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 Farvel til skoleleder Jens Arnt 

Vi har i 1.b sagt farvel 
til vores skoleleder 
Jens Arnt. Han har væ-
ret en fantastisk leder, 
der havde nær kontakt 
med eleverne på sko-
len. 1.b på Sengeløse 
Skole kom forbi Jens 
med breve, tegninger 
og tulipaner.  
 

Han vil blive savnet. Tak for indsatsen.  
Vi ønsker ham alt mulig held og lykke frem over.   

                          Hilsen 1. b, Mette og Semra.  

 

4.b fra Sengeløse skole, har lavet deres helt egne ugler. 
De er alle syet i hånden. En gruppe elever, skulle selv 
indrette glasburet. Som resultatet viser, har de været 
mega kreative og dygtige. Vi vil løbende udstille vores 
projekter i glasburet. Vores igangværende projekt er 
påskekyllinger og påskeæg (puder formet som påske-
æg) glæd jer til at se det færdige arbejde. Tak for ind-
satsen, 4.b.  

 

 
  

Horst var i mange år især 
aktiv indenfor SGIF´s 
fodboldafdeling og var i 
flere år kasserer for den-
ne afdeling. Det var også 
Horst Kraft, der skabte 
kontakten til SGIF´s ven-
skabsby Hahn, som fod-
boldafdelingen flere gan-
ge besøgte, og hvor Sen-
geløse også fik flere gen-
besøg. 
 
I årene omkring 1990 var 
pigefodbolden på sit hø-
jeste i Sengeløse, og 

Horst var også her blandt 
de faste støtter og var 
blandt andet initiativtager 
til oprettelsen af Team 
Sengeløse, hvis opgave 
var at skaffe sponsorater 
til aktiviteter inden for 
især fodbolden i Sengelø-
se. 
Senere blev Horst kasse-
rer for hovedafdelingen 
og sluttede sin aktive ind-
sats som kasserer for 
SGIF’s loppemarked. 
 
Når SGIF’s vedtægter 

skulle revideres, var 
Horst den omhyggelige 
og pertentlige ekspert, 
der kunne få styr på de til 
tider vanskelige paragraf-
fer i SGIF´s vedtægter. 
Horst Kraft blev udnævnt 
til æresmedlem i SGIF i 
2010. 
 
SGIF har med Horst 
Krafts død mistet en tro-
fast støtte, og foreningen 
skylder ham en stor tak 
for mange års indsats. 
 

Æret være Horst Krafts 
minde. 
Jens Bertelsen, tidligere 
hovedformand i SGIF 

Mindeord for Horst Kraft.  
Det var med stor sorg, at vi den 22. januar modtog meddelelsen om, at Horst Kraft pludselig var død under 
en af sine daglige løbeture. 



 





Byggeriet af verdens største 
indendørs gokartbane, Race-
hall CPH, er fredag sat i 
gang i Høje Taastrup og ven-
tes klar til åbning inden årets 
udgang.  
Det er firmaet Racehall A/S, 
der står bag Racehall CPH. 
Racehall ejer allerede Nord-
europas største indendørs 
gokartbane (målt på køreare-
al), der ligger i Aarhus, men 
med Racehall CPH tages et 
størrelsesmæssigt spring: 
Den nye hal i Høje Taastrup, 
der opføres af entreprenøren 
Gråkjær, bliver nemlig 
10.050 m2 – det er 33 % stør-
re end den i Aarhus.  
Racehall CPH bliver dermed 
klart større end både sin nav-
nesøster og konkurrenterne 
andre steder i verden.  

”Den ekstra store bane giver 
mulighed for, at banens gæ-
ster vil opleve endnu flere 
udfordringer og oplevelser – 
og det er i tråd med Race-
halls ambition om at være 
kendt for både kvalitet, sik-
kerhed, læring og højoktane 
oplevelser for alle alders-
grupper” udtaler Flemming 
Thomsen fra Racehall og 
fortsætter: 
”Racehall CPH vil tilbyde 
sjov, action og læring for 
både børn og voksne, private 
og firmaer, og udover go-
kartbanen rummer Racehall 
CPH også restaurant og kon-
ferencefaciliteter i en 1.300 
m2 stor administrationsbyg-
ning”. 
 
 Godt kørervejr og flere 

aktiviteter 
At anlægget opføres som en 
indendørs gokartbane, bety-
der ikke bare, at gæsterne er 
sikret godt kørervejr hele 
året: Det betyder også, at 
anlægget kommer til at over-
holde alle støjgrænser. 
Der vil senere komme flere 
spændende aktiviteter på 
området: Gokarthallen opta-
ger kun en fjerdedel af det 
areal, som selskabet bag 
Racehall ejer i det regionale 
fritidsområde. 
Racehall CPH opføres ved 
krydset mellem Roskildevej 
og Bondehøjvej i Høje Taa-
strup – en central placering, 
tæt på København med gode 
trafikforbindelser og tæt på 
både motorvej og offentlig 
transport.  
 
Byggeriet bliver genkende-
ligt på sine Ferrari-røde ele-
menter i facaden. Og de 
kommende gæster kan godt 
begynde at glæde sig: Byg-
geriet ventes færdigt i løbet 
af 2019, så de første gæster 

kan tage banen i brug inden 
årets udgang. 
 
”Jeg er virkelig begejstret 
over, at vi nu realiserer det 
første store projekt i det regi-
onale fritidsområde, siden 
Copenhagen Air Experience 
åbnede for en del år siden. 
Det bliver en stor og synlig 
attraktion, og jeg er sikker 
på, at Racehall CPH viser 
vejen for andre, der vil drive 
aktiviteter i området”, siger 
borgmester Michael Ziegler. 
 
Fakta: 
Den nye Racehall CPH og de 
øvrige kommende aktiviteter 
etableres på et areal vest for 
Bondehøjvej og ud mod Ros-
kildevej.  
På samme side af Bondehøj-
vej, men tættere på Holbæk-
motorvejen, findes i forve-
jen Copenhagen Air Experi-
ence, hvor stedets gæster for 
sjov eller som led i fald-
skærmstræning kaster sig ud 
i det frie fald i aircentrets 
vindtunnel. 
 

Byggeriet af verdens største gokarthal er sat i gang i Høje Taastrup 
Racehall A/S bygger kæmpe indendørs gokartbane i det regionale fritidsområde i Høje Taastrup. Byggeriet 
ventes færdigt inden årets udgang. 

Borgmester Michael Ziegler tog fredag første spadestik til 
verdens største indendørs gokartbane, Racehall CPH, sam-
men med Flemming Thomsen fra Racehall (t.h.) og Michael 
Nielsen fra Gråkjær (t.v.).  

Jeg vil gerne starte med at 
sige, at når man ringer til 
Dyrenes Beskyttelse en 
meget kold dag i januar, så 
skal man altså have en jak-
ke på. I mit tilfælde skulle 
jeg så ikke bare sidde dér 
og vente, jeg skulle også 
lige tage mig af en stor fugl, 
som skulle ligge inde under 
min jakke, så den ikke frøs. 
Her den anden dag bad min 
far mig om at tage jakke på. 
En musvåge havde siddet 
det samme sted i mindst to 
timer, og derfor havde min 
far ringet til Dyrenes Be-
skyttelse på 1812. 
Jeg besluttede mig for at 
vente med fuglen, og efter 
jeg havde siddet der i 10-20 
minutter, gik jeg ind i sko-
ven og bar den rædselsslag-
ne fugl med op på selve 
skolen. Så sad man dér med 
en rovfugl og ventede, mens 
adskillige familier gik forbi 
og gloede på mig, som om 
jeg havde tabt tråden. I det-
te øjeblik var jeg fuldstæn-
dig ligeglad, da alt i mit 
hoved handlede om den 
musvåge, jeg havde i hån-
den. 
Jeg tør ikke tænke på, hvor-
dan den stakkel havde det. 
Allerede da jeg så den sidde 
på jorden, vidste jeg, at 
noget var galt og jeg tænk-

te, at den fugl ikke hørte til 
dernede. 
Stemningen var ekstremt 
anspændt, siden jeg bare 
sad der og kiggede på et 
smukt dyr, som havde det 
så dårligt. 
Lige som jeg troede, at jeg 
skulle være en helt, åbnede 
den øjnene, sprællede med 
benene, og så fik jeg lov til 
at se dens pupiller blive 
mikroskopiske samtidig 
med, at hele fuglen krøllede 
sig sammen. Den var død. 
Kort efter rullede rednings-
bilen ind på parkeringsplad-
sen, og dér sad jeg så med 
tårer i øjnene. Musvågen 
havde en brækket vinge, og 
at den sandsynligvis var 
død af kulde. Havde det 
været sommer, var den nok 
død af sult.  
Nu har den fået fred. 

 Luna Schou 

Så døden i øjnene  
Ringede 1812: Forsøgte at redde skadet musvåge  

      Tlf. 20 95 43 29  
 
 

 



 
 
 
 

SGIF´S Fodboldafdeling 
præsenterer  

Sengeløse Cup 2019 
Sponsoreret af Skousen 

Taastrup 
       Lørdag den 9. marts 

       Fra. 11.00 til ca. kl. 18.00 
 
Hvem deltager: 
 
Firmaer fra Sengeløse og omegn – (du kan godt lægge to eller 
tre firmaer sammen), Nabo –  
Du kan samle et hold fra den vej, du bor på. 
 
Venner – lav et hold med dine venner og bekendte. Alle 
muligheder er åbne og tilladt for at samle et hold,  
(Deltagere skal være fyldt 16 år). 
 
Holdene 
Hvert hold tæller 4 – 7 deltagere. Det kan betale sig, at have 
damer med på holdet, idet deres scoringer tæller dobbelt. 
Puljer A eller B …… eller som noget nyt C-rækken I A-
rækken spiller de hold - som spiller for at vinde Sengeløse 
Cup. I B-rækken spiller de hold - som gerne vil spille fod-
bold. I C-rækken spiller de hold - som bare synes, at det hele 
skal være hyggeligt. 
 
Efter turneringen – Mad leveret af Sengeløse Kro Der er 
igen mulighed for at tilmelde sig spisning efter turneringen. 
Prisen for mad er 95 kroner pr. deltager. Tilmelding og beta-
ling for spisning skal ske samtidig med, at I tilmelder holdet 
til Sengeløse Cup. 
 
Deltagelsesgebyr 
Et hold koster 500 kroner at tilmelde, og indbetalingen skal 
ske til kontonr. 2275 – 4378984950. Husk at skrive holdets 
navn i overførslen. Betaling senest d. 25.2.2019 
 
Tilmelding send mail til: jh@alpapeople.co 
 
Vi vil gerne spille i række A B C ( Sæt X) 
 

  Holdets navn                                                
 
  Indbetalers navn/firma ……..…....………. 
 
  Holdleder …………….….………………. 
 
  Holdleders telefonnr. ….……….………… 
 
  Holdleders  mail…..…………….……….. 
 
Vi tilmelder              deltager til spisningen  
 

For yderligere oplysninger: 
 

Jeppe Hansen, tlf. 60 40 90 19  
 

eller send mail til jh@alfapeople.co 

Kom til varm vinterjazz med 
 

South Coast Stompers m/Pia Kloster 
 

Menu: Buffet med kolde og lune retter efter Kokkens 
valg. Entre med mad kun: 199 kr. - Entre uden mad: 99 
kr. 
Musikken er fra 14-16.  
Husk at bestille bord hos Sengeløse Kro, Landsbygaden 
18, Sengeløse/Taastrup -  
tlf. 51784078 eller  
mail til: sk@sengelosekro.d 
 
På gensyn til vinterjazz  
på Sengeløse Kro! 

Søndag den 24. februar kl. 13-16. 
på Sengeløse Kro 

 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 



Lille Herred. 
I danske stednavne ses sta-
dig rester af fortidens admi-
nistrative inddelinger. 
Blandt de mere kendte fin-
der vi navne som Vendsys-
sel, Hanherred, Odsherred 
og Hornsherred. I dag står 
historien om de danske her-
reder dog ikke klart i vores 
fælles bevidsthed om forti-
dens administrative organi-
sation af både verdslige og 
kirkelige forhold. Disse her-
reder og deres forløbere, 
’skibene’, var i vikingetiden 
og i middelalderen helt frem 
til årene lige efter Reforma-
tionen i 1536 krumtappen i 
statens og kirkens admini-
stration og magtudøvelse. 
Som retsvæsenets første 
instans fortsatte herredernes 
virke helt frem til omkring 
år 1800. I Den evangelisk-
lutherske kirke, som var 
underlagt kongen, arbejdede 
herrederne videre som admi-
nistrative enheder helt frem 
til den nye kirkelige indde-

ling i provstier, som blev 
gennemført den 1. december 
1976. Sengeløse Sogn er nu 
en del af Høje Taastrup 
Provsti. 
 
Vores gamle herreder be-
gyndte i den første vikinge-
tid, ja, måske i den allersid-
ste tid i jernalder, under nav-
net skiben. De tidligste af 
dem blev grundlagt af lokale 
høvdinge og småkonger. 
Men fra Gorm den Gamles 
samling af riget blev hele 
landet opdelt i skiben, som 
blev regeret af kongen og 
hans råd. Disse administrati-
ve enheder var en del af 
rigets forsvar. Hvert skiben 
skulle på kongens bud stille 
i et i forvejen aftalt farvand, 
med et, senere flere, fuldt 
bemandede og udstyrede 
vikingeskibe til den danske 
ledingsflåde. Det ville sige 
selve skibet, mast, sejl, årer, 
ror, navigationsstave, sol-
sten, mænd, våben, hjelme, 
skjolde, vand, proviant og 
måske heste med alt udstyr 
og foder. Det var uhyre kost-
bart for et skiben at møde 
disse krav. Formålet med 
ledingsflåden var at forsvare 
Danmark, og at flytte kamp-
enheder til steder, hvor kon-
gen mente, at de var nødven-
dige. Under Harald Blåtand 
og Svend Tveskæg havde 
vikingerne indset, at det 
bedste forsvar er et godt 
angreb. De grundlagde i de 
år også bevidstheden om, at 
danskens vej til magt og ære 
går over bølgen den blå. 
Målet med ledingsflåden var 
under førnævnte konger 
også at erobre England. Ro-
vene fra disse angreb mod 
England var næsten ufatte-
ligt værdifulde. Lykkedes 
togtet, gav det meget store 
fortjenester til alle deltager-

ne. Som bekendt lykkedes 
det for Kong Svend Tve-
skæg at erobre England, og 
hans søn Knud den Store var 
konge i både England og 
Danmark til sin død i 1035. 
 
Den geografiske opdeling i 
’skiben’. 
For at disse skiben mest 

effektivt kunne løse deres 
opgaver, var det afgørende, 
at så mange af dem som 
muligt skulle have direkte 
adgang til havet. Derfor ser 
grænserne mellem de enkel-
te skiben lidt underlige ud. 
Var det umuligt ved opdelin-
gen af landområderne at få 
en naturlig og velfungerende 
adgang til havet for det en-
kelte skiben, forsøgte vikin-
gerne at samle de indre ski-
ben på Sjælland og i Jylland 
ved de største åer. Sengelø-
se, Vridsløsemagle og Vads-
by havde heller ikke den 
gang adgang til havet. Løs-
ningen blev, at vores nuvæ-
rende sogn blev lagt sam-
men med Høje Taastrup, 
Ishøj og Torslunde. Denne 
enhed udgjorde så et skiben. 
 
Middelalderen.  
Skiben bliver til herreder. 
I Danmark blev den officiel-
le religion asatroen i 965 
skiftet ud med kristendom-
men i form af Den Romersk 
Katolske Kirke, og dens 
lokale administration blev i 
første omgang lagt i de gam-
le skiben, som efter nogen 
tid ændrede navn til herre-
der. Det skiben, som Senge-
løse, Vridsløsemagle og 

Vadsby var en del af, blev til 
Lille Herred. Og det var 
lille. Det omfattede i mid-
delalderens begyndelse sog-
nene Sengeløse, Høje Taa-
strup, Ishøj og Torslunde. 
Det befolkningsmæssige 
grundlag var meget spinkelt 
og talte næppe mere end ca. 
1000 mennesker. Men det 
var et meget velstående her-
red. Jordens bonitet, altså 
ydeevne, var den bedste på 
Sjælland. Det var og er He-
deboegnens hjerteland. Ind-
tægterne fra landbruget gjor-
de gårdejerne velstående, og 
de rige høstudbytter betød, 
at Lille Herred gennem de 
næste 8-900 år forblev et af 
de rigeste landbrugsområder 
i Danmark. 
 
Herredernes funktion. 
Herrederne blev styret af en 
udnævnt herredsfoged, og 
han var en meget magtfuld 
mand i lokalsamfundet. Han 
var både politimester, of-
fentlig anklager og skatteop-
kræver for både konge og 
kirke. 
 
Op gennem middelalderen 
varetog herrederne meget 
vigtige opgaver for både 
kongen (staten) og kirken. 
Disse opgaver ændrede sig 
over tid i takt med, at nye 
love afløste de gamle og 
hvem, der havde overtaget i 
magtkampen mellem konge 
og kirke. I dette system skul-
le herrederne for kirken sør-
ge for, at kirketiende blev 
betalt til kirken, som deref-
ter fordelte indtægterne i 
kirken efter egne regler. 
Herredsfogeden skulle også 
opkræve afgifter og særskat-
ter for kirken. Sådanne op-
gaver løste herrederne også 
for kronen. 
 
Herredstinget var også første 
retsinstans i Danmark i mere 
end 800 år. I al den tid var 
herredsretten den dømmende 
magts første og, for næsten 
alle småkårsfolk, den eneste 
retsinstans. Naturligvis æn-

Sengeløse gammelt nyt 
Sengeløse Kirke 6.  Skiben og Herreder. 



dredes loven over disse 800 
år, men herrederne formåede 
at følge med tiden. 
Det var også herredet, der 
skulle sørge for rettersted 
med galge og skafot. De 
idømte straffe skulle ekse-
kveres, og det skulle her-
redsfogeden sørge for. Til at 
udføre afstraffelsen eller 
henrettelsen ansatte herreds-
fogeden en bøddel, mester-
mand eller skarpretter. Kært 
barn har mange navne. Ofte 
gik flere herreder sammen 
om at ansætte en bøddel, 

som så kunne kaldes til tje-
neste ved skafottet eller gal-
gen. Bødlen skulle selv sør-

ge for værktøj, og han skulle 
også medbringe sine hjælpe-
re, de såkaldte rakkerknæg-
te. Lille Herreds rettersted 
med galge og skafot lå her i 
Sengeløse Sogn, og placerin-
gen var typisk for middelal-
deren. Man lagde aldrig ret-
terstedet helt tæt ved eller 
inde i en landsby. Der var al 
for meget uhygge, rædsel og 
overtro forbundet med disse 
steder. På den anden side 
ønskede øvrigheden, at ofre-
ne for datidens bevidst bru-
tale henrettelser til skræk og 

advarsel for almuen skulle 
kunne ses af så mange som 
muligt og så længe som mu-

ligt. Derfor blev galgerne 
opstillet og skafotterne byg-
get tæt ved en større alfarvej. 
Så kunne folk rigtig gyse 
ved den i datidens forståelse 
måske værste del af straffen, 
nemlig den, at de henrettede 
ikke blev begravet i indviet 
jord og derfor var uden 
chance for kirkelig tilgivelse 
og frelse i Guds himmel. 
Myndighedernes ordrer til 
bøddelen og hans rakker-
knægte ændrede sig naturlig-
vis gennem tiden. I perioder 
var det ofte sådan, at de hen-
rettede blev hængende i gal-
gen til de faldt ned af sig 
selv. De halshuggedes lig 
blev også udstillet for offent-
ligheden. Hovedet blev sat 
på stejle ved galgen, og det 
hovedløse lig blev hængt op 
i galgen ved det ene ben. 
Når ligene faldt ned, eller en 
anden stakkel skulle indtage 
pladsen, blev resterne af 
disse ulykkelige mennesker 
skrabet sammen og helt uden 
ceremoni kulet ned ved ret-
terstedet. Man kan sige, at 
hele dette arrangement fun-
gerede som et fuglefodrings-
bræt fra helvedet. Således 
kunne magtens mænd holde 

rædslen ved lige i måneder 
efter, at bødlen havde udført 
sit blodige håndværk. Jo! 
Også i gamle dage var det 
sådan, at den, der har mag-
ten, har også retten! 
Hos os valgte øvrigheden at 
lægge retterstedet ved den 
gård, vi i dag kalder Galge-
bakkegården, som ligger ved 
Bondehøjvej lige syd for 
Holbækmotorvejen. Den-
gang var stedet helt øde, så 
det opfyldte både ønsket om 
ikke at ligge for tæt ved be-
boelse og øvrighedens ønske 
om, at det skulle være syn-
ligt for de vejfarende, da den 
gamle landevej mellem Kø-
benhavn og Roskilde lå lige 
nord for retterstedet. Den del 
af den gamle landevej bruger 
vi stadig, og vi kender den 
som Klevehøjvej. 
Lille Herred blev lagt under 
Smørum Herred ved åbent 
brev udstedt den 3. april 
1577 af Frederik d. 2. 
Her hørte Sengeløse Sogn til 
i 399 år, hvor kirken i 1976 
fik en ny opdeling. De æld-
gamle herreder blev nedlagt 
og erstattet af provstier. 

Niels E. Larsen  
 



 
 

Årsmøde i Sengeløse Dagli´Brugsen 
Tirsdag den 26. marts 2019, kl. 19, Landsbygaden 35, Sognegården, Sengeløse 

 
Byens hjerte slår igen, og bestyrelsen inviterer alle kunder og medlemmer  

til den første generalforsamling efter branden i 2018. 
”Hør hvordan det går med din Dagli´Brugs i Sengeløse” 

 

Dagsorden: 
Valg af ordstyrer 
Butiksbestyrelsens beretning 
Butikkens beretning 
Butiksbestyrelsen og butikkens fremtidsplaner 
Indkomne forslag 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Eventuelt 
 

Fristen for at stille forslag er 1 uge før årsmødet. Senest tirsdag den 19. marts 2019. 
Forslag skal stilles skriftligt, afleveres i butikken. Adgangskort udleveres i kassen. 
Du skal være medlem for at kunne stemme på Årsmødet. 

       Vi byder på en let anretning bestående af oste- pølsebord med lækre smagsprøver, drikkevarer og gaver. 
 
Som medlem og medejer i Coop får du mulighed for indflydelse, adgang til arrangementer og kurser  
samt fællesskaber med 1,7 millioner danskere, der også har truffet et aktivt valg om, at mad og ansvarligt 
forbrug handler om andet og mere end en fyldt indkøbspose. 
 

Et medlemskab koster 200 kr., som du selvfølgelig får retur, hvis du ikke længere vil være medejer.  
(Kilde: coop forum) 
Tak for alle ”likes” og ”smileys”, både på Facebook og i butikken under og efter genopbygningen.  

                         På bestyrelsens vegne, Monika Bellmann, formand  

Læserbrevsannonce: 
 
Hej, læser af Sengeløse Nyt! 
 

Kender I det, at man er til fødselsdag, og så skal man 
sidde og synge en sang, der decideret kun er skrevet 
til små børn? Nemlig  "I dag er det x’s fødselsdag, 
hurra , hurra, hurra!" 
 

Og, hvis man slet ikke har sine forældre mere, ja, så 
bliver det endnu værre: For så må verset med  ”Og 
hjemme venter mor og far,” helt udgå! 
Og hvem hylen siger, at vi får chokolade og kager 
til?  Vi voksne får måske et glas vin? 
 

Jeg har derfor skrevet en fødselsdagssang til "den sto-
re"  eller til den absolut voksne, og melodien, jeg har 
valgt, kan nu bruges året rundt, og ikke bare til jul! 
Jeg tror, at grisehandler Larsen og fru Larsen dansede 
til den type melodi, og hvis jeg ikke husker fejl, så 
kaldte de den en "spjætmazurka". 
Brug endelig min sang, hvis I har lyst til at prøve  
noget nyt!  
Venlig hilsen 
Lis Aagaard, tlf. 61 87 32 38 
 

PS Jeg har skrevet mange, mange sange, både til kon-
firmationer og bryllupper, og jeg kan også skrive én til 
dig, hvis du på et tidspunkt har brug for det! 
 

PS. Små, hjemmelavede, gaver er for mit vedkom-
mende alt nok, Jeg er 75 år - og har alt, synes jeg. 
  

FØDSELSDAGSSANGEN  
 

Melodi:  Nu det jul igen, og nu det jul igen 
 
/: Det din fødselsdag, 
vi fejrer den med flag, 
og kommer med hvad vi har lavet! :/ 
Flaget går på hel, 
og vi er en del, 
der synes: DU er godt begavet! 
 
 /:Så en pakkeleg, 
det lige no`t  for dig! 
Og flaget blafrer mildt i vinden! :/ 
Og din barnesjæl 
glæder sig "min`sæl" - 
og du får et kys på kinden! 
 
/:Du er ung af sind, 
du lukker glæden ind! 
Et sted står solen op af havet! :/ 
TILLYKKE siger vi, 
du er kæk og fri, 
vi sy`ns: NU ER DU GODT BEGAVET! 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Af Lis Aagaard 
Mange blade har et lille smilehul, og 
det synes jeg også, vi skal have! 
Jeg rydder op i mine gemmer, det er 
tiltrængt. Og der fandt jeg i Sengelø-
se Kirkeblad fra efteråret 1981 føl-
gende: 
Den daværende præst, Taggatz, fik 
alterbilledet restaureret på National-
museets Konserveringsafdeling - og i 
den anledning ventede præst og me-
nighedsråd spændt på regningen. Og 
det fik præsten til at huske på en reg-
ning fundet i Ølave Kirke - 
der er intet årstal, men af pengevær-
dien anslår jeg, at vi er tilbage i ca. 
1880 - 

Regningen lyder som følger: 
Forandret de ti bud samt ferniseret det sjette.............   2,25 
Oppudset Pontipus Pilatus samt ferniseret ham  
for og bag   ………………………………………… 3,26 
 
Indsat nye Tænder i den hellige Petrus` Mund, samt 
ferniseret ham og overstrøget Hanens fjer................ 1,30 
Udvidet Himlen og tilsat adskillige Stjerner, forbedret 
Helvedets Ild og givet Djævelen et bedre udseende.. 1,12 
 
Forbedret den hellige Magdalene, som var  
aldeles fordærvet........................................................ 5,00 
 
Forsølvet Judas` sølvpenge........................................ 2,45 
Sat Sko under Hesten på Elias`Vogn og nøjere  
betegnet Vejen til Himlen.......................................... 2,25 
 
Gjort det røde Hav rent for flueskarn........................ 3,19 
Gjort Verdens Ende meget længere, da den var 
alt for kort................................................................. 7,24 
                                                          I alt.......        kr. 28,06 

Danmarks juice-mester Mads Bo 
Torsdag den 23. maj, kl. 19.00 i  

Taastrup Kulturcenter, pris kr. 100,00 
 

Oplev Danmarks juice-
mester og bliv inspire-
ret til handling og selv-
antændelse, når han i sit 
populære foredrag skæ-
rer ind til benet af den 
sunde livsstil. 
  
Mads Bo gør sundhed 
super simpelt, og med åbenhed og humor gennemgår han 
grundelementerne for et overlegent energioverskud. Det er 
let og ukompliceret, og der må gerne grines. 
 
På foredraget lærer du at lave mirakler på blenderen med de 
lækreste smoothies, supper og isdesserter og de bedste vita-
minbomber fra juicemaskinen, som gavner og styrker din 
krop. Du kommer til at se, mærke og smage de flydende 
mirakler og få inspiration til et sundere, saftigere og mere 
energifyldt liv! 
 
Foredraget er arrangeret i samarbejde med Voksenundervis-
ningens Samråd i Høje Taastrup Kommune. 

Tilmelding skal ske til FOF eller AOF: 

FOF, tlf. 4399 9011 www.fof-taastrup.dk 

AOF, tlf. 43713671 www.vestegnen.aof.dk 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 

 
Seksagesima 
24. februar kl. 11.30 
Markusevangeliet 4, 1-
20 
Jesper Knudsen 
 
Fastelavn 
3. marts kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 3, 
13-17 
Charlotte Slot 
 
Første søndag i fasten 
10. marts kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 4, 1-
11 
Elisabeth Novrup Børch 
 
Anden søndag i fasten 
17. marts kl. 10.00 
Matthæusevangeliet 15, 
21-28 
Elisabeth Novrup Børch 
 
Tredje søndag i fasten 
24. marts kl. 15.00 
Gospelgudstjeneste med 
konfirmander 
Elisabeth Novrup Børch 
 
Gudstjenester på  
Sengeløse Plejehjem 
 
Onsdag den 20. marts 
kl. 13.30 
Onsdag den 10. april 
kl. 13.30  

Som danskere er vi vokset ud 
af en kultur, som sætter frihe-
den højt. Vi elsker vores fri-
hed, og det er godt. Vi har 
forsamlingsfrihed, trosfrihed, 
frihed til at tænke og tro som 
vi vil. Og den frihed er ikke 
kun for dem med de rigtige 
meninger. Friheden er for 
alle. Den gælder for Loke 
såvel som for Thor. 
 
A sagde Grundtvig så smukt 
for første gang i hans fortale 
til bogen Nordens Mytholo-
gi fra 1832. Som I sikkert 
ved, var Grundtvig præst og 
en gudsbenådet digter. Det er 
i Nordens Mythologi, han gør 
sig til talsmand for tros-, yt-
rings- og åndsfrihed i Norden. 
Hans tanker om frihed har 
haft så stor indflydelse på 
opfattelsen af, hvad det dan-
ske folkestyre skal rumme, at 
de er nedfældet i grundloven. 
I  § 71 Stk. 1. står der, og jeg 
citerer:  den personlige frihed 
er ukrænkelig. Ingen dansk 
borger kan på grund af sin 
politiske eller religiøse over-
bevisning eller sin afstamning 
underkastes nogen form for 
frihedsberøvelse. 
 
Den ydre frihed 
Man kan sige, at den personli-
ge frihed er blevet en del af 
den danske dna. Sådan er det 
ikke alle steder i verden. Der 
er meget, vi kan takke ikke 
alene Grundtvig for, men også 
alle de andre af vore forfædre, 
som har kæmpet for et sam-
fund, som respekterer den 
personlige frihed. Som følge 
af deres arbejde kan vi i dag 
leve som frie borgere i et frit 
samfund. Den frihed, vi her 
taler om, kan betegnes som 
den ydre frihed. Man kan godt 
leve og bo i et frit samfund 
som vores og på samme tid 
være et ufrit menneske. 
Grundloven kan kun sikre den 
ydre frihed, og på den måde 
beskytte den enkelte imod 
overgreb og forfølgelse fra 
staten eller andre borgere. 
 
Den indre frihed 
Den indre frihed derimod, 
sjælens frihed, er en helt an-
den sag. Hvis jeg med få ord 
skulle formulere, hvad kri-
stendommen går ud på, ville 
jeg svare, at den handler om 
at gøre os til frie mennesker, 
så hver dag er som en fest, 
som rundhåndet skænker op 
af Guds goder gaver med 
ubekymret generøsitet. Til 
festen slipper vi glæden løs. 

Der er intet der binder os eller 
hæmmer os. Livsglæden får 
frit løb, og vi er i det øjeblik 
fri for alt det, der binder os. 
Vi taler ikke om en ansvarsløs 
frihed til at gøre, som man har 
lyst, når man har lyst. Frihe-
den går hånd i hånd med an-
svaret for fællesskabet, og det 
vil i en kristen sammenhæng 
sige for Gud og mennesker. 
Men når det så er sagt, er det 
en frihed, der sætter os fri til 
at strutte af uforbeholden livs-
glæde, som man ofte gør ved 
en fest. Derfor denne tale om 
festen som billede på sjælens 
frihed. De fleste af os vil nu 
tænke, at det ikke er sådan vi 
har det i hverdagen. I hverda-
gen er vi ikke frie mennesker, 
der strutter af livsglæde. Der 
er noget der binder os. 
 
Hvad hæmmer friheden? 
Og for at finde ud af hvad det 
er, må vi spørge os selv: Hvad 
er det, der binder os, bekym-
rer os, hæmmer os og forhin-
drer sjælens frihed? Ja, det 
kan være så meget. Livet er 
på mange måder svært for os 
at håndtere. Tit og ofte er det 
sværere, end vi kan finde ud 
af. Og det føles som om, at alt 
det svære lægger sig som en 
lænke om vores hals og for-
hindrer glædens frie udfoldel-
se og sjælens frihed. En 
grundlæggende årsag til sjæ-
lens manglende frihed er 
angst: Angsten for at blive 
ramt af sygdom, angsten for 
at dø, angsten for andres dom 
og fordømmelse, angsten for 
at fejle, for ikke at være gode 
nok og tilmed angst for frihed 
og for livet selv. Angsten kan 
være forbundet med sygdom, 
og i de tilfælde får vi medicin 

Frihed til at leve som et frit menneske 

 
 
 
 
 
 
 
 

RØDE KORS BUTIK 
Taastrup Hovedgade 129-131 

Ring for afhentning af  
møbler og nips. 
Tlf. 2042 4637 

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 
graver@sengeloesekirke.dk 
 

Gravermedhjælper 
Adam Gjøttrup 
Træffes kirkekontoret 
Landsbygaden 68 
Tlf.: 21 71 84 07 
gravermedhjael-
per@sengeloesekirke.dk 
 
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: 
formand@sengeloesekirke.dk 
 
Kirke- og kulturmedarbejder 
Maria Ditlev Rosenvinge,  
Sognegården,  
Landsbygaden 68 
kirkekulturmedarbejder@sengel
oesekirke.dk 
Tlf.nr.: 21 37 07 33 
 

Organist Dmitri Egholm 
Tlf.: 26 44 88 01 
organist@sengeloesekirke.dk 
 

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

Hjemmeside  
www.sengeloesekirke.dk 



for den. Men det er ikke kun 
syge mennesker, der er angst. 
Angst er naturligt. Det hører 
ganske enkelt med til det at 
være menneske. Jeg tror, 
mange vil kunne genkende det 
med, at angsten forhindrer 
sjælens frihed. Det store 
spørgsmål er nu, hvordan vi 
får forløst sjælen fra angstens 
fastlåste greb til frihed i ufor-
beholden glæde. 
 
Den skænkede frihed 
Den kristne tro taler om, at 
den frihed kan vi ikke skænke 
os selv. Vi kan ikke ved egen 
kraft fjerne den lænke, vi har 
om halsen og beslutte, at nu 
vil jeg ikke mere være angst. 
Nu er sjælens frihed en reali-
tet! Vi kan ikke knipse med 
fingrene og beslutte, så! Fra 
nu af er jeg et frit menneske! 
Nej, den frihed må skænkes 
os af Gud. Kun Gud kan sætte 
os fri, så vi bliver frihalse, 
uden noget der binder os. Den 
kristne frihed skænkes os af 
Gud i troen, og da har alt det 
der binder os ikke mere at 
skulle have sagt. Det betyder 
ikke, at den kristne ikke læn-
gere vil møde angstprovoke-
rende modgang. Men det be-
tyder, at når man i tillid til 
Gud lægger sit liv i Guds 

hånd og på den måde giver sig 
ind under hans styrelse og 
forlader sig på hans vilje, så 
kan man hvile i troen på, at 
uanset hvad der sker, er det et 
led i Guds forsyn, og derfor 
vil det ende godt. Sjælens 
frihed har at gøre med at for-
lade sig på Gud i tillid til alt 
godt, på trods af alt det der 
gør ondt. Ingen modgang eller 
lidelse kan tage denne frihed 
fra et menneske, så længe 
troen lever. For i troen forenes 
sjælen med Gud. De to bliver 
fælles om alt, bærer hinan-
dens byrder og giver hinanden 
del i, hvad de hver for sig 
kommer med.  
Det er det, Luther kalder for 
det frydefulde bytte. Det fry-
defulde bytte er, som når vi 
kommer til gudstjenesten med 
alt det, der tynger os. Og med 
os ud af kirken får vi synder-
nes forladelse og Guds velsig-
nelse, så vi kan gå ud herfra 
som et frit menneske. Det er, 
hvad enhver gudstjeneste 
handler om: At skænke men-
nesket frihed fra alt det, der 
tynger, så vi kan løfte hove-
det, og festen og glæden kan 
indfinde sig i hverdagen.  

 
Merry Lisbeth Rasmussen  

Næste gang vi mødes i Ons-
dagsklubben er den 6. marts 
kl. 18.00, som altid i sogne-
gården Landsbygaden 68. 
Aftenens menu er denne gang 
kalvekød med hvide kartofler 
og peberrodssovs 
Til aftenens traktement hører 
altid kaffe og te med en des-
sert eller kage. 
Hele herligheden koster 75 
kr., som betales på dagen.  
Onsdagsklubben er for enker 
og enkemænd og andre, som 
bor alene, som har lyst til at 

dele et måltid mad. Onsdags-
klubben mødes hver første 
onsdag i måneden kl. 18.00. 
Vi plejer at være en stor flok, 
og stemningen er snaksom og 
meget hyggelig. Kunne du 
tænke dig at være med, skal 
du tilmelde dig hos Merry 
Lisbeth Rasmussen senest 3 
dage før på tlf.: 43 99 50 24 
eller på E-
mail: LRAS@KM.DK. Det 
er muligt at indtale en besked 
på telefonsvareren. 
 

Højskoleeftermiddag:   
En poetisk-musikalsk fortælling om Grundtvig 
Velkommen til en poetisk og 
musikalsk eftermiddag i 
Grundtvigs tegn med højsko-
lelærer Erik Lindsø og musi-
ker Pia Dahl. Sammen for-
tæller de med ord, toner og 
fællessang en både smuk, 
sjov og bevægende historie 
om den poetiske Grundtvig. 
Grundtvig var verdensmester 
i sangskrivning. Poesien er 
hjertesproget, og kun på det 
sprog kan man udtrykke, 
hvad der betyder mest. Der-
for er Grundtvigs tanker om 

hjem og skole, folk og folke-
lighed, politik og samfund, 
kirke og kristendom ofte ud-
trykt i digte og på vers, der 
kan synges.  
Der er gratis adgang, og kir-
kebilen kører. 

Søndag den 24. marts kl. 15.00 åbner Sengeløse Kirke døren 
for en festlig Gospelgudstjeneste med deltagelse af sanger 
Heidi Bisgaard, som medbringer en pianist. Inden gudstjene-
sten har Heidi undervist konfirmanderne i gospel, som de vil 
synge under gudstjenesten. 
Tag gerne familien, vennerne, naboen under armen og kom i 
kirke og syng med.  

Gospelgudstjeneste 

 
Gospelgudstjeneste 



Café Sengeløse 

Fredag d. 15. februar var 
det atter tid til hyggeligt 
samvær i Café Sengeløse i 
sognegården. Vi indleder 
altid Café Sengeløse med at 
synge nogle gode sange fra 
Højskolesangbogen akkom-
pagneret af vores organist 
Dmitri Egholm og spise en 
lækker brunch sammen. 
Hver gang tager vi et sam-
fundsaktuelt emne op, som 
danner udgangspunkt for en 
efterfølgende samtale. På 
den vis bliver vi alle klogere 
på det samfund, som er 
rammen om vores liv og 
hverdag.  
Denne gang handlede café 
Sengeløse om klimafor-
andringer som optakt til 
sogneindsamlingen d. 10. 
marts, der i år går til de 
mennesker, der er hårdest 
ramt af et klima i 
forandring. Skal kirken 
spille en rolle i at imødegå 
klimaforandringer og skabe 
en mere bæredygtig 
udvikling? Hvilket ansvar 
har vi som kristne til at 

forvalte skaberværket på en 
ordentlig måde? Hvordan 
hjælper vi bedst de 
mennesker, som er truet af 
naturkatastrofer på grund af 
klimaforandringerne? På 
baggrund af disse og 
lignende spørgsmål facilite-
rede Maria en samtale rundt 
om bordet, hvor alle fik 
mulighed for at give deres 
besyv med.  
I Café Sengeløse er alle 
velkomne! Sæt allerede nu 
kryds i kalenderen fredag d. 
15. marts kl. 10-12, hvor vi 
byder velkommen til endnu 
en Café Sengeløse. 
Tilmelding foregår som 
sædvanlig til Maria på e-
mail: 
kirkekulturmedarbejder
@sengeloesekirke.dk eller 
på telefonnummer 21 37 07 
33.  
Vel mødt til en hyggelig og 
berigende formiddag i 
fællesskabets tegn! 
 

Kirke-kulturmedarbejder 
Maria Ditlev Rosenvinge 

Torsdag d. 24. januar bød vi 
en gruppe elever fra 3.b på 
Sengeløse skole hjerteligt 
velkommen til minikonfir-
mandundervisning, som er et 
frivilligt folkekirkeligt tilbud 
om indledende konfirmati-
onsforberedelse.  
Vi begynder hver undervis-
ning med en andagt i kirken, 
hvor vi hører fortællinger fra 
Bibelen, synger en salme 
akkompagneret af kirkens 
organist Dmitri Egholm og 
beder Fadervor. Dernæst 
spiser vi boller, frugt/grønt 
og drikker saftevand i sog-
negården.  
Til slut leger vi, laver rolle-
spil eller andre kreative pro-
jekter - indtil videre har vi 
lavet plancher med fine teg-
ninger og beskrivelser af os 
selv samt flotte kunstværker 
med selvskabte dyr.  
Vi har også lavet rollespil 
om dåben, og til børnenes 
store fornøjelse har vi set de 
store kirkeklokker på vores 
tur i kirkens tårn guidet af 
kirkens graver Anders Kjel-
gaard.  
Børnene stiller en masse 
spørgsmål, de er nysgerrige 
og opmærksomme, og vi har 

det sjovt og hyggeligt med 
hinanden. Det er en kæmpe 
fornøjelse! 
 
Hvis nogen har spørgsmål til 
undervisningen, er I meget 
velkomne til at kontakte 
mig: e-mail: kirkekultur-
medarbejder@sengeloesekir
ke.dk; tlf. 21370733  
 
 
Kirke- og kulturmedarbejder 

Maria Ditlev Rosenvinge 

Vi starter denne aften med 
fællesspisning kl. 18.30. 
Kl. 19.00 byder vi 
velkommen til Søren Ulrik 
Thomsen, hvis forfatter-
skab rummer en eneståen-
de samling af poetiske, 
kloge og sanselige digte. 
Søren Ulrik Thomsen vil 
læse op af sine seneste 
bog, EN HÅRNÅL 
KLEMT INDE BAG 
PANELET fra 2016. 
Bogen består af korte 
tekster om tiden, der både 
forsvinder bagud og flygter 
fremover. Tekster fulde af 
sansninger, stemninger og 
iagttagelser. Fra det essay-
istisk reflekterende til 
erindringshistorier og pro-
sadigte. Fra det rå til det 
rørende. Om ikke at lade 
fortiden stivne til klichéer 
og om at forholde sig 

kritisk til nutiden og 
samtidig insistere på sin 
principielle optimisme. 
Efter oplæsningen vil der 
være mulighed for kom-
mentarer, spørgsmål og 
diskussion. Vel mødt til en 
aften i selskab med Søren 
Ulrik Thomsen.  
Der er gratis adgang. 

Forfatteraften med  
Søren Ulrik Thomsen  
Tirsdag den 5. marts kl. 18.00.  

Minikonfirmandundervisning 
for elever i 3.b  



Kom og hør en spændende 
koncert med Einars Evers på 
kontrabas og Magdalena 
Hrudova på klaver, hvor man 
vil kunne opleve kontrabas-
sen folde sig ud og vise in-
strumentets yderst virtuose 
side. Einars (Letland) og 
Magdalena (Tjekkiet) vil 
opføre bl.a. værker af kom-
ponister, som repræsenter 
deres hjemlande. Efter kon-
certen inviteres alle til et 
traktement i sognegården. 
Der er gratis adgang til kon-
certen.     
       
Einars Evers er i gang med 
at tage kandidatuddannelsen 

på Janacek Musikkonserva-
torium i Brno (Tjekkiet) hos 
professor Miloslav Jelínek. 
Einars har vundet priser ved 
konkurrencer som The 3rd 
International Stockholm 
Competition (2014), The 7th 
International F. Simandl 
Competition (2014) i Blatná 
(Tjekkiet) og The 7th Inter-
national K. D. von Ditters-
dorf Competition (2017) i 
Banská Bystrica (Slovakiet), 
og han har spillet koncerter i 
Letland, Tjekkiet, Polen, 
Litauen, Sverige og Dan-
mark, deriblandt som solist 
med symfoniorkestre som 
Simfonia Concertante (Riga, 
Letland) og Prague Philhar-
monia. Einars har desuden 
assisteret i forskellige sym-
foniorkestre i Letland, Tjek-
kiet og Sverige og vil fra 
april 2019 være assistent i 
DR Symfoniorkesteret. 
 
Magdalena Hrudova er 
ligeledes i gang med kandi-
datuddannelsen på Janacek 
Musikkonservatorium, hvor 

hun studererer hos professor 
Alena Vlasáková. Magdale-
na har vundet priser ved kon-
kurrencer som Concertino 
Praga (2009), The Internati-

onal Liszt Competition For 
Young Pianists (2011) i Bu-
dapest og The International 

Competition Of Musical Per-
formance (2016) i Rom, og 
hun har spillet solokoncerter 
i Tjekkiet, Polen, Italien, 
Ukraine og Ungarn, og har 
flere gange været solist med 
Janáček Philharmonic 
(Ostrava, Tjekkiet).  

Magdalena er derudover 
blevet udnævnt til Tjekkiets 
topliste af klassiske musike-
re, hvor hun i den forbindel-
se er inviteret til at spille en 
række koncerter i den kom-
mende koncertsæson fra sep-
tember 2019.       

Vi er så glade for at kunne 
byde Sengeløses unge 
mennesker velkommen i 
Sengeløse Kirkes Ungdoms-
café! Vi har allerede afholdt 
tre ungdomscaféer i år, og 
det har været en stor succes. 
Vi mødes fredag i de lige 
uger i sognegården til hygge, 
kanelgifler, kaffe/the, pizza 
fra Marios pizzabar i 
Taastrup, musik, brætspil og 
bordtennis. Hver gang ser vi 
også en kortfilm om et 
relevant emne, der som oftest 
relaterer sig til dét at være 
ung. Bagefter taler vi om 
filmen, og de unge får 
mulighed for at give deres 
holdning til kende. Vi har i 
år talt om tro, tvivl, 
minoriteter, ligestilling og 
feminisme. Alle unge fra 8. 
klasse og opefter er 
velkomne, og tilbuddet er 
helt og aldeles gratis. 
Vigtigst af alt: Man kan 
komme og være præcis, som 

man er! Hvis det lyder som 
noget for dig, så kom og vær 
med i et åbent og kærligt 
fællesskab.  
Næste ungdomscafé er d. 8. 
marts kl. 16.00-20.00 hvor 
temaet er næstekærlighed 
som optakt til sogneind-
samling d. 10. marts, hvor de 
indsamlede penge i år går til 
at hjælpe de mennesker, der 
er hårdest ramt af klima-
forandringer. Sæt også 
allerede nu kryds i 
kalenderen d. 22. marts, 
hvor vi igen åbner dørene til 
Sengeløse Kirkes ungdoms-
café. Jeg glæder mig til at se 
jer! 

Kirke-kulturmedarbejder 
Maria Ditlev Rosenvinge 

Sengeløse Kirkes  

 
 

Rettelse 
I sidste måneds Sengeløse Nyt stod der, at landsindsamlingen 
er den 12. marts. Det er den 10. marts kl. 11.00 – 13.00. 
 
 
Meddelelse 
Næste menighedsrådsmøde er onsdag den 13. marts kl. 19.00 i 
sognegården. 
 
 
Meddelelse 
Fra tirsdag den 19. februar til 3. april er sognepræst Merry 
Lisbeth Rasmussen ikke til stede i sognet. I perioden 19. febru-
ar – 5. marts henvises til Høje Taastrup Provsti, hvis behovet 
for en præst skulle opstå. Provstiets tlf. nr. er: 43 71 66 28. 
I resten af perioden frem til den 3. april henvises til Elisabeth 
Novrup Børch, som er konstitueret som præstevikar. 
 
Elisabeth har tlf. nr.: 24 65 50 05/26 17 25 58 
For navneattester, -ændringer med videre henvises til præstese-
kretær Sus la Cour på e-mail: SULL@KM.DK 

Koncert med kontrabas og klaver lørdag den 2. marts kl. 15.00 i 
Sengeløse Kirke 

 Anne-Kristine Holm  &   
Jesper Holm     

  

       arkitekt, bygningskonstruktør, valuar      

  Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
 

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  
2630 Tåstrup 
 

Tlf. 70 21 11 99 
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