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Røg og damp i Sengeløse!

Læs i avisen om
Silence-cup for piger
Flæskesteg på
kroen efter
juletræstænding

Snubbekorset
en seværdighed i
Sengeløse

I de sidste uger har der været
livlig aktivitet omkring vores
kloak system. En fotografering af kloakkerne for et par
måneder siden viste, at de
ikke var i så god stand. Der
var så to muligheder. Enten
at grave kloakrørene op og
lægge nye, eller lave en foring af eksisterende rør. Da
sidstnævnte var langt det
billigste, besluttede kommu-

Juletræet tændes
den 27. november

nen at gøre dette. En foring
går ud på, at man trækker en
form for strømpe ind i kloakrøret, og kloakkerne vil så
kunne holde mange år endnu.
Det er dog ingen let opgave.
Og som mange nok har bemærket, er der blevet arbejdet ihærdigt med dette ofte til
langt ud på aftenen for at få
foringen på plads. Rørene
skal være rene og uden slam,

og derfor er det nødvendig
med damprens.
Da arbejdet har stået på i
mere end en måned, tænker
mange nok, at det bliver en
dyr regning til kommunen.
Men der er det heldigvis således, at kommunen har fået et
fast tilbud på opgaven, så det
vil ikke medføre en ekstra
høj regning på vores vandafgift.
John Bilenberg

70 års jubilæum
mandagsaftener

Juletræsfest i hallen
4. december

Program
mandagsaftener
Julekoncert
Nyt menighedsråd
Meget om
Outdoor Games
Og meget mere

Næste nummer
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Deadline:
6. december 2016

Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand:

Birthe Olesen,

2840 1130

Hovedkasserer:

Jørn Brendstrup,

4371 3033

Amatørscene:

Marianne Neumann,

2990 3693

Fodbold:

Hans Juul-Olsen, Hultoften 8 ,

2443 5020

Idræt

Formand Helle Breinholt

3141 6379

Senioridræt

Hilde Hjort Nielsen
Birgit Sonne

4030 5952
2427 7919

Volleyball:

Martin Nedergaard.Møller

4093 5377

Festudvalg:

John Jørgensen,

5122 1217

Cafeteria:

Uffe Wolstrup,

4052 7091

Næstformand:

:

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736

SGIF Klublokale
Spangåvej 10,

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif

Sengeløse Nyt

Vintoften 34, Sengeløse, 2630 Taastrup
Tlf.: 40 19 52 87
Email: avisen@sengeloese.dk
Redaktion og bladudvalg:
Ole Holm (ansv.), tlf.: 40 19 52 87
Kurt Søborg, tlf.: 21 48 50 97
Gert Lauridsen tlf.: 43 99 80 15
Merry Lisbeth Rasmussen tlf.: 43 99 50 24
Oplag: 1300. Husstandsomdeles i Sengeløse sogn,
den gamle Sengeløse kommune
Der er deadline 6. december 2016
Avisen udkommer 16. - 19. december 2016
Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk

Sengeløse Pensionistforening afholder bankospil den
29/11 i Fritidshuset kl. 19.00.
Juleafslutning 5. december kl. 13.00 i fritidshuset.
Tilmelding 10 dage før. Vi ønsker alle god jul og tak for i år,
og på gensyn i 2017 Tilmelding til Miriam 43 99 77 18 eller
Lonnie 22 94 91 40
Lonnie Johannsen, Formand
Rengøringshjælp søges et par gange om ugen.
Kirsten Pedersen, Agrovej 4 Tlf. 26 15 29 91

Autoriseret
forhandler
Tips og lo o

Postkontor

Apotek

Send og hent dine
pakker og breve

Bes l og hent din
medicin hos os.

Gra s bogbytning

Mødelokale

Byt dine læste bøger
med andre spændende.

Du er velkommen l
at låne vores mødelokale.

Hver lørdag:
Kl. 7.30 - 9.30 To rundstykker og to snegle l kun 15 kr.
Kl. 10 En ﬂot rose, eller anden blomst,
gra s l de første 20 kunder.
Kunder der besøger os lørdag og søndag har mulighed for at
vinde tre ﬂasker god vin. Se vinder i Sengeløse Nyt
Gælder hele december måned .Vi glæder os l at se dig

Karina

Mathias

Per, bu kschef

Dagli`Brugsen fejrer 1 års ombygnings fødselsdag
Om end lidt skuffet

Den 5. december er det 1 år
siden, vores lokale Dagli`Brugs, blev moderniseret.
Desværre har den store om-

faktisk kommer fra bilister,
der kører i gennem byen på
vej til og fra arbejde. Man
kunne godt ønske sig en lidt
bedre opbakning fra Sengeløse borgerne og dermed
opnå en større omsætning,
så man er rustet til tidspunktet, hvor ring 5 kommer.
Vi har spurgt et par kunder.
Hvad de syntes om Dagli`Brugsen.

John Bilenberg
bygning, til et ret stort beløb, kun medført en mindre
omsætningsstigning i Dagli`Brugsen. Vi Sengeløse
borgere burde nok være
flinkere til at handle i vores
Brugs. I dag er det således,
at den største omsætning

Jeg handler faktisk en del i
Brugsen, og det gør jeg,
fordi den er særdeles vigtig
for vores by. Den har et godt
sortiment med friskbagt
brød. Det kan købes hver
dag fra 7.30 til kl. 21. Jeg
syntes også, at Brugsens
priser er rimelige - særligt i
deres tilbudsaviser. Det er
klart, vil man bruge tid på at

Forny havemiljøet

køre rundt og samtidig
bruge benzin, kan man nok
finde noget billigere. Ved
byfesten er Brugsen også
samarbejdsvillig og lukker
for øl og spiritussalg
kl.15.00. Gjorde man ikke
det, blev det nok svært at
holde byfesten, idet den
væsentlige del af økonomien
for byfesten tjenes ved
salget i barerne.
Dagli`Brugsen er efter min
mening særdeles vigtig for
byen. Jeg kommer der
næsten dagligt og syntes, vi
har fået en rigtig pæn Brugs.
Man kan købe næsten alt,
hvad man har behov for - til
med
til
et
rimeligt
prisniveau. For eksempel
mener jeg de har en rigtig
god vin afdeling og en
udmærket
grøntafdeling.
Gert Larsen

Derudover vil jeg fremhæve,
at der er postkontor og
mulighed for at afhente
apotekervarer. Der er Tips
og Lotto, og så kan man
bytte
sine
bøger.
Dagli`Brugsen er efter min
mening rigtig vigtig for
byens borgere og måske
specielt for dem, der har
vanskeligt ved at komme i
de nærliggende byer. Tænk
hvis vi skulle køre til
Hedehusene efter 1 liter
mælk eller morgenbrød i
weekenden.

Klinik for fodterapi

med belægningssten og fliser fra

Åbent mandage og fredage

Håndværkerbakken 1-3, Sengeløse

Statsautoriseret fodterapeut
Hultoften 7, Sengeløse
2630 Tåstrup
Tlf. 70 21 11 99

Frandsens Cementstøberi ApS
hjemmeside: www.frandsencement.dk
mail: info@frandsencement.dk * tlf.: 60 66 56 36

Vi giver 10% i Sengeløse-rabat

Trine Pehrson

Optakten til sæson 2016-17 i
mandagsaftenerne kunne ikke
være i mere festlige rammer
end dem, et 70 års jubilæum
lægger op til. Bestyrelsen
havde da også forenet kræfterne og sørget for et afvekslende program med sange fra
højskolesangbogen med musikledsagelse og klassisk musik af pianist Anne-Kari Ferenczi delt ud over hele aftenen. Sognegårdens el-klaver
var ikke det optimale instrument til koncertstykker, men
Anne-Kari klarede sit igennem så godt som muligt. Tak
skal hun have for det.
Først lidt nostalgi
De tidligere bysbørn, Jørgen
og Vagn Bjerre Christensen,
sønner af foreningens stifter
Rigmor Bjerre Christensen,
fortalte begge levende og
morsomt. Jørgen erindringer
fra foreningens opstart og
Vagn fortale om ”skuespilslæsning”, som en tidligere
aktivitet. Det gjorde de begge
til UG.
Anekdoter om højskoler
Ud over at være ordstyrer
hele aftenen gav Niels Ole
Frederiksen derefter en levende beskrivelse af hans eget
møde med højskoleverdenen
som ung højskolelærer.
Borgmesteren imponerede
med sit nærvær.
En stor del af aftenen kunne
vi glæde os over besøg af
byens borgmester Michael
Ziegler. Han var til stede og
vedholdende i sit engagement
og bekræftede indtrykket af
en karismatisk og sympatisk
person, og så holdt han oven i
købet en flot og meget klar
tale målrettet til os i Mandagsaftenerne.
Ministeren kiggede ind
Et højdepunkt på aftenen var
naturligvis Bertel Haarders
besøg. I en stram kalender
mellem et radiointerview og
tv-optræden havde han fundet
plads, ifølge ham selv præcis
55 minutter, til et besøg i
Sengeløse. Selv betegnede
han det som en slapper dag.
Ministerens tale omhandlede
højskolens situation i forhold
til de unges brug af nutidens
sociale medier, dvs. en helt
dagsaktuel tale.

Et digt før maden og kaffen
Niels-Ole Frederiksen afsluttede inden pausen med dette
digt, som er frit efter en idé af
Kresten Drejergård. Det gør
sig især godt, hvis det læses
højt:
Mandags-aftener er:
- et være-sted
- et lære-sted
Et fælles-om-at-bære-sted
Mandags-aftener er:
- et ikke noget mad-sted
- men derimod et glad-sted
Et rigtigt-ved-du-hvad-sted.
Mandags-aftener er:
- et forenings-sted
-et menings-sted
Et ikke noget for-benings-sted
Mandags-aftener er:
- et hytte-sted
- et lytte-sted
Et rigtigt-menings-bytte-sted
Mandags-aftener er:
- et frit sted
- et vidt sted
Et dejligt ”komme-tit-sted”
Mandags-aftener er:
- et håbe-sted
- et måbe-sted
Et
rigtigt-ikke-stå-at-råbested
Mandags-aftener er:
- er ikke noget bo-sted
- men derimod et gro-sted
Et ”ikke-stå-og-glo”-sted.
Mandags-aftener er:
-et dejligt hygge-sted
-et rigtigt ønsk-tillykke-sted
70 års-tilløbsstykke-sted
Og det udtrykker meget godt,
hvilken betydning vi tillægger Mandagsaftener i Sengeløse .

RØDE KORS BUTIK
Taastrup Hovedgade 129-131
Ring for afhentning af
møbler og nips.
Tlf. 2042 4637

70 års jubilæum Mandagsaftener 1946 - 2016

Juletræet tændes
søndag d. 27. november
kl. 16.00 ved gadekæret

Igen i år arrangerer Kommunalforeningen
juletræstænding ved gadekæret. Så kom
og vær med til at starte julen i
Sengeløse.
Det er samtidigt en mulighed
for at møde bysbørn over et
glas gløgg eller varm kakao.

Som traditionen byder, vil vi
synge en julesang, og en Sengeløseborger vil holde tale.
Hvem det bliver, det er der
også tradition for at holde
hemmeligt.
Vel mødt
Sengeløse Kommunalforening

Julemanden har meldt
sin ankomst
Han kommer til
Dagli´Brugsen,
i Sengeløse,
den 4. december,
kl. 14 - 16

Ligesom sidste år vil alle børn i alderen 1-12 år
kunne få sin julestrømpe hængt op i butikken.
For de små vil der i december desuden være historieoplæsning i Dagligstuen.
Tidspunktet bliver slået op på Daglig´Brugsens
Facebook side

Kommer Ring 5 motorvejen

Helt tilbage i 1973 blev der
reserveret arealer til den såkaldte Ring 5. En motorvej,
der skal lede transit-trafikken
uden om de belastede motorveje på Vestegnen.
Ring 5 skal gå meget tæt på
Sengeløse. Kun få hundrede
meter vest for Stendiget. Så
her er der reserveret et areal til
motorvejen. En væsentlig del
af grusgraven er også reserveret hertil. Så der er begrænsede
muligheder for, hvad grusgraven kan bruges til.
Der er ingen tvivl om, at det
vil betyde en væsentlig mindre
trafik i Sengeløse. Hvor meget
støj, det så vil give på Stendiget, er svært at sige. Der vil
naturligvis blive gjort alt for at
mindske støjen i form af støjvolde og støjbegrænsende
asfalt.
Arealerne har som nævnt været reserveret siden 1973. Flere

nordsjællandske borgmestre og altså flere partier i Folketinget ville have lagt hele Ring
5 projektet ned. Dels fordi
motorvejen vil gennemskære
store naturområder, dels fordi
de reserverede arealer skaber
bindinger i forhold til både
beboere og planlægning i det
nordsjællandske.
Der har faktisk været fremsat
forsalg i Folketinget om at
annullere reservationen. Det
blev dog ikke vedtaget, og for
kort tid siden besluttede Region Storkøbenhavn at fastholde reservationen af arealerne.
Hvornår kommer så Ring 5?
Det er svært at sige. Der er
ikke sat dato på. Så der kan
godt gå mange år endnu. På
den anden side kan det til tider
også gå stærkt i politik. Så
måske kommer den hurtigere.

Sengeløse Hallens

CAFETERIA

Julefrokost 2016 traditionel
Kejserinde sild
Marineret sild med rødløg kapers og dild
Lun fiskefilet med rørt remoulade og citron
Graved laks med rævesauce.
Hjemmelavet leverpostej med syltede julebeder
Flæskesteg med rødkål og frisk agurkesalat
Hønsesalat med sprød bacon
3 slags ost
Ris a la mande med kirsebærsauce
Friskbagt brød og smør
Pris: 249 kr.
Tilvalg til den traditionelle: 30 kr. pr. ret
Mørbradbøf med champignon a la creme
Skinke med grønlangkål
Roastbeef med remoulade
Andebryst med rødkål
Æg og rejer med citron
alle beløb er incl. moms.

Kejserindens Gryder
Herstedøstervej 27-29
2620 Albertslund
Telefon:+45 2166 6630
WWW.kejserindens-gryder.dk

- 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

v/Rasmus Andersson
Anlæg og pleje af grønne arealer:
Træfældning, beskæring, rodfræsning, ﬂishugning, ﬂisebelægninger,
rydning af grunde, snerydning mv.

Hallens Cafeteria drives af frivillige

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

Tlf. 29894309 - cvr. 35354220
Email: anderssonstraefaeldning@gmail.com

Klinik for fodterapi
v/stats.aut fodterapeut
Jane Dani Bygsø
Kirkestien 5
Sengeløse
2630 Taastrup
Tidsbestilling tlf. 2095 4329

Silence-cup for U8 og U9 piger den 23. oktober
Hvor Sengeløse Idrætsanlæg var fuldt besat af stille fodboldpiger og deres meget stille forældre

Trænerne Thomas Kristensen fra Brøndby if og Jacob
Harris fra Sengeløse Sgif
havde denne dag i fællesskab inviteret til træningsstævne for U8 og U9 pigerne. I alt var 16 hold tilmeldt.
Ud over klubber fra nærområdet havde også hold
fra Sundby og Sorø tilmeldt
sig.
Ingen tilråb til spillerne
Silence-cup går ud på, at
alle voksne holder bøtte
under kampene, også trænerne. Man må slet ikke
give sine spillere tilråb.
Dette gør, at børnene selv
skal tænke og finde ud af,
hvad de skal. Taktikken

skal lægges før kampen, og
der skal evalueres efter.
Der skal være en dommer,
som dog skal undgå at være
dominerende, og træneren
skal skifte ud, selvfølgelig.
God stemning
Der var en fantastisk stemning på banen, og fraværet
af tilråb og instruktioner fra
sidelinjen smittede af på
spillerne, for de spillede
også i tavshed, så godt
som. Spillerne gik øjensynligt heller ikke så højt op i
antallet af scorede mål og
udviste en god sportsånd
over for hinanden. Ofte så
man, at spillerne stoppede

op, hvis en med- eller modspiller faldt og gik hen og
hjalp dem op, også uden at
dommeren havde fløjtet, og
ingen spillede videre, før
alle var klar. Dommerne
fløjtede så lidt som muligt,
det var tydeligt. Ofte afgjorde spillerne selv, om
bolden var ude til hjørnespark eller målspark, og
dommeren ventede med at
fløjte, til spillet skulle i
gang igen.
Engageret træner
- Vi håber, at denne metode
vil medvirke til en bedre
spilforståelse hos pigerne,
men det er svært helt at
undlade at give instruktio-

ner, siger Jacob Harris,
pigernes træner.
- Jeg tror, at det kan være
et problem, at trænere og
forældre råber lidt for meget, så vi derved tager noget af friheden fra spillerne. Det er det, denne type
stævne vil gøre op med,
slutter han.
Efter kampene mødtes spillere, trænere og forældre i
cafeteriet til fælles spisning
og for at sige tak for sæsonen.
Ved samme lejlighed fik
pigerne til deres store glæde udleveret nyt træningstøj sponseret af Skousen,
Taastrup Hovedgade.

Nej til støjhelvede ved Kohøjvej
Jeg kan fuldt ud tilslutte mig
Sengeløse
Kommunalforening og de lokale borgeres
bekymringer omkring planerne for området ved
Kohøjvej. Der skal ikke igen
være støjende aktiviteter i
det område. Der har været
støj nok i den tid, der blev
gravet grus!
Da Plan og miljø Udvalget
den 11. maj i år behandlede
sagen, var indtrykket, at ansøgeren ønskede friluftsaktiviteter i form af rollespil,
spejderarrangementer, teambuilding, hundetræning, bueskydning og andre aktiviteter
for både private og firmaer.
Alt i alt aktiviteter, som lød
tilforladelige og kunne rum-

mes indenfor formålet med
de ydre grønne kiler, som er
beskrevet i Fingerplan 2013
og omhandler almene, samt
organiseret friluftsliv og
fritidsaktiviteter.
Der var ikke nævnt, at der
skulle køres med tunge
tanks, at der skulle være
nataktivitet, som indbefattede skydning og andre støjende aktiviteter. Ej heller friluftskoncerter var nævnt.
Bebyggelse skulle være minimalt. Primært toiletfaciliteter og simple konstruktioner
til ly for vejr og vind,
Det er jo heldigt, at ansøgeren, Salem Nabulsi Buur, fik
afsløret, hvad det er, han rent
faktisk vil bruge området til,

inden at der blevet udarbejdet en landzoneplan og givet
tilladelse fra Høje-Taastrup
kommunen.
Støjende aktiviteter af den
beskrevne art er uforeneligt
med placering tæt op af et
stort
beboelsesområde.
Ydermere er der i den tidligere grusgrav 6 mindre
vandhuller, der er naturbeskyttede.
Om vandhullerne stadig er
uberørte, når man har buldret
rundt med en 50 tons tung
kampvogn, er svært at forestille sig, men der skal i
hvert tilfælde ikke ske yderligere skade på området.
Igennem grusgraven går der

for øvrigt også en stor gasledning, og langs med gasledningen vil der i nær fremtid blive nedgravet et kraftigt
stærkstrømskabel. Kabelføringer, som også er uforenelige med kampvognskørsel.
En lokalplan, der muliggør
de ønsker, Salem Buur har,
kan ikke komme på tale.
Vi kan ikke forhindre ham i
at købe området, men vi kan
forhindre ham i at gennemføre sine planer.
Og det vil jeg gøre mit til, at
man får stoppet.
Hugo Hammel
Byrådsmedlem(A)

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

Art Brolægning
v. Erik Wildenradt,
Hultoften 23, Sengeløse
Tlf. 26216025

www.artbrolægning.dk

wilderadt@msn.com
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Snubbekorset
Hvor Niels E. Larsen med vanlig lune denne gang fortæller historien om det katolske vejfarerkors og dets placering
midt på en gravhøj fra bronzealderen.
I den tidlige Middelalder
omkring år 1200 lå der i
nærheden af de bygninger,
som nu udgør Cathrinebjerg,
en stor gård, som hed Bytteborg. Dens nøjagtige placering er endnu ikke fundet.
Bytteborg ved Sengeløse var
en del af de store jordtilliggender, der omfattede størstedelen af Sjælland, og tilhørte en af datidens mest
magtfulde slægter i Danmark, den berømte Hvideslægt. Blandt mange andre
omfattede slægten biskop
Absalon, Skjalm Hvide og
Esbern Snare. Herren på
Bytteborg hed Eskild Hemmingsøn Snubbe, og han var
fra mødrene side en del af
slægten Hvide.
I året 1230 var Eskild med
sin højst frugtsommelige
hustru på vej hjem ad den
gamle Roskildevej. Da fik
konen pludselig stærke fødselsveer, og selskabet måtte
søge ly bag den gravhøj, der
stod tæt ved vejen et stykke
syd for Vridsløsemagle.
Fødslen gik godt. Det blev
en dreng, som blev døbt til
navnet Peder.
I taknemmelighed over den
lykkelige fødsel og til erindring om denne lod Eskild et
trækors rejse på den gravhøj,
som havde give ly ved fødslen af lille Peder. Det er den

gravhøj, vi i dag kalder
Snubbekorshøj.
Korset på højen var og er et
såkaldt vejkors. Der stod i
den katolske Middelalder
sådanne kors ved utallige
veje i Europa. Her kunne
man passende fremsige en
bøn om en lykkelig rejse. I
de endnu katolske lande findes de stadig.
For at sikre korsets fremtid
satte Eskild trumf på. Han

gav to gårde i Vridsløsemagle, som i dag hedder Rørrendegård og Snubbekorsgård,
til Roskilde Domkirke, mod
at kirken " til evig tid" skulle
vedligeholde korset og forny
det, når tidens tand havde
nedbrudt det. Roskilde Domkirke levede op til sine forpligtelser, så længe Danmark
var et romersk katolsk land.
Men det ophørte ved Reformationen i 1536, hvor landet

overgik til den luthersk
evangeliske kirkelære, og
Kronen i 1536, repræsenteret
ved Kong Christian III, overtog alle landets kirker og al
deres gods, hvilket var ca. en
tredjedel af al ejendom i
riget.
Alligevel blev det enkle trækors fornyet i årene 1619 og
1645, og i 1715 lod kongen
et stenkors opsætte. Det
holdt dog kun i 102 år, så i

1817 var det i første omgang
slut med et kors på højen.
Nogle dele af dette stenkors
findes nu på Kroppedal Museum. At korset blev fornyet
efter Reformationen skyldes
sandsynligvis, at det stod ved
den gamle Roskildevej og
markerede, at man var kommet halvvejs på sin rejse
mellem København og Roskilde. Men med indvielsen af
den nye Roskildevej i 1773
benyttede de vejfarende naturligvis denne både bedre
og kortere færdselsåre. Samtidig nedlagde myndighederne den del af den gamle Roskildevej, som gik forbi Snubbekorshøj. Højen og korset
havde mistet sin funktion
som halvvejsmarkør for turen mellem Hovedstaden og
Roskilde. Derfor kan det
ikke undre, at ingen ville
bekoste et nyt kors.
Men det skulle gå anderledes. Arkivsekretær A. Thiset
fra Rigsarkivet arbejdede i
1890’erne for at skaffe midler til at genrejse et kors på
højen. I 1903 havde han
samlet penge nok til at gennemføre sin plan, og der blev
ikke sparet på noget. Arkitekten Martin Borch tegnede

et kors i romansk stil, og
billedhuggeren Niels Hansen
virkeliggjorde tegningerne i
bornholmsk granit. Ved rejsningen af korset lavede man
et stenfundament hele vejen
ned gennem denne ca. 3.500
år gamle gravhøj fra den
tidlige Bronzealder. Men
man sørgede ikke for at tilkalde arkæologer, så højen
kunne være blevet arkæologisk udgravet og registreret.
Derfor ved vi i dag intet om
graven(e) eller om muligt
gravgods i højen. Og vi får
det heller aldrig at vide. Det
kaster unægteligt nogle meget mørke skygger over arkivsekretær A. Thiset og
hele hans initiativ.
Det relativt lille kors med sin
kolossale bæresten og fundament udgør en meget stor og
bastant enhed i forhold til
den ret lille høj. Det ser ud
som om, korset ligefrem
tynger den lille smukke
gravhøj ned. På monumentets forside er der indhugget
et billede af Kristus.
Derunder står følgende tekst
indhugget: "Da Valdemar
Seir styred Danmarks rige,
rejste Eskild Snubbe Hemmings Syn her et Cristi kors,

en ydmyg tak for sin hustrus
lykkelige forlysning paa
dette sted". På bagsiden står;
"Til at holde korset ved magt
skænkede Eskild Snubbe
gods til Domkirken i Roskilde, som gang efter gang lod
korset forny. Siden have
andre fromme hænder genrejst det, senest i 1715 til det
i 1817 helt blev borttaget.
Atter er et kors rejst her i
1903 i tillid til, at kommende
tider vil frede dette vidne om
henfarne slægters taknemmelighed mod forsynet, hvis
miskundighed varer evindeligt".
Snubbekorshøj har i historisk
tid altid ligget på Vridsløsemagles jorder. Da Vridsløsemagle i 1780 opløste fællesdriften af jorden og udarbejdede et nyt matrikelkort med
de enkelte gårdes jorder liggende i hele sammenhængende arealer, blev alle gårdene, på nær Kroppedal,
liggende inde i den tæt bebyggede landsby. Men desværre brændte næsten hele
Vridsløsemagle ned i 1781.
Så blev gården, som havde
fået tildelt arealet, hvor
Snubbekorshøj ligger, bygget ude ved højen og navngi-

vet Snubbekorsgård, og der
boede engang en meget interessant mand.
Han hed Anders Andersen
og var født og opvokset i
Sengeløse Sogn. Han gjorde
hele treårskrigen med og
nogle år efter, at den sluttede
i 1850, købte han Snubbekorsgård i Vridsløsemagle.
Det var ham, der sammen
med en bonde fra Tybjerglille stod model til H.V. Bissens statue "Den Tapre
Landsoldat". Anders Andersen var også en af modellerne til de gengivelser af soldater, som ses på det store
episke relief, der i Fredericia
er rejst som minde om Treårskrigen.
Fra denne sidste lille historie
må vi konstatere følgende.
Også i gamle dage var mændene i Sengeløse Sogn nogle
flotte, modige og stærke
arketyper, som ikke lod sig
byde hvad som helst.
Med skyldig tak til Ib Sandahl Historisk Arkiv Blåkildegård for kildemateriale
samt til Taastrup Avis fra
d.4/2 2004 og Else Trier for
inspiration.
Niels E. Larsen.

Efterår
Det er stadig sæson for udvendigt arbejde. Vejrlig kan have forstyrret den
oprindelige tidsplan, og opgaver skal afsluttes inden vinteren. Derfor
startes nyt arbejde kun sjældent op på denne årstid.
Vejret sommer og efterår er uforudsigeligt i Danmark, og vi må indstille os
på mere ekstremt vejr, som i resten af Verden. Men generelt er der bedre
tørring i efterårsmånederne og træværket indeholder mindre fugt om
efteråret end om foråret. Det er afgørende for holdbarheden og resultatet.
Derfor er efteråret den rigtige tid at male vinduer og træværk. Det er også
tiden for at bestille tid til indendørs malerarbejde.

Malerfirmaet
Hallgren Aps

Strongvej 3
2630 Taastrup

CVR 36726903

www.hallgren.it

Telefon
22 46 63 36
E-mail:
lars@hallgren.it

Outdoor Games ansøgning om landzonetilladelse (lokalplan).
I sidste nr. af Sengeløse Nyt,
havde vi et indlæg om Outdoor Games. Vi har forsøgt
seriøst og objektivt at afdække, hvad projektet går ud på.
Projektet er tilsyneladende
ikke, hvad det har udgivet
sig for at være, og vi har
bedt om tilkendegivelser på
det, og virkningen er ikke
udeblevet.
Rigtig mange indlæg på Facebookgrupper og mange
fremmødte til vores generalforsamling, hvor det var sat
på som punkt under eventuelt. Ansøgeren Salem Buur
og formand for Plan og Miljø, Flemming Andersen (V)
var mødt op for at lytte og
svare på spørgsmål. Og der
var rigtig mange spørgsmål
og kommentarer til Salem
Buur fra bekymrede Sengeløsere. Da der er tale om en
kommerciel udnyttelse af
området, som brugere skal
betale for, vil aktiviteterne
primært foregå i weekender
og om aftenen, når både brugere og Sengeløsere har fri,
og derfor handlede mange
indlæg om bekymring for

støj om aftenen og natten,
skydning, råben fra rollespil,
kørsel med Tank og andre
militærkøretøjer og evt. koncerter. Den vestlige ende af
byen døjer i forvejen med
lyd fra eks. Loppemarkedet,
som dog er begrænset til kun
er en enkelt weekend om
året.
Det vil være naivt at tro, at
en forretningsmand fra Virum køber 14 HA grusgrav i
Sengeløse for at stille det til
rådighed for hundeluftere.
Der skal tjenes penge for at
få økonomien til at hænge
sammen, og det vil sige max
udnyttelse. Når først en lokalplan er vedtaget, er den
uigenkaldelig. Iværksættere
kan forgå, men lokalplaner
vil bestå.
Det er derfor vigtigt nu at
komme på banen, hvis man
vil bremse den endelige tilladelse. Flere mødedeltagere
ville starte underskriftindsamling, og som stemningen
var, vil jeg sige, at det skal
være en modig politiker der i
et valgår nu stemmer for.

Sengeløse
Kommunalforening er en tværpolitisk forening. Jeg vil anbefale interesserede at kontakte sine
respektive lokalpolitikere, da
det i sidste ende er dem, der
gennem plan og Miljø skal
vende tommel op eller ned.
Sengeløse
Kommunalforening kan IKKE gå ind for
vedtagelse af lokalplanen.
Og at etablere en aktivitet op
og ned af et boligområde,
med så stor risiko for at genere mange mennesker, virker skørt, når man tænker på

at vi i HTK har Nordeuropas
største
sammenhængende
grusgrave. Der må kunne
findes et andet område fjernt
fra sammenhængende boliger, hvor Outdoor Games
kan udvikle sin forretning
uden at blive vingeskudt fra
starten. Måske kan HTK
endda være behjælpelig med
at anvise et område.
Per Hammel

Sengeløse Kommunalforening
En tværpolitisk borgerforening

Program mandagsaftener 2016
Mandagsaftener er foredragsaftener, der afholdes i Sognegården, Landsbygaden 68 , Sengeløse, 2630 Taastrup, kl. 19.30 - 22.00
Der serveres i pausen kaffe/te med kage - pris 15 kr.
Mandag 21. november 2016,
kl. 19.30
Operasanger Erik Harbo og
hustru pianist Bente Harbo:

høre uddrag fra denne aften.
Samtidig skal vi synge flere
af Aakjærs sange akkompagneret af Bente Harbo på klaver.
Mandag 28. november 2016,
kl. 19.30
Arkitekt Erling Christoffersen, Holbæk:

Jeppe Aakjær - hans liv og
digtning i ord og toner
Hvad han skrev om tidens
store sociale emner, har vi i
nogen grad glemt i dag, men
hans skildringer af tid og
skik i Vestjylland fra 1860erne til 1920-erne er dog en
fremragende kilde til forståelse af tidligere tider. Hertil
kommer hans litterære interesser, der bl.a. gav os det
store værk om St-St Blicher.
Det er dog lyrikeren, der
skattes mest i vores moderne
tid. Vi synger med stor fornøjelse om sneflokkene, der
kommer vrimlende, om Anders, der er kær i Anna, eller
om Jens Vejmands skæbne
bag
stenhuggerskærmen,
eller vi nynner de bedårende
vers om den ringlende havre,
poesi, der aldrig vil forsvinde,” således fortæller Erik
Harbo om Jeppe Aakjær.
I 150 året for Aakjærs fødsel
har Erik Harbo netop udgivet
bogen: ”Sådan var Aakjær også”, som vi sikkert skal

(9/9 - 4/12) og på Snedkernes Efterårsudstilling (29/9)
Mandag 5. december, 2016,
kl. 19.30
Cand. mag. Niels E. Larsen,
Sengeløse:

blev ikke spurgt. De sorte
indbyggere på øerne blev
først amerikanske statsborgere i 1927. Kun én dansk familie blev på øerne, men de
blev dog straks amerikanske
statsborgere. Øerne blev lagt
ind under det amerikanske
søværn, som ikke havde midler til hverken civil administration, sundheds- eller skolevæsen. Baggrunden for
salget og dets følger for befolkning vil Niels Larsen
komme nærmere ind på i
dette foredrag.
Mandag 12. december 2016,
kl. 19.30
Tidl. biskop Erik Norman
Svendsen, Frederiksberg:

Undervisning i møbeldesign herhjemme og i udlandet
Danmark har store traditioner inden for møbelkunst. I
forrige sæson fortalte Erling
Christoffersen om to af vore
store, hundredårige møbelguruer Wegner og Mogensen,
og han kom også ind på egne
aktiviteter som møbelarkitekt. I år vil Erling Christoffersen fortælle om sin undervisning i møbeldesign og han
vil komme ind på sin deltagelse i to store møbeludstillinger i Danmark her i efteråret, nemlig på Johannes
Larsen Museet i Kerteminde

Om salget af de DanskVestindiske Øer
Den 31. marts 1917 blev
Dannebrog efter 252 års tilstedeværelse strøget for sidste gang på De DanskVestindiske Øer. I stedet
hejstes det amerikanske Stars
and Stripes. Samtidig skiftede øerne navn til U.S. Virgin
Islands. Danmark havde
solgt øerne til U.S.A. for 25
mil. Dollars. For at legitimere salget havde den danske
regering afholdt en folkeafstemning i Danmark. Resultatet blev et massivt flertal
for at sælge. Befolkningen på
De Dansk-Vestindiske Øer

Lavlund
Brolægning Aps
_____________________________________________________________________

Brolæggermester
Michael Lavlund
_____________________________________________________________________

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

Julemøde. Fra Nørrebro til
Nørregade
Kgl.
Hofkonfessionarius,
forfatter og tidligere biskop
Erik Norman Svendsen fortæller om sit liv. To lokaliteter spiller en særlig rolle for
ham: Nørrebro, hvor han er
født og opvokset, og Nørregade, hvor han boede i 17 år
som biskop over Københavns Stift. Han er født under 2. Verdenskrig og gik af
som biskop i 2009, men er
stadig aktiv som kongehusets
præst ved Garnisonskirken.
Sammen med sin kone rejste
han rundt i Mellemøsten i
2005 for at møde både kristne og muslimer, og som biskop har han besøgt danske
kirker og menigheder over
hele verden.
Erik Norman Svendsen fik
forfald til vort julemøde
sidste år, men nu kommer
han heldigvis i år i stedet.

Advent

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke

Sidste søndag i kirkeåret
20. november kl. 11.30
Matthæusevangeliet 11, 25-30
Charlotte Slot
Første søndag i advent
27. november kl. 13.30
Familiegudstjeneste og
Adventsfest i sognegården
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebilen kører
Anden søndag i advent
4. december kl. 10.00
Lukasevangeliet 21, 25 – 36
Merry Lisbeth Rasmussen
Tredje søndag i advent
11. december kl. 10.00
Matthæusevangeliet 11, 22 –
10
Merry Lisbeth Rasmussen
Fjerde søndag i advent
18. december kl. 11.30
Johannesevangeliet 1, 19 – 28
Jesper Knudsen
Gudstjeneste på
Plejehjemmet
23. december kl. 11.00
Andagt på Bostedet Holme
Torsdag den 24. november kl.
13.30
Kirkebilen bestilles hos
sognepræst Merry Lisbeth
Rasmussen senest dagen før
på telefon 43 99 50 24

Den 27. november er det
første søndag i advent, kirkens nytår, og dagens liturgiske farve er violet – en blanding af rød, som er kærlighedens farve, og blå, som er
troens farve. Tilsammen giver rød og blå violet som
symboliserer bod, som i det
oldnordiske sprog oprindeligt
betyder forbedring. I en kristen kontekst har boden at
gøre med en forbedring, en
soning af de synder man har
begået, så en ny begyndelse
kan blive til virkelighed. Så
er adventstiden frem til juleaften en bodstid, en tid til
selvransagelse, hvor enhver
må spørge sig selv: hvad var
det, der gik galt? Hvorfor er
der splid i familien, i vennekredsen, i skolen, på arbejdspladsen? Og pegefingeren i
selvransagelsens øjeblik peger aldrig på de andre for at
understrege deres skyld, så
man selv kan gå fri. Selvransagelse indebærer, at man
ransager sig selv og prøver at
forstå, hvad ens egen andel
er, i alt det der er gået galt.
Sindets detektivarbejde
Man kunne kalde selvransagelsen for sindets detektivarbejde, som gerne skulle
munde ud i selverkendelsens
klare billede af sin egen
skyld eller andel i alt det, der
er gået galt. Det er ikke spor
nemt. Mange af os vil helst
se os selv som gode og perfekte mennesker, som aldrig
gør noget galt, men de af os,
som virkelig tør at gå ind i
sindets detektivarbejde, vil
ofte opdage, at vi ikke er så
gode og perfekte, som vi går
rundt og tror. Ofte har vi en
større andel i alt det, der gik
galt, end vi først havde troet.
Det gode ved denne her proces, ved sindets detektivarbejde, er, at vi ofte må se
os selv i øjnene, som de uper-

fekte mennesker vi er, som
har brug for en ny begyndelse. Og det er netop det, advent handler om – en ny begyndelse. Det siger sig selv,
at når vi taler om en ny begyndelse, så er det på baggrund af, at noget er gået
galt. Der er noget, der skal
blive bedre. Der er noget, der
skal have en ny begyndelse.
Sindets omskiftelighed
Det kan være ganske svært at
få begyndt på ny. Det ved de
fleste af os. Men ikke desto
mindre er det det, der er adventstidens udfordring – at få
begyndt på ny, så alt det, der
er gået i stykker, kan blive
godt igen. Lad os tage udfordringen på os i denne adventstid velvidende, at menneskesindet er skrøbeligt og
omskifteligt: Det, der var et
godt venskab, et godt familieskab, et godt arbejdsforhold
eller skoleforhold den ene
dag, kan den næste dag være
inficeret af had og uvenskab,
splid og misundelse. Omskifteligheden findes i hver eneste af os, i vore familier, venskaber, skoler, på vore arbejdspladser. Venner den ene
dag, fjender den næste. I adventstiden skal vi bringes til
at forstå, at det aldrig kun er
de andres skyld, vi er aldrig
uskyldige. Vi er aldrig kun
gode og perfekte. Måske har
vi taget aktiv del i det, der er
gået i stykker. Måske har vi
lukket øjnene og stiltiende
accepteret det ødelæggende,

der er foregået. Måske har vi
valgt at være såkaldt neutrale
og undladt at tage stilling og
forsage det onde, som vi siger i trosbekendelsen. Hvad
enten vi har indtaget den ene
eller den anden rolle, er vi
part i den omskiftelige folkestemning, der på et splitsekund kan vende fra venskab
til fjendskab, fra fredsstemning til krigsstemning.
En ny begyndelse
Jeg er overbevist om, at hvis
en ny begyndelse skal have
en chance, så alt kan blive

Kirkelig vejviser
Sognepræst
Merry Lisbeth Rasmussen
Sengeløse Præstegård
Landsbygaden 0
Tlf. 43 99 50 24
Træffetid: I dagtimerne
Undtagen mandag
Eller efter aftale
Gravstedsvedligeholdese
og –administration
Roskilde Kirkegård
Træffes tlf. nr. 46 35 08 90
Mandag—fredag 10.-14.
Sekretær for sognepræsten
Sus la Cour
Alle henvendelser sker via
sognepræsten.
Sognemedhjælper
Trine May Knutzen
Email: trine.sogn@live.dk
Tlf.: 21 18 50 26
Træffes i sognegården
onsdag.
Formand for menighedsrådet
Hanne-Lise Hansen
Tlf.: 43 71 71 66
Sengeløse Kirkes Sognegård
Brug af lokalerne aftales
med Merry Lisbeth Rasmussen på tlf. 43 99 50 24
Hjemmeside
www.sengeloesekirke.dk

godt igen, må vi have hjælp
udefra. Vi må have hjælp
udefra for at kunne forvandle
os indefra.
Og hjælpen kommer fra
Gud, som træder ind i verden
i skikkelse af Kristus. Han er
den nye begyndelse. Og hvis
vi virkelig ønsker at ændre
os indefra; hvis vi virkelig
ønsker en ny begyndelse på
noget, der er gået i stykker;
hvis vi virkelig ønsker at
give livet en chance, så alt
det, der er gået i stykker, kan
blive godt igen, skal vi hver
især åbne porten til vort eget
sind og give plads til Gud.
Guds svar på, hvordan en ny
begyndelse skal finde sted,
så alt kan blive godt igen, er
Jesus,
Menneskesønnen,
Messias, Kristus. Kært barn
har mange navne. Det er
hans væsen, der er det afgørende.
Vi skal åbne porten til vort
eget sind og der give plads
til hans væsen, så vi ikke
længere ser den anden og alt
det, der er gået i stykker med
vore egne begrænsende blikke, men i stedet med hele
hans væsens fylde.

Han har valgt side. Det skal
vi også gøre, men vi skal
huske at vælge den rigtige
side. Den side, der forsager
det onde, som vi siger i
trosbekendelsen, og vælger
livet, den nye begyndelse, i
dag og i morgen og i
overmorgen.
Der er masser af livskraft,
tro, håb og kærlighed og til
sidst opstandelse i de ord,
der
siges
til
os
i
adventstiden, hvis vi kan
åbne vort eget sind og der
gøre plads til hans væsen,
som hele julen handler om.
Og så lad os til sidst kaste et
blik på det fine billede af den
lille pige ved de tændte lys i
adventskransen.
Hendes ansigt lyser. Når vi
tænder et adventslys, skinner
verdens lys på os, så vi selv
lyser op til trøst og opmuntring for næsten.
Glædelig advent!
Merry Lisbeth Rasmussen

Menighedsrådsformanden takker af
Første søndag i advent begynder det nye menighedsråds funktionsperiode, og
min tid som menighedsrådsmedlem igennem 16 år er
forbi. I den tid har jeg været
menigt medlem, jeg har været kontaktperson og til sidst
menighedsrådsformand.
Jeg vil gerne sige tak for
mange gode år. Det har
været interessant at få lov at
arbejde for kirkens ve og
vel. Nu er det blevet tid til at
overlade pladsen til nye
kræfter og samle koncentrationen om familien.
Jeg
ønsker
det
nye
menighedsråd god fornøjelse og god arbejdslyst.

Det glæder mig at se alle
”De nye kræfter”, der er
kommet ind i menighedsrådet.
Med venlig hilsen
Hanne-Lise Hansen

Familiegudstjeneste og adventsfest første søndag i advent

Første søndag i advent, søndag d. 27. november kl.
13.30 er der igen i år familiegudstjeneste. Gudstjenesten
er lagt an på en måde, som er
egnet for såvel børn som
voksne. Minikonfirmanderne
deltager og vil meget gerne
have lov at synge minikonfirmandsangen og danse til
den smukke adventssalme
”Blomstre som en rosengård”.
Efter gudstjenesten går vi
over i sognegården og holder

adventsfest med julegodter
og
hyggeligt
samvær.
Arrangementet slutter, så vi
kan nå at deltage i juletræstændingen ved gadekæret. Tag de mindste og de
ældste og alle dem midt
imellem med i kirke, så vi
kan få en festlig adventsgudstjeneste og efterfølgende
fest.
Kirkebilen kører.
Merry Lisbeth Rasmussen

Julegudstjeneste for de mindste

Onsdag den 7. december kl.
10.00 inviteres de mindste i
Sengeløse til julegudstjeneste.
Alle de små med deres voksne fra dagplejen, vuggestuen,
børnehaverne og de hjemmegående er velkomne. Vidste
du, at Sengeløse Kirke har en
meget gammel kirkenisse,
som hedder Hulda? Hun siger, at hendes tip tip tip tip
tipoldefar var en gammel
staldnisse og han var selv
tilstede dengang Jesus blev
født i en stald i Betlehem.

Men tror I, at vores gamle
kirkenisse Hulda kan udtale
byens navn Betlehem rigtigt i
år? Ellers må I hjælpe hende
med at sige det rigtigt.
Efter gudstjenesten går vi
over i sognegården og drikker
saftevand og spiser æbleskiver. For institutionerne og
dagplejen er tilmelding nødvendig af hensyn til indkøb,
men de hjemmegående møder
bare op.
Alle er velkomne!
Merry Lisbeth Rasmussen

Julekoncert
Julemøde

Historiefortælling for voksne
Onsdag den 14. december kl. 14.30
inviteres alle til et hyggeligt julemøde i sognegården ved
sognepræst Merry Lisbeth Rasmussen. Vi skal selvfølgelig
have et lille juletraktement med gløgg og æbleskiver, vi skal
synge nogle af julens gode sange, og så skal vi sætte os godt
til rette i stolen og høre juleevangeliet om barnefødslen i
Betlehem og julehistorier for voksne. Siden 2012 har
sognepræsten gjort det til en tradition selv at skrive en
julehistorie til julemødet. Blandt de oplæste historier kan
nævnes: Bankemanden på Tostholm; Møllermesterens jul;
Skytten og den forgjorte hare; Lucienat. I år hedder
julehistorien Jul med den klarsynede W ilhelmina fra
fattighuset i Vridsløsemagle.

Søndag den 11. december kl. 15.00 inviterer Sengeløse Kirke på
en herlig julekoncert med koret Facett. Facett vil blandt andet
synge Schuberts Deutsche Messe, små stykker af Bach, Eröd, Elgar og John Stainer, og endelig en håndfuld danske julesalmer og
Carols, og selvfølgelig nogle fællessalmer, så vi alle kommer i den
rette julestemning. Dirigent Jan Tornberg vil lede koncerten, og
ved kirkens flygel sidder pianist Frederik Malmkvist.
Facett siger om sig selv: V i er et blandet kor med 45 sangere. Koret har i ca. 45 år haft hjemmebane i Taastrup Kulturcenter. Vi
synger normalt 3-7 koncerter om året. Vi synger et bredt repertoire – klassisk, jazz, musicals, pop – dansk og udenlandsk, gammelt
og nyt. Koret er siden 2003 blevet ledet af Jann Thornberg, der
har en bred baggrund indenfor kor og direktion med grunduddannelse på Musikvidenskabeligt Institut og Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium.

En skitse af Peter Brandes
Som i et spejl i en gåde ser Wilhelmina dybt ind i en mystisk
verden, som handler om Guds skjulte virkelighed og om
fortidens forseglede hemmeligheder. Wilhelminas klarsyn
ramte hende for første gang som et lyn, da hun engang for
mange år siden sad på kirkebænken og hørte pastor Gustav
Willumsen prædike over Første Korintherbrev kapitel 13 vers
12. Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt
til ansigt. Siden da var det, som om der blev fjernet et slør fra
Wilhelminas øjne. Alle er som altid velkomne og kirkebilen
kører.
Merry Lisbeth Rasmussen

Lise-Lotte Haller

Have– og parkingeniør

Inspiration og vejledning i din have.
Stauder, frugttræer og krukker
Cathrinebergvej 20B
2630 Taastrup
www.iplants.dk

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

Tlf. 2421 1984

43 99 69 36

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

Vi arbejder hele tiden på at blive bedre, samtidig har vi et godt
sammentømret venskab. Sådan bliver det jo, når man arbejder i et
team med at få noget til at lykkes. Hvert år til jul arbejder vi med
et klassisk repertoire. I foråret synger vi de andre genrer, ofte
ledsaget af en lille trio med klaver, bas og trommer. Ca. hvert 3.
år tager vi en lille koncerttur – vi har bl.a. været i Tyskland, Holland, Polen, Sverige og Tjekkoslovakiet. I juni 2016 var vi i vores
venskabsby Ängelholm for at fejre deres 500- års jubilæum til
korets dag med venskabskor fra Ängelholms andre venskabsbyer.
Til næste forår kommer der et kor fra Flensburg, som vi besøgte
for nogle år siden, og besøger os.
Til julekoncerten i Sengeløse Kirke er der som altid gratis adgang.
Kom i god tid da pladsernes antal er begrænsede. Vel mødt!
Merry Lisbeth Rasmussen

BRENDSTRUP REVISION ApS
HÅNDVÆRKERBAKKEN 17
SENGELØSE
2630 TAASTRUP

JØRN BRENDSTRUP
Reg. revisor

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

TELEFAX 43 71 30 66

Konstituering af nyt
menighedsråd
Nu har Sengeløse Sogns nye menighedsråd haft lejlighed til at
konstituere sig. Det foregik ved det offentlige menighedsrådsmøde 8. november 2016 kl. 19:00 i Sognegården. Konstitueringen skal efter loven foregå inden funktionsperiodens begyndelse, som er 1. søndag i Advent, dvs. 27. november 2016.
Konstitueringen blev:
Formand: Lars Enghoff Jensen
Næstformand: Inge-Lise Wetterstein
Kirkeværge: Susanne Eriksen
Kasserer: Bjørg Sandberg
Sekretær: Inge-Lise Wetterstein
Kontaktperson: Hanne Bienert

Julemiddag i

Julemiddag i Onsdagsklubben den 7. december kl. 18.00.
Lonny og Susanne serverer juleand og hjemmelavet ris a la
mande. Efter maden plejer der at være en kop kaffe/te og en
dessert eller en kage. Der er øl, vand eller vin til maden. Hele
herligheden koster 75 kr. og betales på dagen.
Onsdagsklubben er for enker og enkemænd og andre singler,
som har lyst til at dele et måltid. Vi plejer at være en pæn
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. Vi
glæder os til at se dig!
Merry Lisbeth Rasmussen

Slå kryds i kalenderen!

Kirkeværgen har ansvaret for tilsyn med kirken og kirkegården.
Kontaktpersonen er den daglige leder af kirkens personale
(eksklusiv præsten).
Her vil nogle af medlemmerne af det nye menighedsråd
præsentere sig:
Susanne Eriksen:
Jeg er 43 år, bor i den gamle skole som nærmeste nabo til
Sengeløse kirke. Er uddannet pædagog og har i 15 år været
børnehaveklasseleder i København, arbejder pt. som
handicaphjælper. Jeg er mor til to - Oliver 16 år og Luna 13
år. Jeg er frivillig i Onsdagsklubben og glæder mig til
samarbejdet i menighedsrådet de næste par år.
Lars Enghoff Jensen:
Som frivillig leder i FDF er det naturligt at bakke op om den
lokale kirke. Fra 1996 til 2012 var jeg medlem af
Menighedsrådet i Taastrup Nykirke - heraf 5 år som formand.
Nu glæder jeg mig til at bruge denne erfaring her i Sengeløse til
at arbejde for, at kirken bliver en god arbejdsplads, hvor såvel
ansatte som frivillige trives og yder en god indsats sammen
med præsten. Jeg glæder mig meget til at komme i gang med
arbejdet.
Inge-Lise Wetterstein:
Jeg kom i menighedsrådet ved valget i 2012. Vi har løst mange
spændende opgaver for at drive og udvikle vores kirke. Et
arbejde jeg værdsætter og glædes over at være en del af. Derfor
ser jeg frem til endnu en periode, og til samarbejdet med det
nye menighedsråd.
Hanne Bienert:
Efter 40 år i statens tjeneste, heraf 36 år på RUC som
afdelingsbibliotekar, har jeg en stor erfaring med ledelse og
samarbejde, som jeg mener at kunne bruge som
menighedsrådsmedlem.
Derudover
har
jeg
som
bestyrelsesmedlem af forskellige faglige og frivillige
organisationer beskæftiget mig med planlægning og afholdelse
af kulturelle og sociale arrangementer. Denne viden vil jeg
gerne bruge i forbindelse med kirkens
virke for sognets beboere.

• Første søndag i advent søndag den 27. november kl. 13.30:
Familiegudstjeneste med efterfølgende adventsfest i sognegården.
• Onsdag den 30. november kl. 14,30: Sogneeftermiddag
• Onsdag den 7. december kl. 10.00: Julegudstjeneste for de
mindste i Sengeløse
• Onsdag den 7. december kl. 18.00: Julemiddag i onsdagsklubben
• Søndag den 11. december kl. 15: Julekoncert med Facett
• Onsdag den 14. december kl. 14.30: Julemøde i sognegården
• 24. december kl. 14.00 & 16.00: Julegudstjeneste
• 25. december kl. 10.00: Julegudstjeneste
• 26. december: Julegudstjeneste
• · 1. januar: Nytårsgudstjeneste·
• 22. januar kl. 15.00: Nytårskoncert

Sogneeftermiddag

Onsdag den 30. november kl. 14.30 er der sogneefter middag med historiker Agnete Birger Madsen, som igennem mange år har været ansat på kvindemuseet i Danmark.
Med udgangspunkt i nogle af Lise Nørgårds populære
skikkelser fra TV serien Matador fortælles cirka 20 års
kvindehistorie- 30'ernes og 40'ernes. Foredraget belyser nogle
af tidens mange dilemmaer, der udsprang af modsætningerne
mellem de traditionelle kvindedyder, som f. eks. konsulinde
Holm var talskvinde for og den begyndende frigjorthed, som
vi kan registrere i flere af seriens øvrige kvinder.
Foredraget suppleres med billeder fra serien og fra tiden.
Alle er velkomne, og kirkebilen kører.

