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Og meget mere 

Så kom julen til Sengeløse og  
juletræet blev tændt 

Søndag den 27. november kom julen atter til Sengeløse, da juletræet blev tændt, og der var 
gløgg og brune kager til de mange fremmødte. Det var koldt, men det betød ikke noget. Folk 
hyggede sig, medens de hørte på årets taler Jens Ove Bay, lederen af Sengeløse Fritidsklub. 
Julemanden kom også forbi, og børnene var glade. Der blev sunget julesalmer og danset om-
kring juletræet, og festligt var det. Som noget nyt i år var det også muligt at få en tur i heste-
vogn rundt om gadekæret. Igen et flot arrangement. Tak til Kommunalforeningen. 

Juletræsfest  
I Hallen 

Jule 
Kondi-bingo 

De evige Fodtrin  
i Sengeløse  
Kirketaarn 
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Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Hovedformand: Birthe Olesen,                                                2840 1130 
 

Hovedkasserer: Jørn Brendstrup,                                            4371 3033 
 
Næstformand:  
 
Amatørscene: Marianne Neumann,                                      2990 3693 
 

Fodbold:    Hans Juul-Olsen, Hultoften  8 ,                     2443 5020 
 

Idræt     :    Formand  Helle Breinholt                              3141 6379 
 

Senioridræt  Hilde Hjort Nielsen                                         4030 5952 
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Volleyball: Martin Nedergaard.Møller                             4093 5377 
 

Festudvalg: John Jørgensen,                                            5122 1217 
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Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736  
SGIF Klublokale 

Spangåvej 10,  
 

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif 

Sengeløse Pensionistforening starter kortspil mandag den 
9. januar. 
Bankospil 10.01 i fritidshuset kl. 19.00 
I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår 
Bestyrelsen 

 

 

Tak for opmærksomheden under Bentes sygdom og ved 
begravelsen i Høje Taastrup kirke den 7. 12 2016. 
Tak for alle blomsterne og Jeres medfølende hilsner og 
knus.   
                              Hanne, Peter og Jens Bertelsen 

Lille familie søger lejebolig 
Vi er en lille familie bestående af mor, far og et sæt tvillin-
ger på 1 år der mangler et sted at bo pr. 28. februar 2017. Vi 
bor lige pt i Vridsløsemagle, og vores børn går i vuggestue i 
Sengeløse. Derfor ønsker vi at blive her, da vi samtidig har 
forelsket os i området og den skønne natur. Byer rundt om 
Sengeløse ville også være en mulighed.  
Vi har kun mulighed for at leje. Vores max leje er 9.000kr 
inkl. vand og varme. 
Vi håber, at nogen kan hjælpe os med at finde et nyt hjem til 
os, hvor vi kan være i et stykke tid.  
Med venlig hilsen Martin og Kristina 
Henvendelse - telefon Kristina: 31 43 14 53 Martin: 52 30 
06 85 

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

    Tidsbestilling  tlf. 2095 4329 



Læserbrev 

Mere skolestof i bladet, tak. 
 
Vore eget lille Sengeløseblad mangler noget væsent-
ligt, synes jeg. Vi læser om alt, der forekommer i vores 
landsby i bladet - men hvor er skolen henne i denne 
sammenhæng? 
 
Vi burde kunne læse om skolens hverdag og fest!  Vi 
burde læse elevernes egne beskrivelser fra deres ver-
den. Eventuelt en god stil.  Ja alt, der rør sig i elevernes 
verden - de er vores fremtid! 
 
Konkurrencer? Tegninger? Fotos? Fantasi? Lærertan-
ker  Fra SFO?   
Kom frit frem!                    

            Lis Aagaard Munch 

 
      
 
 

                                                                                
  Inspiration og vejledning i din have.  

    Stauder, frugttræer og krukker 

  Cathrinebergvej 20B                            Tlf. 2421 1984 
  2630 Taastrup                                                    
www.iplants.dk 

Lise-Lotte Haller 
Have– og parkingeniør 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Malerfirmaet  

Hallgren Aps  
 

CVR 36726903 

 
Strongvej 3 

2630 Taastrup 
 

www.hallgren.it 
  

 
Telefon  

22 46 63 36 
 E-mail:  

lars@hallgren.it 
 

 
 
  

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

 

Jule-kondi-bingo 
Mandag den 26. december 2016 kl. 10-12 
Frisk luft, hyggeligt samvær og god motion! 
Traditionen tro afholder SGIF Fodbold Jule-kondi-bingo 2. 
juledag kl. 10 – 12. 
Tag hele familien med på vores traditionsrige vandretur om-
kring Sengeløse og få smidt lidt julesul og få appetit til en god 
julefrokost. 
Undervejs samler I bingonumre, som I bruger til vores hyggeli-
ge julebingo i Sengeløsehallens Cafeteria efter turen. Her hyg-
ger vi os med bingo, og der er fine præmier. 
Bingoplader kan købes for kr. 20,- mellem 10 og 12 i Sengelø-
sehallens Cafeteria, hvor I får en beskrivelse af ruten, der er på 
5 km. 
Vel mødt til årets sidste hyggedag med SGIF Fodbold  

 

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    

www.artbrolægning.dk                wilderadt@msn.com 

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



 

Vi er en lille integreret insti-
tution i et selvejerområde, 
som i alt består af fem insti-
tutioner. Vi har vores egen 
områdebestyrrelse, der er 
beslutningsdygtige i mange 
vigtige sager og er derfor for 
os, som institution, en god og 
solid samarbejdspartner. 
Nogle af vores værdier er 
nærvær, omsorg og det gode 
børnefællesskab. Vi er opdelt 
i tre grupper, en vuggestue, 
en stor vuggestue/lille 
børnehave, som her hedder 
minibørnehaven og en 
børnehavegruppe. Det bety-
der, at vi her i huset har vores 
familier i rigtig mange år, 
hvilket giver grobund for et 
rigtig godt samarbejde. 

Når man starter i vuggestuen 
får man en blid og rolig start 
på institutionslivet. Her i 
vuggestuen bruger vi bl.a. 
babytegn for at bygge bro 
mellem det nonverbale og det 
talte sprog, ligesom den mo-
toriske udvikling er i 
højsædet, såvel indenfor som 
ude i vores dejlige 
"naturhave". Når vug-
gestuebarnet er klar, fysisk 
såvel som psykisk, så rykker 
man stille og roligt i mini-
børnehaven. Her er det ikke 
fremmed for vuggestuebarnet 
at blive minibørnehavebarn, 
da vi er meget sammen i 
løbet af dagligdagen. De vok-
sne åbner og lukker institu-
tionen sammen, fælles mor-
genmad, fælles leg i 
"naturhaven" og fælles sam-
lingsstund sidst på dagen gør, 
at alle børn er trygge ved alle 
de voksne. 
I minibørnehaven er børnene 
ligestillet i alder, hvilket gør, 
at man kan lave mere målret-

tede aktiviteter for netop 
denne aldersgruppe. Her 
oplever børnene bl.a. bør-
neyoga, dialogisk læsning og 
motorikforløb. Det er også 
her, at rollelegene opstår, og 
her børnene får opbygget 
gode bæredygtige venskaber, 
som gør det rart at være i 
børnefællesskabet. I mini-
børnehaven går man også 
stille og roligt fra vug-
gestuemad til selv at have 
madpakke med, og børnene 
bliver mere og mere 
selvhjulpne, så de langsomt 
bliver børnehaveparate. Her 
tager vi også hensyn til bar-
nets fysiske og psykiske 
udvikling i forhold til at 
rykke videre til børnehave-
gruppen. 
I børnehaven vægter vi ven-
skaber, samarbejde og det at 
være en god ven højt. Så der-
for inddrager vi "venne-
bøger" og mobbekuffert i 
hverdagen, sammen med 
børnene. Vi arbejder med 
børnemassage og børneyoga 
for at blive bedre til at mærke 
os selv, hvilket også gør, at vi 
har større forudsætninger for 
at mærke andre, og dermed 
kan være en god ven. Også i 
denne gruppe er udelivet højt 
prioriteret - når der er højt til 
himlen, er der plads til alle. 
Børnenes fantasi sættes i 
højsædet i vores "naturhave". 
Vi inddrager nærmiljøet til 
ture og motorisk udfoldelse, 
så derfor har vi en ugentlig 
besøgsdag i Sengeløsehallen 
og på boldbanen. 
Barnets sidste halve år i 
børnehaven bliver i en stor-
børnsgruppe, hvor børnene 
bliver bedre til at lytte til 
hinanden og modtage be-
skeder. 
Her arbejder vi bl.a. med 
bogstaver, tal og hvad 
børnene ellers lige er optaget 
af. Vi går på besøg i skole/
sfo og byens anden børne-
have, så børnene får en tryg 
overgang fra børnehave til 
skole/sfo. Så generelt ser vi, 
at børnene har et godt 

børnefællesskab og sammen-
hold, når de skal videre her-
fra. 
Et lille tilbageblik på året, der 
er gået her i Sengeløse 
Børnehave og Vuggestue: 

I foråret begyndte vi at ruge 
æg sammen med børnene. 
Det blev til 3 små kyllinger, 
som har været en stor del af 
flokken resten af året. 
 
I sommers deltog vi en 
konkurrence fra Børneulyk-
kesfonden, hvor vi skulle 
være solsikker. Vi fik taget 
nogle flotte billeder af 
børnene som solsikker, hvil-
ket resulterede i, at vi vandt 
konkurrencen. Præmien var 
et besøg af Rasmus Klump, 
til stor glæde for børnene. I 
hele sommerperioden kørte 
alle 3 grupper temauger, hvor 
vi valgte et fælles emne, som 
hver gruppe arbejder med/
sammen om, men på hver 
gruppes aldersniveau. Vi 
arbejdede bl.a. med ild, jord 
og vand - Vi havde fx båluge, 
krible-krable-uge og vand-
lege. 
 
Vi har en fantastisk børne-
haveforening, som laver et 
stort stykke frivilligt arbejde 
for at tjene penge ind til 
børnene. Det resulterede i en 
tur i juleteater sidste år og i 
år var vi på en bondegårdstur. 
Vi holder fast i vores tradi-

tioner såsom, fastelavn, 
påskefrokost, Sankt Hans, 
lysfest og julefrokost. 
 
Det kommende år her hos os 
vil bl.a. byde på: 

Udvikling af vores "natur-
have" som vil gøre det endnu 
mere spændende og udfor-
drende at være barn i Sen-
geløse børnehave og vug-
gestue. 
Nye æg skal udruges, så vi 
igen kan have høns i 
"naturhaven". 
 
Børnehavebørnene skal have 
et forløb, hvor de skal ar-
bejde med "Helte". 
 
Vuggestuebørnene og mini-
børnehavebørnene skal have 
et motorisk og sprogligt for-
løb med kendt forfatter og 
foredragsholder, Lotte Sal-
ling. 
 
Hvis vi har vækket jeres in-
teresse, så kom forbi til et 
kig, en snak og en kop kaffe. 
 
Mange hilsner fra os alle i 
Sengeløse Børnehave og 
Vuggestue 

Nyt fra Sengeløses ældste daginstitution 
'Sengeløse Børnehave og Vuggestue' 



Mandag 9. januar 2017, kl. 
19.30 
Pens. lærer Klavs Inge-
mann Nielsen, Taastrup: 

Den nukleare forsøgsstati-
on CERN i Svejts 
Klavs Ingemann har specia-
liseret sig som underviser i 
fysik og kemi, og han ser sig 
selv som "ambassadør" for 
ovennævnte institution, som 
Danmark deltager i sammen 
med andre europæiske lan-
de. 
Man kan spørge:"Hvad sker 
der, når nogle af Universets 
mindste enheder bliver sendt 
af sted med Universets stør-
ste kendte hastighed for at 
kollidere i verdens største 
maskine? Det spørgsmål 
forsøger man at besvare på 
det, til dags dato, største 
center for nuklear/atomar 
forskning, forskningscentret 
CERN ved Geneve, i håbet 
om at kunne løse gåden "om 
al tin 
 
Mandag 16. januar 2017, 
kl. 19.30 
Stud. mag. Lisa Sjølander 
Andresen, Taastrup: 

Martin Bigum på ARKEN 
Sidste år havde vi fornøjel-
sen at møde Lisa i et kunst-
foredrag sammen med sin 
far provst Steffen Andresen. 
Hun er nu ansat som sam-
lingsassistent på Arken og 
har været med i forberedel-
serne og opsætningen af 

multikunstneren Martin Bi-
gums soloudstilling på Ar-
ken, som varer til 15. jan. 
Sine indtryk herfra vil hun 
viderebringe i aftenens fore-
drag samt gennemgå eksem-
pler på hans værker fra ud-
stillingen. 
 
Mandag 23. januar 2017  
Organist Jeppe Rønnow, 
Albertslund:  

Wagners store musikdra-
maer   
- og hvorfor de altid er 
forrygende aktuelle. 
Richard Wagner ændrede 
operaformen og gjorde den 
vedkommende for den al-
mindelige borger. Men han 
var også en fantast, der selv 
skrev sine tekster og skabte 
sit eget operahus i Bayreuth.   
Denne aften får vi indblik i 
hans kunst set igennem hans 
liv og værk. Hvorfor er 
kvinderne så stærke i hans 
fortællinger? Hvorfor tager 
de afsæt i mytiske historier 
og gamle sagn? Og hvad var 
dét med nazismen?... Svar-
mulighederne kommer i 
form af lyd, billeder og vi-
deoklip. Jeppe Rönnow fø-
rer os igennem dette univers 
af jætter, magtgale drager, 
modige helte og skønne 
kvinder. Han er cand.mag. i 
musikvidenskab, bachelor i 
filosofi og uddannet organist 
og er ansat ved Herstedve-
ster Kirke samt Politiken 
som klassisk musikanmel-
der. 

Mandag 30. januar 2017, 
kl. 19.30 
Cand.pæd. Christian Friis 
Damgård, Taastrup: 

Sted(pap)brødrene Poul 
Martin Møller(1794-1838) 
og Christian Winther 
(1796-1876)  
.De to drenge mødte hinan-
den på latinskolen i Nykø-
bing F., og ved skæbnens 
tilskikkelse kom de senere 
til at blive sted(pap)brødre i 
Købelev præstegaard på 
Lolland, da den førstes fader 
og enkemand - senere bi-
skop Rasmus Møller - gifte-
de sig med Winthers mor, 
som var præsteenke i nærhe-
den.  
Christian vil fortælle om, 
hvordan begge brødre nåede 
ultimative højder som digte-
re og forfattere, og om hvor-
dan deres indbyrdes forhold 
var en medvirkende årsag 
hertil.  Begge har bidraget til 
Højskolesangbogen, hvorfra 
vi skal synge nogle eksem-
pler.  
 
 
 

Mandag 6. februar 2017, 
kl. 19.30 
Professor Tim Knudsen, 
KU:  

Grundloven af 1915 - kvin-
dernes valgret  
I 2006 udgav Tim Knudsen 
en bog med titlen: Fra ene-
vælde til folkestyre. Først i 
1915 kan man hævde, at 
demokratiet - også kaldet 
folkestyret - stort set var 
færdigudviklet i Danmark, 
men ikke før omkring 1945 
var tilslutningen til parla-
mentarisk demokrati på det 
nærmeste fuldstændig. Indtil 
da var dele af samfundets 
elite meget skeptiske over 
for folkestyret.” Ud over 
disse generelle træk i det 
danske folkestyres udvikling 
skal vi naturligvis, her i 
hundredeåret (lidt forsinket) 
især gå i detaljer med hen-
syn til grundlovsændringen i 
1915, hvor kvinder og visse 
andre fik valgret til Rigsda-
gen. 

Program mandagsaftener 2016  
Mandagsaftener er foredragsaftener, der afholdes i Sognegården, Landsbygaden 68 , Sengeløse, 2630 Taastrup, kl. 19.30 - 22.00  
Der serveres i pausen kaffe/te med kage - pris 15 kr.  



 

 



Der er nu ikke noget som 
traditioner….  
Og traditionen tro afholdt 
SGIF atter i år den hyggelige 
juletræsfest for hele familien 
i den festligt pyntede hal. 
Som altid var der et kæmpe 
juletræ med masser af store 
gaver under. Og traditionen 
tro startede det altid populære 
band ”Skæve Stykker” 
festlighederne med musik og 
underholdning for både store 
og små. Nissepigerne gik 
rundt og hyggede om 
børnene og skabte juleglæde, 
hvor end de kom hen. 
Børnene løb glade omkring i 
hallen, det var en fryd at se 
på. Der var juleeventyr, 
oplæst af Bjarne Opera, som 

de voksne vist nød lige så 
meget som børnene. Som et 
nyt indslag i år var der også 
lucia-optog med en masse 
piger og drenge fra Sengeløse 
Idræt, der endda fik fremvist 
nogle flotte vejrmøller, 
kraftspring og andre 
momenter under optoget, 
ligesom at fem rullende 
luciapiger fik vist, hvad de 
kunne, trods det kæmpe 
opbud af publikum foran 
dem.  

Gløgg, æbleskiver, popcorn 
og slush Ice hørte sig til, som 
det altid gør. Der var ekstra-
ordinært mange (og flotte) 
præmier i julelotteriet, og det 
kunne mærkes på salget af 
lodsedler. Og da julemanden 
også fandt på at dukke op, så 
kunne julehyggen simpelthen 
ikke nå et højere niveau.  
Der blev sunget glade 
julesange og danset om træet, 
og som altid blev rigtig 
mange børn fotograferet sid-
dende på julemandens skød. 
Og traditionen tro sluttede 
julemanden af med at udle-
vere godteposer til de glade 
børn.  
Vi var rigtig mange 
deltagende til festlighederne i 

år, - over 300 børn som vok-
sne havde fundet vej til jule-
hyggen i hallen. Det var helt 
fantastisk at se så mange 
glade børn og voksne samlet 
til julehygge!  
 
SGIF takker for det store 
fremmøde og vi håber inder-
ligt, at I alle dukker op igen 
til næste år, for vi syn’s jo, at 
det er så hyggelig en tradi-
tion…    
 

Rekordstort fremmøde til SGIF Juletræsfest 



 Traditionel dansk julemenu 

 

 





 Som det fremgik af sidste 
udgave af Sengeløse Nyt. 
har en del borgere følt sig 
generet af Outdoor Games, 
der foregår i grusgraven. 
Plan og Miljøudvalget har 
derfor bedt administrationen 
om en redegørelse herom. 
Den fik udvalget på sit møde 
onsdag den 30. november, 
og den lød som følger: 
Grusgraven er færdigudgra-
vet og efterbehandlet i over-
ensstemmelse med efterbe-
handlingsplanen (råstof-
loven). Efterfølgende er der 
tale om et landbrugsareal, 
der kan reguleres ved land-
zonetilladelse eller landzo-
nelokalplan. Men der kan 
også gives en ny tilladelse til 
råstofindvinding, som der 
har været dialog om, under 
Kohøjvej. Det er stadigvæk 
et råstofindvindingsområde. 
En landzonetilladelse såvel 
som en lokalplan kan regule-
re, at et område kan bruges 
til almene rekreative formål, 
samt fx, at specifikke aktivi-
teter kun kan afholdes i helt 
begrænsede tidsrum. 

Plan og miljøudvalget har 
tidligere principbesluttet, at 
der kan udarbejdes et lokal-
planforslag for området for 
følgende (og lignende) fri-
luftsaktiviteter: Rollespil, 
spejder, teambuilding, hun-
detræning, bueskydning og 
andre aktiviteter for både 
private og firmaer. Omfan-
get af bebyggelse vil være 
minimalt og primært toilet-
faciliteter, simple konstrukti-
oner til ly for vejr og vind, 
lette kulisser og lignende. 
Det viser sig, at der løber en 
gasledning igennem grusgra-
ven, som lægger nogle re-
striktioner for, hvor mange 
personer, der må opholde sig 
i nærheden af denne og i 
hvor lang tid. Restriktioner-
ne administreres af Energi-
net, der ejer den overordne-
de infrastruktur til el og gas.  
Da administrationsgrundla-
get fra Energinet trækker ud, 
har administrationen lavet en 
aftale med Outdoor Games 
om, at der kan afholdes op 

til 5 midlertidige arrange-
menter, så konceptet kan 
afprøves, før de endelige 
tilladelser bliver givet. De 5 
midlertidige arrangementer 
falder ind under planlovens 
praksis om midlertidig an-
vendelse, der ikke kræver 
tilladelser. 
Outdoor Games har frem-
sendt en liste med 15 arran-
gementer, hvortil kommunen 
har svaret, at det er for man-
ge til, at det kan gå ind un-
der begrebet midlertidighed. 
Administrationen har såle-
des endnu ikke modtaget og 
godkendt afholdelse af mid-
lertidige arrangementer i 
området. 
Større arrangementer, som 
eksempelvis en koncert med 
5000 deltagere, vil fx være 
udelukket, medmindre Ener-
giNet slækker på restriktio-
nerne. 
En lokalplan kan helt speci-
fikt regulere, hvilke aktivite-
ter der kan foregå på en 
ejendom, herunder om der 
må foregå aktiviteter, der 
involverer motoriserede kø-
retøjer, modelflyvere, droner 
o.a. Hvis det mod forvent-
ning medfører støjgener for 
omboende, følges den nor-
male procedure med krav 
om undersøgelser og evt. 
indskærpelser jf. MBL § 42. 
Gentagne overtrædelser po-
litianmeldes.  

Der kommer nye regler for 
droneflyvning (1. januar) 
uden for bymæssige områ-
der. Dette indebærer blandt 
andet, at droneejeren skal 
registreres, skal have drone-
tegn (prøve), forsikring, 
samt krav om afstand til 
bebyggelse og offentlig vej 
(150 meter). Der er ingen 
restriktioner i forhold til 
Roskilde Lufthavn, da der 
skal være en afstand på mi-
nimum 5 km til offentlig 
flyveplads. 
Såfremt droneflyvning bli-
ver tilladt efter lokalplanen, 
kan der sættes en højdebe-
grænsning, så der ikke må 
flyves over kanten af grus-
graven. Fra bund til overkant 
af grusgraven er der 16 - 17 
meter. Jf. ovennævnte nye 
regler er den maksimale 
højde for flyvning med dro-
ner 100 meter. 
Hvis ejer/bruger ikke over-
holder en lokalplan eller 
landzonetilladelse, vil der 
blive udstedt et påbud og - 
hvis dette ikke overholdes - 
er næste administrative 
skridt en politianmeldelse.  
Byrådet kan beslutte en ny 
lokalplan, der tilgodeser 
andre/nye anvendelser, men 
tidligere lovlige aktiviteter 
vil stadig være tilladte.  
Da administrationen har 
erfaret, at aftalen med Out-
door Games ikke bliver 
overholdt, er der meddelt 
påbud om, at aktiviteterne 
skal bringes til ophør, og 
afvente de endelige tilladel-
ser. 
 
Andre lokaliseringsmulig-
heder 
Administrationen kan ikke 
umiddelbart pege på andre 
knapt så bynære områder til 
den slags aktiviteter (fx det 
regionale fritidsområde, som 
også er bynært). Hedeland I/
S, som er et samarbejde mel-
lem Greve, Roskilde og Hø-
je-Taastrup kommuner, be-
stemmer selv, hvilke slags 
aktiviteter de ønsker (hvis 
det i øvrigt kan rummes in-
den de gældende lokalplaner 
for Hedelands-området).   
 

John Bilenberg 
 

Outdoor Games i Sengeløse Grusgrav standses 
af Høje-Taastrup Kommune 
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Veterankøretøjer, klassikere 
og andre (s)køretøjer. Nr. 18  
Yamaha 650 Star. En klassi-
ker in Spe! 
Her fortæller Niels Larsen om 
sit møde med en inkarneret 
motorcyklist, som mange læ-
sere nok allerede vil kende. 
I Sengeløse bor en herlig og 
stærkt rytmisk patriark. Nav-
net på denne taktfaste herre er 
Svend Hammel, og han hylder 
tilsyneladende det gode prin-
cip, at livet skal leves hele 
vejen. Svend er nu blevet 84 
år gammel, og heldigvis er 
han både frisk og aktiv, og så 
elsker han stadig at køre på 
motorcykel. Foruden en række 
biler har Svend indtil nu brugt 
op mod en halv snes forskelli-
ge scootere og motorcykler til 
at transportere sig frem gen-
nem tilværelsen. At han har 
øje for kvalitet i den noget 
indviklede verden af tohjulede 
motorkøretøjer, bevidnes af 
listen over, hvilke han selv har 
valgt at køre gennem sit lange 
liv. Han nævner bl.a. Vespa, 
NSU Lambretta, Nimbus, 
Indian, Kawasaki 600 og ikke 
mindst den motorcykel, han 
har valgt at køre i sit otium. 
Det er en Yamaha Star 650 fra 
1997. Maskinen er en twinmo-
tor i V-form med 70 graders 
vinkel mellem de to cylindres 
slagretning. Ydelsen ligger på 
40 bruttoheste. Der er fem 
gear og trækket overføres via 
en kardanaksel. Vægten viser 
229 kg og topfarten opgives til 
144 km/t. Modellen leveres 
med tre forskellige motorer. 

Den mindste på kun 250 ccm 
er mest til café-brug og mag-
ter ikke hurtig motorvejskør-
sel med to personer. Svend 
valgte den fornuftige mellem-
model. Den sidste motormu-
lighed er et studie i unødven-
dig overkill og harmonerer 
ikke rigtigt med modellen. 
Yamaha Star er noget af en 
Harley-Davidson-killer. Den 
tager en del af mulige kunder 
fra Harley-Davidson, da moto-
rens konstruktion og lyd lig-
ger meget tæt på den ameri-
kanske yndling. Men Yama-
ha'en er langt billigere, kan 
stort set det samme, og er et 
japansk kvalitetsprodukt med 
en bedre holdbarhed og påli-
delighed end det amerikanske 
forbillede.  
Svend voksede op på Østerbro 
og blev udlært som sølvsmed. 
Efter aftjent værnepligt arbej-
dede han nogle år i sit fag, 
men skiftede så branche og 
begyndte at arbejde med hul-
kort, som førte ham over i it-
branchen. Svend afsluttede sit 
arbejdsliv som afdelingsleder i 
firmaet Hede Nielsen A/S. I 
1954 blev Svend gift med 
Anni, som var kontoruddannet 
og arbejdede de sidste 22 år af 
sit arbejdsliv på Pometet, hvor 
hun var tilknyttet bogholderiet 
og sideløbende fungerede som 
korrespondent. I 1963 flyttede 
parret til Vridsløsemagle. De 
fik tre sønner, Per, Hugo og 
Lars, som alle nu bor i Senge-
løse. For seks år siden gik 
Anni desværre bort. De tre 
sønner er nu fædre til ti børn, 

som nu er voksne og foreløbig 
har bragt tre oldebørn til ver-
den som Svends og Annis 
oldebørn. 
At Svend kører Yamaha er jo 
helt symbolsk. Yamaha var og 
er stadig en virksomhed, der 
fremstiller musikinstrumenter. 
Motorafdelingen er godt nok 
blevet den altdominerende 
aktivet for virksomheden, men 
firmaets logo er stadig tre 
radialt liggende stemmegafler, 
som er sat sammen i en stjerne 
med 120 grader mellem hver. 
Altså et symbol på musik.  
 
Og Svend er fritidsmusiker, 
og det har han været i rigtig 
mange år. Den gamle Hammel 
spiller såvel trommer som 

kontrabas og skaber beatet i 
ikke mindre end tre bands. 
Svend er et dejligt eksempel 
på, hvordan man kan leve et 
godt otium, hvor man både 
kan være noget for andre, 
sprede glæde og også selv 
nyde livet. 
Det bliver til en del ture på 
motorcyklen i løbet af sæso-
nen. Hvis vejret er godt, er 
Svend med på sin Yamaha, 
både når Bakken åbner, og når 
den lukker. Ellers går turene 
til havnen i Roskilde, Munk-
holmbroen ved Holbæk eller 
rundt i Nordsjælland og her i 
lokalområdet.  
Jeg ønsker Svend mange gode 
ture fremover. 

Niels E. Larsen   

Veterankøretøjer, klassikere og andre (s)køretøjer. Nr. 18  
Yamaha 650 Star. En klassiker in Spe! 
Her fortæller Niels Larsen om sit møde med en inkarneret motorcyklist, som mange læsere nok allerede vil kende. 



 



En Landsby  
Bereder sig til Julen   
Det var overskriften på en 
artikelserie af forfatteren 
Karen Aabye, som BT bragte 
i 1952 I årene 1997 til 2001 
bragte vi i Sengeløse  Nyt  
med BT velvillige tilladelse,  
artiklerne  
Vi syntes at de mange nye der 
er kommet til skal have mu-
lighed for at læse artiklerne, 
derfor bringer vi i år artiklen 
De evige Fodtrin i Sengeløse 
Kirketaarn.—i forfatterens 
egen retskrivning og medri-
vende stil—og med de origi-
nale billeder, selv om tiden 
har slidt hårdt på dem. 



 

  
 

                       
 

                 

                                   
 

Farmor  fortæller   
godnathistorie for de små   

 

Hej med dig! 
Nu er det vist tid til en ny godnathistorie - er du parat? 
Da jeg var lille, boede vi i et rækkehus, der lå lige op til en 
skov.  Det var et herligt sted for børn, kan du tro, og vi var 
en masse, for det var lige efter 2. verdenskrig! 
Vi havde næsten intet legetøj, for det var der ikke råd til, 
fordi vores land var blevet fattigt efter krigen.  Men det gjor-
de ikke noget, for vi fandt altid selv på noget! 
Inde i skoven var der to søer, og dem havde vi det rigtigt 
sjovt med.  De 2 søer kaldte vi for  Lille og Store Myggesø. 
Engang fandt vi tæt ved Lille Myggesø en gammel barne-
vogn, der var blevet smidt ud. 
Min far tog de fire hjul, for de kunne bruges til en sæbekas-

sebil.  En sæbekassebil var bare et bræt, 
et lille sæde, og så en snor lige som en 
tømme.  De to forreste hjul kunne dreje, 
når man trak i snoren.  Og så gik det 
bare der-ud-ad. Vi skiftedes til at skub-
be hinanden, og så var der væddeløb på 
vejen, kan du tro!  Resten af barnevog-
nen blev til en båd.  Vi fandt store kæp-

pe i skoven, og så stagede vi os over søen.  Vi var to i 
"båden", én der stagede, og én der tømte vandet ud af kas-
sen, for barnevognen var jo ikke vandtæt!  Men frem og 
tilbage gik det, du kan tro, vi havde det sjovt! 
Om vinteren lavede vi glidebaner på Store Myggesø, og 
rigtig sjovt blev det, når isen blev delt op i isflager.  Så hop-
pede vi rundt fra flage til flage, og vores lille gravhund var 
altid med, han hoppede også fra flage til flage, men nogen 
gange faldt han jo i vandet, så han måtte svømme i land. 
Det var nogle rigtig kolde vintre dengang lige efter krigen. 
Det kunne fryse 20-30 grader, så det var vantevejr! 
Hele vinteren boede vi kun neden under, og det var kun i 
dagligstuen, at der var varme.  Der stod kakkelovnen og 
varmede rummet op.  Man kunne ikke købe ret meget 
brændsel, så der skulle spares på det.  Alle senge blev flyttet 
ned i spisestuen, og så sov vi alle sammen der.  Der var kun 
et lag glas i vinduerne, så der kom de flotteste is-blomster på 
ruderne. Så varmede vi mønter og lagde dem op ad ruden, så 
vi fik et lille kighul ud til haven, der var dynget til med sne.              
 

Nå, nu er du nok soveklar og træt af at høre om gamle da-
ge.  Kan du sove godt min lille ven og drømme om masser 
af sne, der kan blive til snehuler og snemænd!   

 
Godnat fra farmor 
 

BRENDSTRUP REVISION ApS 
 
HÅNDVÆRKERBAKKEN 17 
SENGELØSE 
2630 TAASTRUP 
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TELEFON 43 71 30 33                                             TELEFAX 43 71 30 66 
EMAIL jb@jb-rev.dk 

Læserbrev 
Kære OK-Handel! 
 

Når jeg kommer i bil fra f.eks. skolen og skal hjem, ja, så må 
jeg krydse Midtervej for at komme til Stendiget, hvor jeg bor. 
Men...de fleste gange må jeg holde stille ret længe, fordi de 
parkerede person- og varebiler, der holder ved fortovskanten, 
tager hele mit udsyn i krydset, så det er umuligt at se eventuelle 
biler, der kommer ind på Midtervej fra omfartsvejen. 
Se, jeg kan da sagtens klare at holde stille lidt for at orientere 
mig, men det ER uholdbart. 
Tænk, hvis det en dag drejer sig om en cyklende skoleelev, der 
ikke tænker sig godt nok om og bare kører frem! 
Nu tror jeg slet ikke, at vare- og personbiler rent lovmæssigt må 
parkere SÅ tæt på et kryds, men det er fredeligere at appellere 
til OK-Handel, at I finder parkeringspladser på jeres ret store 
areal! 
Ganske vist er hele området et "stilleområde" med 40-km skilte, 
men det betyder jo ikke, at det altid overholdes! 
Så: Kære OK-Handel - vil I være søde at forbedre trafikforhol-
dene hurtigt! 

Lis Aagaard Munch, Stendiget 

Søndag den 4/12 besøgte 
julemanden Brugsen og 
uddelte godteposer til de 
fremmødte børn. 
Lige som sidste år vil alle 
børn i alderen 1-12 år kun-
ne få sin julestrømpe 
hængt op i butikken. 

På sin tur besøgte julemanden også 
Dagli´Brugsen 

 
 
 
 
 
 
 
RØDE KORS BUTIK 

Taastrup Hovedgade 129-131 
Ring for afhentning af  

møbler og nips. 
Tlf. 2042 4637 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke   

 
Fjerde søndag i advent 
18. december kl. 11.30 
Johannesevangeliet Kap. 1, 
19 – 28 
Jesper Knudsen 
 

Juleaften 
24. december kl. 14.00 & 
16.00 
Lukasevangeliet kap. 2, 1-14 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Kirkebilen kører til gudstjene-
sten kl. 14.00 
 

Juledag 
25. december kl. 10.00 
Festgudstjeneste med trompet 
og sang 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Portvin og julekage i 
våbenhuset 
Kirkebilen kører 
 

2. juledag 
26. december kl. 10.00 
Matthæusevangeliet kap. 23, 
34-39 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Nytårsdag 
1.januar kl. 14.00 
Lukasevangeliet kap. 2, 21 
Nytårsgudstjeneste med 
trompet 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Champagne og kransekage i 
våbenhuset 
Kirkebilen kører 
 
Første søndag efter Hellig 3 
Konger 
8. januar kl. 10.00 
Lukasevangeliet 2, 41-52 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Kirkekaffe i sognegården 
Kirkebilen kører 
 
Anden søndag efter Hellig 3 
Konger 
15. januar kl. 10.00 
Johannesevangeliet kap. 2, 1-
11 
Merry Lisbeth Rasmussen 

Den hellige julenat bliver det 
lille Kristusbarn født. Den 
gamle Esajas i Det Gamle 
Testamente kalder ham 
Fredsfyrsten. I Hans ansigt 
åbenbarer Gud en flig af sin 
identitet. Her får mennesker 
lov at skue ind i den ellers så 
hemmelighedsfulde Gud, 
som nu har besluttet at træde 
ind i verden, at iklæde sig 
menneskets kød. Ansigt til 
ansigt med Gud står vi så 
der: Det er på samme tid 
frygtindgydende, smukt, stor-
ladent, helligt, ubeskriveligt. 
I mødet med Gud udvider 
rummet sig, tiden ophæves, 
står stille, temperaturen bli-
ver en anden, rummet fyldes 
med Guds fylde og evighed, 
en helt anden værensform 
som er mystisk, fremmed for 
os selv. 
Det er en gudsfylde, der ud-
stråler kærlighed, godhed, 
barmhjertighed, og den 
skænker os en overvældende 
dejlig fred. Når vi står ansigt 
til ansigt med selveste Gud, 
som julenat iklæder sig men-
neskets kød og blod for at 
meddele sig selv til os, så 
sker der noget med os. I det 
hellige rum i mødet med Gud 
drages vi ind i hans væren. 
Vi bliver ved med at kredse 
om Ham, fordi Han er hem-
melighedsfuld, ubegribelig, 
og derfor fyldes vi af en 
længsel efter at forstå Ham, 
som fra tidernes morgen altid 
har været der, som har skabt 
alt, hvad der er, som er Herre 
over livet og døden og dig og 
mig, som er evighed og ufor-
anderlighed og alt det andet, 
som vi kalder Gud. Når vi 
står ansigt til ansigt med 
Ham, og vi lader os gennem-
lyse af Hans væren, af Hans 
godhed og kærlighed, sker 
der noget med os. Vi for-

vandles indefra, så alt det, 
der er for småt i os, bliver 
mindre: Småligheden, tran-
gen til at sætte os selv igen-
nem, til at sladre og bagtale, 
til at være på og følge tidens 
trend og føre os frem og sæt-
te os selv i centrum – alt det 
bliver mindre, og vi fyldes i 
stedet med Guds væren, som 
bliver større i os. I mødet 
med Gud ansigt til ansigt 
bliver vi os selv – som Gud 
havde tænkt vi skulle være 
fra begyndelsen. Vi bliver 
med andre ord oprindelige, 
autentiske. Det tager tid at 
blive et oprindeligt, autentisk 
menneske. Det tager et helt 
liv og mere til i opstandelsen. 
Det kræver, at vi begiver os 
derhen, hvor vi står ansigt til 
ansigt med Gud i gudstjene-

Tredje søndag efter 
Hellig 3 Konger 
22. januar kl. 10.00 
Matthæusevangeliet kap. 
8, 1-13 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Fjerde søndag efter 
Hellig 3 Konger 
29. januar kl. 10.00 
Matthæusevangeliet kap. 
8, 23-27 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Sidste søndag efter Hellig 
3 Konger 
5. februar kl. 17.00 
Gospelgudstjeneste 
Merry Lisbeth Rasmussen 
  
Gudstjeneste på 
Plejehjemmet 
Julegudstjeneste 
23. december kl. 11.00 
 
Nytårsgudstjeneste 
18. januar kl. 13.15 
 
Andagt på Bostedet 
Holme 
Juleandagt 24. december 
kl. 13.00 
 
Kirkebilen bestilles hos 
sognepræst Merry 
Lisbeth Rasmussen 
senest dagen før på 
telefon 43 99 50 24 

Julehilsen 
til trøst og   
opmuntring 

 



Hvem kan nøjes med at synge julens smukke salmer blot en 
enkelt gang juleaften? Når julemiddagen er indtaget og gaverne 
pakket op, er det tid til at gå i kirke den 25. december kl. 10.00.  
Her vil vi som altid holde en festlig julegudstjeneste og fort-
sætte sangen fra aftenen før. Julens glade budskab og smukke 
musik og sang går sammen om at skabe en stemningsfuld og 
vedkommende helhed. I gudstjenesten får vi besøg af den ta-
lentfulde trompetist Dorthe Zielke. Efter gudstjenesten ønsker 
vi hinanden en glædelig jul med et glas portvin og en julekage i 
våbenhuset. Kirkebilen kører. 

 
Juledag 

sten, og i bøn og samtale 
med Gud lader os gennem-
lyse og forandre indefra af 
hans væsen. Først da bliver 
vi oprindelige og autentiske 
mennesker, hele mennesker, 
fredfyldte mennesker, som 
hviler i os selv, som udstrå-
ler ro og ægte originalitet 
og integritet, fordi vi i mø-
det med Gud ansigt til an-
sigt gennemlyses af ham, og 
derigennem forandres vi 
indefra og bliver så menne-
skelige, som Gud havde 
tænkt, da Han skabte os i 
tidernes morgen. 
Det afgørende i juleevange-
liet er at forstå sammen-
hængen mellem Guds væ-
ren - som åbenbarer sig i 
det lille Kristusbarn julenat 
- og menneskets oprindelig-
hed og autenticitet. Vi bli-
ver ikke oprindelige og au-
tentiske af at følge tidens 
trend, fordi det nu engang 
er kommet på mode. I mor-
gen kan moden være en 
anden, og på den måde bli-

ver vi blot forvirrede kaste-
bolde, som er milevidt fra at 
være det, vi længes efter. 
Når vi derimod står ansigt 
til ansigt med Gud, livets 
ophav, ja så sættes en pro-
ces i gang i vores sjæls in-
dre, som vi ikke kan stand-
se, når den først er sat i 
gang, og Gud ske lov for 
det. Så forandres vi af Gud 
og bliver sande mennesker, 
der er lige så menneskelige 
som det lille Kristusbarn, 
der kom til verden den hel-
lige julenat i en stald i Bet-
lehem. I mødet med ham, 
ansigt til ansigt bliver men-
nesket saligt – det vil sige 
lykkeligt, den sørgende 
bliver trøstet, den fattige i 
ånden skænkes indsigt, og 
Han efterlader os en uudsi-
gelig guddommelig fred, 
som vi kan bære med os ud 
i den hverdag vi skal leve til 
trøst og opmuntring for 
næsten. Glædelig jul og 
Guds fred til alle! 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Traditionen tro går vi ind i 
det nye år med en festlig nyt-
årsgudstjeneste nytårsdag kl. 
14.00. En del af os vil sikkert 
bringe op til flere nytårsfor-
sætter med i kirke som et 
udtryk for, hvad vi drømmer 
om og længes efter. 
365 dejlige, nye og ubrugte 
dage ligger foran os, og hvad 
mon vi har tænkt os at bruge 
dem til. 
Ved gudstjenesten får vi 
besøg af trompetist Dorthe 
Zielke, som sammen med 
organisten og sangeren vil 
gøre sit til at give guds-

tjenesten et festligt 
nytårspræg. Og så skal vi 
selvfølgelig ikke glemme at 
synge Grundtvigs smukke 
nytårssalme ”Vær velkom-
men, Herrens år”. Efter 
gudstjenesten vil vi skåle i 
champagne og spise et stykke 
kransekage i våbenhuset. 
Kirkebilen kører. 

Nytårsgudstjeneste 

Onsdag den 4. januar kl. 
18.00 står menuen på 
friskfanget nytårstorsk 
med sennepssovs og hvide 
kartofler med mere. Til 
middagen serveres et lille 
glas champagne, 1 øl eller 
vand, så vi kan ønske 
hinanden et godt og lyst 
nytår. Efter maden plejer der 
at være en kop kaffe/te og en 
dessert eller en kage. Hele 
herligheden koster 75 kr., 
som betales på dagen. 

Onsdag den 1. februar kl. 
18.00 står menuen på 
kåldolmer, hvide kartofler 
og brune sauce. Til middagen 
serveres et glas vin, 1 øl eller 
vand. Efter maden plejer der 
at være en kop kaffe/te og en 
dessert eller en kage. Hele 
herligheden koster 75 kr., 
som betales på dagen. 
Onsdagsklubben er for enker, 
enkemænd og andre der bor 
alene, som har lyst til at dele 
et måltid i en hyggelig og 
snaksom stemning.  
 
Kunne du tænke dig at 
være med, skal du blot 
tilmelde dig hos sognepræst 
Merry Lisbeth Rasmussen 
på tlf.: 43 99 50 24 eller på 
mail: lras@km.dk 
senest søndagen før. 

Meddelelse 
Sognepræsten er ikke at træffe i tidsrummet fra 
torsdag den 15. december til onsdag den 21. 
december. Der henvises til sognepræst Jesper 
Knudsen i Høje Taastrup Kirke på tlf.: 42 43 44 77. 
Præstesekretær Sus la Cour kan træffes på e-mail: 
sull@km.dk  i forbindelse med navneændring, 
attester og lignende. 

 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 



Gospelgudstjeneste 

Søndag den 5. februar kl. 17.00 inviteres alle til en energisk 
gospelgudstjeneste i Sengeløse Kirke. 
 
Pianist Jakob Gunnertoft og gospelinstruktør og sanger Bebi-
ane Bøje vil sammen med konfirmanderne lede os igennem 
gudstjenesten for fuld musik. Begge musikere er kendt for at 
sprede en varm og smittende energi i den danske gospelver-
den. 
  
Hold dig ikke tilbage fra at gå i kirke og lade dig inspirere af 
gospel, sang og fællesskab. 

Søndag den 22. januar kl. 
15.00 har Sengeløse Kirke 
fornøjelsen af at invitere til 
en festlig og folkelig nytårs-
koncert med de tre dygtige 
kunstnere Monica Stevns 
(sopran), Jens-Christian 
Wandt (tenor) og Jakob Lo-
rentzen (klaver og orgel).  
       
Musikerne byder på et 
afvekslende nytårsprogram 
med både kirkemusik og 
festlige toner fra Wien samt 
kendte danske salmer. Det 
hele kædes sammen med 

fortælling. Jakob Lorentzen 
har siden 1997 været organist 
og kantor ved Holmens Kirke 
samt slotsorganist ved 
Christiansborg. Han er en 

efterspurgt solist og kammer-
musiker med utallige årlige 
koncerter i ind- og udland. 
Som 14 årig blev han 
Danmarks yngste eksamine-
rede organist. Den danske 
sopran Monica Nørgård 
Stevns er uddannet fra Det 
Kongelige Danske Musik-
konservatorium og har siden 
videreuddannet sig i New 
York, Berlin, Wien, London 
hos Gregory Lamar og Laura 
Sarti og Kungliga 
Musikhögskolan i Stock-
holm. Tenor Jens-Christian 
Wandt er uddannet operasan-
ger fra Musikhochschule 
Hamburg. Han har senere 
videreuddannet sig hos pro-
fessor Kim Borg, København 
og Gregory Lamare i New 
York.  
Debut som Dr. Falke i 
operetten Flagermusen, Det 
Ny Teater 1995. 
Billetter kan købes på 
kirkekontoret, Landsbygaden 
68 Sengeløse, 2630 Taastrup 
onsdag den 4., 11. og 18. 
januar kl. 15.00 – 17.00 eller 
ved indgangen på dagen. Det 

er også muligt at reservere 
billetter på e-mail: 
sull@km.dk. De koster 50 kr. 
pr. stk. 

 
Kom i god tid da vi forventer, 
at der kommer mange.  
Efter koncerten byder 
menighedsrådet på et glas 
champagne i sognegården. 
 

Merry Lisbeth Rasmussen 

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 
Eller efter aftale 
 
Gravstedsvedligeholdese og 
–administration 
Roskilde Kirkegård 
Træffes  tlf. nr. 46 35 08 90 
Mandag—fredag 10.-14. 
 
Sekretær for sognepræsten 
Sus la Cour 
Alle henvendelser sker via 
sognepræsten. 
 
Sognemedhjælper 
Trine May Knutzen 
Email: trine.sogn@live.dk 
Tlf.: 21 18 50 26 
Træffes i sognegården  
onsdag. 
 
Formand for menigheds- 
rådet 
Lars Enghoff Jensen 
Træffes på tlf.  21 65 00 26 
Eller på E-Mail: 
lenghoff@gmail.com 
 
Brug af lokalerne aftales med 
Merry Lisbeth Rasmussen på 
tlf. 43 99 50 24 
 
Hjemmeside  
 
www.sengeloesekirke.dk 

Nytårskoncert i Sengeløse Kirke 

Slå kryds i kalenderen! 
24. december kl. 14.00 & 16.00: Julegudstjenester 
25. december kl. 10.00: Julegudstjeneste med trompet 
26. december kl. 10.00: Julegudstjeneste 
1. januar kl. 14.00: Nytårsgudstjeneste med trompet og 
champagne 
4. januar kl. 18.00: Nytårstorsk i onsdagsklubben 
22. januar kl. 15.00: Nytårskoncert og champagne 
1. februar kl. 18.00: Kåldolmer i Onsdagsklubben 
5. februar kl. 17.00: Gospelgudstjeneste 
 

  Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
 

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  
2630 Tåstrup 
 

Tlf. 70 21 11 99 

Forny havemiljøet 
med belægningssten og fliser fra 

 

Frandsens Cementstøberi ApS 
 

Håndværkerbakken 1-3, Sengeløse 
 

hjemmeside: www.frandsencement.dk 
mail: info@frandsencement.dk *  tlf.: 60 66 56 36 

 

Vi giver 10% i Sengeløse-rabat 
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