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Også i år var der mødt mange af byens borgere op for at se juletræet blive tændt, høre et par 
bevingede ord fra den “hemmelige taler” og se børnene lege med julemanden. 
I år var den “hemmelige taler” vor skoleleder Thomas Svenne Langkjær. Hele talen kan 
læses inde i bladet. Kommunalforeningen startede med at tænde juletræet i 1990. Det første 
år var ingen inviteret til at overvære tændingen, men i de efterfølgende 28 år har det været en 
succes uanset vind og vejr. 
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Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 
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Senioridræt  Jens Bertelsen                                              2465 1099 
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Volleyball: Martin Nedergaard.Møller                             4093 5377 
 

Festudvalg: John Jørgensen,                                            5122 1217 
 

Cafeteria: Uffe Wolstrup,                                                                   4052  7091 
 
 

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736  
SGIF Klublokale 

Spangåvej 10, Sengeløse Skole (gl. tandklinik) 
 

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif 

 26215095 

Jan Boholdt 
Vintoften 42 

2630  Taastrup 

Sengeløse Pensionistforening afholder bankospil tirsdag den 
14. januar 2020 i Fritidshuset  kl. 19.00 
Bestyrelsen ønsker alle en god jul og godt nytår på gensyn i 
2020 

Min kære hustru 
Vores kære mor, svigermor, mormor og farmor 

 
Grethe Køppen Thomsen 

 
* 15. august 1951   † 24. november 2019 

 
På familiens vegne 

Keld 
 

Bisættelsen har fundet sted  

Lørdag den den 11. Januar 2020”.   
fylder Bodil Ellegaard  
          75 år   

Sengeløse Badminton og  
Tennis Klub 
 
Formand: Ole holm tlf. 40 19 52 87 
 
E-mail: sbtk@mail.dk 
 

Hjemmeside www.sengelosebtk.dk 



Sengeløse får kunstværk af 
Finn Nielsen. 

Jule-kondi-bingo 
Onsdag den 26. december 2016 kl. 10-12 
Frisk luft, hyggeligt samvær og god mo-
tion! 
Traditionen tro afholder SGIF Fodbold Ju-
le-kondi-bingo 2. juledag kl. 10 – 12. 
hele familien med på vores traditionsrige 
vandretur omkring Sengeløse og få smidt 
lidt julesul og få appetit til en god julefro-
kost. 
Undervejs samler I bingonumre, som I bru-
ger til vores hyggelige julebingo i Sengelø-
sehallens Cafeteria efter turen. Her hygger 
vi os med bingo, og der er fine præmier. 
Bingoplader kan købes for kr. 20,- mellem 
10 og 12 i Sengeløsehallens Cafeteria, hvor 
I får en beskrivelse af ruten, der er på 5 km. 
Vel mødt til årets sidste hyggedag med 
SGIF Fodbold  

Skulpturen er udført af Finn Nielsen 1948 - 
 
Skulptur på søjle , 2006, granit  
 
Har været opstillet ved Fritidscentret Hedehuset I Hedehuse-
ne 
Granit skulpturen  bliver placeret på en råt tilhugget søjle 
hvorved den nærmest kommer til at svæve . 
Hullet I midten af stenen får den også til at virke lettere. 
Desuden opstår der hele tiden nye motive I stenen, afhængig 
af, hvorfra man ser den, sol og skygge samt vind og vejr.  
 
Skulpturen placers i det grønne anlæg til venstre for vejen 
når man går ind til Sengeløse Idrætscentre   
 
Skulpturen bliver for øjeblikket klargjort hos en local 
stenhugger. 
 

Sengeløse Nyt ønsker  Alle 
en rigtig glædelig jul samt et 
godt nytår 





Man kan gå til meget i vores 
dejlige by, Sengeløse - men 
vidste du, at man også kan 
gå til gokart? Oliver Honoré 
fra Sengeløse skole går i 4.a, 
bor i byen og lever og ånder 
for sin sport. Og så er han 
tilmed den 4. bedste i hele 
Danmark. Det kan vi godt 
være stolte af i vores lille by, 
for selv om gokart er kendt 
for at være en dyr sport, 
kæmper han stadig med 
blandt eliten for meget få 
midler. Selv om konkurren-
cen er benhård, vil vi gerne 
have mange flere konkurren-
ter. Vores mission er at bre-
de motorsporten mere ud i 
Danmark blandt børn og 
unge, så vi fortsat kan levere 
motorsportstalenter som 
Kevin Magnussen på ver-
densplan. Derfor kan Oliver 
selvfølgelig slet ikke få sine 
små arme ned over, at ver-
dens største indendørs go-
kartbane, ligger få kilometer 
væk fra Sengeløse. Læs me-
re her, hør vores historie og 
find ud af, hvordan I selv 
kommer i gang med en alter-
nativ sport fuld af fart og 
spænding: 
I 2016 startede Olivers far 
sin julefrokost med at køre 
ræs mod vennerne i gokar-
ting.dk. Her fanger hans blik 
en folder, som reklamerer 
for Børnenes Gokart Klub. 
Her kan man helt ned til 5 
års alderen og op starte til 
gokart og blive trænet ud fra 
principperne i ATK 

(aldersrelateret Trænings 
Koncept), som sikrer, at det 
er sjovt for børn at træne og 
udvikle sig. Oliver har på 
dette tidspunkt ikke bidt på 
nogle af de mange sportsgre-
ne, man kan dyrke lokalt i i 
byen, så en dag prøver vi 
gokart i BGK af. Herfra ta-
ger tingene fart. Træneren 
ser potentiale og opfordrer 
Oliver til at starte op på et 
hold. 
BGK er et rart sted at være, 
og Oliver får hurtigt en mas-
se nye venner, som godt nok 
konkurrerer indædt på ba-
nen, men som er fantastiske 
at løbe og lege med i de 
mange pauser mellem løbe-
ne. Oliver begynder snart at 
vinde løb i klubbens inden-
dørsmesterskab. Sammen 
med en anden familie beslut-
ter vi os for at rykke uden-
dørs og stille op i klassen 
Cadett Mini. Der skal købes 
egen kart til Oliver, som nu 
skal i gang med at lære en 
helt ny kørestil.  Her kører 
han i to år og oplever både 
op- og nedture. Han lærer, at 
man må arbejde hårdt, hvis 
man vil lykkes med sine 
drømme. Han lærer aldrig at 
give op, før han ser det ter-
nede flag. Værdier som vi til 
stor glæde oplever, at Oliver 
også gør brug af udenfor 
gokartbanen.  
Oliver er netop rykket en 
klasse op til Cadett Junior og 
glæder sig til sæsonstart i 
april og til at prøve kræfter 

med både nye og gamle kon-
kurrenter. I takt med at Oli-
ver rykker videre op i Cadett 
Junior-klassen, kræves der 
flere midler, og som almin-
delig familie begynder vi at 
have svært ved at følge med 
på det økonomiske plan. 
Derfor er vi nu afhængige af 
sponsorater for at kunne 
følge med på et konkurren-
cedygtigt niveau. Vi er såle-
des altid på jagt efter samar-
bejdspartnere, og ethvert 
bidrag gør en kæmpe forskel 
for os. 

Vi skal helt sikkert ud at 
teste den nye bane af i Race-
hall, når den åbner d. 1. fe-
bruar 2020. Det bliver en 
mega sej bane med masser af 
muligheder for at køre ræs 
mod hinanden i modsætning 
til mange andre indendørsba-
ner, som det kan være van-
skeligt at overhale på. Vores 
gokarthjerte banker for 
BGK, hvor det hele startede 
for os. BGK har en evne til 
at gøre en ellers egenrådig 
sportsgren til en sund fritids-
aktivitet med sammenhold 
og fokus på børns glæde og 
leg. Derfor er vi lykkelige 
over at høre, at BGK og alle 
de ildsjæle, som driver klub-
ben, rykker til Racehall, når 
den åbner. Måske er du snart 
min nye klubkammerat i 
BGK?  
Har du lyst til at vide mere 
om Oliver og hans sport, kan 
du følge med på: https://
www.facebook.com/
oliverhonoreracing/  
Hjælp os med at udbrede 
budskabet, og støt os gerne 
ved at ”følge” eller ”like” 
siden. 
For informationer om åbning 
og BGK se:   
https://www.facebook.com/
racehallcph/ og https://
www.facebook.com/
bgkgokart/ 
 

Kan man gå til gokart? 





 



  

 
 
 
 
Generalforsamlinger i SGIF´s 

afdelinger 2020 
   

Afholdes i henhold til SGIF´s  
vedtægter følgende datoer: 

  

Amatørscenen  
Tirsdag den ?? januar kl. ??  

i Cafeteriet, Sengeløsehallen..  
 

Volleyball  
Torsdag den 5. marts kl. 18.30  
i Cafeteriet, Sengeløsehallen 

. 

Fodbold  
Torsdag den 5. marts kl. 19  

i Fritidshuset v. Sengeløse Idræt 
  

Sengeløse Idræt 
Mandag den 2. marts kl. 19.30  

i SGIFs Klublokale, Sengeløse skole  
 

SGIF Hovedgeneralforsamling  
Onsdag den 29.april kl. 19.00  

i SGIFs Klublokale, Sengeløse skole.  
 
Eventuelle forslag til vedtagelse på gene-
ralforsamlingerne skal indsendes til afde-
lingsformanden hhv. hovedformanden se-

nest 8 dage før den relevante general-
forsamling.  

Mød op og hjælp din forening med at ud-
vikle idrætten i Sengeløse.  

 
På SGIF´s vegne  

Gitte Buur  
Hovedformand  
Tlf. 61706818 

 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 





Hyggelig julebazar ¨på Plejehjemmet 
Det var virkeligt en rigtig hyggelig eftermiddag med mange 
besøgende. Sengeløsevennerne havde travlt med at servicere 
alle. Der var gløgg og æbleskiver og masser at fine juleting, 
som man kunne købe. Der var også et meget flot lotteri med 
masser af sponsorgaver. Der var flot pyntet op alle vegne og 
rigtig hyggeligt at komme på besøg som gæst. Tak for en 
dejlig dag med masser af julehygge.  Laila Holm 

 
Hørt i skolegården 

Næ, hvor har du et dejligt hår! 
Tak skal du ha’! 
Det er bare synd, at det sidder mellem alle de andre! 
 
Ja, børn kan være ondskabsfulde! 
 
Og så var der den generte unge mand, der skulle til frisøren. 
Han var typen, der gerne faldt over sine egne ben! 
Hjemmefra havde han gentaget og gentaget sin besked til fri-
søren: ”Jeg skal klippes, vaskes og studses i nakken”. 
Hele vejen derhen gentog og gentog han sin monolog for at 
være helt sikker! 
Da han kom ind i frisørsalonen, siger han forfjamsket: ”Jeg 
skal vippes, klaskes og nusses i stakken”! 
 
USA og Rusland kørte engang om kap - og USA vandt! I de 
amerikanske aviser stod der selvfølgelig bare, som fakta var, 
men i de russiske aviser stod der følende: 
Rusland blev nummer to og amerikanerne blev nummer næst-
sidst! 
 
God Jul og godt Nytår! 
 

Hvor kommer juleman-
den fra? 
Ja, der er mange gode bud! 
Mange siger Grønland, for det 
er der, børnene kan sende de-
res julegaveønsker til nu i vore 
dage! 
Men historien holder ikke! Det 
er et handelsnummer. 
Andre siger Finland—men her 
var det nærmest en shaman—
med trommer og falbelader! 
Nej, den oprindelige julemand 
var fra Tyrkiet! Han var bi-
skop i byen Myra, og bisperne 
gik der i store, røde kåber! 
Han hed Nicolaus og levede i 
det 4. århundrede. Hvert år ved 
juletid gik han ud og forærede 
de mange fattige børn gaver - 

ikke som i dag - dengang dre-
jede det sig om mad! 
Man skal huske på, at hele 
Middelhavsområdet dengang 
var kristent - islam kom først 
til i det 7. århundrede. Så der 
har vi den rigtige julemand fra. 

Med venlig hilsen 
Lis Aagaard 



 



I dag er det 1. dec. – julen er 
i gang, og vi glæder os til 
julens mange hyggelige 
stunder. 
Piet Hein sagde det: 
"Julen er over os, rund om 
os, i os… modstand er nytte-
løst, intet kan befri os….. 
Dog er der et, der hjælper en 
smule, simpelthen selv, at 
begynde at juble". 
En måde at fejre julen på er, 
som Piet Hein skriver, er at 
deltage, være med – ligesom 
I gør her i dag. 
1. december er en tid, hvor 
mange jubler og hygger. Vi 
mødes i fællesskaber. I har 
lige været i kirke, nu står vi i 
dette fællesskab. 
Da jeg var dreng, husker jeg 
også kirke som en del af 
julen. Men mest op til dage-
ne omkring den 24.12. 
Jeg og min storebror var 
altid tidligt oppe i juletiden. 
Vi var klar til jul! Vi var klar 
til julepynt, til julemad, jule-
slik, til juletegnefilm, juleka-
lender, julegaver. Jeg husker 
stemningen som helt speciel; 
masser af glæde, smil, mu-
sik, sang og hjertevarme. 
Man fristes næsten til at 
kunne ønske sig, at den kun-
ne vare ved, julen. Som den 
amerikanske forfatter Carol 
Nelson skriver om denne 
følelse: 
"Julen er det tidspunkt, hvor 
du får hjemve - selv om du 
er hjemme". 
Særligt for mig i juletiden 
var også julehyggen i sko-

len, i klassen. Vi hørte jule-
eventyr, vi lavede julepynt, 
lavede juledekorationer og 
pyntede op. Duftene var 
anderledes, billeder og stem-
ninger ændrede sig – det 
føltes rart. Min klasselærer, 
hun opdigtede ofte juleeven-
tyr. Et af hendes eventyr var 
om en lille pige: 
… som både var nysgerrig 
og klog. Og når julen nær-
mede sig, blev den lille pige 
nysgerrig og tænkte tanker 
for sig selv om, hvad julen 
egentlig var for noget. 
Den lille piges mor fortalte 
tit historier om dengang, 
hun selv var barn. Da var 
der altid hvid jul, og hver 
vinter var der sne at kælke 
på og tilfrosne søer at skøjte 
på. 
Når hun spurgte sin far om 
det med jul, snakkede han 
om en fræk nisse, som boede 
på loftet i huset. Om grøden 
som altid var væk, når de 
stillede den op på loftet. 
Og så var der jo også lige 
det med gaverne i julesokken 
hver morgen i december. 
Hver nat holdt hun i sin jule-
sok, hun ville opleve jule-
manden, se julemanden, 
snakke med ham. Når hun 
vågnede, var den altid fyldt. 
Jo, det var helt sikkert, at 
julemanden boede i nærhe-
den og kom frem i december. 
I skolen havde de også hørt 
noget om julen, men læreren 
havde fortalt, at man holdt 
jul for at fejre Jesus fødsels-
dag, og det synes hun var 
meget specielt. For hvordan 
kunne der være sne og jule-
træer der, hvor Jesus levede 
– der var jo så varmt. 
Læreren sagde, at julepyn-
ten og al julemagien var 
kommet langt senere – i 
1800-tallet. 
Den lille pige tænkte igen: 
Hvad er jul? 

En dag spurgte hun farmor. 
Farmor var længe stille, 
men sagde så, at et par dage 
før jul var det årets længste 
nat, og dermed årets korte-
ste dag. Nu vidste man, at 
for hver dag, der gik, så blev 
dagene længere og længere 
– så julen var en slags lysets 
fest, hvor man kunne fejre et 
vendepunkt. 
 
Den lille pige tænkte stadig, 
men som dagene gik, blev 
det for den lille pige mindre 
og mindre vigtigt, hvorfor 
man egentlig holdt jul. For 
der var så mange ting, som 
gjorde, at det var jul. 
Men naturligvis, var det da 
julemanden, som havde op-
fundet julen. For hvis der 
ingen jul var, hvad skulle 
julemanden så få tiden til at 
gå med? 
Den lille pige lagde sig til at 
sove og holdt nu ikke fast i 
sin julesok længere. 
 
Som den lille pige føler vi 

sikkert, at julen rummer så 
meget, at det kan være svært 
at sætte de præcise ord på. 
---- 
Da jeg blev spurgt af Per, 
om jeg ville sige et par ord 
til denne dag, blev jeg først 
overrasket. Jeg var ikke klar 
over, at arrangementet eksi-
sterede. Men så blev overra-
skelsen overvundet af 
stolthed. En stolthed over at 
måtte blive inviteret ind til 
jeres tradition. Jeg ser det 
også som, at Sengeløse Sko-
le er inviteret ind i jeres tra-
dition. Stolt over at kunne 
tale til de fremmødte her i 
dag og fortælle om julen – 
og ikke mindst om Sengelø-
se Skole. 
Jeg har tidligere skrevet i 
Sengeløse Nyt, at jeg finder 
landet omkring skolen utro-
lig smukt. Landet her i dag, 
stemningen her i dag – selv-
om mørket indtager sin ret – 
og ikke mindst traditionen 
her lige nu, finder jeg mindst 
ligeså smuk. Om end jeg 

Den hemmelige taler 
Ved årets juletræstænding ved gadekæret, var sko-
leleder Thomas Svenne Langkjær  



aldrig i mit liv havde forestil-
le mig at skulle stå ved kæret 
i Sengeløse en mørk decem-
berdag og tale som nu, men i 
dag virker det helt på sin 
plads. 
På Sengeløse Skole er vi 
også ramt af julen. Det ses på 
de fine juletræer og den be-
gyndende pynt, som dukker 
op rundt omkring på skolen. 
Og stemningen er også ramt 
af julen. Men stemningen er 
nu alligevel sin egen på Sen-
geløse Skole – uanset jul 
eller ej: 
 
A) Man møder smil i decem-
ber ja men det gør man fak-
tisk altid. 
B) Man møder dejlige dufte i 
december, ja men det gør 
man egentlig også i hverda-
gen, især når MAD-kundskab 
er i gang, eller når bollerne 
bliver lavet i SFO’en, og når 
man går gennem Øtoftens  
mange små finurlige rum og 
havner midt i de fine projek-
ter 
C) Man oplever fællesskab i 
julen, ja men det gør man 
altid på Sengeløse Skole. 
Alle steder i hverdagen ser vi 
fællesskabet. Enten i små 
grupper på vej ned at fylde 
vandflasker, eller i klasserne 

om de faglige projekter, eller 
når vi møder grupperne på 
vej ind fra frikvartererne med 
farven rød i deres kinder. 
Som jeg skrev i Sengeløse 
Nyt og i Taastrup-bladet for 
nylig, så ønsker alle på SEN 
at lave den bedste skole hver 
eneste dag. Og det er derfor 
også til en god og rar skole at 
være på. Og derfor er ambiti-
onen også, at vores allesam-
mens skole skal være det 
naturlige valg – også til alle 
jer som er på vej i skole! 
 
Og her vil jeg gerne slutte 
med et lille juledigt – jeg ved 
ikke, hvem forfatteren er: 
 
Må julen blive fin og give ro 
i sindet 
lad alle problemer blive små 
og forsvinde 
lad dagene, som kommer, 
blive gode og fine 
god jul til dig og dine. 
 
Tak for ordet - glædelig jul… 

Thomas Svenne Langkjær  

 

   

Blikkenslager 
Aut. VVS-installatør 

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

 

 
  

Klaus Møller                                     40 40 83 95 

Farmors godnathistorie! 
Davs igen! 
 
Jeg lovede dig resten af historien om den lille schæ-
ferhundehvalp - 
Nu var dyrlægen færdig - nej, ikke helt!  For nu kom 
alle tilladelserne til, at Lucky måtte komme hjem til 
Danmark - så jeg tror, han er den hund, der har ko-
stet mest at få ind i vores land! 
 
Det danske ægtepar var kørende i egen bil, så hunde-
ne, mad og masser af vand kom med!  Og så den 
laaaange tur hjemad! 
De tyrkiske motorveje er meget flotte, men når du 
forlader dem, er det en ganske anden sag!  Bjergve-
jene er bumpede og upålidelige.  De voldsomme tor-
denvejr, der ofte 
hærger landet, løs-
ner med regnens 
hjælp jord, klippe-
stykker og træer, 
der alt sammen er 
med til at blokere 
jordvejene - så 
man skal køre 
langsomt og for-
sigtigt! 
SÅ havde de fået 
nok, så da de kom 
til den nærmeste havneby, valgte de at tage over til 
Italien for at afkorte turen! Det gik fint resten af ve-
jen, og så var de endelig hjemme. 
  
Jeg overtog Lucky, men han måtte videre - og han 
havnede i Tisvildeleje, hvor han fik en herlig lege-
kammerat. en lille hvid puddel. 
Lucky har det godt - jeg har selv besøgt ham ved 
juletid - og da havde han nissehue på! 
 

Godnat og god jul fra   farmor 

 

   
Haveanlæg, indkørsler og terrasser udføres efter individuelle ønsker.  

Mulighed for selvhjælp. Ring eller mail for uforpligtende tilbud. 
 

Art Brolægning 
 

v. Erik Wildenradt, 
Tlf.  26216025 

 

    wildenradt@msn.com 



Siden 1969 har han væ-
ret ansat i samme afde-
ling på en af Køben-
havns Universitets fire 
forsøgsgårde. Med over 
2.700 kvadratmeter 
væksthus og 20 klima-
kamre leverer forsøgs-
gården i Taastrup plan-
ter og faciliteter til stu-
derende og ansatte på 
universitetet, så de kan 
eksperimentere med alt 
fra genmodificering til 
vinterafgrøder. 
 
Egentlig var han uddan-
net landmand fra Ho-
bro, der forestillede sig 
at arbejde med køer og 
mekanik, men mødet 
med kærligheden til en 
smuk sjællænder trak 
nordjyden til et lille hus 
i Sengeløse og siden ind 
i planternes verden og 
helt ud i forsøgsmarker-
ne i Taastrup. 
 
Nu vil han koncentrere 
sig om at skrive sine 
erindringer til sine to 
børn og fire børnebørn 
og tage på flere højsko-
leophold. 
»På et eller andet tids-
punkt skal man jo stop-
pe med at arbejde, og 
nu passer det da meget 
godt,« siger han. 
 
I år stopper Jens Bertel-
sen på Københavns 
Universitet efter en kar-
riere, der er længere end 

de flestes. Den 3. no-
vember 1969 begyndte 
Bertelsen på forsøgsgår-
den i Taatrup, der den-
gang hørte under Land-
bohøjskolen, men som 
fusionerede med Kø-
benhavns Universitet i 
2007. På det tidspunkt 
havde han lige afsluttet 
sin landbrugsuddannel-
se og kom direkte fra de 
nordjyske højder i Ho-
bro. 
 
Meget har ændret sig på 
halvtreds år. I starten 
var Jens Møller Bertel-
sen altid tilknyttet en 
videnskabelig medar-
bejder, der underviste 
og forskede. Det kunne 
være i metoder til at 
dyrke havre, som der 
var problemer med i 
1970’erne. I dag er der 
mere tid til bare at passe 
planter. 
Det er nemlig dét, der 
har været Jens Bertel-
sens hovedopgave: at 
tage sig af de planter, 
som forskerne og de 
studerende bruger; sikre 
sig, at de ikke bliver 
syge, men får en kærlig 
behandling; holde 
væksthusene kørende på 
det tekniske plan.   
 »Da jeg startede i 1969, 
var jeg med til at instal-
lere nogle af de klima-
kamre, som stadig kører 
den dag i dag 50 år ef-
ter.« 

Klimakamre er en type 
store kasser, som man 
kan styre temperaturen, 
dagslængden og luftfug-
tigheden i. Det var ret 
stort dengang i 1970’er-
ne, at man kunstigt kun-
ne skabe forskellige kli-
maer og dyrke vinteraf-
grøder om sommeren og 
omvendt, og klimakam-
rene bliver stadig hyp-
pigt brugt. Nu skal de 
undvære deres trofaste 
følgesvend. 
Ellers er der ikke så me-
get tilbage fra de gode, 
gamle dage, siger Jens 
Bertelsen: 
»Der er enkelte kolle-
ger, som jeg mødes med 
en gang om ugen til fæl-
les kaffebord i kantinen, 
og så klapper vi hinan-
den på ryggen og siger: 
Det var jo alt sammen 
bedre i de gode gamle 
dage. Det er da lidt un-

derligt at tænke på, at 
jeg er en af de absolut 
ældste på alle afdelin-
gerne,« siger han. 
  
De sidste otte år har han 
arbejdet på deltid. Det 
er svært at forlade en 
arbejdsplads, man hol-
der så meget af, og der-
for er Bertelsen glad for 
at have fået muligheden 
for at blive så længe, 
siger han: 
»Jeg føler mig meget 
privilegeret over, at jeg 
har kunnet blive ved 
med at arbejde på en 
forskningsinstitution, 
hvor der kommer unge 
mennesker fra hele ver-
den. Det har været utro-
ligt givende  

50 års jubilæum som væksthusmedarbejder. 
Den 73 årige Jens Bertelsen, Sengeløse, har arbejdet på forsøgsgården i Taastrup i 50 år og siger 
nu endegyldigt farvel til arbejdsmarkedet. 
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0. klasse har øvet sig i rim og remser 

I 0. klasse har børnene arbejdet med rim og 
remser i første del af skoleåret.  
De har lavet opgaver, spillet spil, fået læst 
højt, tegnet, skrevet og øvet sig på både nye 
og gamle rim og remser. 

Desuden har alle bedsteforældre foræret de-
res barnebarn et rim, som er blevet filmet på 
Ipad, og børnene har hver i sær, på smart-
boardet, præsenteret deres rim for resten af 
klassen.  

 



Velkommen alle, til dette års 
juletræstænding i 2019. Mit 
navn er Per Hammel, og jeg 
er formand for Sengeløse 
Kommunalforening (SKF). 
Og særligt velkommen til 
nytilflyttede, og ikke mindst 
børnefamilier. Nyd lige det 
ekstra store og særligt smuk-
ke træ i år. Træet er fra 
Abildgårdens juletræssalg og 
Lars Knoblauch fra Det 
Grønne Kompagni har leve-
ret og opsat træet sammen 
med Vognmand Mads Bon-
derup med kranbil, og Olaf 
Steinbach har lavet strøm. 
Uden dem var træet ikke 
kommet op. Så vi kan klappe 
ad dem og træet. På Lars 
Knoblauchs anbefaling står 
det i år i noget, der hedder 
faldgrus. Så kan det stå helt 
af sig selv uden stålwirer, så 
vi ikke falder over dem. Og 

det er så her, jeg plejer at 
takke Ole Lyd for at lave 
lyd. Men ak, en time før 
måtte han melde fra. Kata-
strofe. Så her måtte jeg træk-
ke en livline og ringe til min 
far, Svend Hammel på 87 år, 
som på en time lavede den 
nødvendige lyd. Så vi kan 
også give ham en hånd. 
 
Og hvad er der så sket i det 
forgangne år med SKF`s 
mellemkomst. Det står jo i 
vores formålsparagraf, at 
vores vigtigste opgave er at 
skabe interesse og give plads 
for vigtige spørgsmål. Og 
interesse var der for et be-
stemt spørgsmål. Den tidli-
gere borgerlige regering og 
DF havde indgået et smalt 
trafikforlig, der udover Bo-
degavej og Bumletog i Jyl-
land også indeholdt en Ring 

5 syd, gennem Sengeløses 
baghave. 
Vi afholdt borgermøde 7.  
april i Sengeløse Hallen. 
Kroen er jo lukket, men den 
havde heller ikke kunnet 
rumme alle de fremmødte.  
Dog ikke mange kommunal-
politikere havde lyst til at 
møde op og forklare sig. Der 
er blevet tegnet og fortalt 
om, hvad der blev sagt på 
mødet, og ellers kan man 
følge med på Facebookgrup-
pen Ring 5 Syd. Det efterføl-
gende folketingsvalg betød 
et skift fra blå til rød stue på 
Christiansborg, trafikforliget 
smuldrede, og Ring 5 Syd er 
indtil videre skudt til hjørne, 
men nok ikke helt død. Til 
byfesten havde vi givet mu-
lighed for at stemme om 
Ring 5 Syd. Der kom polet-
ter i begge skåle, så der kan 
vel siges både for og imod. 
Når vi skal have kommunal-
valg i nov. 2021, vil vi som 
vanligt afholde vælgermøde, 
og mon ikke spørgsmålet om 
Ring 5 Syd dukker op der. 
Vi holder et vågent øje så 
længe. 
 
SKF har et godt samarbejde 
med de øvrige Landsbyer i 
kommunen, i landsbyernes 
Samarbejdsforum, hvor vi 
mødes to gange årligt. Her 
kan vi høre, hvad der foregår 
i de øvrige landsbyer, Vrids-
løsemagle, Fløng, Balders-
brønde, Reerslev/ Stærkende 
og Høje Taastrup. I den for-
bindelse har vi ladet os inspi-
rere af Reerslev/Stærkende 
omkring deres fejring af 
Sct. Hans. Vi har derfor talt 
om at starte lidt tidligere og 
give plads for noget med 
snobrød, og tænde en stor 
grill, sådan at børnefamilier 
bedre kan deltage og alle evt. 
spise medbragt mad på plad-
sen før bålet. Men det er jo 

meget vejrafhængigt. Vi skal 
nok melde ud i god tid. Hvis 
nogen vil være med til at 
arrangere det, så sig til.    
Som forening er kommunal-
foreningen høringsberettiget 
i HTK, og derfor har vi pul-
sen på det, der rører sig an-
gående Sengeløse. Landsby-
ernes Samarbejdsforum har 
en gang årligt møde med 
borgmesteren. Næste møde 
er allerede 12. marts. Det er 
her vi kan belyse Sengeløses 
ønsker om sikker skolevej, 
cykelstier mv., andet, op af 
vejbesigtigelsen. Hvis I har 
en mening eller konkrete 
forslag, så kontakt Kommu-
nal-foreningen, så vi kan 
tage det med. Og her vil jeg 
ikke undlade også at nævne, 
at man faktisk kan melde sig 
ind og få medindflydelse i 
foreningen, kontakt lige vo-
res kasserer Kaj, som står 
herovre. (I dag er gløgg og 
kakao gratis, Kommunalfor-
eningen er vært).    
  

Velkomsttalen ved juletræstændingen 2019  
Vi bringer her uddrag af formandens tale, som traditionen tro også indeholder en  
gennemgang af Kommunalforeningens aktiviteter i det forgangne år.  
Af Per Hammel  

Sengeløse Seniorer deltog i 
Idræts Event i City 2. 
Sengeløse Idræts Seniorer 
deltog i årets Idræts event i 
City 2. Her blev alle idræts-
udøverne der havde vundet 
en eller flere medaljer hæd-
ret med et håndtryk af Borg-
mester Michael Ziegler og 
Idrættens samråds formand 
Jens Bjerge. Samtidig fik de 
en erkendtlighed for at have 
bragt sig selv og Høje Taa-
strups navn på medaljelisten.  
Også ”Du gør en forskel” 
og” Årets Leder” blev ud-

delt, desværre ingen til Sen-
geløse denne gang.  
Over 100 idrætsudøvere hav-
de vundet omkring 200 me-
daljer, hvad var en ny rekord 
for Høje Taastrup Kommu-
nen, der gerne vil markeds-
føre sig som en grøn idræts-
kommune. 
Tæt på den nyåbnede skøjte-
bane, demonstrerede Senge-
løse Idræts Seniorer deres 
tæppecurlings bane, som 
mange fandt vej til trods 
trængsel ved skøjtebanen.  

Jens Bertelsen. 

Sengeløse Seniorer deltog i  
Idræts Event i City 2. 

  Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
 

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  
2630 Tåstrup 
 

Tlf. 70 21 11 99 



Mandag 6. januar 2020,  
kl. 19.30 
Autodidakt multikunstner 
Jeanne Anthonisen, Høje 
Taastrup. 
Kunst med humor - om 
naivistisk malerkunst. 

Autodidakt, det er den rette 
betegnelse for min person. I 
hvert fald når det gælder min 
kunstneriske side. Hele mit 
liv har jeg kastet mig ud i 
eksperimenter af forskellig 
art, den ene ting inspirerede 
den anden. 
Jeg må indrømme, at jeg ser 
livet gennem farvede briller, 
og det afstedkommer ofte 
nogle sjove og groteske 
hverdagsoplevelser, der er 
værd at omsætte til noget 
kunstnerisk. 
Min malestil må karakterise-
res som naivistisk, og naivi-
stiske billeder har efter si-
gende den effekt, at man 
kommer i godt humør, så 
døm selv. Til at understøtte 
min fortælling, medbringer 
jeg et lille udvalg af kunst.      
  
Mandag 13. januar 2020,  
kl. 19.30  
Cand. mag. i historie Niels 
E. Larsen, Sengeløse. 
Nordisk Samarbejde.  
Den store drøm om den 
umulige kærlighed. 

I 2019 fejrede Foreningen 
Norden 100-års jubilæum 
med mange arrangementer 
fordelt over året.  
 
Det nordiske samarbejde har 
givet mange goder til lande-
nes indbyggere. Det har 
skabt en pasunion, så vi kan 
rejse frit og uden pas ind og 
ud hos hinanden. Ligesom 
vores arbejdsmarkeder og 
uddannelsesinstitutioner står 
åbne for alle nordboere. I 
årene frem mod Danmarks 
og Norges afstemninger om 
indtræden i EF dukkede et 
interessant forslag op. Ideen 
var, at i stedet for at gå til EF 
skulle vi danne et frihandels-
område for de nordiske lan-
de. Det skulle hedde Nordek. 
Det faldt til jorden. Histori-
en, økonomien og de geopo-

litiske interesser stod i vejen. 
Det nordiske samarbejde går 
meget langt tilbage. Kalmar-
unionen fra 1397-1522 er det 
mest omfattende forsøg på at 
samle de nordiske lande. Det 
faldt på grund af den danske 
ledelses manglende visioner 
og evner. 
 
Der ligger et kolossalt poten-
tiale i Norden. Hvis vi var ét 
rige, ville det trods sine kun 
godt 26 mill. indbyggere 
være verdens 11. største 
økonomi.  Men det er den 
umulige kærlighed. Som 
altid i Norden står historien 
og landenes geopolitiske 
særinteresser i vejen.  
Det er disse udviklinger, jeg 
vil fortælle om. 
 

Mandag 20. januar 2020,  
kl. 19.30 
Forstander Henrik H. 
Bøtkjær, Roskilde 

Julemærkehjemmet Lilje-
borg og Julemærkefonden 
Forstanderen fortæller histo-
rien omkring julemærket og 
julemærkehjemmene igen-
nem tiden. 
Han fortæller om det arbej-
de, som Julemærkehjemmet 
Liljeborg laver, og hvordan 
børnenes hverdag er på Jule-
mærkehjemmet. 
I foredraget kommer Henrik 
også ind på de store foran-
dringer, der sker med børne-
ne under et ophold, og hvad 
børnene får ud af opholdet. 
 
Mandag 27. januar 2020,  
kl. 19.30 
Direktør Hanne Danielsen, 
Taastrup 
Projektskolen Grenness-
minde,  en institution ud 
over det sædvanlige. 

Cafeen på Snubbekorsvej er 
bare en del af Projektskolen 
Grennessminde i Taastrup 
for unge med særlige behov i 
alderen 17-25 år. 
 Arbejdet i Det Økologiske 
Gartneri foregår sammen 
med de unge elever og andre 
i beskæftigelsesforløb, som 
er med til at drive gartneriet, 
caféen og passe dyrene.  
I caféen og butikken sælges 
der planter, brød og kage 
samt kaffe, te og most. Alt 
sammen er naturligvis øko-
logisk. I caféen kan man 

blandt andet også købe 
blomster- og bålstativer, som 
Grennessmindes smedefa-
brik har produceret. Det 
Økologiske Gartneri følger 
årstiderne. I foråret tilbydes 
der blomster, grøntsager i 
sensommeren, og når decem-
ber nærmer sig, afholdes der 
julestue.  
Om denne fantastiske skole, 
dens værdigrundlag og dens 
dagligdag vil Hanne Daniel-
sen selv fortælle os i afte-
nens foredrag. 
  
Mandag 3. februar 2020,  
kl. 19.30  
Sognepræst Jørgen Demant, 
Lyngby 
Om naturen i litteraturen 

Klimakrise er økologisk un-
dergang, er blevet en ven-
ding, vi konfronteres med 
dagligt i medierne. Og ikke 
bare her, men også i den 
nyeste litteratur tager man 
naturen og vores forhold til 
den under kærlig behandling. 
Foredraget vil med eksem-
pler fra gammel og nyere 
litteratur belyse, hvordan den 
spejler forholdet mellem 
menneske og natur. 
 

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 

Mandagsaftener 

 Anne-Kristine Holm  &   
Jesper Holm     

  

       arkitekt, bygningskonstruktør, valuar      



Kongelige togrejser 
Lige efter Den Anden Ver-
denskrig blev Buhmipol Ra-
ma IX kronet som konge af 
Thailand. Han valgte byen 
Hua Hin ca. 220 km syd for 
Bangkok som hjemsted for 
sin sommerresidens. I de 
første mange år af sin rege-
ringstid kørte den thailandske 
konge og hans familie oftest 
med toget, når de rejste rundt 
i riget. 
Også de mange årlige ture til 
og fra Hua Hin blev gennem-
ført med det kongelige tog. I 
Thailand er alt, der involve-
rer de kongelige, altid meget 
stift, stilfuldt og med et 
stramt ceremonielt program. 
Det indebærer mængder af 
faner, militærfolk i stiveste 
galla med flotte farver, top-
gejlede støvler og orkestre. 
Værtsbyernes spidser stiller 
op i det bedste tøj, de kan 
fremdrive, og skolebørnene 
får fri fra skole for sammen 
med den almene befolkning 
at hylde de kongelige. 
Togstationen i Hua Hin er 
skam hverken grim eller mis-
ligholdt, men den ser helt 
almindelig ud og fremstår 
meget nøgternt og er funktio-
nel. Den matchede ikke for-
ventningerne om regentpar-
rets fornemme fremtræden 
og næsten halvgudelige sta-
tus. Faktisk fremstod statio-
nen mest som et antiklimaks, 
når den adskillige gange om 
året skulle danne rammen om 
kongefamiliens ankomster og 
afrejser. Noget måtte gøres 
for at få det rette schwung 
over ceremonierne, når de 
kongelige kom forbi. 
En plan blev lagt og vedta-
get 
De Thailandske Jernbaners 
direktion indså problemet og 
nedsatte i 1960 et udvalg, der 
skulle undersøge forskellige 
muligheder. Mange kloge 
hoveder tænkte dybt og læn-
ge over problemet. En med-
arbejder i direktionen fik en 
idé. Han havde engang set 
tegninger af en meget smuk 
lille pavillon, som i 1800-
tallet var blevet opført til 
kongens forfader Rama VI. I 
Thailands historie er han en 
stor helt. Pavillonen blev 

oprindeligt opført som en del 
af slottet ved Sanam Chan i 
Nakhon Pathorn og Rama VI 
brugte den, når han inspice-
rede hærens og den gryende 
spejderbevægelses parader. 
Da han døde, blev pavillonen 
forsigtigt og omhyggeligt 
taget ned. Alt blev nøje op-
målt og nummereret. Byg-
ningsdelene blev lagt på la-
ger og beskyttet mod fugt, 
råd og insektangreb. Jernba-
nefunktionæren foreslog, at 
man genopførte den lille 
pavillon nogle få meter nord 
for Hua Hin Jernbanestation. 
Så kunne de kongelige be-
nytte den ved ankomster og 
afgange fra byen. Ideen faldt 
i god jord. Direktionen un-
dersøgte pavillonens tilstand 
og mulighederne for at få 
den. Undersøgelserne faldt 
godt ud, og ideen blev til en 
konkret plan, som blev fore-
lagt regeringen og kongen. 
Alle fandt, at forslaget ville 
bringe en god løsning på 
problemerne med at få løftet 
niveauet for de ceremonier, 
der udspillede sig, når de 
kongelige kom forbi. I 1968 
blev det vedtaget at gennem-
føre planen. 
Pavillionen opføres 
Men ting tager tid. Hele seks 
år varede det, før den lille 
pavillon stod færdig på sin 
nye plads. Den er skøn at 
skue. Den er lavet i den thai-
landske arkitekturstil, som 
thaierne kalder Lanna. Det 
lille hus er meget forfinet, og 
det er opført af træ med man-
ge flotte træskærerarbejder, 
hvor elefanthoveder er et 
gennemgående træk. Der er 
mange høje og smalle vindu-
er, der skaber en let og lyst 
stemning i og omkring huset. 
Det hele er sirligt malet med 
farverne lys beige, gul og 
rød. Hele bygningen er om-
kring 40 kvadratmeter. Midt 
på begge langsider er en kort 
udbygning med brede fløjdø-
re. Taget gør den lille pavil-
lon helt speciel. Det er belagt 
med røde tagsten. Gavlene i 
begge ender af huset er byg-
get op i tre trin, mens gavl-
spidserne på tagene over 
udbygningerne er lavet med 
to trin. Det er meget smukt. 

Denne lille pavillon giver 
den ellers lidt triste station en 
helt anden identitet, og det 
var jo også meningen. 
Åbningen af Den Kongelige 
Pavillon fandt sted den 16. 
april 1974 og blev foretaget 
af Thailands prinsesse 
Phetchat Rajsuda. Hun navn-
gav den Phral Mong Khut-
klaow efter sin forfader kong 
Rama d. 6. 
Pavillonen i dag. 
Denne lille kulturperle fik 
kun en relativ kort tid med de 
kongelige. Efterhånden som 
Thailands overordnede vej-
net blev udbygget, blev det 
meget hurtigere for kongefa-
milien at blive kørt i bil, når 
de skulle til og fra Hua Hin. 

Kongelige besøg i pavillonen 
blev sjældne. Da Buhmipol 
Rama IX for ca. 20 år siden 
blev svagere og senere syg, 
blev han transporteret i heli-
kopter. Den nye konge, Ra-
ma X, rejser ikke med tog. 
 
Er man i Hua Hin er det nemt 
og gratis at besøge jernbane-
stationen og se denne fanta-
stiske lille pavillon.  
Vi går en tur op til den, når 
vi besøger byen. 

Rejsebrev fra Thailand. 

Den kgl. pavillon ved jern-
banestationen i Hua Hin. 
Af Niels E. Larsen 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 
Tredje søndag i advent 
15. december kl. 17.00 
Musikgudstjeneste. De ni læs-
ninger 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Fjerde søndag i advent 
22. december kl. 10.00 
Johannesevangeliet 3, 25-36 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Juleaften 
24. december kl. 14.00 & 
16.00 
Lukasevangeliet 2, 1-14 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Juledag 
25. december kl. 11.00 
Festgudstjeneste 
Trompetist Victor Koch Jensen 
og 
Sengeløse Kor deltager 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Julekage og portvin i våbenhu-
set 
 
Anden juledag 
26. december kl. 10.00 
Bordgudstjeneste i Sognegår-
den 
Matthæusevangeliet 10, 32 – 
42 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Julesøndag 
29. december kl. 11.30 
Matthæusevangeliet 2, 13-23 
Flemming Bak Poulsen 
 
Nytårsdag 
1.januar kl. 14.00 
Matthæusevangeliet 6, 5-13 
Violinist Anna Egholm delta-
ger 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Cremant og kransekage i vå-
benhuset 
 
Helligtrekonger søndag 
5. januar kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 2, 1-12 el-
ler Johannesevangeliet 8, 12-
20 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Første søndag efter Helligtre-
konger 
12. januar kl. 10.00 
Markusevangeliet 10, 13-16 
Anders Nielsen 
Fortsættes 

I et samfund hvor mange går 
deres egne veje, og fælles-
skabet ikke er, som det har 
været, kan det være rart at 
komme til gudstjeneste i 
kirken. Her er der et dejligt 
fællesskab af mennesker og 
en enkelt hund eller to, søde 
og åbne mennesker, der kan 
li´ ordene, musikken og san-
gen og det efterfølgende 
kaffefællesskab i våbenhuset 
med masser af samtale og 
hyggeligt samvær. 
Juleaften er fællesskabet 
betydeligt større end ved de 
andre søndagsgudstjenester. 
Vi er i kirken for det sam-
me. Vi holder julegudstjene-
ste, vi hører det samme jule-
evangelium, vi synger de 
samme julesalmer, som vi 
elsker at synge. Vi mærker 
samhørigheden og får for-
nemmelsen af, at vi – i hvert 
fald denne ene aften om året 
– tænker og føler nogenlun-
de det samme som alle de 
andre omkring os. Vi hører 
sammen. Vi er et fællesskab, 
og der er intet, der adskiller 
os. Der er ingen grund til at 
strides i dette øjeblik – i 
hjemmet, på skolen, på ar-
bejdet. I gamle dage havde 
våbenhuset den funktion, at 
mændene dér efterlod deres 
våben, inden de trådte ind i 
Guds hus. I dag går vi ikke 
længere med våben, men 
våbenhuset har stadig en 
vigtig funktion. Der efterla-
der vi uvenskab og familiæ-
re uoverensstemmelser, in-
den vi går ind i Guds hus til 
julegudstjeneste. Politiske 
stridigheder om motorring 5 
vest om Sengeløse er efter-
ladt ude i våbenhuset. Hver-
dagens uvenskab og strid og 
ballade er efterladt ude i 
våbenhuset. Og derude er alt 
det stridbare ligegyldigt og 
uvedkommende, for det der 
sker herinde på hellig og 
fredfyldt grund i det fælles-
skab, vi danner. Herinde i 
Guds hus i gudstjenestens 
højtidelige øjeblik er der 
kun Guds fred og julens 
glæde. Det er den, der fylder 
os og kalder smilet og den 
gode julestemning og alt det 
menneskelige frem. Det er 
som om, at selveste Freds-
fyrsten - som Esajas så 
smukt kaldte barnet i Betle-
hem - har taget bolig iblandt 
os. Måske sidder han diskret 
og ubemærket på den bager-

ste række i kirken. Måske er 
han i én af de små børn, én 
af de nye og uerfarne ver-
densborgere med de barn-
ligt, uskyldige og skønne 
ansigter og små snottede 
næser. Eller måske er han i 
én af de ældste: det grå guld, 
hvor livsvisdom og erfaring 
så smukt kan læses som en 
lang historie i de furede an-
sigter. Eller måske er han i 
den, vi ser ned på og tænker 
for små tanker om? Ja, hvem 
ved? For sagen er den, at det 
skete i de dage, som vi hører 
hver eneste juleaften, og det 
der skete var, at Gud blev én 
af os. Gud blev menneske. 
Han lod sig føde som et lille 
sårbart menneskebarn – ikke 
i Rom, hvor den magtfulde 
kejser og andre magtfulde 
mænd regerede med alle 
deres stridsvåben, men 
blandt fattige og beskidte 
hyrder, som ingen regnede 
for noget. Ikke på et slot, 
men i en stald, hvor dyrene 
boede og lugtede, og som 
alle ringeagtede. Ikke blandt 
de rige, men blandt de 
fattige, som ingen dengang 
og heller ikke i dag regner 
for noget. Og så er det jo 
sådan, at når Gud finder på 
at iklæde sig et menneskes 
skikkelse, ja så kan man 
ikke uden videre regne med 
at verden bare er, som den 
er. For tænk nu, hvis det er 
Gud, du møder i den 
ringeagtede, den fattige, den 
vejfarende som banker på 
din dør, den gamle på 
Sengeløse Plejehjem, 
beboeren med en psykiatrisk 
diagnose på Bostedet 
Holme. Ja, tænk nu hvis det 
er selveste Fredsfyrsten, 
som Esajas kalder ham, den 
inkarnerede selv, den 
vældige Gud du står overfor, 
som måske vil se, hvor 
meget eller lidt 

Julehilsen 

Anden søndag efter Hel-
ligtrekonger 
19. januar kl. 10.00 
Johannesevangeliet 4, 5-26 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Tredje søndag efter Hel-
ligtrekonger 
27. januar kl. 11.00 
Lukasevangeliet 17, 5-10 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Sidste søndag efter Hel-
ligtrekonger 
2. februar kl. 19.00 
Lysmesse med konfirman-
der 
Risbjerg Kirkes børne- 
ungdomskor deltager 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Kirkebilen kan bestilles 
til alle gudstjenester, men 
juleaften kun til gudstje-
nesten kl. 14.00 
på tlf. 43 99 50 24 senest 
dagen før. 
 
Andre gudstjenester 
 
19. december kl. 8.30 & 
10.15: Julegudstjeneste for 
Sengeløse Skole 
 
19. december kl. 13.30: 
Julegudstjeneste på Senge-
løse plejehjem 
 
24. december kl. 13.15: 
Juleandagt på Bostedet 
Holme 
 
22. januar kl. 13.30: Nyt-
årsgudstjeneste på pleje-
hjemmet 
 
23. januar kl. 11.00: An-
dagt på Holme 
nester i 
 



menneskelighed man bliver 
mødt med her i Sengeløse. 
Efter det der skete den hellige 
julenat, så kommer man 
ærligt talt i tvivl om sin egen 
dømmekraft. For når man nu 
ser alle de mennesker jeg lige 
har nævnt, uanset hvor 
medtagne de er af livet – så 
kunne det jo sådan set godt 
være Gud selv. Og så er man 
måske nødt til at lade tvivlen 
komme det andet menneske 
til gode og behandle den 
anden som hellig, som var det 
den inkarnerede selv. For 
siden vi har skrevet 
inkarnationshistorie, altså 
historiefortællingen om Gud 
der inkarnerer sig, hvilket 
betyder iklæder sig kød, ja så 
kan vi aldrig mere være 
sikker, når vi står ansigt til 
ansigt med det andet 
menneske - om det er Gud 
iklædt et menneskes skik-
kelse, eller om det er et 
menneske.  
Og hvad angår barnet, som 
blev født os på et ydmygt sted 
i Betlehem, beskriver den 
gamle profet Esajas så stærkt 
hvad det er for et barn. Han er 
som før nævnt Fredsfyrsten. 
Han er den, der tænder et lys i 
mørket, som intet menneske 
kan slukke. Han er den 
underfulde rådgiver, den 
vældige Gud, Evigheds Fader. 
Gud bøjer sig mod os, lader 
sig se i barnets ansigt, lader 
sig kende i et menneskes 

kærlighed og barmhjertighed. 
Og Gud ske tak og lov for 
det. Verden er én gang for 
alle forandret. 
Med hans fødsel bliver det 
muligt at se verden med nye 
øjne, med barnets øjne, 
fredsfyrstens øjne. Vi må nu 
møde det andet menneske, 
som kunne det være Gud 
iklædt et menneskes kød. På 
den måde er vi med til at 
virkeliggøre Guds rige i 
denne verden, hvor kontra-
sterne er iøjnefaldende. 
Den gang var det kontrasten 
mellem kejserens politiske og 
militære magt, der stod over 
for det lille barn i stalden i 
Betlehem. Og man skulle tro, 
at det var kejserens magt der 
vandt over barnet, men det 
var omvendt. Romerrigets 
kejser troede ikke, at barnet i 
Betlehem betød noget særligt, 
men der tog han fejl. For det 
var barnets komme til verden, 
der fik Romerriget til at synke 
i grus. Ligesom det er barnets 
fødselsdag, vi fejrer i dag. 
I den verden, som vi kender 
den i dag, er kontrasterne 
også til at få øje på. I vores 
verden tror mennesket, at 
selveste livet handler om 
penge og rå magt. Vi ser 
oftest storheden i de 
magtfulde og pengestærke 
mænd. Gud derimod ser 
værdien i de små, de 
forfulgte, de undertrykte, i de 
beskidte hyrder på marken. 

Sagt på en anden måde: Gud 
tæller på en anden måde end 
mennesker. Mennesker tæller 
penge. Gud tæller mennesker, 
og ethvert menneske tæller 
med. Guds stilfærdige og 
sagtmodige kærlighed vil 
altid være den stærkeste magt 
på den lange bane. Den puster 
liv i mennesker, og får deres 
hjerter til at banke af 
kærlighed, rejser dem op og 
giver dem værdi og 
værdighed. 
Med samme guddommelige 
kærlighed var det Gud i 
barnet i krybben, der på den 
lange bane afvæbnede den 
mægtige kejser i Rom. Og når 
man træder ind i fødsels-
rummet og møder selveste 
fredfyrsten, som vi gør 
juleaften i det fællesskab vi 
udgør, ja så sker der det, at vi 
bliver afvæbnet. Det krige-
riske og det stridbare mister 
magt i os, og vi bliver mere 
menneskelige. Og det er det, 
der er julens budskab og 
opfordring til os alle. Og det 
er derfor vi kan tåle at høre 
det igen og igen: Og det skete 
i de dage. Det bløde og det 
menneskelige får mere plads i 
en forandret verden. Og det er 
barnet, fredsfyrsten, den 
vældige Gud der kalder det 
frem i os. Og i aften er det os, 
der realiserer det fællesskab 
hvor Guds fred og glæde kan 
få lov at fylde det hele. Og 
denne juls opfordring er nu, at 

når vi om lidt går ud herfra, 
skal vi huske, at vi tager fejl, 
hvis vi undervurderer det 
andet menneske og gør det for 
lille og ubetydeligt, fordi det i 
verdens øjne ikke betyder 
noget i al dets ringhed. På 
samme måde som kejseren 
tog fejl af barnet i Betlehem, 
og ikke regnede det for noget. 
Gud kan være i hvem som 
helst. Og derfor skal vi øve os 
i at se det andet menneske, 
som kunne det være selveste 
fredsfyrsten iklædt et men-
neskes kød. 
Med ønsket om en glædelig 
og fredfyldt jul. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Kulturaften med Niels Lyngsø om Michel 
Houellebecqs bog ”Underkastelsen”.  
Tirsdag den 4. februar kl. 18.30 
Sengeløse Kirke tager hul 
på en ny sæson med 
kulturaftener. Som altid 
begynder vi med 
fællesspisning kl. 18.30. 
Kl. 19.00 byder vi 
velkommen til forfatter, 
litterat og oversætter Niels 
Lyngsø, som denne aften 
vil holde foredrag om den 
franske forfatter Michel 
Houellebecqs anmelderro-
ste roman ”Underkastel-
sen”. I sin bog beder den 
prisbelønnede franske for-
fatter læseren om at 
forestille sig et moralsk 
udslidt Europa, der 
frivilligt har underkastet 
sig Islam.  

Bogen beskrives af 
anmeldere som både 
tankevækkende, kontro-

versiel og underholdende 
på samme tid.   
Der er gratis adgang, og 
alle er velkomne.  

Kirkelig vejviser 
 
Sognepræst  
Merry Lisbeth Rasmussen 
Sengeløse Præstegård 
Landsbygaden 70 
Tlf. 43 99 50 24 
E-mail: lras@km.dk 
 

Træffetid: I dagtimerne 
Undtagen mandag 
Ellers efter aftale 
 

Gravstedsvedligeholdelse  
Graver Anders Kjelgaard 
Træffes kirkekontoret 
Landsbygaden 68 
Tlf.: 21 71 84 07 
graver@sengeloesekirke.dk 
 

Gravermedhjælper 
Adam Gjøttrup 
Træffes kirkekontoret 
Landsbygaden 68 
Tlf.: 21 71 84 07 
gravermedhjael-
per@sengeloesekirke.dk 
 
Sekretær for sognepræsten 
Sus la Cour 
Alle henvendelser sker via  
sognepræsten. 
 
Formand for menigheds- 
rådet Lars Enghoff Jensen 
Træffes på tlf.  21 65 00 26 
Eller på E-mail: 
formand@sengeloesekirke.dk 
 
Kirke- og kulturmedarbejder 
Maria Ditlev Rosenvinge,  
Sognegården,  
Landsbygaden 68 
kirkekulturmedarbejder@sengel
oesekirke.dk 
Tlf.nr.: 21 37 07 33 
 

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

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

Hjemmeside  
www.sengeloesekirke.dk 



Da vores graver har fået ar-
bejde tæt på, hvor han bor, 
søger Sengeløse Kirke en ny 
graver. Stillingen ønskes 
besat pr. 1. februar 2020 eller 
efter aftale. Stillingen er på 
37 timer om ugen. Graveren 
varetager i fællesskab med 
gravermedhjælperen opga-
verne på kirkegården ved 
Sengeløse kirke, og tjeneste-
sted er Sengeløse Kirke, 
Landsbygaden 35, Sengeløse, 
2630 Taastrup. 
 Vi søger en venlig og ser-
vicemindet graver, som 
brænder for at være kirke i 
lokalsamfundet i samarbejde 
med menighedsrådet og kir-
kens øvrige ansatte. Graveren 
skal have lyst til i fællesskab 
med andre ansatte og frivilli-
ge at være kirkens smilende 
ansigt udadtil og på en imø-
dekommende måde få det 
kirkelige arbejde til at funge-
re bedst muligt, så borgerne 
føler sig velkomne. Det er 
vigtigt, at de fysiske rammer 
er velholdte og ser præsen-
table ud. Derfor ønsker vi en 
graver, der har et godt over-
blik over de mange forskelli-

ge opgaver, der skal løses 
både ude og inde. Du skal 
kunne arbejde struktureret og 
have ordenssans, være dygtig 
til både at samarbejde re-
spektfuldt og arbejde selv-
stændigt og få tingene til at 
fungere. Ansøger må gerne 
have en relevant faglig bag-
grund og erfaring med arbej-
det i kirken og på kirkegår-
den. 
Vi forventer, at du har IT 
kompetencer på brugerni-
veau, og gerne kendskab til 
Brandsoft Kirkegårdssystem. 
Vi kan tilbyde et engageret 
og positivt menighedsråd, et 
aktivt kirkeliv med gode kol-
leger, og et spændende og 
afvekslende arbejde. Læs 
mere på 
www.sengeloesekirke.dk 
Ansøgningen med relevante 
bilag stiles til kontaktperson 
Hanne Bienert kontaktper-
son@sengeloesekirke.dk  
Ansøgningen skal være me-
nighedsrådet i hænde senest 
den 2. januar 2020 kl.12. 
Ansættelsessamtaler forven-
tes at finde sted i uge 2, 
2020.  

Torsdag d. 30. januar 2020 kl. 14.00 begynder et nyt hold 
minikonfirmander, og alle elever i 3.b er hjerteligt velkomne  
Minikonfirmandundervisning er et frivilligt, folkekirkeligt 
tilbud om indledende konfirmationsforberedelse. 
Undervisningen er helt gratis!  
Til minikonfirmand skal vi høre fortællinger fra Bibelen, lære 
kirken at kende, synge og bede fadervor. Vi skal lege, lave 
rollespil og en masse kreative ting. Vi skal spise boller og frugt 
og drikke saftevand. Vi skal stille en masse spørgsmål og have 
det sjovt og hyggeligt med hinanden. 
Hvis det lyder som noget for dit barn, så tilmeld det nemt med 
den digitale tilmeldingsformular på kirkens hjemmeside 
sengeloesekirke.dk – der er plads til alle :)  
Jeg glæder mig til hyggeligt samvær med jeres søde børn.  
Hvis I har spørgsmål til undervisningen, er I meget velkomne 
til at kontakte mig: e-mail: 
kirkekulturmedarbejder@sengeloesekirke.dk; tlf. 21370733  

 
Kirke- og kulturmedarbejder Maria Ditlev Rosenvinge 

Går dit barn i 3.b.? så se med 
her! 
Minikonfirmandundervisning 
for elever i 3.b i foråret 2020.  

Sengeløse Kirke søger 
Graver med kirketjeneste 

Lysmesse søndag den 2. februar kl. 19.00 

Denne aften holder vi en stemningsfuld gudstjeneste med gode 
ord, smuk musik og lysprocession. Lysmessen er både en mar-
kering af Jesu lys i verden og af forårets lys i vintermørket.  
Årets korteste dag er passeret, halvdelen af vinterhalvåret mel-
lem den 1. november og den 1. maj er gået, og lyset er stærkt på 
vej tilbage. 

 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 



Vi mødes i Onsdagsklubben 
til en dejlig nytårsmiddag 
den 8. januar kl. 18.00 i 
sognegården, Landsbygaden 
68. Vi skal ha´ en dejlig 
nytårstorsk med sennepssovs. 
Skulle torskefangsten svigte, 
får vi i stedet laks med 
hollandaisesovs.  
Til middagen bliver der 
serveret en øl, vand eller et 
glas vin, og efter maden er 
der som altid kaffe og te med 
kage.  
Vær også opmærksom på 
onsdag den 5. februar 
samme tid og sted! Denne 
aftens menu er Forloren hare 
med hvide kartofler og brun 
sovs. 
Hele herligheden koster 75 
kr., som betales på dagen. 
Onsdagsklubben er for enker, 
enkemænd og andre, som bor 
alene, og som har lyst til at 
dele et måltid mad. Vi mødes 
hver første onsdag i måneden 
kl. 18.00. Vi plejer at være en 
stor flok, og stemningen er 
snaksom og meget hyggelig. 
Kunne du tænke dig at være 

med, skal du tilmelde dig hos 
Merry Lisbeth Rasmussen på 
43 99 50 24 senest søndagen 
før. Det er også muligt at 
tilmelde sig på e-mail: 
LRAS@KM.DK. Hold dig 
ikke tilbage. Du vil blive 
taget godt imod af de mange 
søde mennesker. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RØDE KORS BUTIK 
Taastrup Hovedgade 129-131 

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

Velkommen til en nytårs-
koncert, som denne gang 
byder på smuk gejstlig mu-
sik af både festlig, men også 
mere inderlig karakter. Den 
skønne altsangerinde, Simo-
ne Rønn, som er frontfiguren 
ved koncerten, har primært 
beskæftiget sig med barok-
musik og optrådt som solist i 
Danmark og andre nordiske 
lande ved talrige sammen-
hænge, som i bl.a. Händels 
Messias, Vivaldis Stabat 
Mater og Bachs Juleoratori-
um, Johannespassionen og 
Matthæuspassionen. 
 
Simone har desuden været 
solist med Sønderjyllands 
Symfoniorkester i Mozarts 
Kroningsmesse og Requiem 
og dertil også haft partier 
ved Opera Undergrunden i 
bl.a. Mozarts Tryllefløjten og 
Musorgskijs Boris Godunov. 
Til nytårskoncerten vil Si-

mone Rønn, som akkompag-
neres af pianisten Galya Ko-
larova og cellisten Kim Bak 
Dinitzen

, med sin smukke, mørke og 
varme altstemme fylde kir-
ken med skøn sakral musik 
af bl.a. Bach, Purcell og 
Brahms. Efter koncerten 
inviteres alle til et nytårsre-
ception i sognegården, hvor 
menighedsrådet byder på et 
glas cremant og kransekage.  

Nytårskoncert med altsanger-
inden Simone Rønn søndag 
den 19. januar kl. 15.00 i Sen-
geløse Kirke  

Kunne du tænke dig at være med til at folde en blomsterbøn 
og få den til at folde sig ud i dåbsfadet? Måske en bøn om, at 
Gud vil hjælpe dig med at passe godt på dine kæledyr, så de 
har det godt? Eller en bøn om, at farver skaber højt humør, 
jeg kan male uden noder, tak for hver en skøn kulør, du må 
tilgi´ at jeg roder? 
Alle er velkomne – både børn og voksne! Til gudstjenesten er 
der ikke tilmelding, men det er der til spisningen senest 
fredag den 7. februar på tlf.: 43 99 50 24 eller e-mail: 
LRAS@KM.DK 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Familiegudstjeneste  
søndag den 9. februar 
Kl. 11.00 
Efter gudstjenesten er der  
spaghetti og kødsovs 



 
.Rigtig glædelig jul og godt 
nytår – og tusind tak for gode 
stunder i Café Sengeløse i årets 
løb! Vi har været vidt omkring 
og taget emner op som 30 året 
for Berlinmurens fald, den 
folkelige liturgidebat og det 
digitaliserede samfund. 
Den første Café Sengeløse i det 
nye år afholdes fredag d. 17. 
januar kl. 10-12 i 
sognegården, og alle 
interesserede er hjerteligt 
velkomne! Her slår vi atter 
dørene op for hyggeligt og 
berigende samvær. Vi lægger 
traditionen tro ud med at synge 
nogle gode sange fra 
Højskolesangbogen akkompag-
neret af vores organist Dmitri 
Egholm og spise en lækker 
brunch sammen. Dernæst tager 
vi et samfundsaktuelt emne op, 
som skal danne grundlag for en 
samtale blandt caféens 

deltagere faciliteret af kirke-
kulturmedarbejder Maria 
Ditlev Rosenvinge. Der vil 
selvfølgelig også være tid til 
mere sang fra Højskolesang-
bogen samt samtaler om stort 
og småt.   
Tilmelding foregår som 
sædvanlig til Maria på e-mail: 
kirkekulturmedarbejder@se
ngeloesekirke.dk eller på 
telefonnummer 21 37 07 33.  
Vel mødt til en hyggelig og 
berigende formiddag i 
fællesskabet navn!  
Kirkekulturmedarbejder 
Maria Ditlev osenvinge 

På glædeligt gensyn i 2020  

Rigtig glædelig jul og godt 
nytår til alle unge mennesker 
i Sengeløse!  
Efter en herlig juleafslutning 
med juleklip og æbleskiver 
holder ungdomscaféen 
juleferie, men vi starter op 
igen i januar, og alle unge i 
Sengeløse fra 8. klasse -18 
år er meget velkomne. Sæt 
allerede nu kryds i 
kalenderen fredag d. 24. 
januar kl. 16-20, hvor vi 
afholder årets første 
ungdomscafé. I 2020 mødes 
vi fredag i de lige uger i 
sognegården, som vi plejer, 
og konceptet er det samme: 
hygge, kanelgifler, kaffe/the, 
pizza fra Marios pizzabar i 
Taastrup, gode snakke, 
kortfilm om et samfunds-
relevant eller eksistentielt 
emne, brætspil og 
bordtennis. Og vigtigst af 

alt: Man kan komme og 
være præcis, som man er! 
Tilbuddet er helt og aldeles 
gratis. Det er en fantastisk 
måde at starte weekenden 
på. Hvis det lyder, som 
noget for dig, så kom og vær 
med i et åbent og kærligt 
fællesskab – og tag gerne 
din ven under armen. Jeg 
glæder mig til at se jer alle 
sammen og til gode og 
hyggelige aftener i jeres 
selskab i 2020!  

Kirke-kulturmedarbejder 
Maria Ditlev Rosenvinge 

Ses vi i Sengeløse Kirkes I 2020?   

Meddelelse 
Menighedsrådet bliver valgt for 4 år af gangen. Men posterne 
i rådet er på valg hvert år. Menighedsrådet ved Sengeløse 
Kirke har konstitueret sig ved sidste menighedsrådsmøde på 
følgende måde. 
 
Formand: Lars Enghoff 
Næstformand: Bjørg Sandberg 
Kontaktperson: Hanne Bienert 
Kasserer: Gitte Malling Buur 
Sekretær: Anne-Mette Knaack 
Menigt medlem: Margit Jørgensen 
Født medlem: sognepræst Merry Lisbeth Rasmussen 
 

Menighedsrådet har følgende udvalg 
Aktivitetsudvalget: Her sidder sognepræst Merry Lisbeth Ras-
mussen, Hanne Bienert, kirke-kulturmedarbejder Maria Ditlev 
Rosenvinge, organist Dmitri Egholm, graver Anders Würtzen 
Kjeldgaard, gravermedhjælper Adam Kristensen, kaffedamerne 
Lonny Petersen og Pia Nielsen KKBUudvalget: KKBU står 
for kirke, kirkegård og bygnings udvalg. Her sidder Lars 
Enghoff, Hanne Bienert, Bjørg Sandberg, Merry Lisbeth Ras-
mussen. Vores eksterne kirkeværge Paul Kehler og graveren 
bliver inviteret til møderne.  

Tak for nu 
Kære alle, 
Efter 2 gode år som graver ved 
Sengeløse Kirke har jeg valgt at 
søge nye udfordringer i en stilling 
som ligger tættere på mit hjem i 
Odsherred. Den 1. januar 2020 
starter jeg som graver ved Odden 
Kirke. 
I de 2 år jeg har været graver i 
Sengeløse, har jeg nået at få styr 
på kirkegårdsprotokollen, opkvalificeret maskinpakken, og så 
er vi begyndt at klippe gravstedshækkene i A-form, for at udgå 
ukrudt i bunden. 
Det har været mig en sand fornøjelse at være graver i 
Sengeløse, og der skal lyde en stor tak til menighedsrådet, 
mine kolleger og alle jer, jeg har haft konktakt med ved jeres 
besøg i kirken/på kirkegården. 
De bedste ønsker om god vind fremover til alle. 

Venlig hilsen 
Anders Kjelgaard 
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