 
Desuden har klubben lov til 
at bruge haven, hvor de om 
sommeren kan mødes til 
fælles grill på klubaftenerne.  
Hele indretningen er masku-
lin og gør ingen hemmelig-
hed af, at det er en mande-
klub, og at hovedinteressen 
er motorcykler, nærmere 
betegnet amerikanske mær-
ker, fortrinsvis Harley Da-
vidson. Dog kan engelske 
mærker som BSA og Tri-
umph også komme på tale.  
 

Foreningen 
Klubben drives som en al-
mindelig forening med ved-
tægter og årlig generalfor-
samling samt et kontingent 
til dækning af husleje og 
faste udgifter. Alt besluttes 
demokratisk, understreges 
det, så de har ingen formand, 
bare en kassemester. Alt 
andet går på skift. Ellers 
nedsættes der efter behov 
diverse udvalg, der tager sig 
af at arrangere fester, ture og 
træf med andre MC-klubber, 
hvor man ’sparker dæk’, dvs. 
viser ’kværnene’ frem. 
  
Medlemmerne 
Pt. er der 16 faste medlem-
mer i klubben. Man kan kun 
blive medlem på anbefaling, 
og man skal have en motor-
cykel i et af klubbens mær-
ker. Den nedre aldersgrænse 
er 30 år, men de fleste her er 
over 50 år, så der er tale om 
nogle gamle drenge. På mit 
spørgsmål om ”hvad siger 
baglandet”, svares der med 
et ”hurra”, til stor moro for 
alle:  
- Faktisk er det rart en gang i 
mellem at komme lidt hjem-
mefra, også for konen, siger 
de. Vi har klubaften fast en 
gang om ugen, men vi har 
også en del arrangementer, 
hvor også koner og børn 
deltager, fx. holder vi jule-
fest og fastelavnsfest for 
børnene, ligesom vi har fa-
miliedage med konkurrencer 
og fællesspisning, siger en 
anden. Men ellers er klubben 
sådan et slags fristed for os, 

siges det. Det er faktisk nær-
mest som den ugentlige vita-
min-indsprøjtning, tilføjer en 
anden. 
 
Historik 
- Vi var en seks-otte mand i 
starten, hvor vi havde en 
garage sammen. Så var klub-
ben startet, og de andre kom 
til, efterhånden som de fik 
kørekort til motorcykel. Se-
nere rykkede vi ind i en ko-
stald, og derefter flyttede vi 
her til Sengeløse, hvor vi 
havde klub i et hus, der sene-
re brændte, men da havde vi 
heldigvis forinden fået noget 
andet. Vi flyttede hertil for 
to et halvt år siden. 
  
Ikke rockere 
I Hedehusene havde vi haft 
succes med at vise vores 
motorcykler frem til noget 
høstfest, men da vi tilbød det 
samme her i Sengeløse, fik 
vi at vide, at vi bare skulle 
holde os væk, fortælles det. 
- Der var endda et byråds-
medlem, som sagde til os, at 
sådan nogen rockere som os 
ikke havde noget at gøre i 
byen. Men det er vores erfa-
ring, at med større kendskab 
og personlig kontakt går det 
op for folk, at vi ikke er så 
farlige alligevel. Vi har alle 
almindelige borgerlige pro-
fessioner, fx er én lagerchef, 
en anden har en cykelforret-
ning, ham dér er selvstændig 
blikkenslager, og ham dér 
arbejder som betjent i folke-
tinget, og jeg selv laver ikke 
noget, siger en af dem til stor 
latter fra alle. 
Det er tydeligt magtpålig-
gende at understrege, at man 
i klubben har faste holdnin-
ger, og at kriminalitet ikke 
tolereres. Det medfører 
straks udelukkelse af klub-
ben, hvis det skulle ske, si-
ges det til sidst. 

 
Gert Lauridsen 

  
 

 
…. er navnet på en motorcykelklub i Sengeløse! 

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 



Efterlysning ! 
Dusør 100 kr. 
Julemanden er 
stjålet!  
Så, kære børn, 
der bliver ingen 
julegaver i år!  

 

Efter at have pyntet op til 
jul udvendigt lørdag den 29. 
november med juletræer og 
julenisse, var det en kedelig 
opdagelse, at julemanden 
var stjålet næste morgen. 
Julemanden, som har stået 
og budt familie, venner og 
kunder velkommen i jule-
måneden, er over 10 år 
gammel og er ca. 80 cm. 
høj. 
I sin iver for at flygte med 
nissen har tyven revet lyg-
ten af, men til gengæld stil-
let en rædsel af en anden 
nisse i stedet for vores. Den 
vil vi gerne bytte tilbage 
med, da den ikke opfylder 
vores opfattelse af, hvordan 
julemanden ser ud. 
 
Der er 100 kr. i findeløn til 
den, der bringer vores 
julemand tilbage! Vi øn-
sker trods alt alle i Sengelø-
se en glædelig jul og et godt 
nytår. 
 
De venligste hilsener fra   
 

Marie og Jan Løwert 
Snedkergaarden,  
Bondehøjvej 1 

43717740 



”Tusind tak til Margit, at 
hun ville holde kursus i col-
lageteknik for mig helt ale-
ne, da der ikke var andre 
der havde meldt sig. Jeg fik 
lært en masse, både med 
broderi i hånden men også 
på min antikvitet af en sy-
maskine, som jeg slet ikke 
troede, kunne sådan noget, 
som jeg lærte. 
 

Venlig hilsen  
Karina ( fra Daglig Brugsen ) 
 

Kurset kan kun anbefales. ” 
 
Denne mail indløb på re-
daktionens computer som 
udtryk for en trang til at 
delagtiggøre andre i en 
usædvanlig oplevelse. 
    Anledningen var en invi-
tation på Brugsens opslags-
tavle til at deltage i kursus i 
collageteknik ved anvendel-
se af både maskinbroderi og 
syning i hånden. Opslaget 
vakte Karina interesse, men 
desværre havde hun ikke 
lejlighed til at deltage på det 
pågældende tidspunkt. Det 
var der tilsyneladende heller 
ikke andre, der havde, og 
Margit Jørgensen tilbød at 
invitere til endnu et kursus. 
Men også her var Karina 
den eneste, og så skete der 
det usædvanlige. 
 
Inspirerende enetimer. 
Margit tilbød at undervise 
hende som eneste deltager 
uden ekstra betaling, og 
Karina, som bor i Fløng, var 
ikke sen til at snurre syma-
skinen fast til knallerten og 
sætte kursen mod Sengeløse 
Østmark, hvor hun under 

hyggelige forhold hentede 
inspiration til sin hobby. 
    Det er i øvrigt ikke første 
gang, Margit deler sin kunst 
og kunnen med andre, idet 
hun for nogle siden udførte  
og skænkede en meget 
smuk alterdug til kirken. 
 
Husk at sige tak 
Alle, som handler i Brug-
sen, har mødt Karina’s altid 
venlige imødekommende 
og kompotente hjælpsom-
hed og betjening. Med den-
ne til tider meget travle og 
stressende baggrund er det 
prisværdigt, at  hun har 
overskud til at værdsætte og 
takke for, hvad andre gør 
for hende. Det får en til at 
tænke på, hvornår har du 
egentlig sagt tak for den 
opmuntring, det også kan 
være at handle ind i hverda-
gen? 

 
Kurt Søborg 

 

Trang til at sige tak 
Karina i Dagli´Brugsen mødt med usædvanlig gestus 

Når man i mørket færdes i 
Sengeløse med oplyste gader 
og stræder, er det svært at 
forestille sig, at sådan har det 
ikke altid været. I 1921 be-
sluttede nogle fremtrædende 
borgere at stifte en forening, 
hvis opgave var at sørge for, 
at der blev etableret elektrisk 
gadebelysning i Sengeløse. 
Hvem kan forestille sig andet 
i dag. Det blev starten på 
Sengeløse Kommunalfor-
ening. 
På årets generalforsamling 
berørte formanden Per Ham-
mel de forskellige projekter. 
Aktuelt var samarbejdet med 
andre landsbyer, om man 
kunne have forhindret unødig 
fældning af træer omkring 
gadekæret og om foreningen 
burde ændre navn. Der var 
forslag om en velkomst til 
nytilflyttere, og en enkelt 
beboer havde problemer med 
spillevandsudledning i Span-
gå. Alt sammen noget, besty-
relsen vil tage sig af . 
    Bestyrelsen består efter 
konstituering af følgende: 
Per Hammel (formand) 
Kaj Lykke (kasserer) 
Carl Feltrup 
Poul Neumann 
Michael Bach 
Oluf Steinbach (revisor) 
Niels Bjerre (revisor) 
Jesper Holm (suppleant) 
 

Siden da har Kommunalfor-
eningen påtaget sig og vare-
taget mange forskellige op-
gaver til gavn for borgerne, 
hvoraf vi kan nævne nogle: 
 
• Er din stemme, når talen 

falder på trafik og miljø, 
skoler, kultur og frilufts-
liv. 

• Skaber kontakt til politi-
kere i Høje Taastrup 
Kommune. 

• Er repræsenteret i kom-
munens miljøforum 
”Agenda 21” og Trafik-
sikkerhedsudvalget. 

• Arrangerer borgermøder, 
når der sker ting, som har 
stor betydning for borger-
ne  i Sengeløse. 

• Er altid på pletten, når 
der er byfest 

• Tænder hvert år juletræet 
ved gadekæret. 

• Støtter Sengeløse Radio 
på 89,2 MHZ. 

• Er tværpolitisk 
 
Kommunalforeningen har 
mange medlemmer, men 
der er altid plads til flere. 
Et medlemskab koster kun 
150 kr. pr husstand første år 
er gratis. 
Læs mere om Sengeløse Kommu-
nalforening på: 
www.kommunalforeningen@senge
loese.org 

Foreningen næsten ingen ken-
der, men alle nyder godt af. 
Generalforsamling i Kommunalforeningen 



Kan du huske, at jeg fortalte 
dig om min  kat, Kiss, der 
måtte sidde inde hele dagen, 
fordi solsorteungen havde 
gemt sig under en busk? 

 
Nu skal du høre, hvordan vi 
fik Kiss. 
 
En dag så vi nede i Brugsen 
et opslag, hvor der stod, at 
man kunne hente en katte-
killing - og så var der et 
telefon-nummer! 
 
Vi gik straks hjem og ringe-
de til nummeret. 
En venlig mandsstemme 
svarede. Han forklarede, at 
det nok var lidt svært at fin-
de ud af, hvor de boede, for 
de boede i en lille landsby, 
der hed Sengeløse. "Jamen, 
det gør vi også", svarede 
jeg. 
"Nå, men så er det ikke så 
svært", sagde manden. "Vi 
bor på en vej, der hedder 
"Stendiget"!  "Jamen , det 
gør vi også", svarede jeg 
glad! 
 
Og tænk, så boede vi næsten 
lige ved siden af hinanden, 
så vi gik bare rundt om hæk-
ken og hentede en glad lille 
killing, der var sort med 4 
hvide poter og en sød hvid 
blis i panden. 
Vi fik kattemad med, og så 
flyttede Kiss ind. 
Han var en dejlig og venlig 
kat. Der var ingen mus hos 
os, kan du tro, men over for 

os var han altid bare dejlig!  
Der kom ingen kløer frem, 
når vi legede, og han spandt 
altid af glæde. 
Men en dag kom der et nyt, 
ukendt dyr i haven. Det var 
et egern, og sådan en fyr 
havde Kiss og vi andre al-
drig set i haven før! 
Egon egern løb glad over 
græsplænen - og så fik Kiss 
fart på, kan du tro! Han drø-
nede af sted efter egernet, 
men Egon egern fortsatte 
lynhurtigt op i vores store 
grantræ - helt op i toppen!  
Kiss blev SÅ forbløffet, at 
han bare sad ved træstam-
men - og nærmest gloede 
op. 
Kun een gang til forfulgte 

han egernet, men siden lod 
han bare, som om han ikke 
så den lille, vævre fyr - nu 
vidste han nemlig, at Egon 
egern var hurtigere, end han 
var. 
Fra den dag fik vi ikke mere 
vores nødder selv. Dem spi-
ste Egon nemlig, og jeg måt-
te købe de tyske nødder til 
os mennesker, selv om de 
ikke smagte nær så godt! 
 
Godnat - kan du sove rigtig 
godt! 
 

Farmor 

 
Generalforsamlinger i 

SGIF’s afdelinger 
2015 

 
afholdes i henhold til SGIF’s vedtægter følgende datoer. 

 
Fodbold 

Onsdag den 14. januar i Fritidshuset, Sengeløsehallen. 
 

Fællesidræt 
Tirsdag den 3. februar kl. 18.30 i SGIF’s klublokale,  

Sengeløse skole 
 

Amatørscenen 
Tirsdag den 3. februar kl. 19.00 i Amatørscenes klublokale 

ved Sengeløsehallen.. 
 

Gymnastikafdelingen 
Onsdag den 4. februar i SGIF’s klublokale,  

Sengeløse skole. 
 

Volleyball 
Torsdag den 26. februar kl. 18.30 i Fritidshuset,  

Sengeløsehallen. 
 

SGIF’s Hovedgeneralforsamling 
Onsdag den 25. marts, kl. 19.00 i SGIF’s klublokale,  

Sengeløse skole 
 

Mød op og hjælp din afdeling med at  
udvikle idrætten i Sengeløse. 

 
På SGIF’s vegne 

Jens Bertelsen 
Hovedformand 

Tlf. 4399 8507  /  2465 1099 

Farmor fortæller videre for de små 
Nu skal du få en dejlig ny godnathistorie: 

 



Næste morgen, juleaftens-
dag, gik Møllermesteren ud 
for at besigtige skaderne 
efter vinterstormen. Mølle-
hatten og vingerne havde 
revet sig løs og lå ituslåede 
nede foran mølleporten. Dele 
af staldens tag var styrtet 
sammen over det ene svin. 
Der var nu kun et svin tilba-
ge. I landsbyen var folk be-
gyndt at sulte. Alt Møllerme-
sterens korn var jo gået til 
den tildækkede kusk. Mange 
af dyrene i landsbyen var 
døde, og værst af alt: Møller-
mesterens kornbeholdning 
var sluppet op. Hr. Møller-
mester Dideriksen tænkte 
ved sig selv, at dette er da-
gen, hvor landsbyen skal gå 
sin undergang i møde. For 
når den tildækkede kusk 
kommer i aften og ser, at der 
ikke er mere korn, vil han 
lægge landsbyen og dens 
indbyggere øde. 
En skæbnesvanger og afven-
tende tavshed havde lagt sig 
tungt over den lille landsby. 
Selv om det var juleaftens 
dag, var der ingen, der havde 
lys i vinduerne. Ingen havde 
julepynt i stuerne, ingen hav-
de fældet et juletræ, ingen 
havde bagt en eneste juleka-
ge, og ingen havde brygget 
en eneste tønde julebryg. 
Landsbyen lignede Sodoma 
og Gomorra. Her havde stor-
men taget et tag. Dér havde 
den væltet en staldbygning. 
Dér manglede de gamle ege-
træer, som ellers altid havde 
stået der, så længe nogen 
kunne huske, og alle vegne 
stod de stakkels børn stivnet 
som en saltstøtte. Der var 
ikke mere, de stakkels ind-
byggere kunne gøre. Hver 

mand og kvinde, og de få 
børn, der var tilbage, satte sig 
passivt ned i deres små stuer 
og ventede på deres skæbnes 
endeligt. Ethvert håb var 
slukket. Det stod klart for 
enhver, da mørket sænkede 
sig ildevarslende over den 
lille landsby og dens indbyg-
gere. Præcis kl. 19.00 juleaf-
ten rejste Hr. Møllermester 
Dideriksen sig op og holdt en 
lille tale for Fru Møllerme-
sterinden og de syv svende. 
Den handlede om at se sin 
skæbne i øjnene, og om, at 
der ikke ville blive nogen jul 
at fejre i år. De havde ikke 
mere at tilbyde den tildække-
de kusk. Fru Møllermesterin-
den græd, og de syv svende 
sad tavse og næsten lige så 
stive som en saltstøtte og 
stirrede ind i ilden, beredte 
på at gå deres død i møde 
med oprejst pande. 
I det samme bankede det på 
døren. Ingen havde banket på 
Møllermesterens dør de sid-
ste 7 ulykkelige år. Møller-
mesteren kiggede forbløffet 
på sin hustru og de syv sven-
de. Hvem kunne det dog 
være? Fru Møllermesterin-
den rejste sig, tørrede fe-
brilsk tårerne væk med bag-
siden af hånden og gik ud for 
at åbne. Der stod en ung, 
nynnende tømmersvend, som 
gerne ville have lov til at gå i 
gang med at reparere Hr. 
Møllermesterens mølle og 
staldbygning. Den nynnende 
tømmersvend havde et strå-
lende ansigt, der med al sin 
glans kastede lys over det 
hele og blændede Fru Møl-
lermesterinden, så hun måtte 
holde sig for øjnene. Hr. 
Møllermesteren selv og de 

syv svende kom ud for at se, 
hvem det var, men de kunne 
ingenting se, for lyset var så 
skarpt. De forklarede efter 
bedste evne den unge tøm-
rersvend, hvordan det hele 
stod til i den lille landsby. 
Den unge tømrersvend lytte-
de forstående, og samtidig 
spredte han en stemning af 
fred og frimodig glæde om-
kring sig. Han insisterede på 
at gå i gang med reparations-
arbejdet omgående, og samti-
dig blev lyset mindre blæn-
dende, så de bedre kunne se 
hans milde og glade ansigt. 
Hans øjne var som bundløse 
søer, og hans lange mørke 
bølgede hår stod i skarp kon-
trast til det lyse strålende 
ansigt. Den lille møllerfami-
lie og de syv svende stod 
ganske målløse. Den glade 
tømrersvend gav dem besked 
på straks at gå i gang med at 

slagte det sidste svin i stalden 
og berede et julemåltid, for 
nu skulle julen fejres. 
Nynnende vendte han om og 
gik hen til møllen. Lyset 
omkring ham tog til i styrke 
og oplyste mølle og stald, ja 
hele den lille landsby. I det 
samme skete det største mi-
rakel, Hr. Møllermesteren og 
hustru og resten af landsby-
ens indbyggere nogensinde 
havde turdet håbe på. Alle de 
stakkels børn rundt om i by-
en, som havde stået så stive 
som en saltstøtte, var pludse-
lig blevet forløst. Den lille 
Møllerdatter, Stine, kom 
løbende over pladsen og råb-
te glædesstrålende på sin far 
og mor.  

Møllermesterens jul 
Et juleeventyr  
af Merry Lisbeth Rasmussen 

Fortsættelse af: 



     Fru Møllermesterinden 
troede ikke sine egne øjne 
og ører. Men det var rigtig 
nok. Det var hendes datter, 
og hun bredte sine arme ud 
og løb Stine i møde. Møl-
lerdatteren og alle de andre 
børn i byen blev genforenet 
med deres forældre, og de 
fortvivlede skrig, som før 
havde lyt, var nu erstattet af 
jubelråb og gensynets glæ-
deslatter. Syv mørke, lange, 
tunge og ulykkelige år var 
forbi. Julen kunne nu be-
gynde. 
Den unge tømmersvend var 
hurtig, og snart var mølle 
og stald og resten af lands-
byen repareret, klar til at 
holde den største julefest 
man nogensinde havde set. 
De syv svende gik i gang 
med at slagte det sidste 
svin. Fru Møllermesterin-
den og Stine pyntede op og 
tændte lys og stillede ser-
vice frem til alle i landsby-
en. For i år skulle de alle 
fejre julen sammen og glæ-
de sig over genforeningen 
med deres børn. Folk 
strømmede til Hr. Møller-
mesterens hus og gav en 
hånd med her og der og alle 
vegne. De tomme kornsæk-
ke var på forunderlig vis 
pludselig fulde af kværnet 
og sigtet mel. Kvinderne i 
byen bagte de skønneste 
julekager i alverdens for-
mer, og duften af kanel og 
nelliker bredte sig og fyldte 
luften med juleglæde. Det 
var længe siden, at glæden 
havde været så stor. Dog 
var der et lille bitte skår i 
glæden. Hr. Møllermeste-
ren stod med den rungende 
tomme juletønde og kløede 
sig i nakken. Det kunne vel 
dog ikke være jul uden en 
god hjemmebrygget jule-
tønde fuld af den skønneste 
julebryg. 
- Er der noget galt? 
Spurgte den unge tømrers-
vend. 
- Juletønden er tom, 
svarede Hr. Møllermeste-
ren. 
- Og vi kan da ikke 
fejre jul uden en velbrygget 
juletønde. 
Den unge tømrersvend sag-
de til ham: 
- Fyld juletønden op 
med vand. 
Det gjorde Møllermesteren 
så. Derefter sagde den unge 
tømrersvend til ham. 
- Øs nu et krus op til 

hver af mændene. 
Hr. Møllermesteren gjorde, 
som han fik besked på, og 
alle mændene slog kreds 
omkring ham for at få lov 
at smage. Aldrig havde de 
smagt så god en julebryg. 
Ingen vidste, hvordan det 
gik til, at vandet pludselig 
var forvandlet til julebryg, 
men det betød ikke det 
mindste, når bare det smag-
te af jul. De gode mænd 
drak det ene krus øl efter 
det andet, uden at juletøn-
dens indhold svandt. Stem-
ningen steg, og julemunter-
heden blev sluppet løs. 
Midt i det hele lød gong 
gongen, og julemiddagen 
var serveret. Sikke et fest-
bord! Der var juleskinke og 
grønlangkål, risengrød og 
julebryg og julekager i alle 
tænkelige former. Da alle 
havde fundet en plads ved 
bordet, var en stol tom. 
Hvem mangler? 
- Det gør den unge 
tømrersvend! Råbte Stine. 
Alle så overrasket og lidt 
betuttet på Stine. De ville 
gerne have haft tømrer-
svenden med til bords. Det 
var jo på grund af ham, at 
det alligevel blev jul. Men 
Stine fortalte, at han havde 
andre vigtige ting at tage 
sig af. 
- Men han bad mig 
ønske hele landsbyen en 
rigtig glædelig jul, sagde 
Stine glædesstrålende. 
-  Og han sagde også, 
at vi aldrig mere måtte for-
styrre julefreden for hver-
ken dyr eller mennesker i 
den hellige julenat. 
Alle nikkede forlegne, 
mændene brummede be-
kræftende og drak lidt mere 
øl. Kvinderne smilede af 
lykke over igen at være 
sammen med deres børn. 
Stine blev lidt flov og sæn-
kede blikket ved tanken om 
det, hun havde gjort for syv 
år siden, men pludselig 
blev hele himlen oplyst af 
et funklende stjernebillede, 
der forestillede en nynnen-
de tømrersvend. Alle stirre-
de op i himlen, og den hel-
lige nats julefred og glæde 
sænkede sig over den lille 
landsby. Og de festede hele 
den lange nat til den lyse 
morgen og de næste 14 
dage med. Og således gik 
det til at julen blev fejret i 
Hr. Møllermesterens hus. 
 

I juli 2015 starter projekt 
”Uddannelse Til Mig” her i 
Sengeløse. Målgruppen er 
de kommende 6. kl. elever. 
Pilotprojektet omhandler en 
kombination af ugentlig 
lektiehjælp á ca. 1½ t. og 
spændende udendørs ak-
tiviteter for to hold af 12 
unge. Aktiviteterne fordeles 
på fem moduler af 2 - 4 
døgns varighed over et år 
med start i sommerferien. 
Lektiehjælpen fortsætter 
derefter. Adgangsbilletten 
er bl.a. 20 t. frivilligt 
velgørende arbejde i loka-
lområdet.  
Projektet har fået bred op-
bakning allerede fra både 
virksomheder, Center For 
Socialt Ansvar, Sengeløse 
Skole og HTK’s direktør for 
Arbejdsmarked & Uddan-
nelse og er nu på vej til 
udvalgsbehandling. Det for-
ventes finansieret gennem 
støtte fra fonde, private 
virksomheders sponsorater, 
kommunalt tilskud, nogen 

egenbetaling og projektle-
ders personlige investering.  
Det er Mads Cronquist, der 
står bag projektet, og som 
de sidste 3-4 år har ageret 
”Erhvervsguide” med gratis 
lektiehjælp for en ung her i 
Sengeløse. Nu udvides de 
erfaringer med hans outdoor 
teambuilding virksomheds 
aktiviteter i både DK og 
udlandet. Formålet er over-
ordnet set at modne den 
unge til at kunne optage 
læring, blive bedre til at 
kommunikere, tage ansvar 
og motiveres til uddannelse. 
Projektet er helt nyskabende 
og det første af sin art her 
hjemme. Deltagerrekrutte-
ring sker omkring maj 
måned, og vi – og de mange 
unge her i landsbyen - har 
brug for din indsats som 
Erhvervsguide. Se mere på 
www.uddannelsetilmig.dk.  
 
Glædelig jul ! 
 

Mads Cronquist 

Fra Mads Crongquist har vi modtaget følgende: 

Lektiehjælp og teambuilding 



Hvad er det egentligt, julen 
betyder, ud over alt det, vi til-
lægger den? Hvorfor fejrer vi 
en mand ved navn Jesus Kri-
stus, som blev født for mere 
end 2.000 år siden? Det gør vi, 
fordi hans liv kom til at foran-
dre vor måde at opfatte verden 
og hinanden på. Hans fødsel 
er først og fremmest godt nyt 
for alle dem, der er vores dår-
lige samvittighed: Verdens 
fattige og forfulgte. Verdens 
klimaflygtninge og ebolaofre. 
Samfundets tabere. De ensom-
me gamle der har mistet alle 
dem, der stod dem nær. De 
familieløse, som sidder alene, 
mens vi andre finder sammen 
til fest og julehygge. Syge og 
svækkede mennesker, indlagt 
på hospital eller bundet til sy-
gesengen derhjemme, uden 
kræfter til at deltage i alt hal-
løjet. De indsatte i vore fængs-
ler. De sørgende og fortvivle-
de. Og dem, der er på arbejde 
i julen, selv om familien helst 
ville have dem derhjemme. 
Summa summarum betyder 
det, at julen er godt nyt for os 
alle. 
Hans budskab var og er, at 
selv om du er gammel, eller 
syg, eller skilt fra din familie 
af den ene eller den anden 
årsag, selv om du føler dig 
alene i verden, tom inden i og 
ingenting værd, skal du vide, 
at der findes en kærlighed, 
som overgår al menneskelig 
forstand, og at den kærlighed 
er som et lys, der skinner i 
mørket og oplyser dig og 
inddrager dig i en meningsfuld 
helhed, som udgøres af den 
Guds kraft, som kom til jorden 

med ham, der blev født den 
hellige nat. 
Guds fødsel i skikkelse af et 
menneske kaldet Jesus Kristus 
er og forbliver et mysterium. 
Det uforståelige, der skete 
julenat, kalder ikke desto 
mindre på glæden, på det 
jublende menneske, trods nød 
og fare, trods sorg og smerte, 
fordi det tales om en almægtig 
Guds vilje til at frelse os fra 
alt ondt.  
Julen bringer godt budskab 
om, at noget stort er sket i 
verden, som verden aldrig har 
glemt. Dens budskab er som et 
lys, der skinner i mørket, selv 
i den mørkeste tid og indgyder 
håb og fred i sjæl og sind - 
trods alt, hvad der skræmmer, 
i dyb ansvarlighed over for 
vor næste. I ønskes alle en 
rigtig glædelig jul. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 
Fjerde søndag 
 i advent 
21. december kl. 10.00 
Johannesevangeliet 1, 19-
28 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Juleaften 
24. december kl. 14.30 og 
16.00 
Lukasevangeliet 2,1-14 el-
ler 
Matthæusevangeliet 1, 18-
25 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Kirkebil til kl. 14.30 
 
Juledag 
25. december kl. 10.00 
Lukasevangeliet 2,1-14 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Portvin og julekage i vå-
benhuset 
Kirkebilen kører 
 
Anden juledag 
26. december kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 23,34-
39 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Julesøndag 
28. december kl. 10.00 
Lukasevangeliet 2, 25-40 
Jesper Knudsen 
 
Andagt på bostedet Hol-
me 
24. december kl. 14.00 
21. januar kl. 13.30 
 
Julegudstjeneste på Pleje-
hjemmet 
Tirsdag d. 23. december kl. 
13.00 
28. januar kl. 13.00 

Julehilsen 

Nytårsdag 
1. januar kl. 14.00 
Nytårsgudstjeneste 
Lukasevangeliet 2,21 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Champagne og kransekage i 
våbenhuset 
Kirkebilen kører 
 
Hellig 3 kongers søndag 
4. januar kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 2,1-12 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Kirkebil og kaffe 
 
1. søndag efter Hellig 3 kon-
ger 
11. januar kl. 10.00 
Lukasevangeliet 2, 41-52 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
2. søndag efter Hellig 3 kon-
ger 
18. januar kl. 10.00 
Johannesevangeliet 2, 1-11 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Sidste søndag efter Hellig 3 
konger 
25. januar kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 17, 1-9 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Septuagesima 
1. februar kl. 19.00 
Lysmesse 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Koret deltager 
 
Seksagesima 
8. februar kl. 10.00 
Markusevangeliet 4,1-20 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Kirkebilen bestilles senest 
dagen før på tlf.: 43 99 50 
24 
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trolle.ure.guld@mail.dk 

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 



Vil du være med til 5 aftener 
med samtale og debat om eti-
ske dilemmaer, som finder 
sted i sognepræstens stue? 
Jakob Wolf skriver et sted, at 
det etiske dilemma kan være 
anledning til, at man stiller 
spørgsmålet om, hvad den 
gode handling er. I det etiske 
dilemma er der et sammen-
stød af modsatrettede behov 
og interesser imellem to eller 
flere mennesker, eller imel-
lem klima og mennesker, som 
gør, at man må besinde sig på 
de etiske principper for at fin-
de ud af, hvad man skal gøre. 
Det er nødvendigt med til-
melding til Merry Lisbeth 
Rasmussen på tlf. 43 99 50 
24 eller på e-mailadresse 
LRAS@KM.DK. Det koster 

30 kr. pr. aften for traktemen-
tet. 
 
Tirsdag d. 24. februar kl. 
19.00 – 22.00: ”Klimaet 
ændrer sig, men hvorfor?” 
ved Merry Lisbeth 
Rasmussen. Denne aften skal 
vi tale om vejret, som med 
tiden har ændret sig fra at 
være et hyggeligt samtale-
emne til et faretruende 
fremtidsperspektiv med isen 
der smelter på polerne og 
stigende vandstande, drivhus-
gasser og handel med CO2-
kvoter. Hvor meget ved vi 
egentlig om fremtiden, og 
hvor ved vi det fra? Hvad er 
det rigtige at gøre nu, og 
hvem skal gøre det? Hvorfor 
er det blevet politisk ukorrekt 
at tvivle på, at det er 
mennesket, der er skyld i det 
hele? Og har religionen noget 
at sige i denne situation? 
Kilde, ”Jorden brænder. 
Klimaforandringerne i 
videnskabsteoretisk og etisk 
perspektiv”. 
 
Tirsdag d. 17. marts kl. 
19.00 – 22.00: ”I vækstens 
vold” ved Henning Sundby. I 
vækstens vold kaldte Ole 
Jensen, dr. theol., i 1976 sin 
bog om miljø og religion, og i 
2011 fulgte han den op med 
bogen På kant med klodens 
klima. Hans anliggende er at 
afdække vores meget brutale 
natursyn, som ligger til grund 
for alt, hvad vi foretager os i 
økonomi, produktion og 
forbrug. Vi har generelt den 
holdning, at naturen er vores, 
og vi har lov til at gøre med 
den, hvad vi vil. Den er til for 
vores skyld. Men hvis ikke vi 
grundlæggende får ændret det 
syn på naturen, vil alle tiltag 
mod klimakrisen blot være 
symptombehandling. De 
magtmuligheder, menneske-
heden har tilegnet sig, har sat 
os i stand til at ødelægge alt, 

og for at undgå, at der sker, 
må vi lære selvbegræns-
ningens kunst. Vi skal 
genlære en agtelse for 
skaberværket, for de hånd-
gribelige miraklers verden.  
 
Tirsdag d. 14. april kl. 19.00 
– 22.00: “Firmaer betaler for 
nedfrysning af kvinders æg” 
ved Hanne Biernert. Med 
udgangspunkt i en artikel fra 
Kristelig Dagblad d. 16. 
oktober 2014 vil Hanne 
Biernert rejse en debat om 
nedfrysning af kvinders æg, 
således at graviditet kan 
planlægges, så det passer ind 
i kvindens karriere-
planlægning - og mon ikke 
også ind i firmaets behov for 
ansatte, der ikke i utide går på 
barsel? Gigantfirmaer som 
Facebook, Apple samt 
kvinderne, der gør brug af 
ordningen, betragter æg-
nedfrysningen som et 
personalegode på linje med 
en tur i fitnesscenteret og 
frugtordningen. 
 
 
 

Tirsdag d. 19. maj kl. 19.00 
– 22.00: Film. Titel kommer 
senere. 
 
Tirsdag d. 23. juni kl. 18.30 
- ?: ”Bioetik” ved Merry 
Lisbeth Rasmussen. Den 
moderne bioetik sætter os i 
stand til at gribe dybt ind i 
den levende naturs grund-
processer. Den kan anvendes 
på mikroorganismer, planter 
og dyr, men også på vor egen 
biologiske natur. Dette 
fremkalder almene og re-
ligiøse etiske spørgsmål, 
hvorvidt vi bør eller har lov 
til at gøre alt, hvad 
bioteknologien sætter os i 
stand til. Er det f.eks. etisk 
forsvarligt at kvalitets-
bedømme fostre og foretage 
selektive aborter med henblik 
på at forhindre syge børn i at 
blive født? Er det etisk 
forsvarligt at anvende 
bioteknologi for at designe sit 
eget kommende barns 
udseende og intelligens? Og 
er det etisk forsvarligt at 
anvende bioteknologi ved at 
genmodificere planter og dyr 
for at øge/forandre/forbedre 
udbyttet? 

Litteratur- og filmklub om 
etiske dilemmaer 

Kirkelig vejviser 
 

Sognepræst  
Merry Lisbeth Rasmussen 
Sengeløse Præstegård 
Landsbygaden 70 
Tlf. 43 99 50 24 
Træffetid: Tirsdag, onsdag 
og fredag 11-12 
Torsdag 17-18 
Eller efter aftale 
 
Graver og kirketjener 
Mie Andersen 
Træffes tirsdag til fredag, 
kl. 8 – 16,  
Tlf. 43 71 07 01  
E-mail: gravermiesengeloe-
se@gmail.com  
 
Sekretær for sognepræsten 
Sus la Cour 
Alle henvendelser skal ske 
i præstens kontortid. 
 
Sognemedhjælper 
Trine May Knutzen 
Email: trine.sogn@live.dk 
Tlf.: 43 99 50 26 
Træffes i sognegården ons-
dag. 
 
Formand for menigheds-
rådet 
Henny Sørensen 
Tlf. 43 99 51 53  
Sengeløse Kirkes Sogne-
gård 
(Præstegårdens hovedbyg-
ning) 
Brug af lokalerne aftales 
med Merry Lisbeth Ras-
mussen på tlf. 43 99 50 24 
Hjemmeside 
www.sengeloesekirke.dk 

 



For tredje år i træk byder vi 
til Nytårs-operagalla. Denne 
gang har vi engageret 
’Duetten på Pletten’ der be-
står af sopranen Elsebeth 
Dreisig og tenoren Jan Lund 
og med sig har de pianisten 
Thomas Rischel. Vi kan for-
vente os en eftermiddag med 
topunderholdning af den er-
farne og meget sammen-
sungne duo. På programmet 
står nogle af musiklitteratu-
rens smukkeste og mest in-
derlige arier og duetter. Det 
endelige program kendes i 

skrivende stund ikke, men vi 
er blevet lovet herlig musik 
af bl.a. de italienske opera-
mestre Verdi og Puccini, 
den ungarske operettekonge 
Franz Léhar samt vores egen 
nationalkomponist Carl Ni-
elsen. Organist Torben H.S. 
Svendsen vil som konferen-
cier kæde de enkelte stykker 
sammen og fortælle lidt om 
operaerne, de kommer fra.  

 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 

Sengeløse kirke: Nytårskoncert 
- søndag den 11. januar kl. 15

Onsdag d. 21. januar kl. 
10.00 inviteres de mindste 
fra vuggestue og børnehaver 
samt de hjemmegående børn 
i Sengeløse til en hyggelig 
gudstjeneste i absolut børne-
højde med gode fortællinger 
og glade sange. 
Efter gudstjenesten er der 
saft og kage i sognegården. 
Jeg glæder mig til at se jer! 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Lysmesse 
Søndag d. 1. februar kl. 
19.00 åbnes dørene i vores 
gamle, smukke kirke for en 
anderledes og stemningsfuld 
aftengudstjeneste, hvor lyset 
bæres frem af konfirmander-
ne for at bryde mørket i den 
kolde vintertid. 
Der vil ved denne guds-
tjeneste blive sunget fra såvel 
salmebogen som fra høj-
skolesangbogen, og Senge-
løse Kirkes Kor vil være med 
os og bidrage til, at sangen 

løfter sig helt op i 
hvælvingerne. 
Alle er som altid velkomne. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

De to følgende datoer invite-
res enker og enkemænd og 
andre singler til fællesspis-
ning i onsdagsklubben i Sog-
negårdens lokaler. 
Onsdag d. 14. januar kl. 
18.00 laver Lonni og Su-
sanne gule ærter med røget 
flæsk, rugbrød og stærk sen-
nep. Margit laver pandekager 
til kaffen. 

Onsdag d. 4. februar kl. 
18.00 laver Margit og Olav 
oksekødssuppe med kalve-
kød og peberrodssovs. Kaffe 
og kage efter maden. 
Det koster 75 kr. samt 10 kr. 
for drikkevarer. Det er 
nødvendigt at tilmelde sig af 
hensyn til indkøb og 
madlavning. Tilmelding sker 
til sognepræsten på tlf. 43 99 
50 24. Det er muligt at 
indtale en besked på 
telefonsvareren, såfremt 

sognepræsten ikke svarer på 
opkaldet. Man kan også 
tilmelde sig på e-mail 
adresse lars@km.dk.  

Til fællesspisning i januar er 
tilmeldingsfristen søndag d. 
11. januar. Til d. 4. februar er
tilmeldingsfristen søndag d.
1. februar. Har du endnu ikke
prøvet at være med så
tilmeld dig blot. Vi
garanterer et hyggeligt
samvær samt god mad til en
rimelig pris. Vel mødt. Vi
glæder os til at se dig.

Merry Lisbeth Rasmussen 

Hellig 3 konger gudstjeneste 
for de mindste i Sengeløse 

Fællesspisning i onsdagsklubben 



795,-
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