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Foreningsbaseret fitnesscenter i Sengeløse på vej
Sengeløse badminton tennisklub fitness er i samarbejde med Tåstrup kommune
i fuld gang med at forberede åbningen af et foreningsbaseret fitnesscenter i
Sengeløse.

Læs i avisen om
Aflysning af
mandagsaftener

Babysang i kirken

Fitness for alle
I Sengeløse mangler der tilbud til især voksne og unge
under 25 år. Med et foreningsbaseret
fitnesscenter
bliver det nu muligt at tilbyde
et alsidigt udbud af idrætsaktiviteter i Sengeløse. ”En stor
del af byens borgere træner i
dag i nabobyerne, og det skal
der laves om på, så man kan
mødes og træne lokalt” siger
Ole Holm, som er initiativtager til etableringen af et foreningsbaseret fitnesscenter i
Sengeløse.
Målet med et foreningsbaseret
fitnesscenter er bl.a. at tiltrække forældre til børn, der
er aktive i idrætsforeningerne,
samt unge der ikke er aktive i
foreningerne i dag. Og så forventes det, at seniorerne vil
tage godt imod det nye tilbud.
Samarbejde med kommunen
Tilbage i 2018 besluttede
kommunen at stille en bygning til rådighed, som hidtil
havde rummet SGIF’s amatørscene. Der blev lavet en

aftale, der betyder, at Sengeløse Badminton Tennis Fitness og kommunen i fællesskab finansierer ombygning af
lokalerne.
Det forventes, at lokalet er
klar til indretning med fitnessudstyr i starten af 2021. Lokalet er på cirka 80 m2, og planen er på sigt, at der kan ske
en udvidelse, såfremt der
kommer en venteliste.
Fleksibelt tilbud – træning
når det passer
Fitnesscenteret skal have
åbent fra tidlig morgen til sen
aften, så man kan træne, når
det passer ind i ens program.
Efter en introduktion kan man
træne på egen hånd eller sammen med naboen, lige når det
passer en.
Kvalitetsudstyr til både nybegyndere og træningsvante
Sengeløse BTF er i fuld gang
med at indhente tilbud på
kvalitetsudstyr, som rummer
både kredsløbsudstyr samt
udstyr til styrketræning. Der
vil være udstyr, som er målrettet både til nybegyndere og

Nattergalen
månedens fugl

medlemmer, der er vant til at
træne fitness.
Frivillige instruktører er
centrale
Der skal uddannes frivillige
fitnessinstruktører
og
vejledere, der skal hjælpe
medlemmerne godt i gang
med træningen. Sengeløse
BTF skal i den kommende tid
i gang med at rekruttere frivillige, som vil hjælpe til, så de
nye kommer godt i gang med
træningen.
Er du interesseret i at høre
mere om det at være frivillig
instruktør, eller har du spørgsmål, så se inde i bladet

9. klasse på historisk
byvandring
Og meget mere
Næste nummer
udkommer
11.—13. Dec.
Deadline
2. december 2020

Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand:

Gitte Malling Buur,

6170 6818

Hovedkasserer:

Jeanette Truller Wolstrup

3030 5150

Næstformand:
Amatørscene:

Mille Miertz,

2296 8999

Sengeløse Badminton
Tennis Fitness

Fodbold:
Idræt :

Margit Pedersen,
Formand Helle Breinholt

2077 22 48
3141 6379

Senioridræt

Jens Bertelsen
Bente Jørgensen

2465 1099
3062 8340

Er du mellem 15-25 år

Volleyball:

Martin Nedergaard.Møller

4093 5377

motion og samvær med andre unge?

Festudvalg:

John Jørgensen,

5122 1217

Har du tid tirsdag aften?

Cafeteria:

Uffe Wolstrup,

4052 7091

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736

SGIF Klublokale

Spangåvej 10, Sengeløse Skole (gl. tandklinik)
Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif

Trænger du til lidt sjov

Så kom op i Sengeløse Hallen -tirsdage kl. 20-21 og spil badminton
Alle kan være med uanset niveau! har du aldrig spillet før, så
kom og prøv. Der er hjælp at hente
Første gang er tirsdag den 24/11-20. Der vil være en prøveperiode frem til 1. januar 2021.
Derefter koster det 300,- kr. og 200,- kr., hvis du er under 18.
Ring eller sms til Gitte Sandstrøm på tlf. 28 91 29 74, hvis du
har lyst til at være med eller vil høre nærmere.

Sengeløse Badminton Tennis Fitness
Formand: Gitte Sandstrøm Tlf.: 28 91 29 74
E-mail: gittesandstrom@yahoo.dk

Hjemmeside www.sengelosebtk.dk
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Klip fra Niels Oles
hjemmeside.
Med sin sans for tilværelsens skæve vinkler får han
med sine snapshots og kommentarer fat i hverdagens ofte ufrivillige humor.
Niels Ole:
I mands minde, dvs. i
min ungdom, da brugte vi albuerne for
fremme en erhvervskarriere. I dag skal
man på DSB’s togtoilet sidde ned, huske
at spritte af efter sig,
holde styr på sit
mundbind og holde
balancen, når toget
kører over et sporskifte, samtidig med at
man må bruge sin
albue for at møvre sig
ud af toilettet. Det
gælder i øvrigt også
de blinde.

Niels Ole:
Det er da altid noget, at
man på skiltet IKKE har
skrevet "AF OG PÅLÆSNING TILLADT”!

mø

Kommentarer:
Vibeke: Lyder da
som en anderledes og
spændende oplevelse,
men jeg vil nu foretrække at gå på toilet,
inden jeg bestiger toget!
Anni: Hvis så bare der var toiletter på stationerne!
Niels Ole: Det er der også, det koster bare 5 kr.

Niels Ole: Hvem kunne finde på det, altså udover
de ”højrøvede"? For resten, hvad er forskellen på
forbudt og strengt forbudt?

Sengeløse Mandagsaftener
Aflyser hele sæson 2020-21
Kære medlemmer og gæster.
Det er med stor beklagelse, at vi måtte sende denne meddelelse så kort før sæsonens start.
Med de skærpede restriktioner pga. Covid 19 pandemien
bliver vores afvikling af Mandagsaftener så amputeret og
besværliggjort, at vi ikke synes, det er risikoen værd.
Vi vender stærkt tilbage i sæson 2021-22. På gensyn.
Bestyrelsen.

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 åbningstiderne efter aktiviteter i Hallen

Tekst Gert Lauridsen, foto: Stig Günther

Opfordring til læserne:
Vi vil gerne samle så mange fuglebiller fra Sengeløse og omegn som muligt. Hvis du tager eller har taget et billede af en
fugl i området, så vil vi meget gerne bringe det i bladet.
Forvekslingsmulighed:

I litteraturen er nattergalen
populær som symbol på det
ægte og naturlige, på viljestyrke og udholdenhed.
St.St. Blicher siger i sin digtsamling Trækfuglene til Nattergalen: Velkommen lille
emigrant, hvi tøver du så længe? Og han fortsætter: Selv
lærken af sin hymne det sidste vers har sjungen.
For nattergalen er vist nok
den sidst ankommende af
vore trækfugle. Men så synger den også næsten døgnet
rundt for at tiltrække en hun.
Denne lille sky og hemmelighedsfulde fugl kan nu fylde
luften med sin solosang, som
kan høres flere kilometer
væk, især om natten, for hele
resten af fuglekoret tier, for
da har mange af dem allerede
unger at passe.

Levevis
Nattergaleparret bygger deres
rede på jorden. Gemt dybt
inde i tætte busk- og kratbevoksninger. Hannen og hunnen, som er fuldstændig ens,
er fælles om at ruge på reden
og fælles om at skaffe mad til
ungerne. Maden består mest
af insekter, larver og edderkopper og lidt bær.
Nattergalen er kun en sommergæst fra maj til august. Så
trækker den videre, holder
pause nord for ækvator et sted
med mange insekter. Senere
omkring nytår drager den
videre helt til tropisk Østafrika til områder, hvor der pga.
regntiden er masser af insekter.
Om billedet
Stig Günther fortæller om billedet: Det her område er et

Bestand: 9.000 par i 2011
Habitat: tæt, lavt krat
Længde: 16,5 cm
Vingefang: 24-26 cm
Rede: direkte på jorden
Yngletid: maj/juni
Kuldstørrelse: 4-6 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 13 dage
Ungetid: 12 dage

Sydlig nattergal
Findes hovedsagelig syd for
den tyske grænse. Blandinger kan forekommer. Kun få
forskelle: sangen er tydeligt
forskellig, halepartiet er
stærkt rustbrunt, og brystet
er ensfarvet og ikke spættet
som på den hjemlige nattergal.

godt nattergale område. Der
er altid mindst fire par, der
bygger rede her. Nattergalen
er vanskelig at fotografere.
Dens brune farver gør, at den
falder ind i omgivelserne,
Man er derfor nødt til først at
kende dens sang. Har man
først lært den at kende, er
man ikke i tvivl. Det er ligesom fire forskellige strofer,
som kommer i samme rækkefølge. Desværre holder den
op med at synge, hvis man
kommer tæt på, så her er det
igen min kraftige zoomlinse,
der har været i brug.
Nattergalens sang holder som
regel op, når den har fundet
en mage ca. omkring Sankt
Hans.
I området har vi også haft et
enkelt besøg af den sydlige
nattergal, som i felten er næ-

sten umulig at udskille. Den
kan skelnes på små farvenuanceforskelle og den anderledes sang, slutter Stig Günther.fra Sparrebro.

Historisk byvandring
i besættelsestidens København
I uge 45 tog begge 9. klasser på byvandring i København, hvor turen startede på
Vesterbro, gik gennem Frederiksberg og videre ind over Rådhuspladsen for at
slutte i det indre København.
Tekst og billeder af Charlotte Maibom

Historieundervisning
I
historieundervisningen
arbejder begge 9. klasser
med det overordnede emne
2. Verdenskrig. I den for-

Vesterbro
Første stop var ”Stjerne
Radio” i Istedgade. Forretningen blev åbnet i 1942,
og det var her i baglokalet,
at der blandt andet blev
indrettet et lille trykkeri,
som trykkede det illegale
blad ”De Frie Danske”. Fra
1943 blev sabotagegruppen
”Holger Danske” grundlagt
i butikken, hvor de rekrutterede nye medlemmer, når
de kom for at lytte eller
købe musik, heriblandt
”Citronen”.
I dag ligger butikken som
en kulisse med udstilling
fra modstandskampen i
København.

Her ses ”Stjerne Radio”

bindelse skulle eleverne
her i november holde oplæg om udvalgte steder i
København og formidle
deres viden til resten af
klassen. En af kulturteknikkerne er formidling og
at holde oplæg i det offentlige rum er god træning.
Det er ikke så enkelt, som
man tror, for det er svært at
forudse støj fra biler, busser og mennesker, der samtidig suser forbi. Men eleverne klarede det rigtig
fint.

Mindesmærke af kunstneren Max Andersen
opsat i 1954.

BRENDSTRUP REVISION ApS
HÅNDVÆRKERBAKKEN 17
SENGELØSE
2630 TAASTRUP

Shell-huset
Shell-huset, som ligger tæt
ved Vesterport Station var
Gestapos
Hovedkvarter.
Her havde tyskerne samlet
modstandsmænd på øverste etage for at undgå luftangreb af huset. Der lå
desuden vigtige dokumenter og oplysninger om
modstandskampen i DK.
Axelborg Bodega
Skråt overfor Tivolis Hovedindgang ligger Axelborg Bodega, hvor både
tyskere og modstandsfolk
holdt til. Det var farligt at
bevæge sig ind i centrum,
hvor man var omgivet af
tyskere, men alligevel
mødtes en lille gruppe under BOPA til en øl den 9.
maj 1944. De blev angivet
af overtjeneren, og pludselig blev de omringet af
Gestapo. Det lykkedes dog
lederen
Børge
Thing

Axelborg Bodega med
mindetavlen til venstre.

”Brandt” at flygte. Man
kan i dag se en mindetavle
ved indgangen til bodegaen.
Hvervekontoret Frikorps
Danmark
Lige rundt om hjørnet lå
Hvervekontoret i Jernbanegade 7, 1. etage. Her kunne
danske mænd melde sig til
Frikorps Danmark og
kæmpe med tyske soldater
på Østfronten. Der var ca.
12000, som meldte sig,
men kun 6000 blev godkendt.

Klinik for fodterapi
Åbent mandage og fredage

JØRN BRENDSTRUP
Reg. revisor

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

Den Franske Skole
På Frederiksberg Alle står i
dag et mindesmærke til
ære for de dræbte børn og
nonner, som døde under
fejlbombningen af den katolske skole i marts 1945.
86 børn og 18 voksne heriblandt flere nonner døde
ved bombardementet.

TELEFAX 43 71 30 66

Trine Pehrson

Statsautoriseret fodterapeut
Hultoften 7, Sengeløse
2630 Tåstrup - tlf. 70 2111 99

Historisk byvandring i besættelsestidens København
Hvervekontoret Frikorps
Danmark
Lige rundt om hjørnet lå
Hovedkontoret i Jernbanegade 7,1 etage. Her kunne dan-

Nærbillede af mindetavlen,
som hænger på muren i
Skindergade 44

ske mænd melde sig til
Frikorps Danmark og kæmpe med tyske soldater på
Østfronten. Der var ca.
12000, som meldte sig , men
kun
6000
blev
godkendt.Dagmarhus
Under besættelsen blev huset besat af tyskerne, og det
blev tyskernes hovedkvarter
sammen med Shell-huset. På
taget af bygningen havde
man opstillet maskinpistoler,
som var rettet direkte mod
Rådhuspladsen.
I Dagmarhus holdt der flere
stikkergrupper til bl.a. Petergruppen.
De modstandsfolk, som Gestapo fik fat i, blev overført
til Shell-huset, hvor de blev
forhørt og udsat for tortur.
Café Tosca
På Frederiksberggade 24 på
Strøget lå en danserestaurant
i to etager. (Overfor Lagkagehuset) Den var kendt for
et tysk publikum med dan-

Oplæg overfor mindetavlen i Skindergade 44
ske veninder og stikkere. var blevet advaret, men de
Cafeen blev ramt af flere havde brugt stedet alt for
bombeattentater, og flere mange gange, så den 26.
blev såret. Det var BOPA februar 1945 blev det meste
som stod bag.
af gruppen arresteret og likvideret. De eneste overleSkindergade 44
vende var lederen samt Lis
Så nåede vi til den sidste Mellemgaard, som lå syg.
destination på ruten nemlig Hun sørgede senere for, at
Skindergade 44. Her holdt mindepladen blev ophængt
Skindergadegruppen til i på muren.
kælderen hos en urmager.
Susanne Maibom
Det var en del af modstandsHistorielærer
gruppen Holger Danske. De
Sengeløse Skole

Blikkenslager
Aut. VVS-installatør
Snubbekorsvej 28
2630 Tåstrup
kmducati@gmail.com

Klaus Møller

Tlf. 40 40 83 95

Set gennem historiens briller:

Af Niels E. Larsen, historiker
Sengeløses jorder har ligesom resten af det nuværende
Sengeløse Sogn været beboet
i perioder op gennem Jægerstenalderen og den første del
af Bondestenalderen. Siden
den sidste del af Bondestenalderen har området konstant
været beboet. Op gennem
bronzealderen og den første
del af Jernalderen har der
været beboelser langs Spangå. På østsiden fandt en beboelse sit blivende sted i
årene omkring vores tidsregnings begyndelse. For ca.
2000 år siden fik den det
navn, der i tidens løb er blevet forvansket til Sengeløse.
Den første del af ordet Senge
- var oprindeligt sæing, der
betyder beboer (beboelse)
ved en sø. Den sø var Sengeløse Sø, som blev drænet
bort i årene fra 1922 til 1945.
Den sidste del af ordet er løse. Det betegnede i jernalderen en græsgang oftest
beliggende i en lysning.
Samlet betyder navnet altså
beboer (beboelse) på græsgangen (lysningen) ved søen.
Sengeløse har ligesom både
Vridsløsemagle og Vadsby
fået navn efter forhold i den
omgivende natur. Der er
naturligvis ingen skriftlige
kilder fra Jernalderen, der
bruger navnet Sengeløse, da
ingen i Danmark kunne læse
og skrive. Fra den sidste del
af Jernalderen og fra Vikingetiden har vi dog nogle runesten med indskrifter. De er
skrevet
med
alfabetet
"futark" og nævner kun sjældent landsbyer. Vores sogns
landsbyer er ikke nævnt. Da

Danmark i 965 officielt blev
erklæret kristent under Den
Romersk Katolske Kirke,
kom skrivekunsten med kirkens folk til Danmark. De
har garanteret både brugt og
skrevet navnet Sengeløse fra
de kom. Men det ældste bevarede eksempel dateres
1178 og det kun i en afskrift
der er langt yngre. Den kilde
staver Sengeløse Sengeløses.
Næstældste eksempel er fra
1271, og det staver bynavnet
Sengiløs.
Sengeløses afgrænsninger.
Sengeløse landsbys jorder
afgrænses på tre sider af
vand. Mod vest danner Spangå skel til Vadsbys jorder. I
nord var skellet Sengeløse
Sø. Den er desværre drænet
bort, så nu danner den afvandingskanal, der blev lavet for
at tømme Sengeløse Sø, skel
mod det, der var Cathrinebjergs jorder. Denne kanal
har fået det mere romantiske
navn Sengeløse Å. I det
nordøstlige hjørne løber Sengeløse Å sammen med Hakkemose Grøft, som danner
det østlige skel mod jorderne
i Vridsløsemagle Klovtofte.
Det sydlige skel er sammenfaldende med sognegrænsen
mellem Sengeløse og Høje
Taastrup. Den midterste del
af dette skel var sydsiden af
Hakkemosen. Den er i dag
næsten helt bortgravet, da
mosens undergrund indeholdt store mængder ler, der
blev opbrugt af teglværket
Hakkemosen fra 1847 til
1908. I dag fremstår det som
et meget smukt rekreativt

"naturområde" med en idyllisk sø.
Sengeløse på Landboreformernes tid.
Sengeløse var i gamle dage,
helt frem til midten af 1800tallet, den største by i den
nuværende Høje Taastrup
Kommune. Det betyder dog

Hedebodragt
ikke, at den var stor. Befolkningstallet i Sengeløse lå
formentlig på mellem 350 og
390 indbyggere, og det tal
begyndte først at stige efter
Anden Verdenskrig. I dag
bor der ca. 1670 mennesker i
Sengeløse by, når man medregner Sengeløse Vest. Christian d. 5.`s matrikelbøger fra
1688 giver følgende oplysninger: Sengeløse bestod af
16 gårde og 12 jordløse huse.
Landsbyens jorder, som blev
drevet i tovangsdrift, var
opgjort til 187,41 tønder
hartkorn. Dette tal var bl. a.
udgangspunkt for fæstebøndernes skattebetaling. Det
dyrkede areal var opmålt til
954,9 tdl. Hertil skal lægges

de mellem gårdene opdelte
moselodder, som kun blev
brugt til græsning og høslæt.
Disse forhold ændrede sig
kun lidt i de 112 år, der gik,
før Landboreformerne stod
for døren i 1790. Der var nu
16 store gårde og to små.
Antallet af små jordløse huse
var steget. Byen var blevet
særdeles velforsynet med
håndværksvirksomheder. En
opgørelse fra 1787 viser, at
der var tre skræddere, to
smede, to tømrere, en væver,
en tækker, og en murersvend.
Der var også kommet en
jordemoder. Hun boede Ved
Kæret, og hendes hus lå mellem Bondehøjgård og gaden.
Et fattighus var blevet bygget
som den vestlige nabo til
jordemoderen. Det lå nærmest ud mod gaden i skellet
mellem Bondehøjgård og
Tinggården. Den hed formentlig Tinggården, fordi
Sengeløse tingsted lå ud for
denne gård Ved Kæret.
Ved salget af gårdene blev
Lauritz Lassens ven herregårdsskytten Lars Jacobsen
"overtalt" til at købe Tinggården, men da tinget var
blevet nedlagt med udskiftningen i 1792, blev gårdens
navn ændret til Skyttegården,
og det navn bruger vi stadig.
Der var også kommet en
skole og en degn, som boede
i og drev skolen i Klokkerhuset. Det er et smukt bindingsværkshus, der ligger med
gavlen ud mod Landsbygaden ved kapellet og porten
mod øst i kirkegårdsmuren.
Alle gårdene i Sengeløse

v/Rasmus Andersson
Anlæg og pleje af grønne arealer:

Træfældning, beskæring og rodfræsning.
Flisebelægninger, rydning af grunde og snerydning.

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

Set gennem historiens briller, Vadsby 1787 (fortsat)
tilhørte Cathrinebjerg Gods
og alle fæstebønderne fæstede for godset.
Lauritz Lassen
I 1789 købte justitsråd Lauritz Lassen godset Cathrinebjerg, der var opmålt til
156,76 Tønder Hartkorn.
Med Cathrinebjerg Hovedgård fulgte Sengeløse Kirke,
kirkegård og præstegård, alle
gårde og jorder i Sengeløse
landsby, de to gårde Baunehøjgård og Skovkildegård i
Vridsløsemagle med deres
jorder, flere gårde i Baldersbrønde og andre landsbyer.

gård, som lå syd for den
gamle købstad. I dag er den
gamle ladegård for længst
delvis tilplantet med allerede
nu gammel skov. Den gamle
og nedslidte gård er blevet
flot ombygget og istandsat,
så den ligner en mindre herregård, og den huser i dag
den agtværdige Holbæk
Kunsthøjskole. Han blev født
d. 6. marts 1756 og døde d.
16. februar 1823 som 66årig. Han nåede mod alle
odds som borgerlig at blive
en både hovedrig og respekteret borger i datidens Danmark.

Det var en stræbsom og dygtig mand på kun 33 år, der nu
nærmest ejede hele egnen.
Han skulle få stor betydning
for Landboreformerne og
udskiftningen af Sengeløses
jorder, da han var meget
moderne og ønskede, at bønderne ved udskiftningen
skulle have lov til at købe
gårdene og dermed blive
selvejere. Han var borgerlig
og betalte altså skat i modsætning til de adelige. Alligevel havde den nye godsejer kæmpet sig op i samfundet og brudt adskillige
"glaslofter", der ellers forhindrede borgerlige at gøre karriere.

Planlægningen af udskiftningen.
Det er ikke overraskende, at
Lauritz Lassen havde en
detaljeret plan for, hvordan

Lauritz Lassen kom fra Holbæk, hvor han havde været
forvalter på Holbæk Lade-

han ville gennemføre udskiftningen af Sengeløses
jorder. Han havde lært, at

han først og fremmest skulle
stole på sig selv, så hans
første opgave var at finde
grænserne for sine bestræbelser. Hvor mange gårde skulle
han udstykke og i hvilke
størrelser. Hvordan skulle
han erstatte de forhenværende fæsteres hoveriarbejde
uden at skulle ansætte en
hærskare af folk, som ud
over kost og logi også skulle
have en lille kontant løn. Det
var også altafgørende at
skaffe realkreditlån til at
finansiere hovedparten af de
lån, som køberne skulle optage for at købe gårdene. Han
skulle også skaffe godkendelser fra egne kreditorer for
de ændringer i deres pant, et
så stort frasalg ville medføre.
Han skulle også skaffe en
god og loyal landmåler, som

Bystævne ca. år 1700
kunne råde ham i, hvordan
han på det givne areal kunne
opfylde flest mulige af de
mål, han havde sat sig. Den
nye godsejer arbejdede grundigt og hurtigt. Allerede et år
efter, at han havde overtaget
godset, havde han en plan
klar. Han ville udstykke 15
af de store gårde. Præstegården og dens jorder ville han
selv beholde sammen med
både kirken og kirkegården.
Alle de store gårde skulle

udmåles med ca. 70 tdl. til
hver, da det ville gøre salget
lettere. Før udskiftningen
havde de ikke været lige
store. Desuden ville han udstykke Vintoftegården og
Østergårde som to halvgårde.
Overraskelsen i Lassens plan
var, at han også ville udstykke hele 55 husmandssteder,
som han ikke ville sælge,
men fæste bort, og lade en
del eller hele landgildet
(forpagtningsbetalingen) falde som hoveriarbejde på
Hovedgård.
Cathrinebjerg
Det ville sikre meget billig
arbejdskraft til godset i flere
generationer frem og kun
koste mindre end 200 tdl.,
som dog stadig var hans. Der
skabte Lauritz Lassen en god
forretning med vindere på
begge sider. Han fik selv
masser af billig arbejdskraft
så langt frem, man kunne se i
tid, og de 55 kommende
husmandsfamilier fik et dagligt udkomme, der godt nok
var lille, men det var nok til,
at man kunne leve beskedent
for det, og det var nogenlunde sikkert. Disse 55 familier
undgik at falde i det, der er
blevet kaldt "Den Store Sociale Massegrav". Der endte de
fleste af de mennesker, der
ikke fik jord. De måtte se,
om de kunne skaffe til dagen
og vejen i et ludfattigt pjalteproletariat, som måtte leve
fra hånden til munden, og
var der ikke noget i hånden,
måtte de suge på labben.
Lassens 55 husmandssteder
medførte, at kun få i Sengeløse endte i så fattige og fornedrende kår. Opmålingerne
begyndte i 1790 og varede to
år.
Niels E. Larsen

Anne-Kristine Holm &
Jesper Holm
arkitekt, bygningskonstruktør, valuar

Vi kan lære noget af børnene

Gudstjenester i

Sidste søndag i kirkeåret
22. november kl. 10.00
Matthæusevangeliet 11, 2530
Merry Lisbeth Rasmussen

Første søndag i advent
29. november
Kl. 10.00: Adventsgudstjeneste med deltagelse af Niklas
Mouritsen på valdhorn
Kirkebilen kører
Kl. 12.00: Børnekirke for
dig:
Adventsgudstjeneste med efterfølgende
Adventshygge og julegodter i
Sognegården
Husk tilmelding!
Merry Lisbeth Rasmussen
Anden søndag i advent
6. december kl. 10.00
Lukasevangeliet 21, 25-36
Thomas Laurberg Vedel
Tredje søndag i advent
13. december kl. 17.00
De ni læsninger
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebilen kører
4. søndag i advent

20. december kl. 10.00
Johannesevangeliet 1,
19-28
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebilen bestilles
senest dagen før
hos sognepræsten på
Tlf.: 43 99 50 24

På grund af covid-19 og de
deraf følgende forsamlingsbegrænsninger har vi for tiden
ikke barnedåb i søndagens højmesse. Dåbene ligger derfor
altid om lørdagen eller om søndagen efter højmessen. Forleden blev den skønneste lille
dreng døbt i Sengeløse Kirke.
Han var iklædt sin fine hvide
dåbskjole, som er gået i arv
blandt familiens medlemmer i
generationer. Hans tindrende
blå øjne og tandløse babysmil
strålede imod mig, imens jeg
holdt min dåbstale. Han forstod
selvfølgelig ikke et ord af, hvad
jeg sagde, men han var 100 %
opmærksomt tilstede og så mig
direkte ind i øjnene med sit
åbne blik. Og hver gang jeg
sagde noget, så smilede han
endnu mere, imens hans lille
babykrop bevægede sig i begejstring. Man kan ikke andet end
at blive blød om hjertet. Barnets
ansigt er rent, imødekommende,
åbent, det udstråler tillid og
umiddelbar godhed. Man kan
ikke møde barnet ansigt til ansigt uden at blive berørt af det.
Barnet gør indtryk på os. Det
har en godgørende effekt på os.
Det afvæbner os og kalder det
bedste frem i os. Vi får af hjertet lyst til at passe på det, og
derfor besvarer vi barnets tillidsfulde
imødekommenhed
med smil, nænsomhed og godhed.
Til dåbens ritual hører vi
teksten fra Markusevangeliet,
hvor Jesus siger: Lad de små
børn komme til mig, det må I
ikke hindre dem i, for Guds rige
er deres. Den som ikke tager
imod Guds rige ligesom et lille
barn, kommer slet ikke ind i det.
Og han tog dem i favn og
velsignede dem.
Også ifølge Jesus er der noget
særligt ved barnet. Det liv som
Gud har skabt, lever på en
særlig intens og uspoleret måde
i barnet. Der er en umiddelbar
fortrolighed imellem barnet og
verden, der gør, at det møder
verden med tillid. Der er ingen
skjulte dagsordener, ingen
skumle
hensigter.
Kun
umiddelbar
tillid
og
en
glubende lyst til livet og til
verden. Når Jesus fremhæver
barnet som et eksempel til
efterfølgelse for os voksne, så

er der en årsag. Tænk hvis
verden var befolket med
mennesker, der har det samme
væsen som barnet. Hvordan
ville verden så se ud? Hvordan
ville Danmark se ud? Den
kristne vision om gudsriget er
en vision om en virkelighed,
hvor alt er så godt og smukt,
som Gud i skabelsens morgen
havde tænkt sig det skulle være.
Det er en virkelighed, hvor livet
er komplet uspoleret, og
livskraften er stor og intens. Der
findes ingen død, kun liv. Der
findes intet mørke, kun lys og
godhed og tillid og sprudlende
glæde og livslyst. Findes den
virkelighed virkelig? Ja, det er
den kristne påstand. Det er en
virkelighed, som ligesom et
kært barn har mange navne:
Gudsrige, Paradis, Himmerige,
Det ny Jerusalem. Det er en
virkelighed, der ligger bag den
virkelighed, vi kender. Den får
vores virkelighed til at lyse op i
små glimt, den spreder tro, håb
og kærlighed og giver os lyst til
at leve.
Den virkelighed er barnet et
billede på. I de tindrende
barneøjne ser vi Jesu blik, hvor
vi får et glimt af Guds
virkelighed,
som
vi
ser
udfoldet, hver gang vi møder alt
det, barnets væsen bærer med
sig: den umiddelbare godhed og
tillid
og
sprudlende
og
uspolerede livslyst. Alt det skal
blive vores igen. Og jeg siger
igen, for vi har jo haft
væsenslighed
med
barnet,
dengang vi selv var børn. Men
over tid er der sket noget. Det
barnlige er gået tabt, og hvis
Jesu vision om Gudsriget skal

virkeliggøres, må vi generobre
det barnlige og blive som børn
igen - samtidig med at vi er
voksne. For vi hverken kan eller
skal slå en streg over alle årene,

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 Hans Friis Christensen
Træffes kirkekontoret
Landsbygaden 68
Tlf.: 21 71 84 07
graver@sengeloesekirke.dk
Gravermedhjælper
Adam Gjøttrup
Træffes kirkekontoret
Landsbygaden 68
Tlf.: 21 71 84 07
gravermedhjaelper@sengeloesekirke.dk
Sekretær for sognepræsten
Sus la Cour
Alle henvendelser sker via
sognepræsten.
Formand for menighedsrådet 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

der er gået. At blive som børn
igen og få væsenslighed med
barnet betyder at rense ud i
skjulte dagsordener, kølige
beregninger, skumle hensigter
og generobre den uspolerede
livslyst, den umiddelbare tillid,
godheden,
åbenheden,
imødekommenheden etc., ja alt
det som hører et barns væsen til.
Den virkelighed, som Jesus taler
ind i, er vores virkelighed, som
vi kender den. I vores
virkelighed er der ikke kun lys
og liv og godhed, alt det som
definerer et barns væsen. Der er
også mørke, ondskab og død,
både i verden og i hvert enkelt
menneske. Den del af vores
virkelighed, som ikke er lig
barnets væsen, er en modsigelse
af Gudsriget. Der er noget i
verden, som ikke er, som det
burde være. Den er befolket med
mennesker, som ikke altid vil
medmennesket og fællesskabet
det bedste. Det kan være i de
små hverdagsting og de helt
store og skæbnesvangre forhold.
Det kan f.eks. være, når vi lover
at gøre noget, fordi vi gerne vil
fremstå godt og opnå noget
særligt til egen fordel, men
alligevel ender med ikke at gøre
det. F.eks. når politikere op til et
valg lover mere, end de har i
sinde at holde blot for at vinde
vores stemmer. Eller det kan
være en kostskoleleder, som
lover at passe godt på de unge
mennesker, men i stedet i det
skjulte begår seksuelle overgreb
på de unge. Eller det kan være,
når vi i hverdagen giver indtryk
af noget andet og mere end det,
vi er og har i sinde at gøre, fordi
vi gerne vil opnå noget bestemt.
Vi kender det alle sammen. Det
er ikke altid, vores hensigter er
alt for gode, og det er heller ikke
altid, vi vil vores medmennesker
det allerbedste. Vi kan blive
smålige, misundelige, utroværdige, utro etc.
Det store spørgsmål er nu, hvis
vi igen skal blive som et barn i
ovenfor beskrevet forstand, så vi
kan være Guds troværdige
medarbejdere, der i alt, hvad vi

gør, arbejder på at udfolde den
kristne vision om Gudsriget her
i verden - hvordan skal det så gå
til? For vi kan jo ikke bare sådan
uden videre lave om på os selv.
Vi kan ikke knipse med fingeren
og sige: fra nu af er mit væsen
som forvandlet. Nu har jeg
genvundet det tabte. Nu er jeg
alt det barnet repræsenterer. Der
er over tid sket meget, som har
sat sine spor i os på så mange
forskellige måder.
Den
kristne
fortælling
fremhæver Kristus, som skal
være vores grundvold, hvorpå
Gudsriget skal bygges. Hvis
Kristus lever i vores tanke og i
vores hjerte, sådan som det
bliver tegnet for vort ansigt og
vort bryst i dåbens ritual, så
lever han som et modsigelsens
tegn til alt det selvoptagede i
mig, som ikke vil hverken
medmenneske eller fællesskab
det bedste. Så forvandles vi over
tid og genvinder det tabte. Så
tager vi imod Guds rige ligesom
et lille barn og giver det videre i
godhed og tillid. Så er det
allerede sagt, at det at være
kristen er at træde ind i en
livslang proces, en livslang
indøvelse i at tilegne sig Kristi
væsen, som er umiddelbar
godhed og lys og kærlighed. Alt
det som vi møder i barnets
tindrende blik.
Den færøske forfatter William
Heinesen siger det så klogt. Han
kalder
Kristus
for
et
complementum
for
livet.
Kristus lever som en myte i
menneskets hjerte og forvandler
os og fuldkommengør det
menneskelige i os, så vi får lyst
til at være i verden og tage imod
Guds rige som et barn i
umiddelbar tillid og godhed og
med tindrende blikke.

Vi er meget påpasselige
med at overholde alle de
nye regler, så vi ikke
smitter hinanden. Du kan
derfor trygt komme i kirke og til alle vores arrangementer i sognegården.
Gudstjenester, koncerter,
højskoleeftermiddage,
Onsdagsklub med mere
bliver afholdt, som vi plejer.
Dog er der i kirken og i
sognegården fortsat adgangsbegrænsninger.
I
kirken må vi højest være
40 mennesker til både
gudstjenester og kirkelige
handlinger. I sognegården
må vi være 48. Vi sørger
for, at der er den fornødne
afstand imellem siddepladserne. Der er stillet
sprit frem i kirkens våbenhus og i sognegården.

Man skal fremover
have mundbind på,
når man kommer i
kirke og i sognegård.

Så snart man sidder ned,
må man tage mundbindet
af igen. Skulle man have
glemt det, har kirken et
forråd til uddeling.
For hvert arrangement i
sognegården og gudstjeneste og koncert i kirken
bliver der sprittet af, og vi
bruger ikke salmebøger,
men foldere. Under nadveren bruger præsten
handsker og mundbind.
Vær opmærksom på om
der er tilmelding til vores gudstjenester og arrangementer! Det vil
fremgå her i avisen i
beskrivelsen af dem.

De ni læsninger

Glædelig adventstid i hvilken vi
ser frem mod juleaften, hvor
barnet i Betlehem blev født.
Merry Lisbeth Rasmussen

Nørkleklubben
Kunne du tænke dig at være
med i Nørkleklubben, hvor
man kan lave alt muligt
forskelligt håndarbejde: Sy,
strikke, hækle osv. Blandt
andet strikkes der dåbsklude
til de små børn, som efter tre
håndfulde vand på hovedet
skal tørres. Efter dåben får
familierne dåbskluden med
hjem som et minde. Det
bliver de vældig glade for.
Kirken betaler for garn til
kludene samt for en kop
kaffe eller te og en småkage.
Man kan også strikke sit eget

Læs her om corona-regler i kirken
Sengeløse Kirke overholder alle
corona-regler. Vi vil gerne passe
på hinanden

– en trøje eller andet. Her
betaler
man
selv
for
materialerne. Nørkleklubben
mødes i sognegården i lige
uger om torsdagen kl. 19.00.
Hvis du synes, det lyder
hyggeligt, kan du blot møde
op.
Du kan også ringe til Lonny
Petersen på tlf. 22 51 62 67.
Vi glæder os til at se dig!

Tredje søndag i advent den
13. december kl. 17.00 inviteres alle til De ni læsninger,
som er en musikgudstjeneste.
Igennem ni læsninger fra
Bibelen, som læses af menigheden og præsten, fortælles
hele den skønne fortælling,
som handler om skabelse,
syndefald og frelse. Gudstjenesten er en del af adventstidens forberedelse til juleaften, hvor vi fejrer frelsens
komme med Messias, som
fødes julenat i Betlehem og
navngives med navnet Jesus.
Ind imellem læsningerne skal
vi selvfølgelig også synge de
dejlige julesalmer.
De ni læsninger krydres med
musik og sang fra bl.a.

Händels ”Messias” og Bachs
”Juleoratorium”, som udføres
af
sopranen
Frederikke
Simonsen,
mezzosopranen
Marie Højlund og organisten
Dmitri Egholm, som spiller
på kirkens velklingende
orgel.
Så er der ikke andet at gøre
end at komme og slå sig ned,
folde ørerne ud, nyde det,
lade rengøring og indkøb
vente og give julefreden lov
til at sænke sig i en travl tid.
Alle er naturligvis velkomne!
Kirkebilen kører.
Merry Lisbeth Rasmussen

Julekoncert med trompet og orgel
lørdag den 5. december kl 15.00

Sengeløse kirke indbyder til
en ganske særlig kunstnerisk
og musikalsk oplevelse.
Trompetisten Dorthe Zielke
og organisten Søren Johannsen har udviklet en fremførelse af Händels Messias, hvor
de udover at spille uddrag fra
Händels mesterværk, vil vise
en betagende fremvisning af
kunstmaler Arne Haugen
Sørensens fortællende og
farvemættede fortolkninger af
Jesu liv. Udover satser fra
Händels Messias byder eftermiddagens program på stemningsfuld julemusik. I 2013
udkom Dorthe Zielke og Søren Johannsen med Händels
Messias i uddrag for trompet
og orgel, udgivet hos Naxos.
De har udvalgt satser til deres
version af værket og indspillet omkring halvdelen af indholdet fra det populære værk.
Satserne er varierende - med
det store kirkeorgel og ved at
anvende fem forskellige
trompeter - fastholdes det
mangfoldige lydbillede i
Händels
mesterværk.
Georg Friedrich Händel
(1685-1759) skrev sit mesterværk The Messiah på tre
uger. Siden uropførelsen i
Dublin i 1714 har værket
opnået status som en af hovedhjørnestene i den vesterlandske musik og er vel nok
det mest kendte kirkemusikalske værk overhovedet.
Lige siden er værket blevet
opført i sin fulde længde eller
i uddrag i talløse bearbejdelser. Selv om man oftest hører
værket opført ved juletiden,
er tekstens forlæg ikke kun
knyttet til Jesu fødsel. Teksten består af skriftsteder
hentet fra både Det nye og
Det gamle testamente og
opsummerer kristendommens
centrale temaer og visioner
pegende hen mod The Messiah, Guds Søn, verdens frelser, vor forløser. At tilpasse
det musikalske forlæg til de

skiftende opførelsespraktiske
muligheder er en gammel
tradition, som siden barokmusikkens tid været stærk.
Især W. A. Mozarts ominstrumentering af The Messiah
har vundet indpas og kan fra
tid til anden opleves ved koncerter.
En af inspirationskilderne
til at spille musikken fra
Messias i ny forklædning for
trompet og orgel, er mødet
med kunstneren Arne Haugen
Sørensens værker. Ideen med
at kombinere hans billeder og
Händels musik til kirkekoncerter har vist sig at være en
meget velegnet udtryksform.
De to genrer beriger hinanden
og skaber en sammenhængskraft, som kompenserer for
den tekstformidling, som man
kender fra de traditionelle
instrumentationer.
Dorthe Zielke og Søren Johannsen har musiceret sammen siden uddannelsen på
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium for 20 år siden.
De har udgivet seks cd’er
med musik for trompet og
orgel og spiller hvert år koncerter i både ind- og udland.
Arne Haugen Sørensen er
repræsenteret på de fleste
danske kunstmuseer, men er
også kendt for udsmykningen
af omkring 30 danske kirker.
I 2017 fik Arne Haugen Sørensen sit eget museum i Videbæk, Vestjylland.
Efter koncerten inviteres alle
til et juletraktement i sognegården med glögg og æbleskiver.
Der er gratis adgang til koncerten.
OBS! På grund af deltagerbegrænsning ved større arrangementer i kirken og i sognegården opfordres man til at
reservere en gratis pladsbillet
på forhånd ved at kontakte
kirke-kulturmedarbejder Maria Ditlev.

Jul i
Vi
mødes
i
Onsdagsklubben den 2.
december kl. 18.00 i
sognegården,
Landsbygaden 68.
I år skal vi have juleand
med
tilbehør
og
risalamande til dessert.
Til middagen hører et glas
vin, en øl eller en vand.
Efter middagen er der
kaffe og te med julekager.
Hele traktementet koster
75 kr., som betales på
dagen.
Onsdagsklubben er for
enker, enkemænd og
andre som bor alene. Vi
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 på 43
99 50 24 eller e-mail:
LRAS@KM.DK senest
søndag den 29. november.
Hold dig ikke tilbage. Du
vil blive taget godt imod
af de mange søde
mennesker.
Merry Lisbeth Rasmussen

Babysalmesang i Sengeløse

Nu er babysalmesangen
tilbage i Sengeløse kirke, og
det er vi meget glade for!
Slut oktober bød vi fem
babyer og deres forældre
varmt velkomne til en
musikalsk stund i kirken
med sang fra den danske
salmeskat. Kirken er nemlig
også babyernes rum! Til
babysalmesang synger vi
salmer med fagter og blid
berøring, vi spiller på
klokkespil
og
blæser
sæbebobler,
vi
laver
sanglege med bevægelse og
dans, og på den måde
oplever
babyerne
kirkerummet og de smukke
salmer med alle sanser.
Uden at barnets far eller mor
måske tænker over det,
stimuleres barnets muskelledsans, vestibulærsans, syns
og
høresans
under
babysalmesang, og det er
meget værdifuldt for barnets
sansemotoriske udvikling.
At ”gå” med fingrene på
babyens mave og kramme
babyen til I østen stiger
solen op lærer barnet om
dets egen krop og følesans,
og det bliver samtidig tryg
ved kirkens rum og oplever

det unikke nærvær, der
opstår under babysalmesang.
Det var en stor glæde og
meget rørende at se, hvor
opmærksomme de små var
under hele forløbet.
Babysalmesangen
bliver
naturligvis gennemført på en
sundhedsmæssig forsvarlig
måde, og vi overholder alle
gældende retningslinjer for
folkekirken med god afstand
og hygiejne.
Hvis I snart skal være
forældre, og en af jer har lyst
til at deltage i babysalmesang sammen med jeres søde
baby, så begynder der et nyt
hold d. 3. marts 2021. Det er
kirke-kulturmedarbejder
Maria Ditlev Rosenvinge,
der varetager babysalmesangen. Babysalmesang henvender sig til babyer i
alderen 2 – 8 måneder. Alle
er velkomne – det kræver
ikke et stort kendskab til
kirken eller særlig musikalsk
kunnen. Husk at din stemme
er dit barns yndlingsstemme.
Skriv eller ring endelig, hvis
der er spørgsmål på mail
kirkekulturmedarbejder@se
ngeloesekirke.dk eller tlf. 21
37 07 33.

Højskoleeftermiddag onsdag
den 25. november kl. 14.30

Aldrig har Grønland været så
aktuel som nu. Vi får besøg
af Thorkild Kjærgaard, som
er cand. mag. i historie og
fransk og Dr. Phil. Han har
fra 2002 til 2015 arbejdet
som lektor og institutleder
ved Ilisimatusarfik/Grønlands
Universitet i Nuuk med ansvar for undervisning og
forskning i Grønlands og
Nordatlantens historie. Han
har skrevet flere bøger blandt
andet om Grønland. Dagens
foredrag handler om 300-

året for Hans Egedes
landing i Grønland. En
festdag?

Den 3. juli 2021 er det 300 år
siden, den nordnorske præst
Hans Egede med sin hustru

Adventsgudstjeneste kl. 10.00
Første søndag i advent den 29. november kl. 10.00

holder vi en smuk gudstjeneste i Sengeløse Kirke. Medvirkende er Niklas Mouritsen
på valdhorn, som sammen
med kirkens organist vil opføre flot og festlig musik af
Bach og Telemann.

Onsdage kl. 16 - 19.30
Ved Snedkergaarden, Bondehøjvej 1
Ring 5378 5656 og bestil.

Gertrud Rask og fire børn gik
i land i Grønland for at udbrede kristendommen. Foredraget tegner et portræt af den
utrættelige ildsjæl Hans Egede (1686-1758), som blev
ophavsmand til måske den
mest succesfulde, protestantiske mission nogensinde. Der
fortælles om det nye Grønland, han skabte, og som siden på godt og ondt har været
en betydningsfuld del af Danmarks historie. – Hans Egede
har henover sommeren 2020
været skydeskive for voldsom
kritik og er blevet beskyldt
for at have været en hensynsløs kolonialist og imperialist. Er der noget om snakken? Alle er velkomne, og
kirkebilen kører.

Dagen er som bekendt
kirkens
nytårsdag,
og
dermed kunne dagen lægge
op til refleksioner over
nytårsfortsæt for kirken.
Hvilken rolle skal den spille
i Sengeløse, i Danmark, i
verden?

På
latin
betegnes
adventstiden
Adventus
Domini, hvilket betyder
Herrens
komme.
Adventstiden peger derfor
frem mod juleaften, hvor vi
fejrer, at Jesus blev født for
nu 2020 år siden.
I gudstjenesten skal vi blandt
andet synge de klassiske
salmer Vær velkommen
Herrens år og Blomstre som
en
rosengård,
som
Grundtvig har skrevet.
Kirkebilen kører.
Merry Lisbeth Rasmussen

Børnekirke for dig!

Adventsgudstjeneste og
adventshygge i sognegården
med julegodter
efter gudstjenesten

Tag mor og far under armen
og kom i kirke første søndag
i advent den 29. november
kl. 12.00. Vidste du, at Sengeløse Kirke har en kirkenisse, som hedder Hulda? Hun
siger, at hendes tip tip tip tip
oldefar kendte Jesus og hans
mor og far. Måske er du
heldig at se Hulda i lugen i
kirkens tårn, imens klokkerne ringer, når du kommer til
gudstjeneste. Hun er lidt af
en drillenisse. Måske vil hun
vinke til dig. Det kommer
lidt an på, om hun er sur
eller glad.
Minikonfirmanderne
vil
tænde lysene i adventskransen og synge en sang
sammen med os andre.

Efter gudstjenesten går vi
over i sognegården og spiser
julegodter og laver julepynt.
Da vi kun må være 40
mennesker i kirken, er det
nødvendigt med tilmelding
til gudstjenesten. Det kan
ske enten til sognepræst
Merry Lisbeth Rasmussen
på tlf.: 43 99 50 24 eller email: LRAS@KM.DK. Eller
til kirkekulturmedarbejderen
Maria Ditlev Rosenvinge på
e-mail:
kirkekulturmedarbejder@se
ngeloesekirke.dk
Alle er velkomne – både de
mindste og de ældste!
Merry Lisbeth Rasmussen

Forny havemiljøet

med belægningssten og fliser fra

Frandsens Cementstøberi ApS
Håndværkerbakken 1-3, Sengeløse
hjemmeside: www.frandsencement.dk
mail: info@frandsencement.dk * tlf.: 60 66 56 36

Vi giver 10% i Sengeløse-rabat

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

Art Brolægning
v. Erik Wildenradt,
Tlf. 26216025
wildenradt@msn.com

Højskoleeftermiddag onsdag
den 16. december kl. 14.30

Denne eftermiddag vil
sognepræst Merry Lisbeth
Rasmussen bringe to af
vores store, kristne tænkere Søren Kierkegaard og
K.E.C. Løgstrup i samtale
med hinanden, som har
tænkt dybe tanker om
godhed og den store kærlighed. Kærligheden er
det største i et menneskes
liv. Når vi møder den,
skal den markeres med
ringe, højtideligheder, fest
og løfte om at elske og
ære til døden skiller os ad.
Alligevel er vi i Danmark
knap 1,2 millioner voksne
singler, og over 50 % af
indgåede ægteskaber ender i skilsmisse. Hvorfor
er det så svært med den
godhed og kærlighed, som
vi alle håber på og ikke
kan leve foruden? Begge
tænkere er enige om, at
mennesket ikke er herre
over kærligheden. Enten
griber den os, eller også
gør den ikke, og vi kan
hverken gøre fra eller til.

Men de er meget uenige
om, hvordan og hvorfor
godhed og kærlighed opstår mellem mennesker:
ægtefolk, kærester, venner,
familiemedlemmer
eller blot mennesker man
møder på sin vej til Daglig Brugsen. Kierkegaards
og Løgstrups tanker har
stadig samfundsrelevans i
dag, hvor vi lever i en tid
med udbredt ensomhed og
individualisme. Men mennesket er ikke skabt til at
leve alene, plejer vi gerne
at sige. Vi lever altid i
relationer, hvor godhed og
kærlighed, men også
fjendskab og mistillid er
afgørende for, om forholdet kan bestå.
Ind imellem ordene skal
vi sammen med kirkens
sanger synge nogle af julens salmer, og så skal vi
selvfølgelig have gløgg og
æbleskiver. Alle er velkomne, og kirkebilen kører.
Merry Lisbeth Rasmussen

