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Genbrugstationen  
er åbnet 

Sengeløse cup Scrapmesse  
på Sengeløse Kro 

Næste nummer 
udkommer 

17. - 20. marts 
 

Deadline: 
8. marts 2016 

Læs i avisen om 
 

Dumpning af affald 
 

Mercury Park Lane 
 
 
 
 
 

SGIF 
Generalforsamlinger 

Mandagsaftener 

Jazz på kroen 
Og meget mere 

 Sengeløse, den 1. februar 2016 
Kære Borgmester! 
 

Billedet taler sit tydelige sprog: Der er problemer med bortskaffelse af overfladevan-
det. Det er ikke noget nyt, for mindst to gange om året har det i årevis været et tilba-
gevendende problem ved indkørslen til byen ad Ole Rømersvej. Vandmængden har 
været stigende gennem årene, så beboerne ud til de særligt ramte områder frygter for 
deres huse og haver.  
Rundt omkring i byen er der i lang tid efter de tiltagende voldsomme regnskyl nogle 
områder med stående vand, som kun meget langsomt forsvinder. Fx var parkerings-
pladsen over for skolen helt oversvømmet, og overfladevandet ligger bagefter i en 
stor sø ved siden af og forsvinder kun langsomt.  
Vi ønsker et svar fra vores borgmester, om problemets omfang er blevet grundigt 
undersøgt, og om der er lagt en overordnet plan for bortskaffelse af overfladevandet 
i og omkring byen.   
Mange hilsener  
fra borgerne i Sengeløse 



 

Sengeløse Nyt 
Vintoften 34, Sengeløse, 2630 Taastrup 
Tlf.: 40 19 52 87 
Email: avisen@sengeloese.dk 
 
 

Redaktion og bladudvalg: 
Ole Holm (ansv.), tlf.: 40 19 52 87 
Kurt Søborg, tlf.: 21 48 50 97 
Gert Lauridsen tlf.: 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 8. marts 2016 
 
Avisen udkommer 17. - 20. marts 2016 
 
Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk 

 

Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Hovedformand: Birthe Olesen,                                                2840 1130 
 

Hovedkasserer: Jørn Brendstrup,                                            4371 3033 
 
Næstformand: Jens Bertelsen                                               2465 1099  
 
Amatørscene: Marianne Neumann,                                      2990 3693 
 

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

Gymnastik:    Formand  Helle Breinholt                              3141 6379 
 

Senioridræt  Hilde Hjort Nielsen                                         4030 5952 
 Birgit Sonne                                                   2427 7919 
 

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,  
 

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif 

 

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

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

  Tidsbestilling  tlf. 2095 4329 

Sengeløse pensionistforening afholder: 
 
Bankospil tirsdag den 9.02.2016 kl 19.00 
 

Fastelavnsfest mandag den 16.02.2016 kl. 14.00 
 

Bankospil tirsdag 8.03.2016 kl 19.00 



Scrapbooking stammer fra 
USA, hvor den er meget 
udbredt. Faktisk mener man, 
at der er 1 scrapper pr. 4. 
husstand i USA.  
Herhjemme er scrapbooking 
en forholdsvis ny hobby, 
men der er stigende interesse 
for hobbyen.  
Men hvad er scrapbooking 
egentlig? 
Scrapbooking er mange ting, 
men kort fortalt er det klippe 
og klistre og være kreativ. 
Scrapbooking kan være at 
gøre lidt ekstra ud af fotoal-
bummet, lave et fødselsdags-
kort, bygget et album op fra 
bunden med pynt af sider, 
billeder og tekst eller male 
på et lærred. 
Der er mange muligheder, 
og det er kun fantasien, som 
sætter grænser for, hvad man 
kan lave indenfor scrap-
booking. 
Scrapbooking kender ingen 
alder – det er for alle, ung 
som gammel, børn som 
voksne. 
Men hvad er en scrap mes-
se? 
Det er en event, hvor man 
har mulighed for at købe en 
plads, så man kan sidde hele 
dagen og være kreativ sam-
men med ligesindede. 
Der er plads til den garvede 
scrapper, som har gjort det i 
mange år, men der er også 

plads til nybegynderen, som 
kun har været i gang i nogle 
få måneder. 

Typisk ved disse events vil 
der også være forhandlere til 
stede, hvor der vil være mu-
lighed for at handle, men 
også søge råd og vejledning 
omkring de produkter, for-
handlerne har med. 

Scrap’n’dream er arrangeret 
af Annette Madsen-Larsen 
og Brit Mieritz, som begge 
har scrappet i mange år. 
De har arrangeret scrap’n’-
dream siden 2008, som er 
blevet afholdt 2 gange om 
året, i henholdsvis februar 
og september. 

Messen startede på Quality 
Hotel i Høje Taastrup, men 
det er første gang, at messen 
afholdes på Sengeløse Kro. 
Selv om man ikke har en 
siddeplads, er man mere end 
velkommen til at komme og 
kigge, samle inspiration etc. 
Dørene åbner kl. 10-20. Der 
er gratis adgang. Hvis inte-
ressen for scrapbooking bli-
ver vakt, har vi 2 forhandle-
re, som begge står klar med 
gode råd og gode tilbud.  

Ligeledes vil der være for-
skellige events i løbet af 
dagen, hvor både de sidden-
de scrappere, men også be-
søgende udefra kan få gode 
ideer til nye kreative ting. 

Yderligere oplysninger kan 
findes på: 
scrapndream.blogspot.com 
eller på facebook. 

Scrapmesse på Sengeløse kro  
Lørdag den 6. februar mellem kl. 10.00-20.00 





"Winther"-jazz på Sengeløse Kro 
Ditte Winther, forpagter af Sengeløse kro, har valgt at tyvstar-
te søndagsjazzen med South Coast Stumpers under ledelse af 
Svend Hammel.  

56 danseglade gæster trådte søndag 31. januar ind ad døren 
til kroen for at høre glad traditionel jazzmusik. I starten af 
arrangementet ventede der en anretning med frisksmurt 
smørrebrød. Alt dette kostede her første gang kun 199 kr. 
Entréen uden mad kostede 99 kr.  
 
Og som billedet fortæller, var det en vellykket eftermiddag 
med en rigtig god stemning.   
 
Kroen har planlagt en række jazzsøndage i 2016. Tre gange i 
foråret og tre gange i efteråret. Arrangementerne er fra klok-
ken 14:00 til 16:30. Så er der en time til spisning inden dan-
sen starter. Nærmere oplysninger om indholdet af de enkelte 
aftener kan hentes på kroen, men der bydes hver gang på 
traditionel jazzmusik og en ligeså traditionel dejlig middags-
ret.  

Maja H. 



Ud over, at det er en øjen-
bæ, så er det en grov forure-
ning. Det er næsten ikke til 
at tænke på, at det tager fem 
år, før naturen har skaffet 
sig af med et cigaretskod 
eller et stykke tyggegummi. 
Og for flasker og plastik 
varer det flere hundrede år, 
før affaldet er nedbrudt og 
forsvundet.   
En skovejer siger: ”Det kan 
kun være dovenskab og uvi-
denhed, at folk i stigende 
grad dropper skrald ud langs 
vejene ved vore naturområ-
der. Det er alt lige fra ma-
drasser og sorte affaldssæk-
ke med alverdens ting, de 

har haft hjemme i kælderen, 
til bildæk eller en gammel 
vaskemaskine, som vi fx 
fandt i vejkanten for nylig.” 
Snart vil det være spredt af 
dyr og vind. Hertil kommer, 
at svineriet har store konse-
kvenser for dyrelivet.   
Mus, ræve, skader og andre 
fugle, ligesom hunde og 
katte har svært ved at mod-
stå fristelsen til at undersøge 
skraldet nærmere - med fa-
tale konsekvenser.  
Mange dyr bliver syge eller 
dør, og for vildtet er glas-
skår og skarpe kanter fra 
dåser årsag til skader og 
infektioner.  

Læserbillede taget langs Kohavevej.  

  

Beliggende Bondehøjvej 4F, halvt dobbelthus på 72 m2    i 

etableret bebyggelse med fælleshus og stabil økonomi. 
Indeholdende entré, køkken, stue, værelse, stort bade-
værelse med vaskemaskine, alle rum med gulvvarme, samt 
udhus. Desuden 9 m2  gulvplads på loft. Nem lille have med 
flisebelagt terrasser. 
 
Andelspris kr. 450.000 - mdl. boligudgift kr. 6.650,00. 
Henvendelse til Elisabeth Abel, 
Bondehøjvej 4F, Sengeløse, 2630 Taastrup 
Mail: elisabeth12512@gmail.com - tlf. 2424 3198 

 

Farmor  
fortæller  
godnat- 
historie 

for de små   
Hej igen!   
Ih, hvor er det længe siden, at jeg har fortalt dig no-
get. 
I mellemtiden har det været både jul og nytår – så 
godt nytår til dig og din familie! 
Når jeg som lille kom i skole efter juleferien, ja, så 
var der altid nogen, der spurgte: ”Har du fået nogle 
gode julegaver i år?” Og hvis man så var så dum at 
sige ”ja”, så var der altid nogen, der sagde:  ”Ha, ha, 
så er I sørme hurtige i din familie, for det er først jul 
om elleve måneder” !! 
Ja, sådan kunne vi drille hinanden – også dengang! 
Nå, men kan du huske, at jeg fortalte dig om gårdhun-
den Tulle og hendes dejlige hvalpe? 
På nabogården, der hedder Skovgård, havde de også 
en dejlig hund.  Det var en hund, der ligner Lassie, du 
ved, langhåret og gul, hvid og rødlig. 
Den fik også hvalpe, men gårdmanden slog dem alle 
sammen ihjel, den slemme mand! 
En dag, da vi legede bøtteskjul, kom Sussie, som hun-
den hed, hen på min fasters gård. Der forsvandt hun 
ind i laden – og i lang tid så vi ikke mere til hende.  
Pludselig dukkede hun op igen – logrende – med en 
lille gul killing i flaben!  
Vi blev lidt forskrækkede, for vi troede, at hun ville 
æde den lille killing! 
Men, nej, hun lagde sig lidt væk og begyndte at slikke 
og vaske den, og så fandt den hen til hendes patter, 
der jo var fulde af mælk!  
Hele sommeren igennem så vi en stolt Sussie og hen-
des lille plejebarn – de to havde det skønt sammen, 
og så kunne vi andre jo bare glade, køre eller gå til 
stranden, hvor vi badede.  Og ved du hvad?  Så kom 
min faster cyklende med nybagte pandekager og saf-
tevand…jo, det var skønt…for os alle sammen. 
Nu må du sove rigtig godt, min ven – og måske 
drømme om en hund, der har adopteret en kattekil-
ling, du kan tro, at det så sødt ud. 
 

                       Godnat fra Farmor 



8. februar 2016  -  Højsko-
lelærer Niels Ole Frederik-
sen, Middelfart.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da lysekronen faldt ned  
i lagkagen! 

Et causerende foredrag, som 
altså ikke handler om lagka-
ger og lysekroner, men der-
imod om nogle historiske 
hændelser og begivenheder, 
jeg selv har oplevet, eller 
noget jeg har været optaget 
af. 
Det er ikke portrætter i 
gængs forstand, men anekdo-
tiske erindringsglimt med 
historiske referencer med 
biografisk gemyse.  
Det er ikke faglig korrekt 
Danmarkshistorie. Men det 
er fortællinger fra de sidste 
68 års Danmarkshistorie sub-
jektivt betragtet og vurderet. 
 
15. februar 2016   -   Den  
dansk/russiske forfatter og 
foredragsholder Irina 
Bjørnø, Sengeløse   

”Om Rusland og de fire 
tabte bogstaver”  
 
og om situationen i Rusland, 
Øst Ukraine, på Krim. Hør 
rygterne om Putin, om krig 
og fred, om kager og lær lidt 

af det russiske sprog. Fore-
draget bygger bl.a. på auten-
tiske SMS’er fra en ukrainsk 
kvinde, der har oplevet kri-
gen fra sin kælder. 
 
Efterfølgende har vi den 

årlige 
generalforsamling i 

Mandagsaftener. 
 
 
22.februar 2016   
Afslutning.  
Professor Martin Zerlang,  
Institut for kunst- og kultur-
videnskab, Københavns Uni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En verden i splinter - kunst 
og kultur efter 1914. 
 
Vi markerer 100-året for 
Første Verdenskrig, hvor vi 
lige nu er tæt på 
”Jyllandsslaget”, det forfær-
delige søslag ud for Jyllands 
vestkyst i 1916 med tusinder 
af døde. 
Året 1914 begyndte selvføl-
gelig 1. januar. Men allerede 
i løbet af det selvsamme år 
fik tallet 1914 symbolsk ka-
rakter på samme måde som 
revolutionsåret 1789. Året 
1914 var krigens år, og for 
samtidens tyske intellektuelle 

indebar det profetien om en 
ny revolution - denne gang 
en konservativ revolution. 
Martin Zerlangs foredrag 
handler både om det lyse 
1914 indtil krigsudbruddet 
og det dystre 1914 efter 
krigsudbruddet. Med ud-
gangspunkt i et overvejende 
dansk materiale anlægger 
han et mentalitetshistorisk 
perspektiv med en læsning på 
tværs af kulturelle områder. 
(Noget af det, krigen førte 
med sig, var en ændring af 
forholdet mellem menneske 
og maskine. ”Tyskernes stål-
hjelm blev ét med mandens 
krop, så han blev omsmedet 
til et stålmenneske”, siger 
Martin Zerlang. “På den an-
den side blev maskinerne 
menneskeliggjorte, fx ved at 
få kælenavne. Kanonen 
‘Tykke Bertha’ lyder jo ikke 
så farlig. Med våbnenes nav-
ne menneskeliggjorde man 
det helvede, som maskinerne 
gav.” Professor Martin Zer-
lang udgav i 2014 en stor 
kulturhistorisk bog om em-
net, netop med titlen ”1914”  

Mandagsaftenerne  
siger tak for denne  
sæson og på gensyn  
til efteråret. 

Mandagsaftener i  
Sognegården 

 
 

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 

Tykke Bertha 



I Vridsløsemagle opdagede 
jeg pludselig et stort og flot 
amerikansk dollargrin. Jeg 
standsede og fandt hurtigt den 
stolte ejer. Han hedder Jan 
Christensen, og han er en rar 
og stor mand. Vis mand er 
altid værd at gæste, og Jan ved 
utroligt meget om veteranbiler 
i almindelighed og gamle 
amerikanske klassikere i sær-
deleshed. Den flotte veteranbil 
er en Mercury Park Lane Cou-
pe med det luksusudstyr, fa-
brikken benævner Marauder. 
Den er 50 år gammel, og de 
mange år har næsten ikke sat 
spor på bilen. Den er lakeret i 
turkis, og indtrækket er hvidt. 
Motoren er en enorm V8 med 
6.700 ccm. Ydelsen ligger 
over 300 hk. Det er voldsom-
me sager for en personbil.  
Dens motor er så stor, at den 
uden videre vanskeligheder 
kunne gøre tjeneste i en 18-20 
tons lastbil eller bus. Benzin-
forbruget er på 6 km pr. liter. 
Altså 1,67 kr. for hver kilome-
ter til benzin alene kan fore-
komme lidt voldsomt for no-
gen. Men Jan siger:” Tænk 
ikke på det, når du kører. Læn 

dig tilbage og nyd turen”. 
Egentlig kan jeg godt forstå 
ham. På en god sommerdag og 
med de rigtige skæringer med 
Dolly Parton, Kenny Rogers, 
Kris Kristoffersen og John 
Denver på CD-afspilleren 
ville også jeg være solgt. 
Bilens størrelse placerer den 
blandt de biler, amerikanerne 
kalder ”Full-Size”. Akselaf-
standen er på 3,05 m, hvilket i 
øvrigt er totallængden på den 
gamle Mini. Længden er 5,46 
m, bredden 2.06 m og den står 
ca. 1.42 m høj. Den køreklare 
vægt opgives til 2.060 kg. 
Det amerikanske bilmærke 
Mercury (kviksølv) er en del 
af Ford Motor Co. De store 
bilkoncerner har opkøbt man-
ge mindre bilmærker, og de 
anvender navnene i markeds-
føringen. Ford anvender nav-
net Mercury på luksusmodel-
ler, som ligger over standard-
modellerne fra Ford, men 
under de meget dyre Lincoln. 
Mercury Park Lane modeller-
ne kom i to omgange. Mark 1 
blev fremstillet fra 1958-60. 
Markedsføringen omfattede 
fire varianter, der alle havde 

den samme V8-motor på 
7.000 ccm. I årene fra 1960 – 
64 blev modellen ikke bygget, 
da fabrikken i stedet produce-
rede de lidt billigere Mercury 
Monterey og Mercury Meteor. 
I 1964 blev Park Lane relan-
ceret efter et facelift i mark 2 
udgaven. Modellen kom i tre 
varianter, og kunderne kunne 
vælge mellem to store V8-
motorer på henholdsvis 7.000 
ccm og 6.700 ccm. Ved ud-
gangen af 1968 blev modellen 
udfaset. 
Jan oplyser, at der kun blev 
produceret 1.740 Mercury 
Park Lane Coupe, og at hans 
eksemplar er den eneste i 
Danmark.  
Det er en stor bil, og Jan har 
pondus til at matche den. 
Blandt os mænd i supersvær-
vægtsklassen går et valgsprog: 
”Rigtige mænd vejer mindst 
90 kg, men stol aldrig på en 
mand under 100 kg.” Stillet 

overfor denne livsvisdom ville 
Jan fremstå ligeså tillidsvæk-
kende som selveste juleman-
den på en lillejuleaften. Det 
ville være synd for både mand 
og bil at sætte Jan ind i en 
Ford Ka. 
Med rette er Jan både glad for 
og stolt af sin flotte veteranbil. 
Og han kommer rundt med 
den. I sidste sæson besøgte 
han 13 træf for amerikanske 
biler. De fleste i Sverige. Man 
skal passe på sin veteranbil, 
og det gør Jan. Den kommer 
aldrig ud at køre, hvis der er 
blevet saltet for nylig. 
Interessen for amerikanske 
veteranbiler stikker dybt i Jan. 
Han har selv grundlagt en 
klub for folk med samme inte-
resse. Den er hjemmehørende 
i Vridsløsemagle, og jeg kan 
kun ønske held og lykke for 
projektet. 

Niels E. Larsen  

Veterankøretøjer, Klassikere og andre (S)køretøjer.  (15) 
Mercury Park Lane 1965 
Denne gang fortæller Niels Larsen om en vaskeægte amerikanerbil. En af dem med masser af hestekræfter 
under hjelmen og en fantastisk motorlyd: 

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 



Generalforsamlinger i  
SGIF’s afdelinger 2016 

 
afholdes i henhold til SGIF’s vedtægter  

følgende datoer. 
 

Sengeløse Idræt 
Onsdag den 17. februar kl. 18.30 i SGIFs  

klublokale, Sengeløse Skole 
 

Volleyball 
Torsdag den 11. februar kl. 18.30 i Fritidshuset, 

Sengeløsehallen. 
 

Fodbold 
Onsdag den 17. februar kl. 18.30 i Cafeteriet,  

Sengeløse-hallen. 
 

SGIF’s Hovedgeneralforsamling 
Torsdag den 31. marts, kl. 19.00 i SGIFs  

Klublokale, Sengeløse Skole. 
 

Husk, at eventuelle forslag til vedtagelse på gene-
ralforsamlingerne skal indsendes til afdelingsfor-

manden henholdsvis hovedformanden senest 8 da-
ge før den relevante generalforsamling. 

 
Mød op og hjælp din afdeling med at udvikle 

idrætten i Sengeløse. 
 

På SGIF´s vegne 
Birthe Olesen 
Hovedformand 
Tlf. 28401130 

 

Sengeløse Kroket har  fået nye flotte røde jakker , så man 
kan se, det er et samlet hold, når de møder frem til turne-
ring. Globus Travel har bidraget. Dobbeltdækkeren i bag-
grunden er netop hjemkommet fra -28 gr. i Hemsedalen i 
Norge, og er nu videre mod syd til Tjekkiet med andre ski-
turister. Vi ønsker Sengeløse Kroket god vind fra Globus 
Travel  

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 



SGIF´S Fodboldafdeling præsenterer  
Sengeløse Cup 2016 

 
Lørdag den 5. marts 

Fra kl. 11.00 til ca. kl. 18.00 
 

Så er det tid at tilmelde sig Sengeløse Cup 2016 
 
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.  
 
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 konto nr. 2275 – 4378984950. Husk at skriv 
holdets navn i overførslen. 
 
 
Tilmelding 
Vi vil gerne spille i række A___  B ___ ( Sæt X) 
  
Holdets navn ……………………………………………………. 
 
Indbetalers Navn/Firma ………………………………………… 
Holdleder ……………………………………………………….. 
Holdleders Telefon nr …………………………………………...  
Holdleders E – Mail …………………………………………….. 
Vi ønsker at deltage til spisningen efter turneringen, og vi kommer ……… personer.  
 
Tilmeldingen sendes til Jeppe Hansen på jh@alfapeople.com 
 

 
Vigtigt! 

Tilmelding og betaling til turneringen skal ske senest den 24. februar 2016. 
Turneringsprogrammet forventes udsendt den 28. februar 2016 

For yderlige oplysninger: 
 

Steven Thygesen tlf. 42 45 29 05 eller via mail, Steven.thygesen@gmail.com 
 

Jeppe Hansen tlf. 60 40 90 19 eller via mail jh@alfapeople.com 
 



Mandag den 25. januar kl. 
10.00 klippede formanden 
for Teknisk Udvalg i Høje-
Taastrup Kommune, 1. 
viceborgmester Lars Prier 
den røde snor over og talte 
ved genåbningen af gen-
brugsstationen på Lervan-
gen 1-3 i Høje-Taastrup, 
hvor alle brugere var invi-
teret til kaffe og croissan-
ter.  
”Der er sket omfattende 
renoveringer af genbrugs-
stationen. Det er altid lidt 
svært at orientere sig i star-
ten, når ting ikke længere 
er, hvor de var før. Når 
brugerne først har vænnet 
sig til det, vil de uden tvivl 
blive glade for de forbed-
ringer, der er sket”, siger 

Lars Prier og beklager de 
gener, som brugerne har 
oplevet ved lukningen, 
mens renoveringerne har 
stået på.  
Serviceniveauet har været 
afgørende for modernise-
ringen af genbrugsstatio-
nen. Pladsen er blevet ud-
videt med et nyt stort have-
affaldsområde med plads 
til flere brugere og dermed 
kortere ventetid. Den gam-
le belægning er blevet ud-
skiftet, og containerne 
sænket, så brugerne langt 
lettere kan komme af med 
det genanvendelige affald. 
Genbrugsstationen har og-
så fået nye skilte, der er 
synlige fra hele pladsen. 
Skiltene har nye farver og 
symboler. De forskellige 
affaldstyper er nemlig ble-
vet inddelt i farvede zoner.  
 
”Forbedringerne vil gøre 
det nemmere at komme af 

med affald på en måde, så 
mest muligt genbruges.  
 
I dag genbruger Høje-
Taastrup Kommune 26 
procent af affaldet. Rege-
ringen ønsker, at mindst 50 
procent genanvendes i 
2020. Og sorterer vi vores 
affald rigtigt, kan over 90 
procent genanvendes til fx 
at lave bamser, biler og 
fleecetrøjer af”, udtaler 

borgmester Michael Zieg-
ler og tilføjer:  
 
”Men det her handler også 
om økonomi. Jo bedre vi er 
til at sortere vores affald, 
jo bedre en pris kan vi sæl-
ge affaldet til. Mere til 
genanvendelse og mindre i 
småt brændbart er altså 
ikke bare godt for miljøet, 
det er også godt for kom-
munekassen”.   

Kommunen informerer: 
Rød snor klippes til ny brugervenlig genbrugsstation  
Borgere og virksomheder budt på kaffe og croissanter ved åbningsevent den 25. januar 

Plan over den ny genbrugsstation) 

Eller på nettet :  

I Sengeløse: 
Ring til Gert Lauridsen, tlf. 30124646 

Sogneindsamling 
2016 

 
Når krig og konflik-
ter driver millioner 
af mennesker på 
flugt, når over-

svømmelser forår-
sager død og øde-
læg-gelse, eller når  

langvarig tørke 
fører til sultkata-
strofe, rammes 
kvinder og børn  

hårdest. 
 

Derfor beder vi jer 
tage rigtig godt 

imod vore indsam-
lere, der ringer på 

din dør søndag den 
13. marts, kl. 11-

14. 

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 

 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 



Alle mennesker vil gerne 
høre til nogen eller noget. 
Alle vil gerne være en del af 
noget, som er større end 
dem selv. På den måde føler 
mennesker sig nyttige og 
beskyttede. Jeg er ikke no-
gen undtagelse. 
Jeg har min familie. Det 
meste af min egen familie 
er i Rusland, USA, Canada 
og Hviderusland. Jeg er 
også en del af min afdøde 
mands familie i Danmark, 
Tyskland, England og USA. 
Så min familie spreder sig 
over flere lande og på flere 
kontinenter - og vi taler 
mange forskellige sprog. 
Jeg hører også til en fag-
gruppe. Jeg er uddannet 
fysiker og har arbejdet med 
ultralyd og bølger. Igennem 
dette arbejde kender jeg 
mange forskere i hele ver-
den, og de kender mig og 
mine videnskabelige resul-
tater.  
Jeg er desuden medlem af 
flere danseforeninger og 
grupper med dejlige piger i 
alle aldre. Vi danser jazz-
ballet, mavedans og klassisk 
ballet, og vi underholder til 
fester og højtider med vores 
optræden.  
Jeg er også med i et sprog-
fællesskab. Jeg er medlem 
af bestyrelsen i Modersmål-
Selskabet, hvor vi værner 
om det danske sprog, som 
er en vigtig del af vores 
nationalskat. Der publicerer 
jeg mine artikler og bidra-
ger til debatbøger.  
Jeg bor i den lille, idylliske 
landsby Sengeløse, som 
ligger mellem Tåstrup og 
Fløng. Der er kun 20 minut-
ters kørsel til Roskilde og 
København og 30 minutter 
til den internationale luft-

havn Kastrup – som er por-
ten til hele verden. Her bor 
jeg. Her skriver jeg mine 
historier og har følt mig 
hjemme siden 1993 – i mere 
end tyve gode år. Sengeløse 
og ”sengeløserne” afspejler 
hele Danmark, som en lille 
model af det store samfund.  
I Sengeløse har vi næsten 
alt, hvad man kan ønske 
sig:   
Forsamlingshuset, fodbold-
banen, amatørscenen, sko-
len (en af de ældste folke-
skoler i Danmark), Daglig 
Brugsen, den lokale bus, 
frisøren, massøren, børnele-
gepladser, kirken med den 
lokalhistoriske kirkegård, 
det smukke gadekær, mo-
sen, plejehjemmet, ældrebo-
liger, to børnehaver og en 
grusgrav med vilde svaner, 
hjorte, harer og masser af 
havtorn. Om morgenen fyl-
des luften med ky-ke-li-ky-
lyde fra hønsegården, og 
om foråret kan man høre 
nattergalen. Ren idyl!  
Hvad kan man ønske sig 
mere?  
Her har vi også flere natio-
naliteter. Danskere bor side 
om side med russere, thai-
lændere, kurdere, skotter og 
tyrkere - ligesom i resten af 
Danmark.  
Vi har mange foreninger. 
Den mest berømte er SGIF - 
Sengeløse Gymnastik og 
Idræts Forening - en af de 
ældste i Sengeløse og i hele 
Danmark. Der har jeg un-
dervist i den smukke, kine-
siske gymnastik Qi Gong, 
som jeg lærte i Kina.  
Vi har mange lokale fester i 
Sengeløse, bl.a. det årlige 
loppemarked med den be-
rømte damefrokost. Senge-
løse revyen er også kendt. 

Alle er med i noget her. 
Alle bidrager til fællesskab 
og hyggeligt samvær – både 
store og små.  
Jeg kender mange menne-
sker i Sengeløse, men især 
dem, som bor på min vej. 
Vi holder vejfest hvert år, 
hvor naboerne samles og 
spiser, synger og hygger sig 
en varm aften i august. Her 
er Tina og Rene, Michael 
og Jakob, Lis og Rikke og 
deres dejlige hund Koko. 
Jeg kender deres forældre, 
deres børn, deres hunde, 
kaniner og katte. Men jeg 
kender ikke alle i Sengelø-
se. Det er umuligt at kende 
alle byens 1.500 indbyggere 
og at have relationer til så 
mange mennesker.  
"Goddag" siger vi til hinan-
den i Brugsen med et lille, 
høfligt nik. Men vi kan ikke 
snakke dybt med alle. Er 
der plads i vore hjerter til 
flere nye venner og be-
kendtskaber? 
Social forskning viser, at vi 
ikke kan have "dybe" relati-
oner til mere end 16-18 
mennesker. Relationer kræ-
ver tid og involvering, ellers 
bliver de overfladiske og 
formelle. Vore hjerter er 
ikke så rummelige, som vi 
tror, og dette er et godt tegn. 
Det er bedst med få, nære 
relationer, så vi kan være 
mere nærværende for de 
mennesker, som vi inklude-
rer i vore hjerter.  
Da min mand døde sidste 
år, følte jeg for første gang, 
at jeg hørte til i Sengeløse. 

Der var blomster, chokolade 
og trøstende ord fra mange, 
som jeg kender - og ikke 
kender. Jeg vil gerne takke 
alle fra det dybeste af mit 
halvt russiske hjerte.  
 
Jeg har boet i Rusland i den 
første halvdel af mit liv. Der 
voksede jeg op, der bor mi-
ne skolekammerater, og der 
fik jeg min uddannelse.  
Min gamle far bor i Rus-
land, og min kære mor er 
begravet der. Men i den 
anden halvdel af mit liv har 
jeg boet i Sengeløse sam-
men med min kære mand 
igennem mere end tyve år. 
Her er mit hjem. Her hører 
jeg til.  
Det menneskelige hjerte har 
to kamre. Mit hjerte har et 
russisk kammer og et dansk 
kammer. De er lige store og 
rummelige.  
Præsident Kennedy sagde 
engang :  ”Ich bin ein Berli-
ner.” Jeg siger: Jeg er 
”Sengeløser”! 
 
Kære ”Sengeløsere”! Jeg 
takker jer for fælleskabet, 
for jeres venskab, åbenhed 
og for jeres gode hjerter. 
Lad aldrig kærligheden for-
lade jeres hjerter – eller mit! 
 
PS: Hvis du har lyst til at 
møde Irina Bjørnø, holder 
hun foredraget "Om Rus-
land og de fire tabte bogsta-
ver" i Mandagsaftener  i 
Sengeløse, mandag den 
15.2.16, kl. 19:00.  

Jeg er Sengeløser!  
 

Irina Bjørnø er borger i Sengeløse som alle os andre,  
men nok alligevel ikke, for hun har sin helt egen bag- 
grund og historie: 

 

Haveanlæg, indkørsler og terrasser udføres efter individuelle ønsker.  
Mulighed for selvhjælp. Ring eller mail for uforpligtende tilbud. 

 

Art Brolægning 
v. Erik Wildenradt, 

Hultoften 23, Sengeløse 
Tlf. 26216025 / 43525917 

 

www.artbrolægning.dk                  wildenradt@msn.com 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 

Første søndag i fasten 
14. februar kl. 10.00 
Lukasevangeliet 22, 24-32 
Gudstjeneste med folkemusik 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 

Anden søndag i fasten 
21. februar kl. 10.00 
Markusevangeliet 9, 14-29 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 

Tredje søndag i fasten 
28. februar kl. 10.00 
Johannesevangeliet 8, 42-51 
Anders Nielsen 
kor, kaffe og kirkebil 
 

Midfaste 
6. marts kl. 11.30 
Johannesevangeliet 6, 24-35 
Asta Gyldenkærne 
 

Mariæ Bebudelsesdag 
13. marts kl. 10.00 
Lukasevangeliet 1,46-55 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 

Palmesøndag 
20. marts kl. 11.00 
Familiegudstjeneste 
med spillemænd og fælles-
spisning 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 

Kirkebilen bestilles hos sog-
nepræst Merry Lisbeth Ras-
mussen senest dagen før på 
telefon 43 99 50 24 
 

Gudstjenester på Sengeløse 
Plejehjem 
Onsdag d. 16. marts kl. 13.00 
 

Andagter på Bostedet Holme 
Torsdag d. 17. marts kl. 13.30 
 

Andre gudstjenester 
Påskegudstjeneste for de 
mindste 
onsdag den 16. marts kl. 10.00 
Saftevand og kage i sogne-
gården  

Nadver betyder ganske en-
kelt aftensmad, og når man 
spiser sammen, bliver man 
sammenspist. I nadveren 
spiser menigheden sammen 
med Jesus og bliver sammen-
spist med ham, en del af 
ham. 
Den sidste aften Jesus leve-
de, spiste Jesus et måltid med 
sine 12 disciple. Det var un-
der dette måltid, at han sagde 
til dem, at når han om lidt 
gik bort fra dem, var det for 
at ofre sig for dem, men han 
ville opstå igen. 
Når han var opstået, og de 
skulle forsamles i troen på 
ham som Guds søn, skulle de 
tage brød og vin på samme 
måde, som de gjorde nu, og 
spise sammen i hans navn. 
Når de gjorde det, ville han 
tage bolig i brødet og vinen, 
så brødet ville blive til hans 
krop og vinen til hans blod. 
Når de spiste brødet og drak 
vinen, var han således ikke 
blot til stede hos dem eller 
iblandt dem men i dem, og 
kunne skænke dem synder-
nes forladelse. 
 
Jesus er til stede 
På den måde er nadveren det 
sted i gudstjenesten, hvor 
mennesket først hører, så ser 
og selv smager, at det hører 
sammen med Jesus, og hører 
sammen med medmennesket, 
fordi alle døbte er en del af 

ham. I nadveren er det såle-
des Jesus selv, der kommer 
til stede og forvandler sig for 
menneskets skyld og siger, 
de er værd at spise sammen 
med. Der sker det samme i 
nadveren under gudstjene-
sten, som der skete ved Je-
sus’ sidste måltid med sine 
disciple. 
 
Syndernes forladelse 
Det skete bliver således vir-
keligt, og når præsten sender 
nadvergæsterne væk fra alte-
ret, får de at vide, at de har 
modtaget syndernes forladel-
se og et pant på, at Gud fort-
sat vil styrke og opretholde 
dem. De får også korsets 
fortegn – opstandelsestegnet 
- for den hverdag, de skal ud 
i. Nadveren slutter med en 
takkebøn, og herefter følger 
”Den aronitiske velsignelse”, 
der går helt tilbage til Det 
Gamle Testamente. 
Nadveren er det andet af de 
to sakramenter i den evange-
lisk-lutherske kirke. Det før-
ste er dåben. 
De to sakramenter hænger 
sammen. Dåben er indgan-
gen til livet med Gud og skal 
aldrig gentages. Nadveren er 
næring til vandringen med 
Gud og er derfor noget, vi 
skal have igen og igen. Eller 
som Jesus sagde: »Den, der 
er badet, behøver ikke at få 
vasket andet end fødderne, 

men er ren over det he-
le.« (Joh. 13,10). I dåbens 
bad blev vi renset for al 
synd. Men det onde virker 
stadig i os og med os. Derfor 
har vi brug for at få »vasket 
fødderne« mange gange. 
Samtidig er nadveren et syn-
ligt udtryk for det kristne 

Hvad betyder nadveren? 

Kirkelig vejviser 
 

Sognepræst  
Merry Lisbeth Rasmussen 
Sengeløse Præstegård 
Landsbygaden 70 
Tlf. 43 99 50 24 
Træffetid: I dagtimerne 
Undtagen mandag 
Eller efter aftale 
 

Graver og kirketjener 
Mie Andersen 
Træffes tirsdag til fredag, 
kl. 8 – 16,  
Tlf. 43 71 07 01  
E-mail: gravermiesengeloe-
se@gmail.com  
 

Sekretær for sognepræsten 
Sus la Cour 
Alle henvendelser 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 
Henny Sørensen 
Tlf. 43 99 51 53  
Sengeløse Kirkes Sogne-
gård 
 
Brug af lokalerne aftales 
med Merry Lisbeth Ras-
mussen på tlf. 43 99 50 24 
Hjemmeside 
www.sengeloesekirke.dk 



fællesskab, som vi blev sat 
ind i ved dåben. Ved alter-
skranken samles vi med hin-
anden til et fælles måltid, som 
fortsætter og fuldendes i evig-
heden. (Matt. 26,29). 
 
Til hvad nytte er det at spise 
og drikke på den måde? 
Det viser de ord, Jesus siger: 
»gives for jer« og »udgydes 
for jer til syndernes forladel-
se«. På grund af de ord får vi i 
denne hellige handling 
(sakramente) tilgivelse for 
synden, liv og frelse. For hvor 
der er tilgivelse for synden, er 
der også liv og frelse 
(Luther).  
Et nyfødt barn skal have no-
get at spise for at kunne blive 
ved at leve. Sådan har vi også 
brug for næring til det nye liv, 
som vi blev genfødt til i då-
ben. Vi har brug for hjælp til 
at tro. Den næring får vi i 
nadveren.  
I nadveren modtager vi synds-
tilgivelsen igen og igen. For 
Jesus siger, at når vi spiser 
brødet og drikker vinen ved 
nadveren, får vi hans legeme 
og blod. Og da hans legeme 
døde, og hans blod flød på 
korset, var det på grund af 
vore synder og for at tage 
straffen i stedet for os. Det er 
det, vi modtager og får del i 
gennem brød og vin. 
Derfor skal vi ikke selv dø for 
vor ondskab, men leve et helt 
nyt og evigt liv. (Joh. 6,53-
56). 
 
Hvordan kan det, legemligt 
at spise og drikke, gøre så 
meget? 
Det er heller ikke det at spise 
og drikke, som gør det alene. 
Det skal holdes sammen med 
ordene, som siger: »gives for 
jer« og »udgydes for jer til 
syndernes forladelse«. De ord 
er det vigtigste i nadverens 
sakramente sammen med det 
at spise og drikke. Og den, 
der tror på de ord, han har 
allerede fået det, som ordene 
lover og siger, nemlig 
»syndernes forladel-
se« (Luther). 

Nadveren kaldes et sakramen-
te, fordi det er en hellig hand-
ling, som er indstiftet af Jesus. 
Dåben er også et sakramente. 
For at noget kan kaldes et 
sakramente, skal der være et 
ydre tegn sammen med nogle 
ord, hvor Jesus lover at give 
noget igennem tegnet. Både 
ordet og tegnet hører med. 
I dåben er det ydre tegn van-
det, og i nadveren er det brø-
det og vinen. 
Brødet og vinen får kun be-
tydning, fordi vi får det sam-
men med Jesu ord, hvor han 
siger, at det er Hans legeme 
og blod, og at det bliver givet 
til os, for at vi kan få tilgivel-
se for synden.  
Og den tilgivelse har vi, hvis 
vi tror på, at Jesus giver os 
den, når vi spiser brødet og 
vinen. Ligesom han har lovet 
det.  
Man kan vel forberede sig til 
at gå til alters på en fin ydre 
måde ved f.eks. at lade være 
med at spise. Men den, som 
har troen på disse ord: »gives 
for jer« og »udgydes for jer til 
syndernes forladelse«, er vær-
dig og velforberedt. Men den, 
som ikke tror disse ord eller 
tvivler på dem, er ikke værdig 
og beredt. For ordet »for jer« 
kræver lutter troende hjerter 
(Luther). 
 
Nadveren gives til hver en-
kelt af os 
Jesus har givet os nadveren 
for at hjælpe os til at holde 
fast ved, at han virkelig døde 
for at frelse os. Derfor giver 
han sit legeme og blod direkte 
til hver enkelt af os, når vi går 
til alters. Og han ønsker, at vi 
tager imod det i tro. Vil vi 
ikke tro på, at tilgivelsen ræk-
kes til os, når vi får brødet og 
vinen, gør vi grin med Guds 
gaver ved at gå til alters. Så 
viser vi i virkeligheden, at vi 
ikke regner det for at være 
noget værd.  
Du skal ikke være så og så 
god eller »from« for at kunne 
gå til alters. Der kræves kun 
én ting for at gøre det på en 
ordentlig måde: Troen på, at 

Jesu død gælder for dig helt 
personligt. Fordi du spiser den 
krop og det blod, som døde 
for alverdens synd, og som nu 
bliver givet lige præcis til dig. 
Ved troen tager vi imod Guds 
gaver og lever i dem. Derfor 
er troen så vigtig. 
 
I nadveren får vi en ny be-
gyndelse 
Nadveren er som en ny be-
gyndelse for det enkelte men-
neske. Der slås en streg over 
fortidens synder. Byrden bli-
ver løftet af den enkeltes 
skuldre, og en ny begyndelse 
er mulig igen og igen og 
igen…: Gå bort og synd ikke 
mere! Men: 
    Rejs op dit hoved, al kri-
stenhed! 
    Opløft dit øje, slå ej det 
ned! 

   I Himlen du har hjemme, 
   Dér er dit hjerte, dér er din 
skat, 
   Derfra han kommer med 
æren brat, 
   Hvem du kan aldrig glem-
me. 
 
Med disse gode ord fra 
Grundtvig, som vi synger i 
salme 274, vil vi gå til guds-
tjeneste og modtage nadveren 
i troen på, at vi hermed går en 
ny begyndelse i møde. Alt 
det, der ligger i ruiner med 
bøvl og ballade, er bag os. 
Foran os er en ny fremtid med 
mulighed for at begynde på en 
frisk, om troen på tilgivelse 
og forsoning, og vilje til for-
andring er til stede. 
 

Merry Lisbeth Rasmussen 
 

  Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
 

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  
2630 Tåstrup 
 

Tlf. 70 21 11 99 



Sogne-
eftermiddag 

Næste sogneeftermiddag er 
onsdag den 24. februar kl. 
14.30. På dagen får vi besøg 
af litteraturprofessor Erik A . 
Nielsen, som vil fortælle om 

Bibelen som billedbog. Før i 
tiden sagde man, at bibelen 
var skrevet af Helligånden.  

Det kan nok skurre i et mo-
derne øre, men folk, der gen-
nem århundreder havde skre-
vet til bibelen, havde den 
dybeste respekt for helligtek-
sten. På den måde er der op-
stået en række betagende 
billeder, der hænger sammen 
fra skabelsesberetningen til 
Johannes-åbenbaringen i Det 
Ny Testamente. 

Sogneeftermiddagene er et 
åbent fællesskab, hvor enhver 
er velkommen. Det er gratis 
at deltage, og kirkebilen kø-
rer. 

Merry Lisbeth Rasmussen 
  
 

Onsdag den 16. marts kl. 
10.00 inviterer Sengeløse 
Kirke dagplejebørn, vugge-
stuebørn, hjemmegående børn 
og børnehavebørn til påske-
gudstjeneste i øjenhøjde med 
de mindste af landsbyens 
indbyggere. Sidst, vi havde 
gudstjeneste for de små, var i 
julemåneden. Her kom 120 

børn og 20 voksne og sang 
højt og glad ”Halleluja” under 
salmen ”Et barn er født i 
Betlehem”. Nu skal vi igen 
synge ”Halleluja”, så det kan 
høres helt op under kirkens 
hvælvinger, hvor fuglene 
bygger reder, men denne gang 
til en påskesalme. 
 
Efter gudstjenesten er der 
saftevand og kage i sogne-
gården. Til gudstjenesten kan 
alle møde op uden tilmelding, 
men af hensyn til traktementet 
i sognegården, skal man 
tilmelde sig hos sognepræst 
Merry Lisbeth Rasmussen 
senest søndag den 13. marts på 
telefon 43 99 50 24 eller på 
mail: LRAS@KM.DK 
 
Jeg glæder mig til at se jer! 
 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Påskegudstjeneste for de mindste 

Sidste søndag i februar får vi 
besøg af accordeonvirtuosen 
Bjarke Mogensen, der vil spil-
le værker af Domenico Scar-
latti, J. S. Bach, P. I. Tjaikov-
skij, Martin Lohse m.fl.  
Bjarke Mogensen har siden 
han som 13-årig debuterede 
som solist med Münchner 
Symfonikerne markeret sig 
som en af Danmarks fremtræ-
dende solister med solokon-
certer i berømte koncertsale 
fra Carnegie Hall, USA til 
Kreml i Rusland. Bjarke be-
tegnes som en meget alsidig 
musiker, hvis udtrykspalet 
spænder vidt helt fra egne 
kompositioner til barok, fol-
kemusik og avantgarde. Han 
har indspillet en lang række 
anmelderroste cd'er med solo 
og kammermusik samt kon-
certer for accordeon og sym-

foniorkester. Bjarke har, ikke 
mindst gennem sit samarbejde 
med komponister i ind og 
udland, inspireret til en bety-
delig udvikling af sit instru-
ments repertoire og udtryks-
muligheder indenfor stort set 
alle musikalske genrer.  
 
Der er gratis adgang til kon-
certen. 

Accordeonvirtuos i Sengeløse kirke 
søndag den 28. februar kl. 15 

Palmesøndag  
Den 20. marts kl. 11.00  
fejrer vi familiegudstjeneste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palmesøndag er kendt som 
den dag, hvor Jesus Kristus 
red ind i Jerusalem på et 
æsel. Han blev modtaget som 
en konge med jubel og 
viftende palmeblade. 

  Gudstjenesten er tilrettelagt 
på en måde, så den både er 
for børn og voksne. Ved 
gudstjenesten deltager 2 
spillemænd for at give 
gudstjenesten en mere 
folkelig lyd.  
Tag gerne mor og far, 
søskende, onkler og tanter, 
bedsteforældre og andre 
familiemedlemmer med i 
kirke.  
 
Efter gudstjenesten er der 
frokost i sognegården, som 
koster lidt. Tag derfor lidt 
mønter med på dagen.  

Merry Lisbeth Rasmussen 

Meddelelser 
Sognepræsten holder ferie i 
uge 8 fra mandag den 22. 
februar – mandag den 29. 
februar. 
For attester, navngivning og 
lignende kan præstesekretær 
Sus la Cour kontaktes på 
telefon 43 71 07 01. Ønskes 

kontakt til en præst, kan det 
ske ved henvendelse til Taa-
strup Nykirkes præster på 
telefon 70 10 02 16. 
 
Sognepræsten tager med sine 
konfirmander på konfirmand-
lejr fra lørdag den 5. – søn-
dag den 6. marts 
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