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Læs i avisen om

Vellykket
Nytårskoncert

-Tænk engang, der er en engel gemt i Sengeløse!
Sådan begyndte en lærer i folkeskolen en dansktime, og hun fortsatte:
- Og vi ser den, hver gang vi kører ind i byen, men ingen lægger mærke til
den.
Læreren udlovede en præmie til den, der fandt englen først, og børnene måtte
endda gå hjem og spørge de voksne. Næste dag kom, og børnene havde fundet
frem til flere engle, men alle sammen oppe i og omkring kirken. Eller også var
det billeder fra bøger, eller nogen der var klippet ud til julepynt.
- Det er gode forslag, men ingen af dem er den rigtige engel, sagde læreren,
Og så skrev hun navnet på tavlen og malede e-n-g-e-l op med rødt farvekridt.
- Snyd, sagde børnene, der er da mange flere engle i Sengeløse end bare den!
Længere er historien sådan set ikke, men vi er da nysgerrige, om det passer.
- Hvem og hvordan er i så fald englene i vores by??

Farmor fortæller
Historier
Poul Bonderup 70

Pænere gadekær

Her må vi have noget hjælp fra læserne, for vi vil meget gerne besøge bare
nogle stykker af dem, tage et billede og overrække en buket, flaske eller chokolade til månedens engel.
Derfor, kære læser, vil vi i redaktionen meget gerne høre fra dig om, hvem du
synes, har fortjent betegnelsen ”månedens engel”, og gerne med begrundelse.

Fastelavn i hallen

SGIF fodbold
i krise ?

Magrethe og prins
Henrik på besøg

Spillemænd i kirken
Og meget mere

Næste nummer
udkommer
13. - 15. marts
Deadline:
3. marts
2015

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

Jørn Brendstrup, Håndværkerbakken 17

4371 3033

Næstformand:
Amatørscene:

Ulla Bang Hyldegård, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene.
4030 5232
Marianne Neumann, Hultoften 33
2990 3693

Fodbold:

Martin B. Larsen, Spangåvej 18A

Fællesidræt:

Ulla Bang Hyldegård, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene
4030 5232

3057 1670

Sengeløse Pensionistforening
Der afholdes bankospil tirsdag 10.02 kl 19.00
Der holdes fastelavnsfest mandag 16.02 kl. 14.00
Bestyrelsen
Kroketkølle
efterlyses

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

Jan Løwert, Bondehøjvej 1.

2970 7740

Volleyball:

Birthe Olesen, Landsbygaden 62.

2840 1130

Festudvalg:

John Jørgensen, Kirkestien 12 .................

5122 1217

Cafeteria:

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

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736

SGIF Klublokale
Spangåvej 10,

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif

Sengeløse Nyt

Vintoften 34, Sengeløse, 2630 Taastrup
Tlf.: 40 19 52 87
Email: avisen@sengeloese.dk
Redaktion og bladudvalg:
Ole Holm (ansv.), tlf.: 40 19 52 87
Lars Petersen, tlf.: 43 99 99 86
Kurt Søborg, tlf.: 21 48 50 97
Gert Lauridsen tlf.: 43 99 80 15
Merry Lisbeth Rasmussen tlf.: 43 99 50 24
Oplag: 1300. Husstandsomdeles i Sengeløse sogn,
den gamle Sengeløse kommune
Der er deadline 3. marts 2015
Avisen udkommer 13. - 15. marts 2015
Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk

Forsvundet ved hallen Navneskilt i messing Hugo Nielsen
Kontakt tlf. 40 19 52 87

Vindere af Gavekort efterlyses.
Gavekort fra SGIF’s Julekalender er ikke alle blevet afhentet. Derfor forlænger vi afhentningsfristen med 10 dage til
tirsdag den 10. februar 2015.
Herefter tilfalder gevinsterne SGIF Sengeløse Gymnastikog Idrætsforening.
Aftale om afhentning af gavekortene skal ske med Hovedformand Jens Bertelsen tlf. 2465 1099.

BRENDSTRUP REVISION ApS
HÅNDVÆRKERBAKKEN 17
SENGELØSE
2630 TAASTRUP

JØRN BRENDSTRUP
Reg. revisor

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

TELEFAX 43 71 30 66

Priserne på siden gælder til næste blad.

Hver onsdag:
Kæmpe onsdags-snegle
3 stk. 25,00 kr.

Hver lørdag:
5 rundstykker, 20,00 kr.
5 wienerbrød, 30,00 kr.

Husk, vi har stort udvalg i vine til festen.
Kom og få et godt tilbud!

Lavlund
Brolægning Aps
_____________________________________________________________________

Brolæggermester
Michael Lavlund
_____________________________________________________________________

Tåstrup Vænge 39
2630 Tåstrup
cvr. nr. 30 08 29 23
Mob. tlf. 51 70 69 27
mlh@lavlund-consulting.dk
www.lavlund-consulting.dk

Pænere gadekær ! !
Som bekendt har det, grundet sygdom, været nødvendig at fælde alle de store
træer omkring gadekæret.
Det har givet et mere åbent
rum. Men desværre også en
udsigt, som kunne være
pænere. Nemlig bagsiden
af Dagli Brugsen, hvor der
nu er frit udsyn til containere m.m.
Vort lokale byrådsmedlem
John Bilenberg, foreslog
Driftbyen en beplantning,
som kunne rette op på dette.
I Driftbyen gav man opgaven videre til landskabsarkitekt Magdalena Hermansen

og anbefalede foreslog kaprifolie inde ved plankeværket og Rønnetræer ved kæret. Sorten hedder Sheerwater Seedling. I Danmarks
Flora beskrives træerne
som: Træ med karakteristiske uligefinnede blade
med 6-8 par småblade. Hvide blomster i store halvskærme. De kugleformede
røde bær modner hen på
efteråret og ses også på træet efter løvfald.
Træerne er plantet sådan, at
man stadig kan gå rundt om
gadekæret.

Generalforsamlinger i
SGIF’s afdelinger
2015
afholdes i henhold til SGIF’s vedtægter følgende datoer.
Fællesidræt
Tirsdag den 3. februar kl. 18.30 i SGIF’s klublokale,
Sengeløse skole
Amatørscenen
Tirsdag den 3. februar kl. 19.00 i Amatørscenes klublokale
ved Sengeløsehallen..
Gymnastikafdelingen
Onsdag den 4. februar i SGIF’s klublokale,
Sengeløse skole.
Volleyball
Torsdag den 26. februar kl. 18.30 i Fritidshuset,
Sengeløsehallen.
SGIF’s Hovedgeneralforsamling
Onsdag den 25. marts, kl. 19.00 i SGIF’s klublokale,
Sengeløse skole
Mød op og hjælp din afdeling med at
udvikle idrætten i Sengeløse.
På SGIF’s vegne
Jens Bertelsen
Hovedformand
Tlf. 4399 8507 / 2465 1099

Spejderne i Sengeløse
har fået et brugt teleskop

Tidligere byrådsmedlem Poul Bonderup
runder de 70 år.
At værne om skolen, kirken,
Brugsen, idrætsforeningen,
arbejdspladserne og andre
lokale samlingspunkter har
altid været mærkesager for
Poul i hans 16 års lange medlemskab af byrådet for partiet
Venstre.
Her har han som bl.a. medlem af Teknisk Udvalg og
formand for Plan- og Miljøudvalget og Ældreudvalget
haft indflydelse på veje- og
trafikforhold,
kommunens
byggeboom og udvidelse af
plejehjem m.v.
Naturligt engagement
Gennem over 40 år i Sengeløse har Poul altid haft let
ved at få folk i tale og på
sindig måde fremføre sine
synspunkter. Som selvstændig vognmand kom han hurtigt ind i organisationsarbejdet. Han blev formand for
Søndre Birks Vognmandslaug og Københavns Vognmandslaug samt bestyrelsesmedlem af Dansk Arbejdsgiverforening og Sengeløse
Venstre, ligesom han er medlem af Høje Taastrup Rotaryklub, hvor han også har
været præsident.
Fra Lille Vildmose til Sengeløse
Poul er født og opvokset på
et husmandssted i Lille Vildmose i en søskendeflok på
syv. Herfra kommer også
hans hustru Birthe, som han

Vi aner ikke, hvordan vi
skal bruge det, og hvilke
linser der skal bruges til
hvad. På teleskopet står:
60700 Teleskop
Diam: 60mm
Focal lenght: 700mm
Vi skal til at arbejde med
emnet Astronomi og kompas
i
starten
af
2015.
Er der nogen, der har kendskab til teleskoper og har
lyst til at hjælpe os med at
komme i gang?
Så bliver vi glade!

At værne om lokale værdier

med stolthed giver æren for,
at han har været i stand til at
opretholde sin virksomhed
og varetage interesserne for
andres ve og vel. Sammen
har de tre børn og fem børnebørn.
Sønnen Mads har for nogle
år siden ved et forudseende
generationsskifte overtaget
vognmandsforretningen, selv
om Poul stadig kan glæde sig
over et godt helbrev og holder sig i form med lange
cykelture. Herved har han
faktisk lært kommunen bedre
at kende end nogensinde før.
Og så giver han da også i ny
og næ en hjælpende hånd i
virksomheden. Det må være
dejligt som pensionist at se
resultaterne af noget af det,
han selv har været med til at
sætte i gang.
Fødselsdagen fejres den 12.
februar under private former
i sommerhuset i Nordjylland.
Kurt Søborg

Har du tid og lyst ring til
Hanne Nikolajsen 22 82 97
40.
Jacala Stammen
Sengeløse

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

43 99 69 36

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

Er SGIF Fodbold i fare?
Den 14. januar 2015 afholdte vi i SGIF Fodbold vores
ordinære generalforsamling
for medlemmerne. I denne
forbindelse havde tre medlemmer fra bestyrelsen
(Formand: Martin B. Larsen, Kasserer: Johnny Linddahl, og Seniorformand:
Steven Thygesen) meddelt,
at de gerne ville træde tilbage fra deres hverv. Til trods
for, at generalforsamlingen
var den største i mange år
med en del fremmødte, så
var der desværre ikke nok
delegerede, der meldte sig
til den nye bestyrelse. Da
SGIF Fodbold jo ikke kan
eksistere uden en bestyrelse, så valgte den siddende
bestyrelse at indkalde til
ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 4. februar kl. 19.00 i Fritidshuset, Spangåvej 11. Det
eneste punkt på dagsordenen er i realiteten at vælge
en ny bestyrelse for at sikre
fremtiden af SGIF Fodbold
i vores by. Fodbolden fungerer i Sengeløse som det
sociale bindeled mellem

Men som I kan se, er han kommet hjem igen.
En vågen medborger fortalte, hvor nissen havde stået
og kedet sig helt til den 1.
januar. Så kære børn, hvis I
ikke lige fik, det I ønskede
jer til jul, fordi nissen var
bortført, så får I det helt
sikkert til næste år, når nissen er på sin vante plads og
kan sende jeres ønsker videre til julemanden.
Han er nu kommet på loftet
med en STOR SKÅL RISENGRØD.
Det har været en stor forskrækkelse for ham sådan at
blive bortført, og vi håber
for ham, at det aldrig vil ske
igen.

børn i alle årgange og er en
væsentlig del af det kulturelle fælleskab, byen har og
har haft i mange, mange år.
Det er derfor vigtigt, at alle
medlemmer, der har interesse i at få SGIF Fodbold til
at fortsætte som aktiv fodboldafdeling indenfor SGIF,
møder op til den ekstraordinære
generalforsamling
onsdag d. 4. februar 2015
kl. 19.00 for at være med til
at vælge en ny bestyrelse,
der kan fortsætte det gode
arbejde, og som kan være
med til at forme en fodboldafdeling, der har stor betydning vores by.
Så kom og støt op om din
eller dit barns klub.
Vi behøver din deltagelse.

Brænde og træpiller
Fyringsklar egebrænde sælges i løs
vægt.
Brændet kan afhentes, min 1.7 rm
- eller leveres.

Marie Løwert og husnissen
efter genforeningen
Med mange hilsener og tak
ønsker Snedkergaarden,
Marie og Jan, alle
ET RIGTIG GODT NYTÅR

Svenske træpiller
i 16 kg sække eller i løs vægt,
afhentning eller levering
Lager 1 km fra Sengeløse.

Anders Gøricke A/S
Herringløse
Mobil 2121 2197

Mandagsaftener i Sognegården
2. februar 2015 Lillian Hjorth-Westh,
Bornholms Højskole
Osvald Helmuth, men
uden Søster, ingen Osvald
I år besøger Lillian Hjorth-

Westh os ”sammen med”
selveste Osvald Helmuth.
Osvald Helmuth, som vi
husker som en af vore største visekunstnere nogensinde og siden også som en
overraskende god skuespiller.
9. februar 2015
Møbelarkitekt
Erling Christoffersen,
Holbæk - Dansk/Nordisk
møbelkunst gennem 100 år

Wegner og Mogensen fylder
rundt.

Danmark er kendt viden om
for sin tradition inden for
møbelkunst, og salget af
møbler designet og fabrikeret
i Danmark indbringer årligt
betydelige
summer
på
nationalbudgettet.
Vi skal høre om nogle af
foregangsmændene. Erling
Christoffersen er et oplagt
emne til at fortælle herom.
I dag har Erling Christoffersen egen tegnestue, og
han underviser på arkitektskolen og på Danmarks
Designskole. Dette har også
medført en betragtelig kontakt til udlandet. Han har
undervist amerikanske studerende i møbeldesign ved
DIS, og han har været på
adskillige
udlandsophold
med undervisning for øje,
bl.a. i USA og Australien.
Efter foredraget afholdes
Mandagsaftenernes årlige
generalforsamling
16. februar 2015
Afslutning. Journalist
Jørgen Bjerre, Sorø
En sengeløsedreng i pressens tjeneste.
Jørgen Bjerre vil fortælle
fornøjelige minder fra et
langt journalistliv. Fra elevtiden på Roskilde Dagblad for
et halvt århundrede siden til
job som chefredaktør i den
forkætrede ugepresse – via
Ritzaus Bureau, Udenrigsministeriet og Radioavisen.

Nytårskur på Plejehjemmet

Ved nytårskuren mødte
dronningen og prinsgemalen
op i skikkelse af Marion og
Bent Christiansen. Majestæten holdt følgende tale:
”En god eftermiddag til alle
her på slottet. Vi vil gerne
byde Dem velkommen. Så
blev det altså lige 2015. Så
hvor blev 2014 af på ondt
som på godt. Vi synes, De
skal huske på de gode oplevelser, der har været i 2014.
De arrangementer, der er
afholdt her på vores slot og i
Hallen i Taastrup. Prinsgemalen og jeg vil gerne takke
dem, der er med til at gøre
dette slot til et dejligt sted.

Personalet, de pårørende og
alle vennerne af slottet. Så
nu er det blevet tid til, at vi
skal hygge os sammen, og vi
vil slutte af med vores nytårshilsen, som skal gå til
alle.
Gud bevare Danmark.
Skål og god fornøjelse”.
Og en fornøjelse blev det
med Svend Hammels Salonorkester og fællessang. Et
islæt var en tak til de mange
frivillige hjælpere, som i
virkeligheden er dem, der
siger tak for glæden ved at
være med.
Kurt Søborg

Brug en formiddag for verdens
fattigste
Søndag den 8. marts 2015
deltager Sengeløse Sogn
igen i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling til
gavn for verdens fattigste.
Nogle mennesker lever i
fattigdom af naturskabte
årsager. Det kan være tørker,
oversvømmelser eller jordskælv, der har skabt nøden.
Ofte er der dog forhold skabt
af os mennesker, der enten
er den direkte årsag eller
medårsag til fattigdom. Det
gælder f.eks. i Nepal, hvor
landets 4,5 millioner dalitter
– også kaldet kasteløse –
fastholdes i fattigdom på

grund af mange generationers diskrimination mod
dem.
Folkekirkens Nødhjælp arbejder for verdens fattigste;
med akut nødhjælp efter
katastrofer, langsigtet udviklingshjælp for at bekæmpe
sult samt fortalerarbejde
lokalt og internationalt for at
forbedre forholdene for sær-

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

ligt udsatte grupper som
f.eks. kasteløse.
Det kan lade sig gøre at afskaffe fattigdom, og det går
faktisk bedre i udviklingslandene, end mange tror.
Ekstrem fattigdom er halveret siden 1990, og det betyder, at der nu er 700 millioner færre mennesker, der
lever under FN’s fattigdomsgrænse end for 25 år siden.
Desværre er der dog stadig
1,2 mia. mennesker, der
lever i ekstrem fattigdom.
Den 8. marts 2015 vil
Sengeløse Sogn gå sammen
med 1.300 sogne og 20.000
frivillige over hele landet for
at
støtte
Folkekirkens
Nødhjælps kamp for verdens
fattigste.

Vi deltager i sogneindsamlingen, fordi det ligesom
de foregående år er en god
mulighed for at have en
meningsfuld og hyggelig
dag sammen, hvor vi oplever
tilfredsstillelsen ved at have
ydet en indsats til gavn for
andre, siger Gert Lauridsen,
der er indsamlingsleder i
Sengeløse Sogn.
Sæt allerede nu kryds i
kalenderen den 8. marts – og
meld dig gerne som
indsamler
hos
Gert
Lauridsen, tlf. 30124646
eller email:
glauridsen@gmail.com.
Eller sms TUR til 1277 !

Og farmor
fortsætter
for de små
Dav igen!
Er det dog ikke dejligt - det
sner. Så skal du nok ud og
kælke, tror jeg!
Kan du huske, at jeg fortalte
om min kat Kiss og Egon
Egern!
Nu skal du høre lidt mere
om egernet i vores have.
Vi havde en hængekøje stående i baghaven – den havde røde fryser langs siden.
En dag, da jeg sad på terrassen, så jeg pludselig, at
hængekøjen gyngede lidt
voldsomt.
Det var da mærkeligt, tænkte jeg, for det blæser jo ikke!
Da jeg så kiggede nærmere
efter, ja, så sad lille Egon
Egern og hev og sled i de
røde frynser!
Åh, tænkte jeg. Den skal
bruge det til redebygning.
Så jeg gik ind og hentede et
garnnøgle. Det var også
rødt; og så klippede jeg det i
korte stykker, og mens egernet var væk, lagde jeg alle
stumperne på hængekøjen,
og så gik jeg op på terrassen
for at se, hvad der nu skete!
Der gik ikke lang tid, så
kom egernet tilbage, og ved
du hvad? Den samlede alle
de røde tråde op i munden
- det så så sjovt ud: Det lille

brune egern med rødt skæg
strittende om hele munden!
Ungerne, der kom senere,
legede i de høje træer, så det
var en fornøjelse at se på, og
om efteråret kom så nøddejagten. Det er også sjovt
at se på, for Egon Egern

gravede flere huller i græsplænen og i bedene – og i
hullerne blev der proppet
nødder ned.
Det er ikke altid, at egernet
kan huske, hvor den har
gemt sin mad til vinteren
(for det er dens spisekammer) men ved du hvad? På
den måde hjælper den med
at plante nye træer – i hele
Danmark – og det er da flot,
synes du ikke?
Nu må du sove godt – og
jeg håber, at du kommer ud
i sneen i morgen!
Godnat og sov godt!
Farmor

SGIF´S Fodboldafdeling
præsenterer

Sengeløse Cup
2015
Lørdag den 7. marts
Fra kl. 11.00 til ca. kl. 18.00

Så er det tid at tilmelde sig
Sengeløse Cup 2015
Holdene
Hvert hold tæller 4 – 7 deltagere, som helst skal være
fyldt 16 år.
Det kan betale sig at have damer med på holdet, idet
deres scoringer tæller dobbelt.
Puljer
Man kan vælge imellem to puljer. A-Puljen er for de
mest konkurrencemindede, mens B puljen er for dem,
som først og fremmest spiller for sjovt. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at tilpasse antallet af hold i de to puljer.

Sengeløse Hallens

CAFETERIA
- altid klar med

Fast Food og forfriskninger

Efter turneringen
Succesen fortsætter, og derfor er det igen muligt at tilmelde sig spisning efter turneringen. Prisen for mad er
100 kroner pr. deltager. Tilmelding og betaling for spisning skal ske samtidigt med, at I tilmelder holdet Sengeløse Cup.
Deltagelsesgebyr
Et hold koster 500 kroner at tilmelde, og indbetalingen
skal ske til kontonr. 2275 – 4378984950.
Husk at skriv holdets navn i overførslen.

- før kampen - under kampen - efter kampen og når du bare kommer forbi

Tilmelding
Vi vil gerne spille i række A___ B ___ ( Sæt X)

Fadøls-Bar udlejes til arrangementer i Fritidshuset

Holdleder ………………………… ……… …..

Hallens Cafeteria drives af frivillige

Brug Hallens Cafeteria
- så støtter du
Sporten i Sengeløse
Hallens Cafeteria har
åbent på hverdage fra
kl. 16.00 til kl. ca. 22.00
Herudover tilpasses åbningstiderne efter aktiviteter i Hallen

Holdets navn
Indbetalers Navn/Firma
Holdleders Telefon nr.

.

Holdleders E – Mail
Vi ønsker at deltage til spisningen efter turneringen,
og vi kommer ……… personer.
Tilmelding mailes til Steven Thygesen
på steven.thygesen@gmail.com

Vigtig!
Tilmelding og betaling til turneringen
skal ske senest den 21. februar 2015.

Veterankøretøjer, klassikere og andre (s)køretøjer (5):

Mini, Morris Mascot, Austin Partner.
Ja, kært barn har mange navne, og Minien havde ca. 15
på engelsk. Øgenavnet var
”Hundehuset”, og i mange
familier var den ligeså elsket
som hunden. Dette britiske
ikon, som nåede at blive produceret i ti lande, var et barn
af Suez krisen i 1956. Den
medførte, at landene i Mellemøsten iværksatte en olieembargo mod Storbritannien
og Frankrig, som derfor var
tvunget til at indføre rationering af benzin og olie. Derfor
viste briterne stor interesse
for at købe de forkætrede
tyske kabinescootere. En af
direktørerne for BMC, Leonard Lord, blev meget ophidset over dette og besluttede,
at BMC skulle udvikle en
superøkonomisk minibil, som
dog stadig var en rigtig bil.
Han opstillede straks et par
betingelser for vognen. De
ydre mål skulle holdes indenfor 10 x 4 x 4 engelske fod,
svarende til ca. 3,0 x 1,2 x
1.2 meter. Mindst 60 % af
arealet skulle være til brug
for passagerer med bagage.
Motoren skulle, for at holde
omkostningerne nede, tages
fra en eksisterende enhed i
selskabets produktion. Som
chefingeniør for projektet
udpegede Leonard Lord den
græskfødte Alec Issigonis,
som fra 1945-48 havde udviklet den succesrige Morris
Minor. Det var et godt valg.
Allerede i oktober 1957 kunne Issigonis præsentere prototypen. Inspirationen havde
de britiske ingeniører bl.a.
søgt hos Citroen og DKW. I
oktober åbnede salget. Succes’en var øjeblikkelig og
efterspørgslen enorm.
Minien var en bilteknisk revolution, som skabte skole i
hele bilverdenen. Issigonis
opskrift var at sætte de uafhængigt affjedrede hjul helt
ud i hjørnerne, samt at sammenbygge motor, gearkasse

og differentiale til en enhed,
som indbygges på tværs helt
fremme over forakslen og
naturligvis med forhjulstræk.
Det var en ganske lille bil
med et meget lille bagagerum. For at udnytte den beskedne plads havde dørene
skydevinduer, så dørenes
hulrum kunne bruges til bagage. Historien fortæller, at
Issigonis var meget glad for
gin, og at dørkassernes indre
bredde derfor passer nøjagtigt
til en stor flaske Gordon´s
Gin.
Komforten i den lille bil var
bestemt til at overse. Den
larmede for meget, men øreegenskaberne var uforlignelige. Den kørte nærmest som
en gokart, og så kunne den
køre fantastisk stærkt, og det
allerede ved 80 km/t.
Men holdt målene? Jaenæsten. Akselafstand var
2,04 m længde, 3,05 m bredde, 1,41 m og højde 1,35 m.
Køreklar vægt lå mellem 617
og 686 kg alt efter variant.
Som standardmotor valgte
BMC en neddroslet maskine
fra Morris Minor. Den var på
850 ccm og ydede 35 hk.
Præstationerne var beskedne.
0-100km/t tog 26,4 sek. Topfarten var 118 km/t og den
gik 15-16 km/l. Det mest
overraskende var dog at hele
80 % af vognens areal var til
passagerer og bagage.
Den fra Formel 1 kendte konstruktør John Cooper mente,
at Miniens køreegenskaber
rakte til langt mere, end hvad
en lille billig bybil blev budt.
Med større og/eller tunede
motorer på mellem 100 og
170 hk udviklede Cooper en
række modeller til race, og de
blev alle vindere. Tre gange
vandt de Monte Carlo løbene.
Disse modeller kom også i
stærkt neddæmpede gadeversioner. Den vildeste var Mini
Cooper 1275 S, der havde 77
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Poul Erik Sørensen ved sin seje Mini. Det er en
1000 ccm med 40 hk fra 1976. Den bliver kun taget frem om sommeren, så den skal nok holde.
Stafferingerne er a la Monte Carlo vinderne fra
60’erne. Poul Erik arbejder selv meget med bilen.
Interessen stammer fra dengang Poul Erik og
Henny i deres yngre dage havde en Mini. Bemærk
hvor lille bilen er ved siden af den ganske vist
garderhøje Poul Erik. Henny og Poul Erik har
også en pragtfuld gammel BMW, som de købte fra
ny.
hk. Men køberne tunede selv
videre.
Modellen blev også udviklet
til både stationcar, varevogn
og pickup. Et terrænkøretøj
blev også forsøgt. Den hed
Mini Moke (gl. eng. for
æsel), men den fik kun begrænset succes og det på de
australske strande.
Det var svært at arbejde i
Miniens tæt pakkede motorrum. Mekanikerne klagede,
og nogle påstod, at for at se,
hvad der måske var galt i
motorrummet, skulle man
bruge en dresseret egernabe
med et tandlægespejl! Nogle
påstod endda, at arbejdet
omkring Miniens motor var
vanskeligere end at træde en
nål i mørke iført boksehandsker!
De fleste Minier blev bygget
i England. Austin i Longbridge ved Birmingham og

Morris i Cowley ved Oxford,
men hvad var forskellen?
Egentlig ingen, men Austin
var til brug ”upstairs”, mens
Morris
var
til
brug
”downstairs”. Men tiden løb
også ud for Minien. Stigende
miljøkrav, crash tests og ønsker om bedre brugsøkonomi
krævede så meget i ombygning og videreudvikling, at
det ikke kunne gøres lønsomt, så i år 2000 var det
slut. Der blev produceret
5.387.862 minier. Men fortvivl ikke. Tyske BMW, som
købte Rover og dermed det
gamle BMC, har udviklet en
dejlig, men dyr og meget
større retro, som er inspireret
af den originale Mini, og den
kan også mere end sit ”Fader
Vor”.
Niels Larsen
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Nytårskoncerten i år blev en festlig oplevelse.
187 forventningsfulde gæster besøgte Sengeløse Kirke og sprængte alle rammer

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke
Seksagesima
8. februar kl. 10.00
Markusevangeliet 4,1-20
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebil og kaffe
Fastelavn
15. februar kl. 10.00
Matthæusevangeliet 3, 1317
Anders Nielsen
1. søndag i fasten
22. februar kl. 10.00
Matthæusevangeliet 4,1-11
Merry Lisbeth Rasmussen
2. søndag i fasten
1. marts kl. 10.00
Matthæusevangeliet 15,2128
Merry Lisbeth Rasmussen
Kaffe og kirkebil
Koret medvirker
3. søndag i fasten
8. marts kl. 10.00
Lukasevangeliet 11, 14,28
Merry Lisbeth Rasmussen
Midfaste
15. marts kl. 10.00
Johannesevangeliet 6,1-15
Maria Raasted Smith
Maria bebudelsesdag
22. marts kl. 11.00
Lukasevangeliet 1,26-38
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebil og frokost.
Kirkebilen bestilles senest
dagen før hos sognepræst
Merry Lisbeth Rasmussen
på tlf.: 43 99 50 24

Programmet lovede os ”et
par yppige operasangere
nemlig sopranen Elsebeth
Dreisig og tenoren Jan
Lund. De ville sammen
med deres pianist byde på
et festfyrværkeri af skøn
musik fra smægtende operatoner til perlende operettemusik.”
Og hold da op, hvor de
levede op til foromtalen
og gav de mange fremmødte koncertgæster en
virkelig dejlig og festlig
oplevelse. Aftenens konferencier var kirkens organist Torben HS Svendsen, og vi talte efterfølgende med ham om aftenens forløb:- Jeg havde
siddet i Sognegården og
set de mange mennesker
ankomme i timen forud
for koncerten, men alligevel var det overvældende
at opleve den mere end

fyldte kirke. Selv i våbenhuset sad der publikum.
- Det blev en vellykket
koncert. Jeg kendte sangerne i forvejen, og de
indfriede til fulde mine
forventninger.
De kan deres metier og
forstår at spille op til deres publikum på en fin
måde.
Torben havde som sagt
selv påtaget sig rollen
som konferencier. På sin
vante elegante og afslappede facon gav han os
baggrundsoplysninger til
de forskellige operetter
og operaer, hvorfra musikken var hentet, således
at publikum havde mulighed for at forestille sig,
hvad der senere blev sunget. En helt igennem vellykket eftermiddag.
-/Gert Lauridsen

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

Fællesspisning i onsdagsklubben
Onsdag d. 18. marts kl. 18.00 mødes vi igen til fællesspisning i
Sognegården. Denne aften laver Lonny skipperlabskovs med
rødbeder, og Lisbeth laver hjemmebagt rugbrød. Efter maden
er der en kop kaffe og te og lidt is med frugt. Hele måltidet koster 75 kr. samt 10 kr. for øl, vand eller vin.

Onsdagsklubben er for enker, enkemænd eller singler, der
gerne vil nyde et måltid mad i fællesskab med andre. Hvis du
ikke har været med før, skal første gang måske være denne
aften. Du er under alle omstændigheder velkommen, og vi kan
garantere, at der er mange søde mennesker at snakke med og
være sammen med. Tilmelding er nødvendig senest søndag d.
15. marts til sognepræst Merry Lisbeth Rasmussen på tlf.: 43
99 50 24 eller på e-mail: LRAS@KM.DK

Litteratur- og filmkreds om
etiske dilemmaer
Kredsen begynder tirsdag d. 24. februar.
Der er ikke flere pladser.
Merry Lisbeth Rasmussen

Meddelelse
Sognepræsten er ikke til stede i sognet i uge 7. For attester,
navneændringer og lignende kontaktes præstesekretær Sus la
Cour på mailadresse sull@km.dk eller på tlf.: 43 71 07 01.
For præsteanliggender kontaktes Taastrup Nykirkes præster
på tlf.: 70 10 02 16.

Gudstjeneste med
Spillemandsmusik
Hvis du i ny og næ kan li´ at deltage i en gudstjeneste, der er lidt anderledes end den sædvanlige søndagshøjmesse, er her en mulighed.
Søndag d. 22. marts kl. 11.00 holder vi en festlig gudstjeneste i
Sengeløse Kirke med spillemandsmusik. Violinist Poul Bjergager
Christiansen og harmonikaspiller og pianist Nikolaj Busk vil gøre sit
til, at gudstjenestens musik bliver glad og festlig.

Alle er selvfølgelig velkomne! Efter gudstjenesten går vi over i
sognegården og spiser frokost. Maden koster 30 kr. for voksne og 15
kr. for børn. Drikkevarer 10 kr. Det er nødvendigt med tilmelding til
spisningen på tlf. nr. ¤43 99 50 24. Det er muligt at indtale en besked
på telefonsvareren. Man kan også tilmelde sig på mailadresse
LRAS@KM.dk.
Tilmelding sker senest fredag d. 20. marts.
Merry Lisbeth Rasmussen

Påskegudstjeneste for de mindste
Onsdag d. 18. marts kl. 10.00 er der påskegudstjeneste for
vuggestuebørn, børnehavebørn og hjemmegående børn i Sengeløse og omegn. Gudstjenesten er fortællende og foregår i
børnehøjde. Den handler om jorden, der er så dejlig, og Guds
himmel, der er så prægtig, som vi synger i ”Dejlig er jorden”.
På jorden vrimler det med myrer og påskeliljer, som bedstemor og Josefine laver påskedekorationer af.

Sogneeftermiddag
Onsdag d. 25. februar kl. 14.30 holder sognemedhjælper
Trine May Knutzen foredrag om Karen Blixens fortællinger.

Under foredraget vil der især lægges vægt på "Vintereventyr",
som er en del af den danske kulturkanon, og "Babettes Gæstebud", som er en meget folkekær fortælling, især efter Gabriel
Axels filmatisering i 1988. Trine Knutzen vil med udgangspunkt i disse værker inddrage tilhøreren i Karen Blixens univers. Alle er velkomne! Kirkebilen kører.

De taler om bedstefar, der er død. Bedstemor savner ham
noget så frygteligt, og det gør Josefine også. Som altid skal vi
høre kirkeklokkerne ringe ud over hele Sengeløse, høre
musikken, synge nogle gode salmer og lytte til de gode ord.
Efter gudstjenesten går vi over i Sognegården og drikker saft
og spiser frugt.
Merry Lisbeth Rasmussen
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