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En genfødt Dingo har set dagens lys

Læs i avisen om

Smed Finn Hansen har ’modificeret’ sin traktor ’Dingo’ til nye højder.

Høstfest på
Plejehjemmet
Generalforsamling i
Kommunalforeningen
Mandagsaftener

Indtil dato har den gæve
smed og hans brødre sat en
ære i at køre på diesel, selv
om mange af konkurrenterne i klassen kørte på
methanol. (På dansk træsprit, men dog fremstillet
syntetisk.) På billedet kan
man fornemme at der er
sket noget nyt. Det er samme motor med 10 cylindre,
men noget er forandret.
Han er simpelthen gået
over til methanol for bedre
at kunne konkurrere i klassen ’Light modified’, som

Røveri i
Dagli’Brugsen

er en klasse, der sætter store krav til opbygning og
enkeltdelene, grundet den
lave vægt.
Vi mangler nu at gøre vore
erfaringer med det nye
brændstof, fortsætter Finn
Larsen, som netop er vendt
hjem fra et træk i Sverige,
hvor det gik mindre godt.
Dvs. de første 30 meter gik
fint, men køleren og et par
toppakninger røg, så vi
måtte afbryde. Der er to
sæt ventiler til hver cylinder, men det ene sæt svig-

Sengeløsevenner
vinder kommunens
omsorgspris

tede, så den fik nok ikke
nok brændstof, så luften
blev for varm. Nogen kan
se det som en fiasko, men
jeg ser det som en succes i
betragtning af den perfekte
start og den power, der var
i maskinen.
Vi skal nu evaluere trækket
i Sverige og beslutte, hvad
vores næste skridt skal være.
Vil du se trækket den
12/10 i Sverige, så se på
”facebook team dingo”.
Gert Lauridsen

S.G.I.F
juletræsfest

Film med
profferne
Julebazar

Sengeløsere på
højskole
Og meget mere
Næste nummer
udkommer
15.–17. november

Deadline:
5. november. 2019

Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand:

Gitte Malling Buur,

6170 6818

Hovedkasserer:

Jeanette Truller Wolstrup

3030 5150

Amatørscene:

Mille Miertz,

2536 6567

Fodbold:

Jacob Harris,

2296 8999

Idræt

Formand Helle Breinholt

3141 6379

Senioridræt

Jens Bertelsen
Bente Jørgensen

2465 1099
3062 8340

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

Sengeløse Badminton og
Tennis Klub
Formand: Ole holm tlf. 40 19 52 87
E-mail: sbtk@mail.dk

Hjemmeside www.sengelosebtk.dk

Sengeløse Pensionistforening afholder bankospil tirsdag den
5. november og tirsdag den 26. november kl.19.00 i Fritidshuset ved hallen og alle er velkommen.
Bestyrelsen

Indkaldelse til Generalforsamling i Sengeløse
Kommunalforening
d. 05.11.2019 kl. 19.30 i
Sognegården
Dagsorden til generalforsamlingen .:
Formandens beretning
Kassererens beretning
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Eventuelt.:

Debat: hvad du vil med din by ?
Sengeløse Kommunalforening
Samarbejde i Landsbylaugene i HTK
Trafik
Status Ring 5

OBS

Denne cykel
har stået ved
Vintoften 52 i
3 uger. ?

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.: 30 12 46 46
Merry Lisbeth Rasmussen tlf.: 43 99 50 24
Oplag: 1300. Husstandsomdeles i Sengeløse sogn,
den gamle Sengeløse kommune
Der er deadline 5. november 2019
Avisen udkommer 15. - 17. november 2019
Læs Sengeløse Nyt på www.sengeloese.dk

Jan Boholdt
Vintoften 42
2630 Taastrup

26215095

Klaus Møller

40 40 83 95

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

Klaus Møller

Tlf. 40 40 83 95

Mandagsaftener
Mandag 4. november 2019,
kl. 19.30
Tidl. højskoleforstander Lillian Hjorth Westh, Allinge
Om forfatter Jørn Riel:
Fra Grønland til Malaysia.

Med sprudlende fortælleglæde og sit klingende bornholmske er Lillian en kær
gæst. Om årets valg af kunstner skriver hun selv:
Forfatteren Jørn Riel er mest
kendt for de grønlandske
skrøner. Han er uddannet
telegrafist og navigatør, hvilket bragte ham til Grønland i
1953. Derfra tog han til varmen i Malaysia, hvor han bor
idag. Riel har skrevet mange
bøger med på samme tid
morsomme og alvorlige historier fra hverdagen.

Denne eventyrer er et spændende bekendtskab.
——————————
Mandag 11. november 2019,
kl. 19.30 DEBATAFTEN
Lise Mondrup, specialeansvarlig overlæge for Palliativt Team, Esbjerg.
Når helbredelse ikke er en
mulighed.

I følge ”Hipokrates` ed” er
man som læge forpligtet til at
helbrede. Hvis det ikke er
muligt, skal man lindre, og
endelig skal man trøste. En
moderne version af ”Lægeløftet” danner den etiske
ramme for lægers virke i
Danmark. Når helbredelse
ikke længere er en mulighed,

Sengeløse Hallens

er tilbuddet udelukkende af
pallierende (lindrende og
trøstende) karakter.
Mange patienter og pårørende føler sig efterladt og overladt til tilfældighederne. Ca.
10% har så stor symptombyrde, at de kan henvises til
et lokalt palliativt team og
via dem få lindret de mest
betydende problemstillinger.
Arbejdet med patienten, når
helbredelse ikke længere er
en mulighed, bliver i Danmark og i størstedelen af den
vestlige verden varetaget af
tværfaglige teams med flere
faggrupper og dermed også
en bred tilgang.
Der er mange etiske overvejelser og udfordringer i arbejdet, men overordnet er det et
arbejde, der giver mening,
selv om man ind i mellem
kan blive betydeligt udfordret.
Hvad betyder det for den
enkelte patient og for familien at være i forløb hos et
palliativt team? Det vil Lise
Mondrup belyse i sit foredrag.
——————————
Mandag 18. november 2019,
kl. 19.30
Marianne Hyldegaard, Skolelærer, tidligere skoleleder og
leder af et asylcenter
Caminoen, pilgrimsruten
til Santiago de Compostela

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

Hvad får en midaldrende
kulturkristen kvinde til at
bruge alle sine ferieuger på at
vandre ad pilgrimsruter i
Spanien?
Hvad er det, der er dragende
ved Caminoen – eller rettere
Caminoerne?
Hvad kan læres af en oprindeligt religiøst funderet pilgrimsvandring?
Baseret på mine egne oplevelser vil jeg komme ind på
både de praktiske og de mentale aspekter af min vandring
på Camino Frances, Camino
Portuguese, Via de la Plata,
Camino Sanabria og Camino
Finisterra. Herunder fortæller
jeg om min motivation, pak-

kelister og rygsæk, vabelplastre og elastisk tape samt
billeder fra 3.000 km til fods.
——————————
Mandag 25. november 2019,
kl. 19.30
Pens. skoleleder Orla Hansen
og pens. lærer Louise Elmquist
Amishfolket - kultur og
religion.

De første Amish-folk udvandrede fra Holland og Rusland
til Pennsylvania i USA omkring 1730. I Europa blev de
forfulgt, fordi de ikke ville
underordne sig den katolske
tro eller gøre militærtjeneste.
For at bevare deres velfungerende religiøse fællesskab
lavede de hurtigt efter deres
ankomst til den nye verden
regler for deres livsførelse,
som stadig gælder. Der er
flere beslægtede trosretninger bl.a. Mennonitter og River Brethren.
Endnu i dag lever de som for
200-300 år siden. Transport
foregår med hestevogne, og
de klarer sig fint uden telefoner, computere og elektricitet.

I efteråret 2015 rejste vi til
Pennsylvania for at se nærmere på disse folks usædvanlige historie og ikke mindst
deres håndarbejdstraditioner,
hvor især deres specielle
patchwork må fremhæves. Vi
vil fortælle om vores oplevelser i denne tidslomme.
——————————

Mandag 2. december 2019,
kl. 19.30 .
Museumsinspektør
Mads
Thernøe, Kroppedal Museum.
Harald Blåtand og hans
bygningsværker

re. Hvordan det lykkedes
ham at sidde på tronen i godt
40 år, og hvordan han til sidst
tabte magten til sin egen søn
Sven Tveskæg.

RØVERI I BRUGSEN

——————————
Mandag 9. december 2019,
kl. 19.30, JULEMØDE.
Pens. overlærer Gert Lauridsen, Sengeløse
Ved julelampens skær

På den store Jellingesten
skrev Harald Blåtand, at han
”samlede alt Danmark.” Da
riget var samlet, skulle magten sikres. Det gjorde han
bl.a. ved at opføre imponerende bygningsværker og
forsvarsanlæg. De fleste af
disse byggerier blev opført i
løbet af 10- 15 år, og vidner
om en stærk konge med et
usædvanligt
organisatorisk
talent.
Foredraget fortæller om Harald Blåtands bedrifter, både
som krigerkonge og bygher-

Der er dømt julehygge. Juletraditionerne trives stadig
med papirklip, nisser og dans
omkring træet, og de holdes i
hævd gennem vores elskede
julesange og salmer. ”Rør
blot ikke ved min gamle jul,”
Vi skal høre om et par af dem
og synge dem sammen.
Samtidig har julen også holdt
sit indtog på de sociale medier. Hvem skriver længere
julekort? Og salget af julemærker er også blevet digitalt.
Fænomenet flash-mob er
dukket op. Rundt omkring på
banegårde og stormagasiner
dukker store kor og orkestre
op ud af ingenting til stor
forbløffelse for alle. Det skal
vi se et eksempel på.
Efter gløggen og æbleskiverne som sædvanlig: En julehistorie.
Glædelig jul og godt nytår

Mandagsaftenerne er foredragsaftener, der afholdes i
Sognegården, Landsbygaden 68,
Sengeløse, 2630 Taastrup, kl. 19.30 - 22.00
at indbetale det fulde årskontingent, kr. 575,00
til konto 2275 - 3230040396.
Husk at skrive navn og tlf. i meddelelse til modtager.
Betaling kan også ske på den første foredragsaften.
For enkeltforedrag betales kr. 75,00.
(Evt. spørgsmål vedr. betaling kan rettes til
kasserer Finn Larsen, tlf. 40 52 41 08)
Der serveres kaffe/te med kage - pris 15 kr.
Nærmere oplysninger om foredragene, transport mv. kan fås
ved henvendelse til formand Gert Lauridsen, tlf. 30 12 46 46.
Ret til ændringer forbeholdes!
Der kan komme uforudsete aflysninger pga. sygdom
eller vejrlig.
ALLE ER VELKOMNE

For sjette gang på 19 år skete
et røveri i den butik i hyggelige Sengeløse, som Per
Vadstrup snart kan fejre 20
års jubilæum i som vores
trofaste brugsuddeler. Det
sidste i rækken skete fredag
27. september kort før lukketid. Her kom fire unge knægte ind med ansigterne godt
dækket til og råbte, at dette
var et røveri. Den første havde en stor økse i sin højre
hånd for at true personalet.
Uheldigt for de fire kriminelle var Per selv på arbejde og
så med sin – desværre – store
førstehåndserfaring, at røverne var meget nervøse og ikke
anede, hvad de havde rodet
sig ud i. Så frem for med det
samme bare at skynde sig at
åbne kassen og efterkomme
ordrer, forsøgte Per at tage
det roligt for at ødelægge
røvernes plan om at komme
hurtigt ud. Da de mærkede
og så dette, vendte de heldigvis om som perler på en snor
og spænede efter bedste evne
ud og i forskellige retninger.
-Vi fik da selvfølgelig et
chok, da de stod der med den
økse, forklarer Per og fortsætter:
-Men vi har altså næsten
ingen penge i kassen, de
fleste betaler jo med kort
eller vores COOP-app, så de
havde max fået nogle hundrede kroner til deling. Det er
så dumt.
De fire i butikken, som angiveligt havde en ventende på
knallert udenfor også, har
således gjort sig til kriminelle ved et røveri med særligt
skærpende omstændigheder,
da de brugte våben til at true
med – uden at få så meget
som en pantflaske med ud.
Politiet kom hurtigt til stedet
og har fået de mange gode

og skarpe videoklip fra diverse vinkler både indenfor
og udenfor med tilbage. Da
de unge drenge ikke hele
tiden var maskeret, burde de
være til at genkende og hente
hjemme hos deres forældre
til en snak på stationen med
efterfølgende meget hård
dom.
-Vi opfordrer stadig de lokale til at gå tur med hunden
omkring den sidste times
åbningstid, alt liv i byen
hjælper og gør det mindre
oplagt at røve samt trygt for
personalet i disse mørke
tider.
Så kig endelig ned forbi.
Kaffe og varm kakao er på
min regning, og hundene kan
få en skål vand, slutter Per,
som endnu en gang udtrykker stor glæde over den opbakning, han og personalet
har mærket fra landsbyens
borgere.
Henrik Schou

Museumscruise

Med Tisvilde Højskole fra

mandag den 7. til fredag
den 11. oktober 2019
Sengeløse Nyt og Mandagsaftener inviterede i uge 41 til
en tur, som er arrangeret i
fællesskab af Tisvilde Højskole og Nationalmuseet.
For deltagerne viste det sig at
være et utroligt varieret arrangement og en rigtig flot
gennemgang af oplysningstiden i Europa og især her i
Danmark. En meget væsentlig foredragsholder var Georg
Metz, som vi ældre nok mest
kender som journalist og oplæser på TV-avisen for en hel
del år siden.

Det viste sig, at hans viden
om oplysningstiden omkring
1700-tallet er ganske overvældende.
Mandag eftermiddag og tirsdag formiddag var han i stand
til at gøre alle deltagerne
meget interesserede i tiden og
dens personer, så som Immanuel Kant, Jean-Jacques
Rousseau og Voltaire ude i
Europa.

Af danske (norske) personer i
1700-tallet blev især Ludvig
Holberg taget under behandling på en meget positiv måde.
Mandag aften så vi ”En Kongelig Affære” med Mads
Mikkelsen som Johan Struense, der jo var en vigtig person
i oplysningstidens Danmark.
Tirsdag eftermiddag besøgte
vi Nationalmuseets udstilling
om oplysningstiden. Vi blev
der vist rundt af en meget
veloplagt seniorforsker, ph.d.
& dr.phil. Mikkel Venborg
Pedersen og museumsinspektør Mette Byriel Thygesen.
Vi sluttede af i ”Guldbergsalen”, hvor der normalt ikke
er adgang for publikum. Tirs-

Holberg, og om eftermiddagen besøgte vi Holbergs sidste bolig på Tersløsegård i
nærheden af Sorø.
På hjemvejen besøgte vi Selsø Slot, som er en betydelig
kilde til 1700-tallets overklasse i Danmark.
Om aftenen så vi filmen Jeppe på Bjerget med Buster
Larsen i titelrollen.
Alle måltider var ekstremt
veltillavede og velsmagende.

Metz af. Georg Metz kom her
ind på Carl Michael Bellman
som en meget væsentlig
svensk person i oplysningstiden. Han bevægede sig derefter frem i tiden og kom ind
på Adam Oehlenschläger, H.
C. Ørsted og H. C. Andersen
som repræsentanter for Romantikken og Georg Brandes
som eksponent for det moderne gennembrud i 1871.
Oplysningens tanker drejede
sig også om ligestilling for
kvinder, og nok lidt i modstrid med dette læste han
følgende digt af Halfdan Rasmussen op:
Noget om kontakt
Vil du opnå kontakt med det
modsatte køn, må du lære dig
følgende regler, min søn:
Hvis du møder et pigebarn
under de ti,
Er det bolcher og bændellakrids hun kan li!
Står der sytten i øjnenes stjerner,
så vis hende Glostrup som
var det Paris!

dag aften blev vi underholdt
af Henrik Metz på flygel og
operasangeren Elsebeth Dreisig, sopran.

Er hun tyve og frejdig og lidt
for erfar’n
så fortæl, du har kendt Greta
Garbo som barn!

Onsdag formiddag holdt forfatter og cand.mag. i historie
og kunsthistorie John Erichsen et meget interessant foredrag om brødrene Johan Frederik Classen og Peter Hersleb Classens betydning.
Onsdag eftermiddag gik turen
så til Frederiksværk omkring
kanoner og krudt produceret
af brødrene Classen, samt
besøg i Vinderød Kirke.
Onsdag aften hørte vi musik
af blandt andre Kuhlau og
Weise ved Jesper Grove Jørgensen, der var dirigent for
universitetskoret Lille
MUKO.

Ser du tredive blå somre i
øjnenes glans,
bør du byde de tredive blå
somre til dans!

Da vi jo var på højskole, var
der naturligvis morgensang
fra Højskolesangbogen.
Tirsdag og onsdag blev sangen styret af Søren Svagin,
og den blev derfor krydret
med jazzmusik, da både Søren og højskolens forstander
Mogens Johansen er jazzmusikere med en lang karriere
bag sig.

Torsdag
introducerede
Georg Metz os til Ludvig

Fredag formiddag rundede
Mogens Johansen og Georg

Er hun fyrre og færdig med
fyrre,
berøm hendes kløgt, hendes
krop, før hun mister sin
drøm!
Bliver hun tres eller firs eller
mere, min ven,
er det bolcher og bændellakrids igen!
Glæd jer, formentlig holder
Georg Metz foredrag i Mandagsaftenerne i næste sæson.
Af Kristian Riegels Thomsen

Film med profferne

Farmor fortæller
en mærkelig godnathistorie
Hej igen min lille ven!
Kan blomster, træer og buske tale sammen?

På Station Next i Hvidovre
kan man lave film med professionelle filmfolk i en hel
uge. 7.C fra Vestegnens
Privatskole har knoklet for
at blive klar til lejrskolen.
Inden klassen skulle afsted
på lejrskole, var der en del
opgaver, som skulle klares.
Alle havde fået en funktion,
fx skuespiller, instruktør,
lysmester, fotograf, pr-

ansvarlig,
still-fotograf,
boomer osv., hvor der så var
en masse opgaver, der skulle nås inden lejrskolen. Fx
skulle skuespillerne øve
replikker og leve sig ind i
rollerne. Fotografen skulle
lave gulvplanen og beslutte,
hvor kameraet skulle stå.
Manusgruppen skulle skrive
manuskriptet til filmen.
Station Next
Lejrskolen foregår på Station Next i Hvidovre, hvor
hele klassen arbejder sammen om at lave en kortfilm
og en bagom-film. Klassen
har også lavet en plakat og
en Facebook side.
Klassens
film
hedder
"Broen". Klassen laver filmen med rigtige kameraer,
mikrofoner og lysudstyr.
Udover, at klassen har forskellige funktioner er der
også professionelle filmfolk
som støtter filmproduktionen.
Første dag på lejrskolen
Tre timer tog det at få den

første scene i kassen. Det
var sjovt at være med, men
der var også meget ventetid
og mange gentagelser. Scenen blev optaget udenfor,
der var højt til himlen, og
temperaturen var lav. I scenen blev filmens konflikt
præsenteret. En af de stride
piger skubber til hovedpersonen, så hun falder om i
græsset og bliver helt mudret til.
Hvordan var det at blive
skubbet ned i mudderet så
mange gange? “Det var
svært at holde masken, fordi
det var sjovt,” fortæller
Laura, som spiller den selvmordstruede hovedperson Alberte.
Hvordan var det at skulle
skubbe til Alberte så hun
faldt, så mange gange? “Det
var faktisk sjovt, men også
lidt svært at være ond mod
hende,” fortæller Vilma,
som spiller den bitchy pige Victoria, der mobber Alberte.
Da klassen var færdige med
at skyde scenen, fik de deres værelser - tre klassekammerater på hvert værelse. Der blev råhygget på
gangen og spist flere kilo
slik.
Nu er filmen klar og hele
filmholdet så det endelige
resultat fredag den 11. oktober, hvor familie og venner
var med til den store premiere. Klassen kan anbefale
alle skoleklasser at tage på
filmlejrskole, for det er bare
for fedt!

Ja, det kan de!
Ikke som vi gør, selvfølgelig, for de har jo ingen
mund! Men de snakker sammen, især gennem deres
rødder, hvor de "telegraferer" til hinanden. De
udsender kemiske signaler, de hjælper hinanden,
ja, forsvarer deres slægtninge. Det er mærkeligt
- ikke? Men sandt!
Nogle kloge mennesker
har i årevis studeret dette, og vi mennesker bliver klogere og klogere på planternes opførsel.
Nu i disse tider er der jo talt meget om, at vi skal plante træer i millionvis på hele jordkloden, og det er der
mange gode grunde til.
Vidste du, at det er planterne, der laver den ilt, vi skal
bruge for at leve? Og det er planterne, der laver alt
det sukker, som vi spiser?
Så næste gang du går en tur udenfor, ja, så tænk på, at
alt det grønne er levende væsener, og hvis du slår
rundt på græs eller blomster, ja, så "græder" de, og
udsender signaler til deres slægtninge om at prøve at
forsvare sig. Husk på det - og så må du sove rigtig
godt, og måske drømmer du om smukke røde roser,
der dufter!

Godnat fra farmor

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

Filmen kan ses på
http://filmlinjen.dk/
produktioner/produktion/?
productionId=37579
7.C Vestegnens Privatskole

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

Sengeløsevenner vinder
kommunens omsorgspris
skal forsøde hverdagen for
beboerne

på

Sengeløse

plejecenter, og 3000 kr.,
som de skal bruge til dem
selv i støtteforeningen.
Beboerne og personalet vil
fejre Sengeløsevennerne en
eftermiddag med kaffe og
lækre, flotte lagkager.
Vi ønsker alle aktive medVores fantastiske støttefor-

lemmer fra SengeløseVen-

ening”SengeløseVennerne

nerne et stort tillykke med

” har den 1. oktober vundet

prisen. Og vi kan ikke tak-

kommunens omsorgspris.

ke nok for deres altid store

Ud over æren og det for-

hjælp og støtte til arrange-

tjente skulderklap, har de

menter og aktiviteter, som

også vundet 3.000 kr., som

vi har på centret.

Høstfest i anledning af Sengeløse plejecenters 46 års fødselsdag.
Vi takker alle for en festlig aften, og en særlig tak til SengeløseVennerne for deres altid store og trofaste støtte.
På vegne af Sengeløse plejecenter
Jeanett Kramer og
Inis Johansen
Aktivitetsmedarbejdere

Fredag den 20/9-19 slog Sengeløse plejecenter i samarbejde med SengeløseVennerne, dørene op til et brag af en
kombineret fødselsdagsfest og høstfest.
Vi startede kl. 17.00 med en 3 retters menu og fri bar. Underholdningen stod de kendte Sussi og Leo for, og de underholdt os i en times tid. De sørgede for en rigtig dejlig
fest og fik alle med i sang og bølgegang. Der blev hygget,
danset og nydt hinandens selskab.

9.500 flere skal idrætsbegejstres i Høje-Taastrup Kommune
3. oktober 2019
Sammen med DGI og DIF vil Høje-Taastrup Kommune med initiativet Bevæg Dig For Livet få endnu
flere borgere til at leve et liv med bevægelse og fysisk aktivitet - halvdelen af de nye aktive skal være børn og unge

Formand i DGI Midt- og Vestsjælland Bruno L. Hansen, borgmester Michael Ziegler, formand for DGI Charlotte Bach og næstformand i DIF Thomas Bach skrev under på Bevæg Dig For Livet-partnerskabet med visionen om at gøre Høje-Taastrup Kommunes borgere endnu mere aktive.
Man fristes næsten til at nynne ”I regn og slud skal Taaspidserne ud”. For regnen
havde i den grad sneget sig
med som gæst til Taaspidsernes
fødselsdagsvandring
tirsdag den 2. oktober, hvor
Høje-Taastrup
Kommune
blev Bevæg Dig For Livetvisionskommune.
Men mørke skyer og regn
kunne ikke sætte en stopper
for det gode humør, da borgmester Michael Ziegler, formand for DGI Charlotte
Bach, næstformand for DIF
Thomas Bach og formand i
DGI Midt- og Vestsjælland
Bruno L. Hansen skrev under på visionen om at gøre
Høje-Taastrup Kommunes
borgere endnu mere aktive.
”I aften er en særlig aften,
hvor vi styrker vores fokus
på at få flere aktive borgere i
kommunen. Med aftalen har
vi fået nye legekammerater
med på vejen, så vi kan få
endnu flere med. En særlig
tak til Taaspidserne for jeres
store indsats. På mandag
fylder I 44 år, det er en fin

alder. Tænk, hvor mange
kilometer I har gået, og hvor
mange venskaber der er opstået”, sagde Michael Ziegler.

Stærkt fundament
at bygge videre på

Bevæg Dig For Livet er den
største partnerskabsaftale i
dansk idræts historie. Målsætningen er, at Danmark
skal være verdens mest
idrætsaktive nation i 2025.
Det er en ambitiøs målsætning, som Høje-Taastrup
Kommune vil bidrage til
med et mål om at 9.500 flere
af kommunens borgere skal
være fysisk aktive i løbet af
de næste fem år.
”Selvom
Høje-Taastrup
Kommune allerede er god til
at få børn og unge ind i
idrætsforeningerne, så er der
ingen grund til at blive liggende i hængekøjen. Vi skal
op på tæerne og arbejde sammen om at få endnu flere
aktive. Det gælder børn, unge, voksne og her som i aften
dem, der er godt voksne”,
sagde Charlotte Bach Tho-

massen, der er formand i
DGI, i sin tale.
Næstformand i DIF, Thomas
Bach, kom direkte fra Københavns Rådhus, hvor han
havde været med til at tage
imod den nykårede verdensmester Mads Pedersen.
”En af de ting, Mads Pedersen fremhævede var, at han
netop have været en del af et
stærkt fællesskab, der havde
været afgørende for, at han
kunne nå det sublime. HøjeTaastrup Kommune er nu en
del af et stærkt fællesskab,
der har en fælles ambition
om at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation”, sagde Thomas Bach.

Først på tur
så lagkage

Med den formelle del på
plads havde Taaspidserne
inviteret alle med på foreningens fødselsdagsvandring.
Her stod den på 3, 6 eller 10
km tur. Og selvom vejret
ikke viste sig fra den bedste
side, så var humøret højt og
tilslutningen stor. Efter gåturen var der lagkage og tid til

at evaluere turen.
”Det er dejligt at se mange
nye ansigter. Jeg vil blot slå
et slag for, at vi går hver
tirsdag formiddag og onsdag
aften fra Medborgerhuset.
Og det er i alt slags vejr”,
sagde Lis Algran fra Taaspidserne.
Læs mere om Bevæg Dig
For Livet her.
https://www.htk.dk/Fritid/
Aktiv-fritid/Bevaeg-dig-forlivet.aspx
Ansvar for denne side
Fritids- og Kulturcenter
T 43 59 10 00
E-mail: fritidkultur@htk.dk

Velkommen
til badminton
i S.B.T.K.
Badmintonsæsonen 2019/20 er begyndt, men vi har stadig enkelte ledige baner
og vi byder såvel gamle som nye medlemmer velkommen til sæsonen.
Vi har fået hjemmeside sengelosebtk.dk, hvor du kan se, hvilke baner
der er ledige
Hjemmesiden har vi haft siden april måned, hvor vore tennisspillere har brugt
den til at melde sig ind i klubben og booke baner.
Nu er det samme muligt for vore badmintonspillere.
Åben hjemmesiden www.sengeloesebtk.dk
På hjemmesiden kan du tilmelde dig og læse om
Nyheder
Bestyrelsen
Vedtægter
Badmintonregler
Nyttige link
Hvor vi spiller
Skrive ris ,ros og kommentar
Og meget mere
Kan du ikke finde, hvad du skal bruge på hjemmesiden så ring til Ole 40 19 52 87
Vi glæder os til din tilmelding.
Bestyrelsen

Sengeløse Gammelt Nyt.
Sengeløse Kirke/13 : Om vores kristne begravelser.
I gamle dage havde mange
mennesker en forestilling
om, at nogle områder på
kirkegården havde finere og
bedre gravsteder end andre.
Det fineste, herskede der
dog enighed om, var at blive
begravet inde i selve kirken
og helst så tæt ved alteret
som muligt. Det allerfineste
var at blive stedt til hvile på
eller i selve alteret, men den
plads var forbeholdt helgener, hellige relikvier eller i
sjældne tilfælde kongelige
personer. Dette med at tro på
helgener og tillægge relikvier hellig kraft er jo en katolsk specialitet, som de fleste protestantiske kirkesamfund ikke vil kendes ved.
Men her i Danmark var vi jo
katolikker frem til 1536, og i
katolsk tid havde enhver
kirke med respekt for sig
selv her i landet også hellige
relikvier, som skulle besidde
stærke
hellige
kræfter.
Blandt de mest eftertragtede
fysiske ting var sager, der
kunne sættes direkte i forbindelse med Jesus eller
andre personer fra bibelen.
Der synes ikke at være nogen grænse for, hvilke påstande Den Romersk Katolske Kirkes gejstlige gennem
tiderne har fremsat om disse
hellige sager. I Milano hævder de at have Jesus ligklæde. Der findes i hundredvis
af katolske kirker, som påstår at have en splint af Jesus

kors eller en dråbe af hans
blod. Helgener eller skeletdele fra dem så som knogler,
tænder og hårlokker har også
altid været i høj kurs. Hvilke
sådanne sager St. Poul Kirke
i Sengeløse havde i katolsk
tid, ved vi ikke i dag.
Begravelser i kirken.
Nu skulle man tro, at begravelser inde i kirken, som jo
er en mere katolsk tænkning,
ville ophøre, da Reformationen blev gennemført fra året
1536, men sådan gik det
ikke. Denne ekstra fysiske
nærhed til præst og alter var
så eftertragtet, at sognets
rigeste og mest magtfulde
også i tiden efter, at Luthers
evangeliske kirkelære var
indført, vedblev med at tage
gravsted inde i kirken. Efterhånden var alle de meget
tætliggende grave i kirkerne
blevet brugt så mange gange, uden at forgængernes
jordiske rester var blevet
fjernet, at de ganske enkelt
var fyldt op. I 1700-tallets
sidste år begyndte situationen at spidse til. Omkring år
1800 begravede man i enkelte tilfælde folk under så lidt
jord i kirken, at gasserne fra
de naturlige biologiske processer, som den afdødes
legeme gennemgik, næsten
uhindret sivede ud i kirkerummet. Følgen var en ulidelig stank i kirken. Uanset
hvor mange røgelsespinde

man afbrændte, eller hvor
mange stærkt duftende sager
man spredte under hvælvingerne, kunne kirkens folk
hverken fjerne endsige dæmpe denne forfærdelige dunst.
Da flød bægeret over. Alle
kunne se, at denne praksis
måtte ophøre. Noget måtte
gøres. I 1805 var Danmarks
enevældige regent Kronprins

Frederik, som regerede for
sin far, den sindssyge Christian 7. Kronprinsen havde
fået mange opfordringer om
at forbyde begravelser inde i
kirkerne. Den længe savnede
lov kom så i 1805. Roskilde
Domkirke var dog undtaget
fra den lov, så de kongelige
stadig kunne få plads inde i
kirken. Forbuddet fik her i

jeg
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

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

op

til

Hvad hedder en mexikaner,
der har fået stjålet sin bil?
Svaret står nederst.

Af Lis Aagaard

Min mor holdt utrolig
meget af okulte bøger og fremtidsromaner!
Engang, da jeg var ca. 12
år, skulle jeg på biblioteket, og så bad hun mig
om at tage en bog med,
som hun havde bestilt,
den hed "Jordens undergang"!
Nå, jeg fik mine egne
bøger byttet - og så går

jeg hen til skranken og
spørger: Er jordens undergang kommet? Behøver jeg at fortælle, at hele
biblioteket vrinskede af
latter - og jeg blev igen
pæonrød i hele hovedet nej, hvor var det flovt!
Svar på mexikaneren:
Pedro

Sengeløse den følge, at ejeren af Sengeløse kirke, godsejeren på Catrinebjerg, der
døde efter 1805, blev begravet på kirkegården, mens
hans ven herregårdsskytten,
som var død i 1801, på godsejerens bud var blevet begravet inde i kirken. Det gnæggede man forvorpent over i
sognet.
Det er meget tankevækkende,
at vi i dag kun kender navnene på meget få af de mange
mennesker, der gennem ca.
600 år blev begravet i vores
kirke. Ja! Både hovmod og
indbildt storhed står for fald.
Minderne om egne storslåede
indsatser og bedrifter har det
med at dø og gå i glemsel
med den afdøde selv.
Begravelserne på kirkegården
Kunne man ikke blive begravet inde i kirken, måtte det jo
ske på kirkegården. Der reg-

nedes nærhed til kirkebygningen for at være fint. Solopgangens side og retningen
mod Jerusalem samt solsiden
mod syd var også i højere
kurs end solnedgangens side
mod vest og skyggesiden
mod nord. Hjørnet mod nordvest blev anset for det mindst
attraktive område på kirke-

gården. Der begravede man
forbrydere, hvis brøde dog
ikke havde medført tab af
retten til at blive begravet i
indviet jord. Fattiglemmer
samt ukendte og ubemidlede
folk, som var døde på rejse,
endte oftest også i det nordvestre hjørne. Derfor sagde
man i gamle dage, at folk fik
samme plads på kirkegården,
som de havde haft i sognets
sociale hakkeorden. Det var
der flere grunde til. Kirkerne
og kirkegårdene var jo ejet af
private, som også havde et
tungtvejende ord ved ansættelse af præster. Med den
magt det gav i sognet at eje
kirken og til dels præsten, var
det ret enkelt for kirkeejeren
i dybeste diskretion at styre
alt i kirke og på kirkegård
efter egne ønsker og sympatier. Disse forestillinger om
den sociale status på kirkegården er heldigvis forsvundet i dag. Men ejerskabet til
vores folkekirker blev først
endeligt omlagt i årene lige
efter Anden Verdenskrig.
Således var Sengeløse kirke
ejet af godsejeren på Catrinebjerg helt frem til 1948, hvor
den, som stort set alle andre
folkekirker i Danmark, overgik til det lokale menighedsråd.
Jordfæstelse eller kremering?
Begravelsesformer og traditioner har gennem de sidste
hundrede år gennemgået store forandringer. I dag bliver
en meget stor del af de afdøde efter bisættelse i kirken
kremeret og asken hældt i en
urne, som dernæst nedsættes

i et af de meget små urnegravsteder på kirkegården.
Nogle får urnen nedsat i de
ukendtes grav eller i en af de
nye begravelsespladser i vores skove, og mange vælger
at få deres aske spredt over
havet. Kremering er nu så
udbredt, at den i tal er ved at
overgå den klassiske jordfæstelse. Valget af kremering
frem for jordfæstelse aftager
jo længer mod vest, vi kommer i Danmark. Man ser det
tydeligt på de fleste kirkegårde. Mange gravsteder står
tomme, da behovet for klassiske gravsteder er blevet
mindre. På Sengeløse Kirkegård står også stadig flere
gravsteder, som ikke er blevet købt af sognets ellers
antalsmæssigt stigende befolkning. Om denne udvikling vil fortsætte, er det meget svært at spå om. Men det
er helt sikkert, at forandringens vinde blæser stærkt og
ændrer de folkelige traditio-

ner omkring dåb, konfirmation, bryllup og begravelse og
hele det religiøse liv. Familieformerne er i vid udstrækning nye. De mange skilsmisser har betydet, at den
gamle form for ægteskab ofte
afløses af serielt monogami.
Vi ser mine, dine og vores
børn. Familiernes stamtræer
står ikke så klart for mange
børn og unge i dag, da kontakterne til de ældre generationer måske pludselig nedprioriteres af forældrene, eller
den ophører helt. Vi flytter
også meget mere rundt i det
lille land, end vi gjorde før.
Vi står alle over for nye sociale udfordringer, og den seksuelle mangfoldighed er heldigvis også kommet frem i
lyset og har opnået en langt
større forståelse, end den
mødte før. Hvordan udviklingen bliver, ligger i hænderne
hos de fremtidige generationer. Og der bør den også
ligge.

Til trøst og
opmuntring

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke
18. søndag efter trinitatis
20. oktober kl. 11.30
Matthæusevangeliet 22, 34 –
46
Flemming Bak Poulsen
19. søndag efter trinitatis
27. oktober kl. 10.00
Markusevangeliet 2, 1-12
Merry Lisbeth Rasmussen
Alle Helgens dag
3. november kl. 17.00
Matthæusevangeliet 5, 1-12
Mindegudstjeneste for dem vi
har mistet
Merry Lisbeth Rasmussen
Efterfølgende spisning i
sognegården
21. søndag efter trinitatis
10. november kl. 10.00
Johannesevangeliet 4, 46-53
Merry Lisbeth Rasmussen
22. søndag efter trinitatis
17. november kl. 10.00
Matthæusevangeliet 18, 2135
Merry Lisbeth Rasmussen
Sidste søndag i kirkeåret
24. november kl. 10.00
Matthæusevangeliet 25, 3146
Thomas Laurberg Vedel
Gudstjenester på Sengeløse
Plejehjem
Onsdag den 13. november kl.
13.30
Kirkebilen kan bestilles til
alle gudstjenester på
tlf. 43 99 50 24 senest dagen
før.

Den 3. november er det Allehelgensdag. På den dag mindes vi alle dem, vi har mistet
i det år, der er gået. En gang
imellem er der en, der finder
på at sige, at vi ikke er så
gode til at snakke om døden.
Vi pakker den væk og lader
som om, at den ikke findes.
Det gør vi ikke i kirken. Det
har vi aldrig gjort. Her taler
vi om døden som en naturlig
ting. Naturlig i den forstand
at vi alle skal dø. Ligesom vi
alle skal leve. Det er ikke et
enten eller. Enten skal vi
leve, eller også skal vi dø.
Nej vi skal begge dele. Hver
ting til sin tid. Det er sådan,
det er at være menneske. Så
det afgørende er ikke, om vi
skal leve og dø. Det afgørende er, hvordan vi forholder
os til livet, og hvordan vi
forholder os til døden, og alt
det der følger med døden:
savnet, sorgen og fortvivlelsen over at den døde er død.
Huset bliver pludselig så
underligt tomt, synes vi, når
den vi holdt af ikke længere
er der. Måske sidder vi hver
især med billeder på nethinden af den, vi har mistet:
Hvordan de så ud, da de smilede til os, da de sad i en stol
og kiggede ud af vinduet, da
de kom hen og gav os et kys
og et kram. Eller måske kan
vi høre, hvordan de lød, når
de kaldte på os. Måske er de
stadig med os, når vi sætter
os til bords og spiser, eller
når vi lægger os til at sove
om aftenen. Vi har stadig
stærke bånd til dem, vi har
mistet, og vi føler os stadig
forbundet med dem, vi savner dem og længes efter dem.
På kirkegården trænger savnet sig på. Her er det mejslet
ind i sten med afdødes navn,
fødselsdato og dødsdato og
måske et lille mindeord. På
nogle gravsten er der tillige

kristne symboler som korset,
Betlehemsstjernen og fredsduen, som er symbol på Gud
Helligånd.
Det er vigtigt med kristne
symboler på kirkegården,
fordi de forkynder, at der
selv iblandt de døde er grøde
og vækst. Det ulmer i gravens mørke dyb, hvor de
dødes formuldede kroppe
bliver til kødløse skeletter.
Noget nyt skal opstå: En ny
begyndelse, opstandelsen fra
de døde. Alting er i sin vorden. Og det er Gud, der sætter hele denne bevægelse i
gang, som opstandelsen er.
Det er et rystende, smukt og
ganske overvældende budskab. Og vi kan slet ikke
forestille os, hvordan det skal
gå til, at de formuldede eller
brændte kroppe skal samles
sammen og opstå til nyt liv i
opstandelsen til det evige liv.
Det overskrider ganske enkelt vores forestillingsevne.
Men at det skal ske. Det tror
vi på. For Gud er alfa og
omega. Han er begyndelsen
og enden. Og han har lovet
os, at han er med os i livet, i
døden og til sidst i opstandelsen fra de døde.
Og det er, hvad budskabet
Allehelgensdag handler om.
Vi fejrer det liv, vi har haft
med de døde, og vi fejrer, at
hele fortællingen om menneskets historie fra fødsel til liv
til død ender med opstandelse til det evige liv. Derfor er

dagens liturgiske farve hvid
– ikke sort som døden, men
hvid som symbol på opstandelsens fest, ligesom dåbskjolen også er hvid og konfirmations- og brudekjolen,

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
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

og det ligtøj den døde bliver iklædt i sin kiste. For i opstandelsens farve skal den døde jo møde sin frelser, og så må man
være klædt på til festen sammen med resten af den store, hvide flok.
Og det er derfor vores kære konfirmander bærer lyset ind i
gudstjenesten som symbol på opstandelsens liv i Guds rige og
til trøst og opmuntring for den som sørger.
Så forholder jeg mig ikke til livet, som om jeg ikke skal dø.
Jeg fortrænger ikke døden ved aldrig at tale om den. Jeg
forholder mig til livet og husker på, at jeg er dødelig. En
skønne dag skal jeg dø. Men jeg forholder mig heller ikke til
livet, som om døden er det sidste, der skal ske mig. For jeg
tror jo på opstandelsen og det evige liv. Og det er i den tro, jeg
lever mit liv.
Og det er, hvad Allehelgensdags tekster taler med os om. Hos
den gamle profet Esajas siger Herren, at han hjælper på
frelsens dag. Der loves genrejsning af det faldne. Og med den
gamle Johannes bliver vi taget med, da han fik sin
vidunderlige vision på Patmos – da han så en ny himmel og en
ny jord – da han så Gud selv tørre hver tåre af vore øjne. Da
han så en verden uden død og uden sorg. Den gamle, vise
Johannes sad der med døden tæt inde på livet, fordi han selv
havde mistet én han holdt af ligesom os, og han skuede ind i
Guds lys. Og der så han, at Gud er og altid har været og altid
vil være. Og han så livet og døden og sorgen og savnet og
glæden og smerten, alt det vi - som lever i dag- også kender
til, men han så det i et helt nyt lys. Og han blev så glad og
taknemmelig, fordi han i det lys så, at Gud tog døden og alt
det smertelige og forvandlede det til mere liv i opstandelsen til
lys og glæde og lykke. Med Johannes får vi et lille kig ind i
det, der venter os efter døden i Guds helligdom i det vi kalder
Paradis. Og det er som en gigantisk glædesfest. Med denne
fortælling i rygsækken og på dette glædelige budskab lever
jeg mit liv og dør jeg min død. Så bliver selv den sorteste dag
i mit liv aldrig så sort, at der ikke er tændt et lille lys. Ses vi i
kirken den 3. november kl. 17.00?
Merry Lisbeth Rasmussen

Allehelgens gudstjeneste
i Sengeløse Kirke
Søndag d. 3. november kl. 17.00.

I gudstjenesten vil vi mindes dem, vi har mistet i det forgangne
år ved navneoplæsning, smukke og håbefulde ord, lystænding,
musik og sang.
Tag dit hjertes savn med i kirke, hør et trøstende ord og tænd et
lys i mørket sammen med alle os andre. Efter gudstjenesten er
der et lille traktement i sognegården. Tag 30 kr. med til maden
og 10 kr. til en øl eller vand. Det er muligt at købe en lanterne i
våbenhuset efter gudstjenesten, som kan sættes på graven på
kirkegården. Den koster 10 kr.

Velkommen til det nye hold

minikonfirmander

Menighedsrådsmøde
Onsdag den 13. november kl. 19.00
Menighedsrådsmøderne finder sted i
sognegården kl. 19.00. Møderne er offentlige, og alle er derfor velkomne til at
komme og at høre.

Auktion
Ved høstfesten i sognegårdshaven blev der som sædvanlig holdt auktion over medbragte blomster, frugt, bær,
hjemmebryg og hjemmesyltede dejlige ting og sager fra
haven. Auktion indbragte 1.647 kr. Beløbet vil blive delt
i to og givet til Værestedet Paraplyen i Taastrup og de
lokale FDFere.
Tak til alle de søde mennesker – både de gavmilde givere, og de generøse købere, der gerne køber til overpris
velvidende, at indtægterne går til et godt formål.

Torsdag d. 12. september bød Sengeløse Kirke velkommen til
16 nye minikonfirmander fra 3.a. på Sengeløse skole. Vi er
meget glade for den store tilslutning og glæder os til et
lærerigt og hyggeligt efterår i børnenes selskab. Formålet med
minikonfirmandundervisningen er, at børnene skal blive
fortrolige med kristendommen og deres sognekirke på en
erfaringsnær, legende og kreativ måde i børnehøjde. Vi har
allerede lært om verdens skabelse, Jesu fødsel og dåb, set de
store kirkeklokker i kirketårnet samt bedt Fadervor og sunget
flere smukke salmer akkompagneret af kirkens organist –
minikonfirmandernes yndlingssalme er indtil videre ”Tak Gud
for denne lyse morgen”. Vi har også lavet flotte kunstværker
og leget rollespil ved døbefonten. Minikonfirmanderne er
meget nysgerrige og stiller mange opklarende spørgsmål, det
er en sand fornøjelse.

Minikonfirmandundervisningen afsluttes med en
adventsgudstjeneste d. 1. december kl. 13.00 og
efterfølgende adventsfest med juleklip for hele
familien – alle i Sengeløse er velkomne, så slå
endelig kryds i kalenderen allerede nu!

Højskoleeftermiddag
6. november: Gule ærter med øl og snaps
Vi mødes i Onsdagsklubben
den 6. november kl. 18.00 i
sognegården Landsbygaden
68. Dagens menu passer så
fint til det kølige efterår. Vi
skal ha´ gule ærter, og tilhørende drikkevarer er øl og
snaps. Skulle man ikke bryde sig om øl og snaps, er det
selvfølgelig også muligt at få
et glas vin eller en vand, og
efter maden er der kaffe og te
med kage.
Hele herligheden koster 75
kr., som betales på dagen.
Onsdagsklubben er for enker,
enkemænd og andre, som bor
alene, som har lyst til at dele
et måltid mad. 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 senest søndag den 3. november. Hold dig ikke tilbage.
Du vil blive taget godt imod
af de mange søde mennesker.

Kom og vær med i Sengeløse
Kirkes

Denne måneds højskoleeftermiddag finder sted onsdag
den
23.
oktober
kl.
14.30. Månedens foredragsholder er den kendte dirigent,
komponist og arrangør John
Høybye. Foredraget hedder: Det skal lyde godt…
Tusindvis af danske og udenlandske korsangere i alle aldre har oplevet John Høybye,
og mange hundrede musiklærere er blevet dygtigere korledere gennem mødet med pædagogen Høybye. Endnu flere
har lyttet til koncerter og
optagelser med Høybyes banebrydende kor Tritonus, nu

kaldet Diabolus. John Høybye er kendt for sin kompromisløse kvalitetssans, hans
store visioner og folkelige
gennemslagskraft.
John Høybye vil fortælle om
“Et langt liv i musikkens
tjeneste, suppleret med sange
fra Højskolesangbogen og
med introduktion af koncerten den efterfølgende søndag:
Skæbnefortællinger med DIABOLUS-koret”.
Alle er velkomne. Der er
gratis adgang, og kirkebilen
kører.

Fredag d. 20. september
begyndte en ny sæson i
Sengeløse Kirkes ungdomscafé.
Over
20
unge
mennesker kom og hyggede
sig med kanelgifler, the, saft,
brætspil og bordtennis. Vi
bestilte traditionen tro pizza
fra Marios i Taastrup. Mens
vi spiste pizza, så vi en
dokumentar
om
falske
profiler på de sociale medier,
og om hvad man som ung
skal være opmærksom på,
hvis man vil undgå at havne i
en såkaldt catfishs net. Vi fik
en rigtig god snak om emnet
og relaterede det til Jesu ord
i bibelen, hvor han siger, at
vi skal tage os i agt for
hyklere og falske profeter,
som kommer til os i
fåreklæder. Det var dejligt at
se, at også en stor del af de
nye 8. klasser havde fundet
vej til kirkens ungdomscafé!
I
Sengeløse
Kirkes
ungdomscafé er alle unge
mennesker nemlig velkomne: fra 8. klasse - 18 år. For
en god ordens skyld vil jeg
nævne, at det naturligvis er
forbudt at dukke påvirket op
til ungdomscaféen. Det er
ligeledes forbudt at indtage
alkohol og euforiserende
stoffer i ungdomscaféen,
ligesom det er forbudt at

medbringe alkohol til senere
brug. Overtrædelse af disse
retningslinjer vil medføre
bortvisning.
Næste ungdomscafé afholdes
d. 1. november kl. 16.0020.00 i sognegården. Jeg
glæder mig til endnu en
hyggelig eftermiddag/aften i
de unges selskab.
Kirkekulturmedarbejder
Maria Ditlev Rosenvinge

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

Koncert med Diabolus

Søndag den 27.oktober
kl. 16.00
Opfører
Diabolus-koret
musik af korets dirigent
John Høybye under overskriften
’Skæbnefortællinger’.
Det drejer sig om Høybyes
musikalske fortolkninger af
H.C. Andersens ’Den lille
Havfrue’ – ’The little Mermaid’ og Karen Blixens
”De blå øjne’, samt ’This
human Life’, som rummer
refleksioner over livet og
døden i form af alvorlige,
humoristiske og groteske
citater af bl.a. William Blake og Woody Allen.
’Skæbnefortællinger’ beskriver på hver sin måde
tilværelsen som en sejlads
på åbent hav med deraf
tilhørende fare for forlis.
Man kan komme frelst i

land ved hjælp af uselvisk
kærlighed og opofrelse
eller gå til bunds som følge
af grådighed, forblændelse
og jalousi. Ved klaveret
Anne Christoffersen.
Koret Diabolus har sit
udspring i Tritonus, som
John Høybye grundlagde
og dirigerede i 35 år. Det er
anerkendt som et af vore
mest vidtfavnende kor med
et repertoire og en stil, der
rummer både den klassiske
og den nye rytmiske musik
lige fra Händels Messias og
Carmina Burana til Duke
Ellingtons Sacred Concert
og Disney-kor. Efter koncerten går vi over i sognegården, hvor menighedsrådet byder på et glas vin og
lidt chips.
Der er gratis adgang.

Klinik for fodterapi
Åbent mandage og fredage
efter aftale

Trine Pehrson

Statsautoriseret fodterapeut
Hultoften 7, Sengeløse
2630 Tåstrup

Tlf. 30 31 36 22

Grandækning

Sæsonen for grandækning nærmer sig hurtig. Hvis man ikke
har bestilt grandækning til sit gravsted, kan det nås endnu.
Kontakt graver Anders Kjelgaard på 21718407.

Meddelelse
Fra lørdag den 12. – torsdag den 24. oktober er sognepræsten ikke til stede i sognet.
For bisættelser og begravelser kontaktes sognepræsterne
Maria Rosted Smith på tlf. nr. 70 10 02 16 eller
Flemming Bak Poulsen på tlf. nr. 21 84 21 92.

