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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 
 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 

Sengeløse Pensionistforening holder  generalforsamling 
den 30.01.17 kl. 14.00 i Fritidshuset. Foreningen serverer 
kaffe og lagkage. 
Bankospil 14.02 i Fritidshuset kl. 19.00 
Bestyrelsen 
Lejlighed søges 
Efter 39 år på Hultoften har jeg nu solgt mit hus. Jeg vil sta-
dig bo i Sengeløse, men ønsker ikke at købe en anden bolig 
nu. Jeg kan kontaktes på mobil 22165960 
Lis Sørensen 

  Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
 

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  
2630 Tåstrup 
 

 

Svar på læserbrev: 
Kære Lis Aagaard og andre naboer i Sengeløse 
Vi har set dit læserbrev i lokalavisen, og vi forstår godt din og 
vores andre naboers frustration. Der skal selvfølgelig ikke 
parkere biler så tæt på krydset, det er uacceptabelt. 
Vi har prøvet at forklare det over for vores mange kunder, 
men de lytter desværre sjældent.  
Vi vil gerne oplyse alle naboer om, at kritikken er taget til 
følge, og at vi vil gøre vores bedste for, at dette fremover 
undgås. 
I, kære naboer, ønskes et godt nytår.  
OK Aps. 
Spangåvej 15 (indgang Midtervej) 



 

Læserbrev: 

Skolestof i 
Sengeløse Nyt 
Kære Lis, og muligvis an-
dre, der har savnet skole-
stof i lokalbladet. 
Da de fleste lærere på Sengelø-
se Skole bor uden for Sengelø-
se, er der ikke mange, der re-
gelmæssigt får læst jeres lokal-
blad, men da jeg nu tilfældig-
vis er stødt på din opfordring 
om mere skolestof i bladet, vil 
jeg da gerne gøre et forsøg.  
Vi har på Sengeløse Skole et 
dejligt kollegialt samarbejde 
og en fornuftig fleksibilitet i 
forhold til vores arbejdsliv, 
dermed ikke sagt, at der ikke 
er plads til justeringer. 
Et af de tiltag, som ”den nye” 
skolereform lagde op til, var at 
styrke ”den åbne skole.” Det 
vil sige at styrke samarbejdet 
med bl.a. lokalsamfundet gen-
nem kontakt til musikskole, 
erhvervsliv, idrætsforening 
m.m. Der, hvor det ofte halter, 
er at inddrage erhvervslivet og 
virksomhederne, med mindre 
det gælder eventuelle praktik-
pladser. På Sengeløse Skole 
ville vi gerne have mulighed 
for i højere grad at samarbejde 
med lokalmiljøet. Vi har i flere 

omgange fået lov til at besøge 
Dagli'Brugsen, kirken og spej-
dernes hytte, men det ville 
være dejligt med flere mulig-
heder for virksomhedsbesøg 
eller ”gæstelærere” fra f.eks. 
den lokale strikkeklub og selv-
følgelig også fra det lokale 
erhvervsliv. Skolen har før 
arbejdet med at oprette en 
kompetencebank, og den vil vi 
gerne udbygge, så derfor op-
fordres I hermed til også at 
engagere jer positivt i skolens 
arbejde ved at melde jer som 
aktører i ”den åbne skole”. 
Alle, der tænker- ”jamen, I er 
da velkommen til at komme 
forbi”, eller ”jeg vil gerne vise 
jer, hvordan… ” kan henvende 
sig til os via e-mail 
(tinahippehansen@gmail.com) 
Skriv gerne Sengeløse Skole i 
emnefeltet og også gerne lidt 
om jeres idé og evt. hvilke 
klassetrin I har overvejet. Alle 
bud på, hvordan eleverne får 
mulighed for et bredere udsyn, 
er velkomne.  
Venlig hilsen 

Tina Hippe Hansen 
Lærer på Sengeløse Skole 

 
Svar til Tina,  
Sengeløse Skole 
Kære Tina! 
Tak for dit hurtige og gode 
svar - det har glædet mig me-
get! 
 
I stedet for et forsøg ville jeg 
da egentlig helst have en fast 
aftale med skolen om at bruge 
Sengeløse Nyt som en af jeres 
kontaktflader til lokalsamfun-
det. Bladet er jo fælles for hele 
byen og benyttes flittigt af 
kirken, foreninger, firmaer, 
politikere og børneinstitutioner 
til informationer af interesse 
for byens borgere.  
Således er bladet en udmærket 
kilde for lærerne, til at følge 
med i byens liv. Især fordi de 
fleste af jer lærere bor uden-
bys, vil vi opfordre til at læse 
bladet, og evt. bruge det til at 
give læserne et indblik i sko-
lens liv, og også som grundlag 
for samtaler med eleverne. Vi 
modtager gerne råmaterialer 
om projekter, tegninger og små 
historier og skal gerne hjælpe 
med opsætningen. Vi ved godt, 
at I har skoleintra mv., men 
gennem bladet kan I komme i 
kontakt med et bredere udsnit 
af byens beboere.  
Jeg har tilbudt avisen at være 
kontaktperson til skolen, og 
jeg vil snarest kontakte dig, så 
vi kan drøfte, hvordan vi kom-
mer videre med et samarbejde.  
Venlig hilsen  

Lis Aagaard Munch 

Nissevalg i nisseland 
Et levende nisselandskab 

Fantastisk juleshow 5 
Eleverne fra 8. årgang på Sen-
geløse Skole, opførte den 20. 
december et helt igennem 
fantastisk juleshow. Ca. 40 
elever og 4 imponerende lærer 
og ildsjæle, Tim, Steen, Maja 
og Casper, transformerede på 
kun 10 dage gymnastiksalen 
til teater af bedste kaliber. 
Dagene op til det store 
”forældreaften”-show, havde  
eleverne allerede underholdt 
alle klassetrin ca. 450 børn, 
fordelt på 9 forestillinger, så 
alle skolens årgange, på den 
måde, ville få en mere intim 
oplevelse i det levende nisse-
selskab. 
Forældreaftenen startede med, 
at vi ca. 150 familiemedlem-
mer så en film et nyhedsind-
slag fra ”Nissenews” lavet af 
8. årgang. Derefter var der 
show i nisseland på hele 6 
forskellige scener.  Alle sanser 

var i gang, skuespil, musik, 
sang og dans på højeste plan. 
Teaterstykket handlede (selv-
følgelig) om julemanden. Han 
var gået ned med stress. Imid-
lertid var forretningsnissen 
Tramp, konstitueret julemand 
i dens rigtige julemands fra-
vær. Selv om julemanden var 
frisk igen, ville Tramp, trods 
protester fra alle nisser, nu 
ikke forlade embedet.  
Alt endte dog lykkeligt og 
julemanden vandt både hjerter 
og valget til sidst. 
Det var imponerende at se, at 
eleverne, ud over at udføre et 
45 min. Charlotte Dinesenut-
ters show på lidt under 2 uger, 
også formåede at lave en 
introduktionsfilm, som alle 
klasser også havde set, før de 
kom på besøg i Nisselandska-
bet.  

Charlotte Dinesen 

 

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 



 

 



 
 

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.  

 

 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 



I november-udgaven at dette 
blad fortalte jeg historien om 
Snubbekorset på den gamle 
gravhøj på marken lidt syd for 
Vridsløsemagle, samt hvorle-
des ejeren af Bytteborg, 
Eskild Hemming Snubbes 
hustru ved højen fødte en 
velskabt dreng. Det var denne 
begivenhed, der blev anled-
ning til korset på højen. Dette 
barn fik navnet Peder Eskild-
sen Snubbe. Men slægten 
Snubbe endte ikke med ham. 
Han fik en søn, som blev døbt 
Hemming efter sin oldefar og 
fik efternavnene Pedersøn 
Snubbe efter sin far. Denne 
Hemming fik en datter, som 
blev døbt Margrethe Hem-
mingsdatter. Margrethe var 
altså oldebarn af det ægtepar 
Snubbe, hvis søn blev født 
ved gravhøjen omkring året 
1230. Hun forblev naturligvis 
ugift, da hun døde i 10-
årsalderen. Den lille pige blev 
efter tidens skik tituleret Jom-
fru Magrethe. Denne, set med 
vor tids øjne, lidt besynderlige 
titel blev i finere kredse beva-
ret til langt op i 1800-tallet. 
 
Margrethe Hemmingsdatter 
døde i 1311. Faderen , Hem-
ming Pedersøn Snubbe, som 
jo også havde stor magt over 
den lokale Skt. Pouls Kirke 
(det var navnet på Sengeløse 
kirke i katolsk tid), besluttede, 
at datteren skulle begraves 
inde i kirken. Det blev hun så, 
og endda på den meget for-
nemme plads under korbuen 
lige foran alteret. Hun fik også 
en meget fin sten over sin 
grav, og den findes stadig 
omend i en meget skadet 
stand. Det er en trapezformet 
plade udhugget af gotlandsk 
kalksten. Den er 195 cm lang. 
Øverste bredde er 95 cm og 
nederste bredde er 80,5 cm. 
Langs kanten hele vejen rundt 
på gravstenen er en indskrift 
lavet med majuskler dvs. store 
latinske bogstaver. Der står på 
latin:"HIC JACET MARGRE-
THA VIRGO FILIA D(OMI)
NI HEM(IN)G PETRI Q(UÆ) 
O(BITT) ANNO D(OMI)N(I) 
MCCCXI IN VIGILIIS PE-
TRI ET PAULI". Bogstaverne 
i parenteserne er udeladt i 
indskriften. Oversat til dansk 
lyder indskriften således:" Her 

ligger Jomfru Margrethe, dat-
ter af Hr. Hemming Pedersen, 
død i det Herrens år 1311, 
dagen før Peters og Pouls 
dag". I Den Romersk Katolske 
Kirkes helgenkalender er Pe-
ters og Pouls dag den 29. juni. 
Margrethe døde altså den 28. 
juni. 
På stentavlens forside er et 
billede af en jomfru stående 
med en krone på hovedet. I 
favnen bærer hun en buket 
liljer, som skal symbolisere et 
scepter. Hun er iført en hel-
lang smuk kjole med stor vid-
de. Billedets baggrund er en 
portal med en trekantet gavl-
spids. Gravstenens forside er 
så slidt, fordi Sengeløses 
Sogns menighed gennem 558 
år har gået på den med fodtøj, 
hvorfor billedet fremstår me-
get udvisket, og indskriften 
langs kanten kun vanskeligt 
lader sig tyde. Billedet af 
Jomfru Margrethe har næppe 
den store portrætlighed med 
virkelighedens Margrethe, 
som hun så ud, da hun levede. 
Men det er dog det ældste 
bevarede billede af nogen 
person i Sengeløse Sogn, ja, i 
hele Høje Taastrup Kommu-
ne.  
Det ældste billede af en histo-
risk person i Danmark, som 
siges at have portrætlighed, er 
mere end 100 år yngre end 
Margrethes gravsten. Vi fin-
der det på den gravsten, der lå 
inde i Roskilde Domkirke 
over Bisp Peder Lodehat 
(Lådden). Han var foruden en 
fremtrædende kirkemand også 
Dronning Margrethe den før-
stes Kansler og ven. Han døde 
i 1416. Han er mest kendt for 
at have gennemtvunget, at 
liget af Margrethe den Første, 
som allerede efter afdødes 
eget ønske var gravlagt hos 
sin familie i Skt. Bendts Kirke 
i Ringsted, blev gravet op og 
genbegravet midt i Roskilde 
Domkirke. Billedet viser Bisp 
Peder Lodehat i hel figur iført 
fuld ornat. Han var ifølge 
gengivelsen glatbarberet, 
overordentligt pluskæbet og i 
en meget imponerende foder-
stand. Gravstenen blev i 1644 
flyttet fra Bispens grav i Nor-
dre Tårnkapel til sin nuværen-
de plads i korbuens østligste 
punkt. 

Men tilbage til Jomfru Mar-
grethe i Sengeløse Kirke. Hun 
lå jo godt begravet under buen 
til koret, og der ligger hun 
stadig, men det gør gravstenen 
ikke. Efter 558 år var det slut i 
1869. Stenen blev fjernet i 
forbindelse med en ombyg-
ning i kirken, dog uden at man 
fandt anledning til at finde en 
anden placering i kirken til 
den kulturhistorisk meget 
særprægede og interessante 
gamle slidte gravsten. Senere 
blev den dog fundet, og ved 
Nationalmuseets mellem-
komst blev den itubrudte sten 
samlet igen og støbt sammen i 
sin oprindelige form. Nu er 
den igen i kirken, men ikke 
over Margrethes grav. Den er 
opsat lodret på nordmuren i 
den del af kirkerummet, der er 
under tårnet. Man skal lige 
kikke lidt efter den, når man 
kommer ind i kirken. Den står 
delvist skjult bag de ting og 
sager, der opbevares ved det 
store orgel. 
Men de gode spørgsmål i for-
bindelse med Jomfru Margre-
thes gravsten er jo: "Hvorfor 
blev den brudt itu? Hvor var 
den, før Nationalmuseet fik 
den repareret? 
Ja, svarene er nærmest pinli-
ge. Den blev brudt itu, så de 
enkelte stykker kunne nedlæg-
ges som fliser i præstegårdens 
kostald. Det er en både over-
raskende og bedrøvelig ad-
færd udvist af præsten og de 
andre ansvarshavende perso-

ner i og omkring kirken i 
1869. Sådan passer man altså 
ikke på unikke historiske levn. 
Jeg skal hilse og sige, at Jom-
fru Margrethes originale grav-
sten overhovedet ikke er ble-
vet kønnere af den behand-
ling, den blev udsat for. Men 
fortvivl ikke. Kan man ikke i 
kirken, så kan man i hvert fald 
i Menighedshuset dog finde 
nogen trøst.  
Foreningen Tværpilen, der her 
i lokalområderne virker for at 
oplyse om fortiden og for at 
bevare viden, har i gips fået 
lavet en kopi af Margrethe 
Hemmingsdatters gravsten, og 
den er ophængt i Menigheds-
husets mødelokale på første 
sal. Den er udført af Preben 
Vinther i 1999, som af Natio-
nalmuseet var udnævnt til 
middelalderår. Kunstneren var 
bosiddende i Sengeløse. Han 
var meget omhyggelig med sit 
arbejde. Da han fremviste sit 
første forsøg, fandt man en 
fejl i teksten. Det kunne Pre-
ben Vinther ikke leve med. 
Han lavede en nyt kopi af 
gravstenen, som er helt lyde-
fri. 
Så når man har beskuet den 
noget medtagne original i 
kirken, kan man jo spørge på 
kirkekontoret om lov til at se 
gengivelsen på første sal. Den 
er flot.  

Niels E. Larsen  
 

Sengeløse Gammelt Nyt (11) 
Jomfru Margrethe ud i  
Sengeløse  
Hvor Niels Larsen fortæller mere om slægten Snubbe og hi-
storien bag en gravsten, der tidligere lå i gulvet i Sengeløse 
Kirke.  





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 hinanden 
på latinskolen i Nykøbing F., 
og ved skæbnens tilskikkelse 
kom de senere til at blive sted
(pap)brødre i Købelev Præste-
gaard på Lolland, da den før-
stes fader og enkemand - se-
nere biskop Rasmus Møller - 
giftede sig med Winthers mor, 
som var præsteenke i nærhe-
den.  
Christian vil fortælle om, 
hvordan begge brødre nåede 
ultimative højder som digtere 
og forfattere, og om hvordan 
deres indbyrdes forhold var 
en medvirkende årsag hertil.  
Begge har bidraget til Højsko-
lesangbogen, hvorfra vi skal 
synge nogle eksempler.  
 
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 enevælde 
til folkestyre. Først i 1915 kan 
man hævde, at demokratiet - 
også kaldet folkestyret - stort 
set var færdigudviklet i Dan-
mark, men ikke før omkring 
1945 var tilslutningen til par-
lamentarisk demokrati på det 
nærmeste fuldstændigt. Indtil 
da var dele af samfundets elite 
meget skeptiske over for fol-
kestyret.”  
Ud over disse generelle træk i 
det danske folkestyres udvik-
ling skal vi naturligvis, her i 
hundredeåret (lidt forsinket) 
især gå i detaljer med hensyn 
til grundlovsændringen i 
1915, hvor kvinder og visse 
andre fik valgret til Rigsda-
gen. 
 
Mandag 13. februar 2017, 
kl. 19.30 
Højskoleforstander Lillian 
Hjorth Westh, Aakirkeby: 
 
Smilet er den korteste af-
stand mellem mennesker 

Under denne overskrift vil 
Lillian tage os med rundt i 
den humoristiske verden.  
Citatet blev brugt af Victor 
Borge, som jo nok var en af 
de første ”stand-up” komike-
re.  Dernæst vil Lillian tage 
udgangspunkt i Storm P., 
videre til Johannes Møllehave 
og Halfdan Rasmussen. Om 
der bliver plads til Benny 
Andersen vil tiden vise, men 
morsomt bliver det. Lillian 
Hjorth Westh er en kær og 
kendt gæst i Sengeløse gen-
nem flere sæsoner. For mange 
har hun været et glad gensyn 
og opfriskning af minderne 
fra et højskoleophold på 
Bornholm.  I 2014 var vi et 
hold fra Mandagsaftener på 
kursus på den skønne ø i 
Østersøen, så  vi glæder os 
alle sammen til gensynet.  
Efter foredraget afholdes 
Mandagsafteners årlige gene-
ralforsamling 
 
Mandag 20. februar 2017, 
kl. 19.30  
Nynne Bjerre Christensen, 
København: 

Fra Sengeløse til DR2 Dead-
line. I anledning af Mandags-
aftenernes 70 års jubilæum 
har det ligget os på sinde at 
finde en passende  foredrags-
holder som afslutning på sæ-
son-programmet. 
Det er lykkedes. Nynne Bjerre 
Christensen har lovet at kom-
me til stede for at fortælle om 
sin (succesrige) "vandring" 
som datteren fra Hyldevang i 
Sengeløse og til TV-studierne 
i DR-byen på Amager. 
Nynne er barnebarn af Rig-
mor Bjerre og Helge Chri-
stensen - Mandagsaftenernes 
stiftere - og hun lægger ikke 
skjul på, at hun værdsatte sine 
bedsteforældre højt. Især har 
hun givet udtryk for kærlige 
følelser til farmor Rigmor, der 
- som vi også husker hende - 
til op i en høj alder sad troligt 
og med værdighed på sin faste 
plads mandag aften i sogne-
gården. Vi skal høre om for-
vandlingen" fra det stille liv i 
Sengeløse og til det ofte 
"pulveriserende" liv i Dead-
line. 

Program mandagsaftener 2017  
Mandagsaftener er foredragsaftener, der afholdes i Sognegården, Landsbygaden 68 , Sengeløse, 2630 Taastrup, kl. 19.30 - 22.00  
Entre 75 kr. Der serveres i pausen kaffe/te med kage - pris 15 kr.  



 
3 værelses andelsbolig fra 2005 på 81 m2 i A/B Bondehøj til salg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bondehøjvej 4U, Sengeløse 
2630 Taastrup 
Salgspris 595.000 kr.  
 
Boligen er en seniorbolig 50+,  handicapvenlig med skydedøre og uden dørtrin.  
Gulvvarme overalt fra gasfyr installeret i 6 m2 udhus.  
Stor lys stue med loft til kip og døre til lille terrasse og plæne. 
Stort soveværelse med adgang til rummeligt badeværelse med nyt  
Gustavsberg toilet, bruseniche, skabe og vaskemaskine.  
Pænt værelse/kontor med skydedør til stuen. 
Lyst køkken med nyt induktionskomfur, køle-fryseskab og spiseplads med  
udsigt til lille forhave.  Fællesområde med fælleshus.  
Fint loftsrum/pulterrum med ståhøjde 
Mdl. husleje:   5.839 kr.   -   Fællesudg.:   1.448 kr. 
Kontakt Torben Wolstrup: 61671089, 64451089  
eller mail: wolstruptorben@gmail.com 

 
      
 
 

                                                                                
  Inspiration og vejledning i din have  

    Stauder, frugttræer og krukker 

  Cathrinebergvej 20B                            Tlf. 2421 1984 
  2630 Taastrup                                                    

Lise-Lotte Haller 
Have– og parkingeniør 



Så er det atter tid for års-
møde (generalforsamling) i 
Dagli´Brugsen. Og hvorfor 
har det betydning. Jo for 
som medlem af vor eneste 
lokale dagligvareforretning 
er du faktisk også medejer 
med deraf følgende ret-
tigheder og indflydelse. 
En indflydelse, som gen-
nem 130 år har været gæl-
dende i Sengeløse og sta-
dig er det. Det skulle vise 
sig, at de Sengeløse bønder 
i 1887 både var oppe på 
mærkerne og fremsynede 
nok til at tage den om sig 
gribende andelstanke til 
sig. 
 
Kom til årsmøde 
Brugsens  overordnede po-
litik, herunder priser, fast-
lægges af FDB, medens 
butiksdriften varetages af 
en uddeler (bestyrer). Til at 
varetage kundernes inte-
resser vælger medlemmer-
ne et butiksråd. 

På årsmødet aflægger for-
manden for butiksrådet og 
uddeleren beretning, hvor 
der er mulighed for at 
komme med spørgsmål, 
forslag og ideer både til 
sortiment, service, indret-
ning, miljø og kundearran-
gementer m.m.. Eller du 
kan lade dig vælge til bu-
tiksrådet og gennem til-
budte kurser og lignende 
opnå kompetence til at 
være med til at fastlægge 
forretningsstrategier og 
arbejde for ansvarligt for-
brug. 
Gør derfor dig selv den 
tjeneste at møde op i Sog-
negården tirsdag den 2. 
marts kl. 19  og bliv kloge-
re på butikken og din mu-
lighed for indflydelse på 
driften og de kommende 
arrangementer.  
 
Vi ses. 

Kurt Søborg 
 

Stødt din nærbutik 
Du har brug for den—og den har brug for dig. 

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 

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 

 

  
 

                       
 

                 

                                   
 

Farmor  fortæller   
godnathistorie for de små   

 

Hej med dig.  Nu er det vist tid til en ny lille godnathisto-
rie.  Nu skal du bare høre: 

Kender du Frederiksberg 
Have? Den ligger lige ved 
siden af Zoologisk Have. I 
gamle dage var det kun kon-
gefamilien, der måtte bruge 
haven. I starten var det en 
hel rejse at komme derud, 
og kongen byggede derfor et 

slot, som familien kunne bo i, når de var på besøg i Frede-
riksberg Have.  
Men så på et tidspunkt blev den også åbnet for borgerne, 
som syntes, at det var et dejligt sted at besøge på en søn-
dagsudflugt i det grønne. Så kunne de gå på stierne langs 
kanalerne, og hvis de var heldige, kunne de måske få et 
glimt af selveste kongen, som, når vejret var godt, sejlede 
rundt på kanalerne og måske drak te i det kinesiske hus på 
den lille ø. Hvis du ikke har set Frederiksberg Have end-
nu, så skulle du spørge din far eller mor, om I ikke skulle 
gå en tur derind, måske en dag, hvor I alligevel skal en tur 
i Zoo.  
 
Nå, men se: Da min ældste dreng var lille, da boede vi på 
Frederiksberg, og derfor gik jeg tit og ofte tur med ham i 
klapvogn over i Frederiksberg Have.  Det var dengang, 
der var indgang til Zoologisk Have inde fra Frederiksberg 
Have. Han så de kæmpestore afrikanske elefanter, men de 
var FOR store til hans små øjne, nej, gråspurvene, de var 
værd at se på! 
Så gik vi over til løverne, for noget MÅTTE da være 
spændende for ham, tænkte jeg! 
Dengang gik løverne i elendige, små bure - frem og tilba-
ge - frem og tilbage - det var faktisk rigtig synd for 
dem.  Der var kun to lag tremmer foran burene, ingen glas 
- og der var utrolig mange mennesker, der hele tiden råbte 
til den store, flotte hanløve! 
Jeg havde jo klapvognen med, og derfor stod jeg langt 
tilbage og skråt for buret. Heldigvis. 
Pludselig havde hanløven fået nok af de støjende menne-
sker.  Og ved du så, hvad han gjorde? 
Han vendte bagdelen til publikum - og så sendte han en 
tyk stråle lige ud i luften. Og når kattedyr tisser, så er det 
en meget kraftig og lang stråle!! 
Alle de nærmeste blev ramt af tissetåren, og SÅ kan det 
nok være, at alle flygtede så hurtigt som muligt, og du 
KAN tro, at de lugtede fælt! 
Jeg grinede, for jeg holdt med løven, og så er det jo godt 
at vide, at i dag har løverne det anderledes rart i deres lille 
parkanlæg! 

Sov godt! 
Godnat fra farmor. 

 



 

Søndag den 29. januar dan-
ner Sengeløse Kro rammen 
om en varm og swingende 
jazzeftermiddag  med Vest-
egnens traditionelle jazzorke-
ster, South Coast Stompers 
og sangerinden Sandra Both-
mann. Orkestrets leder er 
Sengeløseborgeren Svend 
Hammel, og han lover kroens 
gæster en bred vifte af glade 
og swingende jazzoplevelser 
med musik fra Bourbon 
Street i New Orleans, Savoy 
Ballroom i Harlem og Vin-
gaarden i København. Svend 
Hammel glæder sig til netop 
den søndag at give jazzdebut 

til den talentfulde sangerinde 
Sandra Bothmann, som 

blandt andet er kendt fra tur-
né og CD indspilning med 
komponist og musiker Car-
sten Bo. 
Sengeløse Kro inviterer på 
kroens buffet med kolde og 
lune retter fra kl. 13 og den 
varme jazz er fra kl. 14 og til 
kl. 16. Det er en god idé at 
bestille bord på kroen på tlf. 
43 77 27 17. Entre med mad 
er 218 kr. og entré uden mad 
er 99,- kr. 

Varm søndagsjazz på  
Sengeløse Kro  
South Coast Stompers og Sandra Bothmann 

Sfo Åen Sengeløse skole  
søger en frisk morgen 
åbner, som kan hygge 
om vores børn hver dag i 
tidsrummet 6.30-8.30.  
Du møder sammen med 
en af de faste medarbej-
dere, og opgaven er at 
sørge for, at børnene får 
morgenmad, og en god 

start på dagen inden de 
skal i skole. 
 
Vi forventer naturligvis 
du er glad for børn og er 
mødestabil. 
 
Henvendelse til SFO-
leder Ruth Annelise Niel-
sen på telefon 43353000. 

Annonce: Morgen åbner 

Det har længe været en 
drøm at udvide den lille og 
hyggelige frisørsalon ved 
gadekæret, så den kom til at 
fylde hele bygningen over 
for Brugsen. Nu er det ende-
lig blevet til virkelighed. På 
samme tid fejrer den travle 
salon sit to års jubilæum og 
indbyder til reception.  
 
Alle er velkomne til at kigge 
forbi onsdag, torsdag og 
fredag de første dage i fe-
bruar. Der har været knoklet 
de sidste par uger for at få 
styr på ombygningen, det 
skal nok ende med at blive 
rigtig lækkert. 

Jeg glæder mig bare helt 
vildt til at åbne døren op for 
en super flot salon, der sta-
dig er hyggelig og charme-
rende, men hvor der er mere 
plads til os alle.  
Jeg har jo heldigvis meget 
travlt, og det kræver altså 
noget mere, så heldigvis var 
der mulighed for at få det 
andet lokale også, siger den 
stolte frisør. 
 
Denise Anthonsen flyttede 
selv til Sengeløse for 11 år 
siden og åbnede allerede der 
salonen for første gang. Her 
i anden omgang har hun så 
endelig fået lov at få hele 
huset for sig selv. Hun hå-
ber, at alle interesserede vil 
kigge ned forbi og se de nye 
omgivelser. Der er lidt til 
maven og ganen alle tre 
dage fra 1. februar og frem. 
 
Følg Salon D på Facebook 
og få info om tilbud, events 
mm. 

Drømmen bliver til virkelighed 
Udvidelse af frisørsalonen falder sammen med to års jubi-
læum 

 
 
 
 
 
 
 
RØDE KORS BUTIK 

Taastrup Hovedgade 129-131 
Ring for afhentning af  

møbler og nips. 
Tlf. 2042 4637 

 



Generalforsamlinger i SGIF´s  
afdelinger 2017  

 
afholdes i henhold til SGIF´s vedtægter følgende dage:  

 
Amatørscenen  

Torsdag den 31. januar kl. 18.00 i Amatørscenes klub-
lokale ved Sengeløsehallen..  

 
Fodbold  

Lørdag den 4. februar kl. 10 i  
Cafeteriet, Sengeløsehallen.  

 
Volleyball  

Torsdag den 9. februar kl. 18.30 i  
Cafeteriet, Sengeløsehallen.  

 
Sengeløse Idræt  

Onsdag  den 15. februar kl. 19.00  
i SGIFs Klublokale, Sengeløse skole  

 
SGIF´s Hovedgeneralforsamling 

Onsdag den 5. april kl. 19.00  
i SGIFs Klublokale, Sengeløse skole.  

 
Husk at eventuelle forslag til vedtagelse på generalfor-
samlingerne skal indsendes til afdelingsformanden hhv. 
hovedformanden senest 8 dage før den relevante gene-

ralforsamling.  
 

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

 
På SGIF´s vegne  

Birthe Olesen  
Hovedformand  
Tlf. 28401130  

Den 12. januar har vi i sam-
arbejde med Sengeløse ven-
nerne afholdt Nytårskur, 
hvor vi ønskede hinanden et 
godt og lykkebringende nyt-
år. 
Vi fik lidt champagne, cho-
kolade og dejlig hjemmela-
vet kransekage. 
Der var dejlig underholdning 
i form af gårdsangs musikan-

ker, som virkelig gav os en 
fantastisk eftermiddag med 
sjove sange og anderledes 
musikinstrumenter. 
  
De bedste nytårshilsner fra 
Jeanett Kramer og Inis Jo-
hansen  
Aktiviteten på Sengeløse 
plejecenter 

Nytårskur på Sengeløse plejecenter  

Sprogvildskab      
Fra Ole Nielsens blog, med tilladelse.  

Tommelfingerregler 
Hermed et par tommelfingerregler. På venstre hånd sidder tommelfin-
geren til højre. For dem, der har lidt svært med forskellen mellem ven-
stre og højre, er der følgende tommelfingerregler: Højre er den side af 
kroppen, der er mod øst, når man vender mod nord. Denne pil peger 
mod højre: → . Venstre er den side af kroppen, der er mod vest, når 
man vender mod nord, denne pil peger i den modsatte retning af ven-
stre: Det er ganske enkelt, der er ”ø” i både ”højre” og ”øst” og der er 
”ve” i både ”venstre” og ”vest”. 
Nord vender opad på de fleste landkort. Hvis du ikke kan læse navnene 
på kortet, er det enten fordi du har vendt kortet med syd opad, eller 
fordi kortet er på kinesisk.  Kinesisk er mange ting 
- på kantonesisk hedder tommelfinger: 大拇指   
-  på mandarin: 大拇指   
 
Hvis du ikke kan høre forskellen, er det, fordi disse to kinesiske sprog 
benytter sig af de samme skrifttegn. Hvis du ikke kan se nogen kinesi-
ske tegn, skulle du måske overveje at købe en ny computer, der kan 
gengive kinesiske tegn - hvis du altså synes, at kinesiske tegn er rele-
vante for dit velbefindende.  
Dette er en anden udmærket tommelfingerregel:  
Køb kun, hvad du har brug for.  
Mange redskaber findes i to udgaver, en for venstrehåndede, en anden 
for højrehåndede. Hvis du ikke ved, om du er venstrehåndet eller høj-
rehåndet, kan du bruge den tommelfingerregel, jeg nævnte som den 
første i dette indlæg, eller gå til din læge for at få det diagnosticeret, 
men det koster penge, og jeg ved ikke, om sygesikringen vil betale for 
den slags undersøgelser. Det betyder i øvrigt i denne forbindelse intet, 
om du er venstreorienteret eller højreorienteret eller hælder mere mod 
midten. 
Hvis det skulle vise sig, at du er fummelfingret og har fem tommel-
fingre på hver hånd, er det nok en god ide helt at undgå tommelfinger-
regler. 
Jeg håber dette har været dig til nyttig hjælp. Jeg vil så sætte mig og 
trille tommelfingre. 

Sengeløse Plejecenter slog i 
samarbejde med Sengeløse-
Vennerne lørdag d. 26/11-16 
igen dørene op for den traditi-
onsrige Julebazar.  
Der var ca. 150 mennesker, 
der havde valgt at lægge vejen 
forbi plejecenteret, hvor det 
igen i år var muligt at købe en 
af de mange flotte juleting og 
dekorationer fra juleboden. I 
år var der lidt nyt på dagen, vi 
havde besøg af julemanden 
samt fotograf, der tog portræt-
foto og salg af nissehuer med 
navn. Det var med stor succes. 
Ligesom tidligere år var det i 

år også muligt at købe lodder 
til den store Tombola, med 
flotte gevinster. Alle gevinster 
var sponseret af lokalsamfun-
det i Sengeløse, Hedehusene 
og Høje-Taastrup. En stor tak 
til alle. 
Musikken blev leveret af Arne 
Wexøe, og alle gæster, beboe-
re, og personale kom i det 
skønneste julehumør. Juleba-
zaren var en festlig og hygge-
lig dag for alle. 
De dejligste hilsner fra Jeanett 
Kramer og Inis Johansen akti-
viteten på Sengeløse plejecen-
ter. 

Traditionsrig Julebazar på Sengelø-
se Plejecenter 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke   

Fjerde søndag efter Hellig 3 
Konger 
29. januar kl. 11.30 
Matthæusevangeliet kap. 8, 
23-27 
Eva Kyed Østerlind 
 
Sidste søndag efter Hellig 3 
Konger 
5. februar kl. 17.00 
Gospelgudstjeneste 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Septuagesima 
12. februar kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 20, 1-16 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Seksagesima 
19. februar kl. 11.30 
Markusevangeliet 4, 1-20 
Jesper Knudsen 
 
Fastelavn 
26. februar kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 3, 13-17 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Første søndag i fasten 
5. marts kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 4, 1-11 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Kirkekaffe og kirkebil 
 
Anden søndag i fasten 
12. marts kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 15, 21-28 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Gudstjenester på Sengeløse 
Plejehjem 
 
22. februar kl. 13.15 
 
Kirkebilen bestilles hos sog-
nepræst Merry Lisbeth Ras-
mussen senest dagen før på 
telefon 43 99 50 24 

2017 er jubilæumsår for re-
formationen, som tog sin 
begyndelse, da vores refor-
mator Martin Luther den 31. 
oktober 1517 slog de berøm-
te 95 teser op på døren til 
Slotskirken i Wittenberg. 
Teserne var oprindeligt tænkt 
som et oplæg til teologisk 
debat i de teologiske kredse. 
Luther havde ikke forudset, 
at teserne ville skabe så stor 
og hurtig en religiøs revoluti-
on i hele Europa, som refor-
mationen viste sig at blive. 
Tempoet i tesernes og den 
efterfølgende reformations 
udbredelse skyldtes, at bog-
trykkerkunsten netop var 
opfundet af Johann Guten-
berg, som levede i årene ca. 
1400-1468. Opfindelsen be-
tød, at man nu i hastigt tempo 
kunne udgive bøger, pamflet-
ter og flyveblade i store op-
lag. 
 
Tesernes indhold 
Tesernes teologiske indhold 
var et opgør med den katol-
ske kirkes handel med aflads-
breve, som efterhånden var 
blevet en meget stor indtægt 
for kirken. Den absurde idé, 
der lå til grund for handelen, 
var, at mennesker for penge 
kunne sikre afdøde familie-
medlemmer en kortere tid i 
Skærsilden og dermed en 
hurtigere vej til Guds rige i 
Paradis. Det gjaldt altså om 
at sikre sine kære et bedre 
efterliv efter døden. Sælgere 
af afladsbreve gik rundt i 
gader og stræder og solgte 
under mottoet: ”Når pengene 
i kisten klinger/straks sjælen 
af Skærsilden springer”. For 
Martin Luther var det en af-
skyelig tanke, at Guds kær-
lighed og tilgivelse kun skul-
le være for dem, som havde 
penge at købe afladsbreve 

for. Guds tilgivelse og kær-
lighed er for alle – rig som 
fattig, mente han. Kirkens 
misbrug måtte derfor debatte-
res og efterfølgende forhå-
bentlig prompte stoppes. 
 
Munken Martin Luther slår 
de 95 teser op og snakken 
går 
 
En ny måde at tænke og tro 
Luthers reformatoriske idéer 
begrænsede sig ikke kun til 
de 95 teser. Han var et meget 
produktivt menneske og har 
udgivet en betydelig mængde 
bøger. Hans tanker har fået 
stor og afgørende betydning 
for både kirke og samfund i 
de såkaldt protestantiske 
lande, som Danmark hører 
til. I 1536 indførte Kong 
Christian den 3. Luthersk 
kristendom i Danmark. Men 
som mange læsere af denne 
artikel ved, har Sengeløse 
Kirke stået siden 1150. Det 
vil sige, at vi her i Sengeløse 
har været katolikker under 
pavens stol i Rom fra 1150 – 
1536. Efter 1536 fik vi med 
reformationen en helt anden 
måde at tro og tænke på, 
hvad angår mange emner 

Kirkelig vejviser 
 
Sognepræst  
Merry Lisbeth Rasmussen 
Sengeløse Præstegård 
Landsbygaden 70 
Tlf. 43 99 50 24 
E-mail: lras@km.dk 
 
Træffetid: I dagtimerne 
Undtagen mandag 
Ellers efter aftale 
 
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 
E-mail: 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 

Folkekirken fejrer Lutherjubilæum 500 år 
Teser og bogtrykkerkunst 



Onsdag den 1. februar kl. 18.00 står 
menuen på kåldolmer, hvide kartofler og brun sauce.  
 
Onsdag den 1. marts kl. 18.00 skal vi have 
flæskesteg med rødkål, brune og hvide 
kartofler og brun sauce. 
 
Til middagene serveres et glas vin, 1 øl eller vand. Efter 
middagen vil der være en kop kaffe/te og en dessert eller en 
kage. Hele traktementet 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. 

 som f.eks. forholdet imellem 
Gud og menneske, kirke og 
stat, tro og gerning, 
gudstjenestens tilgænge-
lighed for almindelige 
mennesker, for opfattelsen af 
det enkelte menneske etc. 
 
Vær med til at fejre det 
Landet over fejrer 
Folkekirken 500 året for 
reformationen. Det gør alle 
sognekirkerne i Høje 
Taastrup Provsti også med 
en række af spændende 
foredrag, 

musikarrangementer, teater 
og workshop og Sigurd 
Barrett der med tøjdyret 
Snapper spiller og fortæller 
om Luther. Vil du vide hvor 
og hvornår jubilæets 
arrangementer finder sted, 
kan du gå ind på Sengeløse 
Kirkes hjemmeside på: 
www.sengeloesekirke.dk og 
se folderen. Den ligger også 
fremme i sognegården og i 
våbenhuset i kirken.  
God fornøjelse! 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Bliv indsamler Søndag 12. mar ts kl. 11-14.00 i Sengeløse. 
Vær med for verdens fattigste.  
Tilmelding til Inge-Lise Wetterstein tlf. 29679562 eller e-mail: 
ingelisewetterstein@mail.dk eller på nettet: 
sogneindsamling.dk 
Når vi hjælper de allermest udsatte, hæver vi levestandarden i 
et helt område, så færre sulter, færre må flygte, flere kommer i 
skole. Tag derfor godt imod vores indsamlere, der ringer på din 
dør, søndag den 12. marts imellem kl. 11-14.00. 

Inge-Lise Wetterstein 

Indsamling 2017  
Folkekirkens Nødhjælp 

Meddelelse 
Sognepræsten er ikke til stede i sognet i perioderne 13. – 20. 
februar og 20. – 27. marts. 
Præstesekretær Sus la Cour kan kontaktes for attester og per-
sonregistrering på e-mail: sull@km.dk 
I februar kan sognepræst Jesper Knudsen kontaktes på tlf.: 42 
43 44 77  
I marts kontaktes præsterne i Høje Taastrup Kirke på kirkekon-
torets tlf.:  40 43 43 93. Præsterne kontaktes i forbindelse med 
dødsfald og begravelser. 



Onsdag den 22. februar kl. 
14.30  får vi besøg af muse-
umsinspektør for astronomi 
Lars Occhionero, Kroppedal 
Museum. Ole Christensen Rø-
mer er i dag verdenskendt som 
opdageren af lysets tøven; altså 
at lyset har en hastighed. Men 
Ole Rømer var mere end blot 
lysets tøven. Fænomenet gjor-
de ham kendt og gav ham mu-
lighed for at blive Tycho Bra-
hes efterfølger og opmåle him-
len. Når kongen altså gav ham 
lov. Når han ikke skulle være 
borgmester, fontænemester, 
dommer eller lignende.  
Rømer er en spændende person 
som Kroppedal Museum har 
beskæftiget sig med i årtier. 
Eftermiddagens foredrag vil 
give et indblik i, hvordan man 

gennem videnskaben kan gå 
fra at være skippersøn fra 
Århus til en af landets mest 
magtfulde personer, og hvad 
Rømer egentlig foretog sig i 
Vridsløsemagle og omegn. 
Kirkebilen kører. 

Hvis I lige er blevet foræl-
dre, så er babysalmesang 
måske noget for dig og din 
baby.  
Sengeløse Kirke tilbyder 
babysalmesang henover 5 
onsdage i januar og februar 
måned fra kl. 10.00 – kl. 
10.45 i kirken, efterfulgt af 
kaffe/the og hygge i våben-
huset. Fortsættere fra efter-
årets hold med babyer i alde-
ren 0 -10 mdr. kan også del-
tage. 
Kirkerummet har en særlig 

atmosfære og akustik, som 
det lille barn reagerer på. 
Der er højt til loftet på man-
ge måder, og virkningen ved 
at synge sammen med flere, 
giver en helt speciel oplevel-
se. Tilmelding ved at sende 
en mail til: 
trine.sogn@live.dk 
Du kan også lægge en be-
sked på telefonsvareren tlf. 
2118 5026 
Det er gratis at gå til baby-
salmesang i Sengeløse Kir-
ke. 

Sogneeftermiddag: 
Ole Rømer:  
Et sandt renæssancemenneske 

Kom med til Babysalmesang  
Af sognemedhjælper Trine May Knutzen 

Slå kryds i kalenderen 
25. januar kl. 10.00: Babysalmesang 
25. januar kl. 8.00 – 15.00: Konfirmander 
01. februar kl. 10.00: Babysalmesang 
01. februar kl. 18.00: Kåldolmer i Onsdagsklub-
ben 
02. februar kl. 8.00 – 15.00: Konfirmander 
05. februar kl. 17.00: Gospelgudstjeneste 
07. februar kl. 19.00: Menighedsrådsmøde 
08. februar kl. 10.00: Babysalmesang 
15. februar kl. 10.00: Babysalmesang 
22. februar kl. 14.30: Sogneeftermiddag 
01. marts kl. 18.00: Flæskesteg i Onsdagsklub-
ben 
07. marts kl. 19.00: Menighedsrådsmøde 
12. marts kl. 11.00: Indsamling til Folkekirkens 
Nødhjælp 

Gospelgudstjeneste 

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

 

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 

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

    Tidsbestilling  tlf. 2095 4329 
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