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Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Hovedformand: Gitte Malling Buur,                                         6170 6818 
 

Hovedkasserer: Jeanette Truller Wolstrup                              3030 5150 
 

Næstformand:  
 
Amatørscene: Marianne Neumann,                                      2990 3693 
 

Fodbold:    Camilla Petersen,                                          2374 5065 
 

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, Sengeløse Skole (gl. tandklinik) 
 

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif 

Sengeløse pensionistforening 
Afholder bankospil tirsdag den 13. februar  2018 i Fritidshu-
set, Spangåvej 11 - kl. 19.00 
Der er fastelavnsfest mandag den 19. februar kl. 14.00 
Damernes butik kommer den 5. marts kl. 14.00 

Bestyrelsen 

26 21 50 95 

Jan Boholdt 
Vintoften 42 

2630  Taastrup 

SENGELØSE AMATØRSCENE  
EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 
Tirsdag d. 6. Marts 2018 kl. 19.30  

Dagsorden 
1: Valg af dirigent. 
2: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til 
godkendelse,     
3: Amatørscenens fremtid. 
4: Eventuelt 

Bestyrelsen 
Sengeløsevennerne, som er støtteforening for beboerne 
på vores lokale plejehjem, afholder ordinær generalforsam-
ling tirsdag 27. februar kl. 19 på plejehjemmet. Foreningen 
afholder i samarbejde med plejehjemmet arrangementer til 
gavn og glæde for beboerne. Som medlem kan du for 150 kr. 
om året være med til at skabe opmuntring for medmennesker 
livets efterår. 
Kontaktperson Stig Lanter tlf. 23 48 40 46 

Kurt Søborg  
Medstifter af Sengeløse Nyt i 1997 
fylder 90 år den 1. marts. Kurt er stadig 
aktiv i redaktionen. Han har altid mødt 
op til redaktionsmøderne og har bidra-
get med en masse gode artikler igen-
nem 20 år. Er en ”ildsjæl” og et dejligt 
menneske. Stort til lykke Kurt ønskes 
af os alle i redaktionen.         Ole Holm  



I nogle år har afslutningen 
for SGIF-fodbold med årspo-
kaloverrækkelse været en 
relativ flad fornemmelse. Der 
var derfor enighed i den nye 
bestyrelse om, at vi ville prø-
ve et nyt koncept for 2017. 
Allerede ved tilmeldingen fik 
vi en fornemmelse af, at det 
ville blive sjovt i år. Med 73 
tilmeldte fodboldspillende 
børn, og 21 voksne, herunder 
børnenes trænere, var der 
lagt op til et brag af en afslut-
ning.   
Vi startede med 1,5 times 
spændende fodboldkampe 
med blandede hold af piger 

og drenge, samt forskellige 
aldersgrupper. Vi var så 
mange, at vi både måtte bru-
ge skolens idrætshal og Sen-
geløse-hallen. Her blev hep-
pet og klappet, og det var 
helt forrygende at se alle give 
max gas på tværs af årgange 
og køn.  
Vi fik endda lokket vores 
allesammens legendariske 
Bjarne, til at sidde med som 
kommentator på kampene. 
Og det var både finurligt og 
underholdende, som kun 
Bjarne kan levere det. Da alle 
havde brændt lidt krudt af, 
var det blevet tid til at fylde 

depoterne op. Dette var mu-
ligt med en børnevenlig buf-
fet fra Sengeløse kro. De 
havde lavet lækker lasagne 
og kyllingevinger, samt sør-
get for pastasalat og en mas-
se mundrette grøntsager.  
Højdepunktet på dagen blev 
dog, og selvfølgelig, pokal-
overrækkelsen. Alle børn 
kom op i hold og fik overrakt 
deres årspokal af trænerne. 
Trænerne benyttede ligeledes 
lejligheden til at sige nogle 
rosende ord om holdet og de 
enkelte spillere. Aftenen blev 
til 4,5 timers fabelagtig fod-
boldfest med højt tempo og 

energi. Og med masser af 
positiv feedback fra børn, 
trænere og forældre er der 
lagt op til at vi gentager suc-
cesen igen i 2018.  
På bestyrelsens vegne siger 
vi også mange tak for træner-
nes tilstedeværelse og enga-
gement på sådan en aften. 
Det har helt sikkert stor be-
tydning for børnene.  
Tak også til forældrene, der 
gav en hånd med i løbet af 
arrangementet. Vi kan altid 
bruge en ekstra hånd, og det 
er skønt at opleve, at I støtter 
op om jeres børns interesser.  
 

 

Anders Gøricke A/S 
Herringløse 

Mobil 2121 2197 

Svenske 6 og 8 mm træpiller  
i 16 kg sække stablet på paller  

eller i løs vægt .  
 

  
Svensk fyringsklar  

ege- og bøgebrænde.  
 

 
Firkantede lyse briketter fra Sverige 

SGIF Fodbold er i den heldi-
ge situation, at vi sidste som-
mer fik tilgang af 18 friske 
unge drenge, som havde ly-
sten til at spille fodbold. De 
fleste af drengene er fra Sen-
geløse og omegn, og mange 
af dem har tidligere spillet i 
klubben.  
Drengene kommer troligt til 
træning hver uge og tager 
selv til kampe og står selv for 
det hele, men de mangler en 
træner/holdleder der kan give 
dem det sidste indspark.  
 
De spiller i U19 rækken, men 
efter sommerferien 2018 skal 
de op og spille Senior fod-
bold.   

Der er mulighed for træning 
sammen med klubbens Senior 
hold, i et samarbejde med 
dette holds trænere.  
 
Så har du lysten til at motive-
re disse unge drenge og 
”svinge pisken”, så de kan 
blive endnu mere seriøse til 
træning og kampe, så hører vi 
meget gerne fra dig.  
 
Kontakt Jane Nordlid på mo-
bil: 21 70 84 56.  
 
Venlig hilsen  
Jane Nordlid 
SGIF Fodbold bestyrelse 

Fodbold træner/holdleder søges 



Program  
Mandagsaftener 
 
Mandag 5. februar 19.30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Højskolelærer Niels Ole 
Frederiksen og Ellen Oppen-
hejm: 
Den sidste overlevende fra 
KZ-Theresienstadt  
Dette er Ellen Oppenhejm fra 
Charlottenlund med sin per-
sonlige beretning om ”548 
dage i KZ-Theresien-stadt”. 
I september 1943 beslutter de 
tyske besættelsesmyndighe-
der i Danmark, at de danske 
jøder skal fanges og sendes 
til en uvis skæbne i Tysk-
land. Aktionsdagen er sat til 
den 2. oktober 1943.  
En diplomat fra det tyske 
gesandtskab advarer, via 
socialdemokraten Hans Hed-
toft, de danske jøder om den 

forestående aktion 
Ellen Oppenhejms jødiske 
familie bliver også advaret, 
og sammen flygter de til 
Nordsjælland. Her får famili-
en fat i en robåd og forsøger 
at ro til Sverige. Det lykkes 
ikke for familien at komme 
over. De bliver taget til fange 
af tyskerne og sendes sydpå 
til den tjekkiske by 
”Theresienstadt”. 
Vi skal denne aften høre 
Ellen Oppenhejms meget 
personlige fortælling om 
flugten, tilfangetagelsen og 
ikke mindst om Ellen og  
hendes families 548 dages 
ufrivillige ophold i Theresi-
enstadt. 
Højskolemand og foredrags-
holder Niels Ole Frederiksen, 
Middelfart, vil supplere med 
nogle faktuelle oplysninger 
om begivenhederne op til 
den 2. okt. 1943, samt vise 
en række billeder fra There-
sienstadt. 
 
Mandag 12. februar 
2018, kl. 19.30, 
DEBATAFTEN. 
Professor Peter Ja-
kobsen, Niels Bohr 
Instituttet, KU:  

En astronom vender 
kikkerten indad:  

Har naturvidenskaben 
svar på det hele? 

Som barn blev jeg tidligt 
draget af astronomi og rum-
forskning på grund af de 
store spørgsmål, som forsk-
ningen i emnet omfatter: 
Hvor kommer alting fra? 
Havde universet en begyn-
delse? Hvor gammel er jor-
den, solen og stjernerne? 
Denne fascination førte så til, 
at jeg blev astronom i håbet 
om måske at kunne give mit 
bidrag til at løse nogle af 
disse spørgsmål. 
Men moderne naturviden-
skab er som bekendt meget 
andet en astronomi. Især 
evolutionsbiologi og neuro-
videnskab gør stormende 
fremskridt for tiden og mener 
snart at kunne give svar på 
helt eksistentielle spørgsmål, 
der er fuldt ud lige så centra-
le og vigtige som astronomi-
ens: Hvad er liv? Hvor kom-
mer vi mennesker fra? Hvad 
er bevidsthed? Hvorfor skal 
vi dø? 
Jeg vil i foredraget tage min 
filosofiske amatør-forskerhat 
på og forsøge at viderebringe 
nogle af de væsentlige bud-
skaber, som jeg har opsamlet 
under mine vandringer i den 
moderne naturvidenskabelige 
udforskning af os selv. 
 

Efter foredraget afholdes 
Mandagsaftenernes årli-
ge generalforsamling 

Mandag 19. februar 
2018, kl. 19.30 

Cand. phil. Liselotte Wiemer, 
Kirke Hyllinge: 
Livet er en rejse - men hvor 
går den hen? 
Liselotte Wiemer er cand. 
phil. i dansk og litteraturan-
melder ved Weekendavisen. 
Blandt mange gøremål arbej-
der hun som sognemedhjæl-
per og natkirkekoordinator 
ved Vor Frue Kirke 
(Domkirken) i København.  
I mange årtusinder har man 
brugt billedet af livet som en 
rejse. En smuk metafor for 
den strækning vi tilbagelæg-
ger fra fødsel til død, ja, må-
ske langt ud over døden!  
Men hvad betyder det at rejse 
gennem livet? Hvor går rej-
sen hen, og hvilken frihed har 
vi selv til at bestemme under-
vejs? Med kufferten fuld af 
alverdens litteratur, eventyr, 
myter, bibelske tekster, prø-
ver vi at undersøge, hvor 
forskelligt man gennem tider-
ne har forestillet sig denne 
rejse. Fra den klassiske dan-
nelsesrejse over den moderne 
psykologi til det postmoderne 
flexjeg. Fra den skæbnebe-
stemte rute til det tilfældige 
terningespil. Fra Guds bud til 
internettet. Lad os sammen gå 
på opdagelsesrejse!  

 
 
 
 
 
 
 

 
RØDE KORS BUTIK 

Taastrup Hovedgade 129-131 
Ring for afhentning af  

møbler og nips. 
Tlf. 2042 4637 

 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 





 

Der har de seneste år været 
færre gæster på loppemarke-
det i Sengeløse, og udvalget 
af brugte ting har været fal-
dende. 
Jeg synes, det er synd, at et 
tradionelt lokal loppemarked 
svinder ind og bliver mindre 
og mindre. 
Der bruges rigtig mange 
frivillige kræfter på at afhol-
de loppemarkedet i SGIF. 
Kunne det måske gøres på 
en måde, så de frivillige 
kræfter blev brugt bedre end 
i dag? 
 
Det kunne være kun at holde 
loppemarked én dag, f.eks. 
en lørdag fra 10-17 i Senge-
løse Hallen. 
At starte tidligere på dagen 
vil få flere udefra til at kikke 
forbi, når det kan passes ind 
i andre aktiviteter for de 
travle familier. 
Hallen lukkes en uge før, 
således at SGIF boderne kan 
stilles op weekenden før 
loppemarkedet. 
Alternativt indsamler man 
lørdag og sælger det søndag. 
Her lægges der tæpper på 
gulvet, og i den nærmeste 
del af hallen laves der SGIF 
boder med de ting, vi kender 
i dag. 
Den bagerste del af hallen 
lejes ud til folk, der vil leje 
en bod. De betaler standleje 
og ikke andet - 300-400 kr. 
alt efter hvad markedsprisen 
er. Der er et stigende marked 
for private loppemarkeder, 

så derfor vil det være natur-
ligt, at SGIF tager del i det. 
Øl, kaffe og kage købes i 
cafeteriet, hvor de frivillige 
rykker ind - eventuelt med 
hygge-guitarist, der spiller i 
løbet af dagen. Fritidshuset 
bruges til aftenfesten lørdag. 
Måske kan man overveje at 
bibeholde teltet til fest og 
ølsalg, men placeringen må 
så være tættere på indgangen 
til Hallen. 
 
Fordele: 
- Opstilling er nemmere og 
kræver færre frivillige at 
stille op 
- Dårligt vejr er ikke et pro-
blem 
- Private boder vil tiltrække 
flere gæster. 
 
Ulempe: 
- Noget af hyggen ved at 
sidde i et telt og drikke øl 
forsvinder, hvis det flyttes til 
fritidshuset 
- Det kræver, at alle forenin-
ger i byen accepterer, at Hal-
len ikke kan bruges i en uge 
på grund af Loppemarkedet. 
- Ligeledes skal cafeteriet 
være indforstået med samar-
bejdet . 
Jeg håber mit bud kan få en 
debat i gang, så vi får flere 
til at deltage i SGIF loppe-
marked 2018. 
 
Peter Bertelsen 
Tildligere Sengeløser 
Blommehegnet 1 
2630 Tåstrup 

Debat indlæg 
Loppemarked i Sengeløse 

Lørdag den 6. januar afhold-
te Høje-Taastrup Kogræsser-
selskab sin årlige generalfor-
samling. 
For at have kontinuitet i 
foreningen er kun halvdelen 
af bestyrelsen på valg hvert  
år. 
Efter et nyvalg og et gen-
valg, ser bestyrelsen ud som 
følger:  
Formand Niels Larsen, næst-
formand John Bilenberg, 
kasserer Henrik Fabiansson 
Haue - øvrige bestyrelses-
medllemmer Svend Åge 
Nielsen og Jan Guldager 
Sørensen. 
Foreningen har 8 køer gåen-
de om sommeren i Sengelø-
se på præstegårdsengen, og 
de fleste medlemmer ejer en 
¼ ko, som i slagtet tilstand 
giver ca. 50 kg super lækkert 
oksekød. Årligt medlems-
kontingent er ca.3.000 kr. 
Som medlem skal man tilse 
køerne en gang om måne-
den. Og så er der normalt tre 
arbejdsdage - hver på et par 
timer, hvor man klargør en-
gen og rydder op. Det er 

faktisk hyggeligt at besøge 
køerne - særligt hvis man 
har børn med. Man ser efter, 
om køerne har det godt, om 
hegnet er i orden og om det 
automatiske vandingsanlæg 
fungerer.  
Køerne ankommer til engen 
i maj måned og bliver afhen-
tet til slagtning i oktober 
måned. 
Sidst i oktober er der så de 
ca. 50 kg kød. Pakket i pla-
sticposer med tydelig af-
mærkning, der viser, om det 
anbefales til stegning eller 
kogning o.s.v. 
Man kan naturligvis købe 
oksekød billigere på tilbud, 
men bare ikke af den kvali-
tet, som man får her. 
Det er simpelthen super 
smagfuldt kød. Lige nu er 
der nogle få pladser i 
Kogræsserselskabet. 
 
Har du lyst til at høre mere 
om foreningen eller blive 
medlem sSå kontakt forman-
den Niels Larsen på tlf. 
43996608 

Få pladser i Kogræsserforeningen 

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 

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



Svar fra Hugo Ham-
mel på Læserbrev fra 
Lis Aagard. 
Kære Lis Aagaard 
Tak for din henvendelse om 
Cafe' på Sengeløse Plejecen-
ter.  
Inden jeg svarer, må jeg lige 
korrigere dig angående hvor-
når du skrev til mig. Det var 
den 11. januar, så her den 27. 
kan det ikke betragtes som 
værende for over en mdr. 
siden. Og jeg må også til-
stå, at når jeg får henvendelser 
som indeholder vendinger 
som: "Ideen er da dødfødt i 
Sengeløse." "Galimatias der 
skal blive bremset i tide!" 
"Det mest udemokrati-
ske, man længe har hørt - og 
totalt misbrug af borgernes 
skattepenge." "Ingen af de 
besøgende er blevet spurgt om 
et sådant behov." "Har kom-
munen overhovedet hørt, hvad 
personalet har at sige?" Ja, så 
har jeg nok en uhøflig tendens 
til at lægge henvendelsen lidt 

ned i bunken af spørgs-
mål, der skal besvares. 

Jeg havde egentlig en plan om 
i stedet at besøge dig en dag 
for at høre, hvor det er, skoen 
trykker, og hvad der fremkal-
der din vrede over cafeen, og 
hvorfor jeg skal stå til regn-
skab for en kommunal beslut-
ning, som er født af Venstre 
og indeholdt i det borgerlige 
budgetforlig! 

Det havde også været uli-
ge nemmere at gå ind til din 
genbo, John Bielenberg og 
afkræve ham et svar. Han er 
trods alt en del af budgetkred-
sen. Men lad nu bare John 
slippe, han har gjort et stort 
arbejde og skal ha' lov til at 
nyde sit otium i fred og ro. 

Og medgivet, vi har jo ikke 
stemt imod det noget ampute-
rede forslag, som det endte 
med at blive, så jeg har jo 
medansvar. Beklager, at du 
har måtte vente, selvfølgelig 
skal du ha' svar på dine 

spørgsmål, som jeg skal prøve 
at besvare efter bedste evne.  

Ja, der skal være en Cafe' 
på Sengeløse plejecenter:  
Byrådet besluttede i forbin-
delse med vedtagelse af bud-
get 2016, at afsætte en an-
lægsramme på 1,4 mio. kr. til 
etablering af cafe på Sengelø-
se Plejecenter. 

Etablering af cafeen medfører, 
at tre aflastningsboliger ned-
lægges, én plejebolig flyttes, 
samt at der sker en tilbygning 
på forsiden af bygningen, til 
venstre for hovedindgangen.  

Beslutningen bygger på en 
analyse af kommunens pro-
duktionskøkkener, som blev 
foretaget i perioden september 
2013 til januar 2014. 

Rapporten fra analysen blev 
sent i høring hos medarbejder-
ne, og de svarede blandt an-
det, at der undervejs i arbejdet 
med køkkenanalysen havde 
været en god proces med ind-
dragelse af medarbejdere fra 
køkken og pleje i arbejdsgrup-
pen. Medarbejderne lægger 
endvidere vægt på, at borgere 
fortsat kan købe mad med 
hjem. Det kan være et godt 
supplement til borgere, der 
bor hjemme, men ikke laver 
mad selv, og som kommer i 
cafeerne. 

Caféernes åbningstid vil være 
mellem klokken 11.15-12.45 / 
11.30-13.00 i hverdagen og en 
time i weekenderne, og vil 
være åbne for besøgende til 
plejehjemsbeboere, der vil 
spise med deres pårørende, og 
for ældre i kommunen, som 
ikke laver mad selv eller øn-
sker selskab medens de spiser. 

Men, det var de oprindelige 
planer! 
I forbindelse med behandling 
af budget 2018 havde kom-
munens administrationen, 
som konsekvens af et akut 
behov for at etablere flere 
midlertidige boliger og ønsket 
om at etablere café vurderet 
muligheden for at etablere 
cafeen et andet sted end op-
rindeligt planlagt og dermed 
muliggøre, at de tre midlerti-
dige aflastningsboliger beva-
res. Dette vil kunne ske ved, 
at et nuværende møderum 
konverteres til dagligstue for 
afdelingens beboere, nuvæ-
rende spisestue flyttes til den 
tidligere dagligstue og café 
indrettes i den tidligere spise-
stue. Omflytningen vil medfø-
re, at beboerkøkken og bryg-
gers renoveres, så afdelingens 

beboere opnår samme køk-
kenfaciliteter som hidtil. Der-
udover renoveres det nuvæ-
rende produktionskøkken, så 
cafébetjeningen kan ske fra 
køkkenet. Ifølge foreløbige 
beregninger kan ombygningen 
afholdes indenfor den eksiste-
rende budgetramme. 

Fordelen ved denne model vil 
være, at der ikke sker ændrin-
ger i nuværende plejeboli-
ger, da cafeen primært etable-
res på servicearealer, samt at 
de tre midlertidige aflast-
ningsboliger fortsat kan an-
vendes til at imødekomme 
behovet for midlertidige boli-
ger. Endelig vil genetablerin-
gen af de tre midlertidige 
aflastningsboliger ikke med-
føre udgifter til leje af boli-
gerne. Derudover vil det ved 
større arrangementer være 
muligt at inddrage caféarealet 
i umiddelbar forlængelse af 
fællesarealerne. 

Venstre forespurgte om mu-
ligheder og indskrev efterføl-
gende de foreslåede ændrin-
ger i deres budgetforslag, som 
senere blev fremlagt af den 
borgerlige forligskreds og 
stemt hjem. 

Vi er ikke begejstret for æn-
dringerne i de oprindelige 
planer, men nogle gange er 
politik det muliges kunst, 
så derfor havde vi ingen inte-
resse i at gå imod for trods 
alt at få en amputeret cafeløs-
ning på Sengeløse Plejecenter. 
Ændringerne skulle ikke få 
indvirkning på "aktiviteten". 
Byrådet ser ikke en kro uden 
faste åbningstider, en grillbar 
baseret på Pizza og Kebab, 
samt brugsens begrænsede 
udvalg, som acceptabelt alter-
nativ til at indrette en cafe på 
Sengeløse Plejecenter. 

Så kære Lis. Det er en plan, 
som er aftalt for lang tid si-
den, og som ikke bliver æn-
dret nu. Etableringen skulle 
gerne gå i gang her i løbet af 
forsommeren. Aflastnings-
pladserne er vist allerede taget 
i brug. 
Alle budgetforslag har altid 
været i høring hos medarbej-
dere og relevante borgergrup-
per inden vedtagelse. 
Du er selvfølgelig altid vel-
kommen til at stille yderlige 
spørgsmål, men forslaget er 
altså ikke groet i vores bagha-
ve i den nuværende udform-
ning. 

Venlig hilsen  
Hugo Hammel (A) 

LÆSERBREV 
Hej, Hugo Hammel! 
Det svirrer med rygter i Sen-
geløse om Sengeløse Pleje-
center, men da det er bedre 
med syn for sagn, vil jeg 
forhøre mig hos dig:  
Skal der bygges ny kantine 
på Sengeløse Plejecenter?  
Hvis ”ja” – hvornår sættes 
byggeriet så i gang? 
Hvor længe om dagen skal 
kantinen have åbent – og 
hvad tid? 
Hvem er det tiltænkte publi-
kum?  
Har man demokratisk fore-
spurgt om behov? 

Brugere / Indvåneres besø-
gende / Personalet 
Hvordan vil det påvirke 
”aktiviteten”? 
Hvad koster byggeriet?  
Er man i kommunen klar 
over, at 300 meter fra centret 
ligger der en grill – og 400 
meter væk ligger Dag-
li`Brugsen, der har egen dag-
li`stue, hvor alle kan købe, 
spise og drikke?  
Hugo Hammel, jeg skrev til 
dig for over én måned siden, 
men du har aldrig svaret mig, 
så derfor denne lille fore-
spørgsel i vores egen avis!  

Venlig hilsen 
Lis Aagaard Munch, 

 Stendiget 15 

Cafe på Sengeløse Plejecenter 

Nytårskur på Sengeløse plejecenter.  
 
Det var en rigtig dejlig eftermiddag, vi havde i samarbejde 
med vores frivillige fra Sengeløse vennerne.  
”De skæve stykker” kom og sang. Det var en fantastisk un-
derholdning, med sjove indslag.  



Landbruget udvikledes 
stærkt i Vikingetiden. Også 
her hos os blev Jernalderens 
afgrøder byg, hvede og hirse 
nu suppleret med rug, havre, 
bønner og ærter. Som noget 
nyt gødede man nu markerne 
over hele landet med stald-
gødning, og det øgede natur-
ligvis høstudbytterne. 
 
Nye Landsbyer 
Fra Jernalderen har vi her i 
kommunen landsbyerne 
Fløng, Reerslev, Stærkende 
samt fra vores eget sogn 
Sengeløse og Vridsløsemag-
le. I Vikingetiden kom Sode-
rup, Kallerup, Høje Taa-
strup, Taastrup Valby, Klov-
tofte og hos os Vadsby, som 
jo ligger på østsiden af 
Vadsby Å. Det ældste endnu 
eksisterende skriftlige vid-
nesbyrd om Vadsby er fra 
1335. Navnet blev dengang 
stavet Vatzby. Det betyder 
byen ved vadestedet. 
 
Skibssætningen ved Kalle-
rup. 
Vi har kendskab til en skibs-
sætning fra 800-tallet ved 
Kallerup. Det var en ny type 
gravmonument, som blev sat 
over fremtrædende medlem-
mer af de rigeste familier. 
Selve graven var omkranset 
af to buede rækker af sten, så 
gravstedet set fra oven gen-
giver konturerne af et vikin-
geskib. Denne lokale skibs-

sætning var sat over vikin-
gen Langben Rise. Kanten 
rundt var markeret af 57 
opretstående bautasten. Alt 
er desværre væk i dag, men 
vi har en god og informativ 
tegning fra 1800-tallets sid-
ste del. Den er tegnet af Kor-
nerup, der var sendt ud for at 
registrere oldtidsminder. 
Han skridtede også skibssæt-
ningen op. Den var 57 skridt 
lang og 7 skridt bred. Denne 
opmåling giver nok en for-
nemmelse af anlæggets stør-

relse, men fortæller ikke 
eksakt, hvor stort det var. 
 
Runestenen ved Kallerup. 
En enkelt runesten har mod 
alle odds overlevet helt fra 
omkring år 850. Den stod 
ved Kallerup og kaldes der-
for Kallerupstenen. Her er 
tale om en gravsten sat over 

Hornbore. Runeindskriften 
lyder kort og godt: 
”Hornbores Svides Etlings 
Sten”. Efter en meget om-
skiftelig tilværelse er stenen 
nu opsat ved Ansgarkirken i 
Hedehusene. 
 
Hesteofring i Vridsløse-
magle. 
I Vridsløsemagle ved museet 
Kroppedal har man fundet et 
kranium fra en hest, som 
blev ofret på et tidspunkt 
lige før Vikingetidens slut-
ning. Dengang lignede alle 
heste i Danmark de heste, vi 
i dag kalder islandske heste. 
Vi må antage, at selve ofrin-
gen er foregået efter asetro-
ens skik. Set med vores øjne 
i dag, har det været et mod-
bydeligt skue med en helt 
unødvendig dyremishand-
ling. Først havde de bygget 
et stativ til at bære den ofre-
de hest. Det var en lang skrå-
nende træstamme, som var 
understøttet af pæle. Hesten 

har de holdt i reb eller bun-
det til en pæl, så den stod 
over et gudebillede. Nu var 
scenen sat. En af deltagerne, 
måske deres religiøse ledere, 
har så med kniv, økse eller 
sværd hugget halspulsåren 
over, så hesten styrtblødte 
ned over gudebilledet. Når 
den var død, skar deltagerne 
de bedste og mest kødfulde 
stykker ud af kroppen. Disse 
stykker blev så tilberedt og 
spist som et religiøst måltid. 
Det er nærliggende at tro, at 
det gode kød blev indtaget 
sammen med rigelige mæng-
der af både mjød og godt øl. 
Resterne af den ofrede hest 
blev hængt op på det til lej-
ligheden lavede stativ med 
hovedet for enden af den 
høje del af den bærende træ-
stamme.  
Man har altså her hos os 
udført ofringer til aserne 
omkring fire generationer 
efter, at Kong Harald Blå-
tand på den store Jellinge-

Sengeløse Gammelt Nyt 11.2 
Vikingetiden i Sengeløse Sogn og 
Høje Taastrup Kommune. 
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sten fortalte, at han havde 
kristnet danerne! Ja! Ting ta-
ger tid! 

Genopførelse af vikingernes 
vej mellem Vridsløsemagle 
og Risby. 
Mange gode fund vidner om, 
at Vridsløsemagle må have 
været en vigtig og driftig 
landsby i Vikingetiden. De 
spændende udstillinger på 
Kroppedal viser mange inte-
ressante fund fra denne perio-
de, og nogle af dem er fundet i 
Vridsløsemagle. I vikingetiden 
var Vridsløsemagle og Risby i 
Albertslund kommune forbun-
det med en vej, som førte over 

Store Vejlå og vådområderne 
på begge sider af den. For 
1.000 år siden har det været et 

imponerende stykke vej. Bro-
en over åen var lavet af træ, og 
de dele af vejen, som lå på de 
våde engjorder på begge sider 
af åen, var belagt med stærke 
brædder, der blev båret af ned-
gravede pæle. Nu har vores 
bevilgende myndigheder be-
sluttet at delfinansiere en gen-
etablering af de 700 meter af 
det gamle vejforløb, som førte 
over åen og engene, samt at 
forbinde det med eksisterende 
mark- og skovveje i området. 
Projektet, som kommer til at 

forbinde Kroppedal Museum 
med Vikingelandsbyen ved 
Risby, får støtte fra både Al-
bertslund Kommune og Høje 
Taastrup Kommune. Frilufts-
rådet støtter også genetablerin-
gen. Nordea Fonden har givet 
tilsagn om en klækkelig dona-
tion på 10,9 mio. kr. Det er 
planlagt, at ca. 10.000 skole-
elever som led i deres under-
visning skal besøge byggeriet 
og hjælpe med arbejdet. Pro-
jektet omfatter også planer om 
at etablere en ny udstilling, der 
med digital formidling kan 
orientere os alle om både kul-
turarv og natur i området. Vi 
får altså her på den yderste del 

af Vestegnen et tiltrængt infor-
mationscenter af høj kvalitet. 
Jeg glæder mig allerede. 
 
Vikingernes Asetro og Dø-
den. 
Vikingetiden er set med nuti-
dens øjne speciel ved både at 
være oldtid og historisk tid. 
Det er nu ikke overvældende 
mængder af skriftlige kilder, vi 
har fra vikingerne selv. Men et 
stort lyspunkt er der dog. Det 
er De Islandske Sagaer, som 
giver os fantastiske fortællin-
ger om mennesker og begiven-
heder på Island. Det er god 
litteratur, fordi man bliver 
klogere både på andre menne-
sker og sig selv, når man læser 
dem. Stolthed og ære beskri-
ves levende i mange af sagaer-
ne, og man indser, at mange 
vikinger hyldede et æresbe-
greb, som i dag, efter 1.000 års 
prædiken om kristelig tilgivel-
se, kan virke fremmedartet 

med sine forventninger om 
gengæld og hævn. Det gjaldt 
ikke kun egne stridigheder og 
tålte krænkelser. Det gjaldt 
hele familien og i videre for-
stand også en persons klan. 
Hævnpligten gik i arv og med-
førte sande blodfejder. De 
Islandske sagaer er ikke ned-
skrevet i Vikingetiden, som de 
ellers mest beretter om. De 
gode islændinge måtte jo først 
lære at skrive, og den mulig-
hed kom ikke, før kirken og 
kristendommen var veletable-
ret på Island. Det var fjerde til 
ottende slægtsled efter Vikin-
getiden, der på kalveskind 
nedskrev de mundtligt overle-

verede sagaer. Når en skriftlig 
kilde har en sådan baggrund, 
svækker det den historiske 
sandhedsværdi, men det øger 
oftest underholdningsværdien. 
Et af de mest spændende skrif-
ter fra De Islandske Sagaer er 
Havamål fra Den Ældre Edda. 
Før det giver mening, skal 
man vide, at Havamål betyder 
Odins (Den Højes) tale til 
mennesker. Forskellige forfat-
tere har skrevet 164 strofer, 
som i asetroens forståelse gi-
ver belæring om liv og død til 
mennesker. Alle fra vikingeti-
den er naturligvis for længst 
døde. Men hvad tænkte og 
mente de om liv og død? For 
at få bare et svar på det spørgs-
mål har jeg valgt at lade vikin-
gerne selv få de sidste ord med 
Havamåls strofe 77. ”Fæ dør, 
frænde dør, selv dør vi til 
sidst. Men aldrig dør dom over 
død mands dåd”.         

Niels E. Larsen 



En hilsen fra 1.-klasserne  
Nu har vi gået i 1. klasse i et halvt år, og vi har allerede 
lært rigtig meget. 
Vi har lavet vores eget alfabet med tegninger til alle bog-
staverne. 
Nu er vi i fuld gang med at lære at læse. 
Vi læser i læsebogen, i frilæsningsbøger og vi går på 
biblioteket en gang om ugen. 
Vi skriver også ’Dagens Nyhed’ i et hæfte. Der øver vi 
os i at skrive, og vi er blevet rigtig gode til det. 
I efteråret havde vi troldeuge, hvor vi hørte om forskel-
lige trolde.  

Vi tegnede et troldelandskab, legede troldelege og sang 
troldesange. Vi havde også et troldehæfte med forskellige 
troldeopgaver i. Troldeugen var rigtig sjov.

 
Lige nu øver vi de 120 mest almindelige ord på dansk. 
Vi skal lære at læse dem og skrive dem. 
 
Vi har alle ordene på et tæppe, der ligner en sø.  
Så skal vi finde ordene og træde på dem. 
 
Vi har jo også matematik. Vi laver plus og minus og 
mange kan tælle til 100.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi tegner også mønstre med symmetri.  
 
Vi har klippet snefnug i billedkunst, og de har også sym-
metri.Det er godt at gå i skole.  Man er sammen med sine 
venner, og vi lærer mange nye ting. 
 

 
 

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.  

 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

Seksagesima 
4. februar kl. 19.00 
Lysmesse 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Fastelavn 
11. februar kl. 14.00 
Lukas 18,31-43 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Med kaffe og fastelavnsboller 
 
1.søndag i fasten 
18. februar kl. 10.00 
Lukas 22, 24-32 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
2. søndag i fasten 
25. februar kl. 11.30 
Markus 9,14-29 
Jesper Knudsen 
 
3. søndag i fasten 
4. marts kl. 10.00 
Johannes 8, 42 – 51 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Midfaste 
11. marts kl. 10.00 
Johannes 6, 24 – 35 
Merry Lisbeth Rasmussen 
Landsindsamling efter gudstjene-
sten 
 
Mariæ Bebudelse 
18. marts kl. 10.00 
Lukas 1, 46 – 55 
Koret deltager 
Merry Lisbeth Rasmussen 
 
Palmesøndag 
25. marts kl. 11.00 
Familiegudstjeneste med 
spillemandsmusik 
 
Gudstjeneste på Sengeløse 
Plejehjem 
Onsdag den 28. februar kl. 13.15 
 
Kirkebilen kan bestilles hos 
sognepræsten på tlf. nr. 43 99 50 
24 
senest 2 dage før gudstjenesten 

Hvis man er fast kirkegænger 
i Sengeløse Kirke, vil man 
erfare, at antallet af kirke-
gængere svinger meget fra 
gudstjeneste til gudstjeneste. 
To journalister har netop bedt 
om at få udleveret oplysnin-
ger om, hvor mange der har 
brugt kirken i Sengeløse i 
hele 2017. Da alle kirker er 
blevet bedt om at indtaste 
statistik for brug af kirken 
digitalt, kan vi svare meget 
præcist på spørgsmålet. Her 
er de tørre fakta: 
Gudstjenester     3. 636 
Arrangementer     2. 285 
Bisættelser og begravelser      
1.784 
I alt      7.705 
Der har været 88 gudstjene-
ster på hele året. Når man 
dividerer antallet af kirke-
gængere på et helt år med de 
88, får man et gennemsnit på 
41,3 kirkegængere pr. guds-
tjeneste. Til gudstjenester 
hører søndagens højmesse og 
hverdagsgudstjenester. Som 
kirkegænger i Sengeløse Kir-
ke vil man erfare, at antallet 
af kirkegængere kan variere 
meget fra gang til gang – fra 
ganske få til fuld kirke og alt 
det midt imellem. Men i gen-
nemsnit giver det altså en 
kirkegang på 41, 3 kirkegæn-
gere, hvilket er ganske godt i 
en landsbykirke som Senge-
løses. 
Kirken har i 2017 afholdt i 
alt 99 arrangementer herun-
der sogneeftermiddage, kon-
certer, babysalmesang, mini-
konfirmand, juniorkonfir-
mand, konfirmand, høstfest, 
adventsfest, ungdomscafé, 
Café Sengeløse, Onsdagsklub 
med mere. Til alle disse ar-
rangementer har 2.285 delta-
get, hvilket giver et gennem-
snit på 23 deltagere pr. arran-
gement. 
Der har været 24 bisættelser 
og begravelser med et samlet 
antal deltagere på 1.784, 

hvilket giver et gennemsnit 
på 74, 3. 
I alt har 7.705 mennesker 
brugt Sengeløse Kirke i 
2017. 
 
Har vi brug for kirken? 
Det er altid skønt at se, at 
Sengeløses borgere bruger 
deres kirke til kirkegang ved 
gudstjenester, ved de store, 
glædelige begivenheder som 
dåb, konfirmation og vielser, 
og ved de sørgelige begiven-
heder, når vi skal tage afsked 
med de døde. Nogen bruger 
kirken meget, andre lidt og 
andre igen slet ikke. Når jeg 
spørger mine konfirmander, 
om de synes, det er vigtigt, at 
kirken er her, svarer de 
prompte ”JA!”. For dem er 
det utænkeligt at skulle fore-
stille sig Sengeløse landsby 
uden kirken i midten af det 
hele. 
Menighedsråd og kirkens 
ansatte glæder sig over, at 
kirkens tilstedeværelse er 
ønsket og bliver brugt ganske 
flittigt. Vi er her alle med det 
ene formål for øje: At være 
kirke i Sengeløse for Senge-
løses borgere og udbrede det 
kristne budskab om tro, håb 
og kærlighed til trøst og op-
muntring for alle. 
Som præst synes jeg naturlig-
vis, at kristendommen har 
verdens bedste budskab. Det 
budskab bliver udfoldet og 

fortolket uge efter uge ved 
gudstjenester, kirkelige hand-
linger etc. Har vi brug for at 
høre det? Ja, det har vi! I en 

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

.Graver 
Anders Kjelgaard 
Træffes kirkekontoret 
Landsbygaden 68 
Tlf.: 21 71 84 07 
 

Gravermedhjælper 
Adam Gjøttrup 
Træffes kirkekontoret 
Landsbygaden 68 
Tlf.: 21 71 84 07 
 
Sekretær for sognepræsten 
Sus la Cour 
Alle henvendelser sker via 
sognepræsten. 
 
Formand for menigheds- 
rådet 
Lars Enghoff Jensen 
Træffes på tlf.  21 65 00 26 
Eller på E-mail: 
lenghoff@gmail.com 
 

Kirke- og kulturmedarbej-
der 
Liva Kaels, Sognegården,  
Landsbygaden 68 
E.mail: 
livasengeloese@gmail.com 
Tlf.nr.: 21370733 
 

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

Hjemmeside  
www.sengeloesekirke.dk 

Kommer der no-
gen i kirke? 



præstations- og konkurrence-
kultur som vores, hvor alle er 
i konkurrence med hinanden 
om at klare sig bedst og hur-
tigst og om at være smukkest 
og sejest og altid være så 
rigtig, har vi brug for at høre, 
at der er et sted, hvor vi er 
velkomne, sådan som vi nu 
engang er, og hvor vi bliver 
set på med et kærligt og ac-
cepterende blik, som er Kristi 
blik. Du er god nok, som du 
er. Du behøver ikke at få 12 
til eksamen for at være elsket 
og accepteret. Vi har brug for 
at italesætte et menneskesyn, 
hvor der er plads til alle, og et 
menneskesyn, hvor det ikke 
kun er krop, der er i fokus, 
men også ånd. Det handler 
ikke om at være perfekt, men 
om at være et menneske, som 
er skabt i Guds billede og 
derfor er elsket og accepteret. 
Og vi har brug for at italesæt-
te begreber som fællesskab, 
tro, tillid, håb, kærlighed, 
tilgivelse og forsoning, god-
hed, ydmyghed, venskab, 
respekt. Og vi har brug for at 
tale om Gud og ånd. Der er 
noget, der er større end dig og 
mig. Og Gud ske lov og tak 
for det, at jeg ikke er min 
egen højeste målestok. Så jo! 
Der er efter min bedste over-
bevisning brug for kirken og 
det store og forunderlige og 
livgivende budskab om Guds 
kærlighed og et liv efter dø-
den i opstandelsen fra de dø-
de. 
 
Hvad drømmer vi om? 
Vi drømmer om, at endnu 
flere får lyst til at komme i 
kirke om søndagen. Der er 
plads til flere. Hvis man nu er 
blandt dem, der kun kommer 
i kirke en gang imellem, kan 
man måske ramme en af de 
søndage, hvor der kun er gan-
ske få i kirke. Så vil kirke-
gængeren måske tænke: Uh, 
det var ikke mange. Kommer 
der ikke flere i kirke? Man ser 
de få kirkegængere denne 
søndag, og ikke de 41, 3 i snit 
hen over året. Som kirkegæn-
ger vil man gerne have, at der 
er flere end en selv. Det føles 
godt og trygt. Og salmesan-
gen klinger bedre, når der er 
flere til at synge med. Og så 
er der det med fællesskabsfø-
lelsen. Det er dejligt at være 
en del af et fællesskab, som 
er kommet til gudstjeneste for 
at høre alle de gode ord, mu-
sikken og sangen. Og efter 
gudstjenesten går snakken i 
våbenhuset, imens vi drikker 

en kop kaffe eller te, inden vi 
går hver til sit. Det er vældig 
hyggeligt og givende. Vi 
drømmer om, at der til hver 
gudstjeneste aldrig vil være 
mindre end 40 mennesker i 
kirke. Tænk at kunne komme 
i kirke i Sengeløse og vide sig 
nogenlunde sikker på, at der 
altid vil være en stor flok. Det 
ville være dejligt! 
 
Vil du med i kirke? 
En god gudstjeneste er en 
gudstjeneste, hvor det hele 
går op i en højere enhed, hvor 
hver på sit sted med liden-
skab og engagement og efter 
bedste evne samarbejder om 
at forkynde Guds Ord. Kirke-
tjener, kirkesanger, organist, 
præst og ikke at forglemme 
menigheden, som også er 
aktør i gudstjenesten. Alle har 
vi en vigtig opgave om at 
fejre gudstjeneste med hjerte 
og forstand til ære for Gud og 
til gavn for mennesker. Og 
det skal gerne være på en 
måde, så vi alle føler, at det 
kommer os ved og giver me-
ning i det liv, vi lever nu og 
her. Jeg vil vove at påstå, at 
man aldrig går forgæves i 
kirke. Der vil altid være noget 
i det, der bliver sagt, sunget 
eller spillet, som rører en, og 
som man tager med hjem. 
Måske er det et enkelt ord, 
måske en sang eller et stykke 
musik eller måske blot dette 
at sidde i kirkens smukke rum 
med lys og kunst og høje 
hvælvinger og vide, at man 
har lov til at sidde der uanset 
humør og livssituation. 
Menigheden har en vigtig 
rolle i kirkens gudstjeneste 
liv. Det betyder noget, om der 
er nogen til at fejre gudstjene-
ste og til at tage imod de nye 
der kommer forbi, som gerne 
vil være med, men som tøver, 
fordi de er usikre på, om der 
kommer nogen. Guds rige 
findes nu en gang kun der, 
hvor Guds ord forkyndes, 
sakramenterne - det vil sige 
dåb og nadver forvaltes efter 
Jesu indstiftelse, og hvor 
mennesker tager imod evan-
geliet og lever den kærlighed 
og tilgivelse indbyrdes med 
hinanden, vi taler så meget 
om. Det er i menighedens 
fællesskab, det hele foregår. 
Vil du derfor med i kirke og 
gøre en forskel ved at gøre 
fællesskabet stærkt og leven-
de og tolerant og rummeligt 
og venskabeligt og empatisk? 
Du er altid velkommen. 

Sogneeftermiddag 
Næste sogneeftermiddag er onsdag den 28. fe-
bruar kl.- 14.30 i sognegården. Denne onsdag vier vi til 
Mozart og musikken. 

 
Dagens foredragsholder, Gunnar Brønholt, er organist og 
tidligere kor- og orkesterdirigent. Under foredraget får vi et 
miniportræt af Mozart – en komponist omgærdet af utallige 
myter – og vi hører nogle af hans skønneste værker. Vi hører 
også om, hvordan Mozart levede i Wien, og hvordan hans 
værker benyttes i højmessen den dag i dag.  
Alle er velkomne og kirkebilen kører. 

Onsdag den 7. februar kl. 
18.00 samles Onsdags-
klubben igen for at indtage 
et godt måltid, som denne 
måned er ristaffel med 
kylling. 
 
Onsdag den 7. marts 
samme tid er menuen 
kalvesteg med hvide 
kartofler og peberrodssovs. 
Til middagen serveres et glas 
vin, 1 øl eller vand, og efter 
maden plejer der at være en 
kop kaffe/te og en dessert 
eller en kage. Hele 
herligheden koster 75 kr., 
som betales på dagen. 
Onsdagsklubben er for 
enker, enkemænd og andre, 
der bor alene, som har lyst til 
at dele et måltid i en 
hyggelig og snaksom stem-
ning.  

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 3 
dage før.  
Vi plejer at være en stor 
flok, men der er altid plads 
til flere.  
Mødested er: 
kirkens sognegård, som 
ligger Landsbygaden 69. 



Søndag den 11. marts 2018 deltager Sengeløse 
Kirke i Folkekirkens Nødhjælps årlige 
husstandsindsamling. Vi håber at få så mange 
frivillige ud at banke på dørene, at alle sognets 
borgere får mulighed for at give mennesker i nød 
en håndsrækning.   
 

Nye måder at yde hjælp til selvhjælp   
Det er tit de fjerneste og allerfattigste samfund, det går værst ud 
over, når kloden hærges af fx klimaforandringer, 
flygtningestrømme og befolkningstilvækst. I kraft af et stort, 
lokalt, kirkeligt netværk når Folkekirkens Nødhjælp helt derud 
og styrker de svageste.  
Et af Folkekirkens Nødhjælps projekter foregår i flygtningelejren 
Kakuma i Kenya. Her lærer flygtninge at dyrke køkkenhaver på 
højkant. Forskellige typer grøntsager spirer lag på lag inde i store 
sække med huller i og vokser så ud af hullerne og opad i flere 
niveauer. Dyrkningsmetoden kræver meget mindre vand end 
almindelige køkkenhaver, og samtidig kan man firedoble sin 
høst. Det giver nærende mad til både at spise og sælge af. 
I alle Folkekirkens Nødhjælps projekter gælder princippet 
’Hjælp til selvhjælp’. Modtagerne af hjælpen er altid direkte 
involverede og lærer samtidig nye metoder, der gør dem mere 
robuste.  
Sådan melder du dig til 
Meld dig som indsamler hos indsamlingsleder Inge-Lise 
Wetterstein på telefonnummer 29 67 95 62 eller på e-mail 
ingelisewetterstein@gmail.com allerede nu – det nytter!  
På landsplan blev der sidste år samlet 14 millioner kroner ind til 
verdens mest udsatte. Det er fx nok til at give 80.000 ekstremt 
fattige familier en køkkenhave.  
Eller tilmeld dig som indsamler på: blivindsamler.dk 

Velkommen til en usædvan-
lig, men meget velklingende 
konstellation med cello og 
orgel. Cellisten, Estera Kwie-
cien, og Sengeløse Kirkes 
organist, Dmitri Egholm, 
opfører værker af bl.a. J. S. 
Bach, A. Vivaldi og C. Saint-
Saëns. Efter koncerten invite-
res alle til et traktement i sog-
negården, hvor der bydes på 
et glas mousserende vin. 
Koncert og traktement er 
gratis. 
Estera Kwiecień er født 1989 
i Polen. Hun begyndte at spil-
le cello, da hun var 7 år. Nu 
studerer Estera på solistklas-
sen hos prof. Niels Ullner ved 
Syddansk Musikkonservatori-
um i Odense og spiller i 
Odense Symfoniorkester.  

Estera har deltaget i mange 
masterclasses hos bl.a. Hannu 
Kiiski, Jan Vogler, Ursula 
Schmidt og Alexander Ge-
bert. Estera har fået en række 
top-priser ved regionale, nati-
onale og internationale kon-
kurrencer. Hun er aktiv som 
solist, kammermusiker og 
orkestermusiker og har lavet 
mange uropførelser af ny 
musik. Estera har spillet kon-

certer både i Europa og Nord-
amerika og indspillet flere 
CD’er med forskellige en-
sembler. I april 2014 har 
Estera sammen med den 
svenske pianist Carl Peterson 
udgivet sit første album med 
kompositioner af Fredrich 
von Flotow.   

Koncert i Sengeløse Kirke med cello 
og orgel søndag den 18. marts  
kl. 15.00. 

Foto: Mathilde Berg Utzon 

Husk lysmessen 4. februar kl. 19.00 

 
      
 
 

                                                                                
  Inspiration og vejledning i din have  

    Stauder, frugttræer og krukker 

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

Lise-Lotte Haller 
Have– og parkingeniør 



Forfatteraften 
 
Som noget nyt inviterer Sengeløse Kirke til en spændende for-
fatteraften tirsdag den 20. februar kl. 18.30 med forfatter og 
samfundsdebattør Jens Christian Grøndahl. Aftenen starter med 
et lille traktement i sognegården Landsbygaden 68. Kl. 19.00 
dedikerer vi aftenen til foredragsholderen, som regnes for en af 

landets største nyere prosaister. Jens Christian Grøndahl har et 
stort internationalt forfatterskab bag sig. 
Han besidder stor psykologisk indsigt i det menneskelige 
følelsesregister og fremhæves for sin evne til at skildre 
menneskets grundlæggende ensomhed. Han er uddannet 
filminstruktør og har tidligere været medlem af 
kulturministeriets kanonudvalg for litteratur. Han har markeret 
sig som en forkæmper for ytringsfriheden og for 
menneskerettigheder. Denne aften inddrager Jens Christian 
Grøndahl nogle af sine bøger, artikler og kronikker til et 
foredrag om tro, etik og moral. Traktement og foredrag er 
gratis. Alle er velkomne. 
 

Fredag den 16. februar fra 
kl. 10.00-12.00 inviterer vi til 
Café Sengeløse i Sengeløse 
sognegård. Næste gang er 
fredag den 16. marts samme 
tidspunkt. Café Sengeløse er 
en brunch-café for pensio-
nister og andre interesserede. 
Alle er velkomne!  
Fredag den 16. februar 
starter vi med at synge nogle 
gode sange fra højskole-
sangbogen og spise brunch 
sammen. Derefter vil Liva 
holde et oplæg om det 
stigende konkurrencekapløb, 
vi ser i folkeskolen. Hvad gør 
konkurrenceideologien ved 
børnene, herunder de svage 
elever, og hvad gør den ved 
lærerne? Hvad fører vores 
testkultur til? Disse og 

lignende spørgsmål vil Liva 
facilitere en debat om den 16. 
februar. Men der vil også 
være tid til sang fra 
højskolesangbogen, samtaler 
om stort og småt og hyggeligt 
socialt samvær. Tilmelding 
foregår til Liva på e-mail: 
livasengeloese@gmail.com 
eller på telefonnummer 2137 
0733.  
Velkommen til en berigende 
formiddag i hyggens tegn!  

Liva Kaels 
 

Kunne du tænke dig at være 
med i en sorggruppe? Når vi 
mister et menneske, vi elsker og 
holder af, reagerer vi meget 
forskelligt. Ofte oplever den 
sørgende, at der gives meget 
lidt plads og tid til sorgen hos 
familie, venner og det øvrige 
samfund. Vi skal helst være 
tilbage i livet så hurtigt som 
muligt og blive os selv igen, 
som vi var, før vi mistede. Den 
sørgende kan opleve ikke at være forstået af sine omgivelser 
og har måske svært ved at komme tilbage til hverdagen. Det 
er ikke muligt uden videre at annullere tabet af den elskede 
ved at lade som om, at det ikke er sket. I sorggruppen er man 
blandt ligestillede. Alle deltagere har mistet. Gruppen skal 
betragtes som et trygt samtalerum, hvor alt kan deles under 
tavshedspligt og i gensidig respekt med lyttende omsorg. Her 
kan man få lov at tale om det der er sket, om den døde, og om 
alt det, der er svært. 
Sorggruppen ledes af Merry Lisbeth Rasmussen, som foruden 
at være sognepræst også har en videreuddannelse i sjælesorg. 
Sorggruppen er for voksne, som for nylig eller for flere år 
siden har mistet en nært stående person. 
Vi mødes i præsteboligen Landsbygaden 70 på følgende dage: 
21. februar kl. 15.00 – 17.00, 7. marts kl. 15.00 – 17.00, 22. 
marts kl. 15.00 – 17.00, 4. april kl. 15.00 – 17.00, 24. april kl. 
16.00 – 18.00, 2. maj kl. 15.00 – 17.00, 9. maj kl. 15.00 – 
17.00, 16. maj kl. 15.00 – 17.00. 
Det er gratis at deltage. For tilmelding og/eller nærmere 
information kan du tage kontakt til: Merry Lisbeth Rasmussen 
på e-mail: LRAS@KM.DK eller på tlf. 43 99 50 24. 
Tilmelding senest den 18. februar. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Café Sengeløse  

Sorggruppe i Sengeløse Kirke 

Det nye Sengeløse Kor, som er 
startet i efteråret 2017, ønsker 
meget at blive udvidet, når der 
tages hul på den kommende 
forårssæson.  
Koret, som p.t. består af seks 
damer, har, på trods af den lille 
størrelse, gennemgået en stor 
musikalsk udvikling og med et 
yderst tilfredsstillende resultat 
formået at optræde to gange i 
december ved en sogneefter-
middag og Julegudstjenesten i 
Sengeløse Kirke.  
Vi håber meget på at se nye 
sangglade korister fremover, 
som vil tilslutte sig dette spæn-
dende projekt, så vi kan være 
flere om at dele succesen og 
bringe glæde til beboerne i 
Sengeløse.  

Vi holder prøve hver torsdag 
kl. 19 i Sengeløse sognegård.  
Der er en meget hyggelig 
stemning og en seriøs og inten-
siv prøvegang. Det er gratis at 
deltage, men til gengæld for-
venter vi, at man er mere end 
villig til at medvirke ved guds-
tjenester og andre arrangemen-
ter, som årligt udgør 7-8 gan-
ge. Der er ingen krav til node-
læsning eller stor sangstemme. 
 
Hvis man er interesseret, bedes 
man venligst kontakte organi-
sten ved Sengeløse Kirke, 
Dmitri Egholm, på email dmit-
ri250983@yahoo.dk.  
 
Vel mødt!    

Sengeløse Kor ønsker flere sangere 

  Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
 

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  
2630 Tåstrup 
 

Tlf. 70 21 11 99 



 

I dagene 3. – 7. september 
2018 afholder Høje Taastrup 
provsti en studierejse til by-
en Wittenberg, som kom til 
at danne ramme om den lu-
therske reformation.  
Som introduktion og yderli-
gere PR for provstiets rejse 
holder sognepræst Michael 
Rønne Rasmussen et spæn-
dende diasforedrag, hvor han 
fortæller om reformationens 
historiske baggrund og nogle 
af de begivenheder, der ud-
foldede sig i Wittenberg. Vi 
får også et indblik i byen, 
som den ser ud i dag, og de 

steder, hvor der gemmer sig 
en god historie. 
 
Tilmelding til Michael 
Rønne Rasmussen tlf. 2960 
3288 eller mrr@km.dk 
senest mandag d. 26. marts 
 

Inviteres børnehavebørn, 
vuggestuebørn og hjemme-
gående børn til påskegudstje-
neste i Sengeløse Kirke. Ef-
ter gudstjenesten går vi over 
i sognegården og drikker saft 
og spiser påskeæg og frugt. 
For institutionsbørn og pæ-
dagoger og dagpleje er der 
tilmelding senest søndag den 
18. marts hos sognepræsten 
på tlf. 43 99 50 24 eller på e-
mail: LRAS@KM.DK. De 
hjemmegående børn med 
voksne kan blot møde op. 
Liva fra 3. klasse har tegnet 
den fine tegning. Den 
forestiller Jesus som den 
gode hyrde, der passer på 
alle sine får – også dem der 

bliver væk, men heldigvis 
bliver fundet igen. 
Jeg glæder mig til at se jer!  

Merry Lisbeth Rasmussen 

Provstirejse til Wittenberg 
Diasforedrag i Vejleå Kirke onsdag d. 4. april kl. 
19.30 – 21.30: Luthers Wittenberg 

Påskegudstjeneste for de mindste 
Torsdag den 22. marts kl. 10.00  

Forfatteraften 
Tirsdag den 13. marts kl. 18.30 byder vi velkommen til end-
nu en forfatteraften med Emilia van Hauen, som er kultursoci-
ologen, man ikke kan komme udenom! Aftenen starter med et 

lille traktement i sognegården kl. 
18.30.  
Kl. 19.00 starter foredraget med 
Emilia van Hauen, som er fore-
dragsholder, forfatter og trend-
rådgiver. Hun har stærke hold-
ninger til kønsforskelle og sam-
fundsdebatter, som hun ikke er 
bleg for at sige højt. 
Emilia van Hauen vil holde et 
foredrag om tro, etik og moral. 
Hun er vokset op i en katolsk 
familie, men hun droppede troen 
på Gud ved mødet med den 
franske filosof Sartre og hans 
tanker om eksistentialismen. 
Hun kom dog hurtigt til at savne 
sin usynlige ven.  
Hun vil også fortælle om sit syn 
på vores nutid og give sine 
betragtninger i forhold til, 
hvordan religion spiller ind i 
dagens Danmark.  
Traktement og foredrag er 
gratis. 

Sogneeftermiddag 
”Præsteskabet eksisterer ikke”. Om en 
progressiv menighed i Madrid.  
Onsdag den 21. marts kl. 14.30.  

Kom og udvid dit teologiske 
og internationale udsyn med 
et foredrag om en progressiv, 
befrielsesteologisk menighed 
i Madrid. Sengeløse Kirkes 
nye antropolog og kirke- og 
kulturmedarbejder, Liva 
Kaels, vil fortælle om sit 
speciale om kirken San 
Carlos Borromeo, som er 
kendt som ”Madrids røde 
kirke”, og om dens 
alternative, venstreoriente-
rede menighed.  
Menigheden positionerer sig 
i skarp kontrast til den 
katolske kirke og den 
spanske stat. Liva Kaels vil 
formidle analytiske pointer 
om menighedens særlige 
karisma, herunder kirkens 
karismatiske ophavsmand, 
og om dens konflikter med 
den etablerede katolske 
kirke. Fokus vil især være 
på, hvordan menigheden 

fortolker og udlever 
evangeliet over for sårbare 
grupper i det spanske 
samfund. Liva Kaels vil 
desuden perspektivere til 
Franco-tiden og befrielses-
teologien. Hun understøtter 
foredraget med billeder, som 
hun tog under sit fem 
måneder lange ophold i 
kirken i 2014. Alle er 
velkomne.  
Kirkebilen kører. 

 
 
 
 
 
 
 

 
RØDE KORS BUTIK 

Taastrup Hovedgade 129-131 
Ring for afhentning af  

møbler og nips. 
Tlf. 2042 4637 
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