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Julen er kommet til sengeløse

December

Læs inde i avisen om
Nytårskoncert

Bibliotekets historie
Gospel gudstjeneste

Kondi bingo

og meget mere

Næste nummer
udkommer
09. -12. februar
Deadline:
31. januar 2012

Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand:

Jens Bertelsen, Stendiget 20 4399 8507 / 2465 1099

Hovedkasserer:

Jørn Brendstrup, Håndværkerbakken 17

Næstformand:

4371 3033

Ulla Bang Hansen, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene.
4352 6035/4030 5232

Amatørscene:

Kristine Trangbæk. Enghavegårdsvej 2.

Fodbold:

Jeppe Hansen, Stendiget 70 ......................... 2087 4344

Fællesidræt:

Afskedsreception

2374 7444

Ulla Bang Hansen, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene
4352 6035/4030 5232

Sengeløse Bibliotek- og Mediecenter holder afskedsreception og har sidste åbningsdag
fredag d. 16.12 kl. 13-17

Gymnastik: Bjarke Rasmussen Ole Rømersvej 39 4399 0848/4045 3764
Senioridræt

Aase Stær Nielsen Spjelager 3

4352 0416

Volleyball:

Per Wiedekamm, Banestokken 5:

2064 3515

Vi vil gerne sige tak for alle de gode år, vi har haft sammen med vores lånere her på Sengeløse Bibliotek. Det
er med vemod, vi nu forlader biblioteket, men hvor én
dør lukker sig, åbner sig en anden.

Festudvalg: ............... John Jørgensen, Kirkestien 12 ................. 4399 3140

Med venlig hilsen
Karen og Katja

Cafeteria: .................. Uffe Wolstrup, Ole Rømersvej 57.. 4352 1091 / 4052 7091

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736

SGIF Klublokale

Spangåvej 10,
Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif

Nødråb fra fodboldklubben!!!
Som de fleste nok har set og hørt, går det rigtig godt for byens
fodboldhold.
Klubben er i gang med at vokse, og der ligger derfor en masse
ting på tegnebrættet, og vi har derfor meget brug for sponsorer
og frivillige til fodboldklubben.
I øjeblikket har vi meget brug for en eller flere til at vaske tøjet
efter træning og efter kamp.
Der vil selvfølgelig være en ”gulerod” til dem eller den, der har
lyst til at hjælpe med det.
Hvis du har lyst til at hjælpe os, kan du ringe til Jacob Harris
fra seniorudvalget på tlf: 22 96 89 99.

God jul og Godt Nytår

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
Lars Petersen, tlf.: 43 99 99 86
Kurt Søborg, tlf.: 43 52 47 95
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 31. Januar 2012
Avisen udkommer 9 –12 februar 2012

Fodboldafdelingen ønsker alle sine medlemmer,
vores fantastiske trænere samt resten af Sengeløse.
En God Jul og et Godt Nytår
Ønskes I alle fra
Fodboldafdelingen

Pas på

Nytårskur

Den 29.november, hvor Pensionistforeningen holdt Bankospil i Fritidshuset, blev vi
overrasket, da vi skulle
hjem, at der manglede 4
stykker overtøj, som var
forsvundet. Så hvis I finder
jakker eller en frakke smidt
et eller andet sted, så afleverer det til hallen. Så man kan
ikke være sikker, når man er
deroppe, så lås yderdøren.

Kom til nytårskur fredag d.
13. januar fra kl. 19.00, på
Sengeløse Plejecenter. Der
vil blive mulighed for at
ønske beboerne, personalet
og sengeløsevennerne et
godt nytår.
Tilmelding tilrådes

Lonnie Johansen

Birthe Eliasen
43527232
bogs@familie.tele.dk

Sengeløsere er lokalt snævertsynede!
Fordi mange af os mener, at Ring 5 kan løse problemerne med pendler-trafikken gennem byen.
af Lars Petersen
Som vi lige akkurat nåede at
få med i sidste nummer, blev
P4-programmet Danmark på
Spidsen sendt fra Sengeløse
Hallen lørdag den 19. november. I programmet blev
der talt for og imod forskellige ting, som det kan være
problematisk at have i sin
"baghave" - bl.a. motorveje,
vindmøller, mobilmaster og
behandlingsinstitutioner.
På baggrund af interviews
med personer, der havde sådanne problemer inde på livet, var der debat i et panel
bestående af Gitte Seeberg
(generalsekretær for Verdensnaturfonden), Morten Skovsted (sognepræst i HjortshøjEgå ved Aarhus), Rasmus
Botoft (skuespiller, bla. kendt
fra Rytteriet) og Lisbeth Zornig Andersen (formand for
Børnerådet).
Snævertsynede Sengeløsere
Et helt fint oplæg, som kunne
være blevet til et rigtig godt
radioprogram - men for Sengeløserne var der ikke meget
at hente. Problematikken om
Ring 5 og trafikken gennem
Sengeløse fyldte minimalt i
programmet.
Det meste af taletiden gik
til en indædt modstander fra
Ballerup-egnen, som uimodsagt fik lov til at kalde Sen-

"Forkerte" meninger...
Men Poul var ikke den eneste, der blev fravalgt på
grund af sin mening. I ugen
op til udsendelsen blev jeg
selv ringet op af P4 fordi jeg
som én af de nærmeste naboer til Ring 5 - og formand for
min grundejerforening - nok
burde være arg modstander
af den nye vej.
Men da jeg ikke kunne hidse mig op til at mene, at mine
eventuelle støjgener ville blive et større problem end de
tusindvis af biler, der hver
dag kører gennem byen, tabte P4 interessen. Mine meninger passede heller ikke til
programmet.

Et indlæg fra de "ikke-snævertsynede"….

geløserne for lokalt snævertsynede, fordi de fokuserer på
egne problemer og ikke tager
hensyn til, at man andre steder vil få problemer med anlæggelsen af Ring 5.
Blandt de få tilstedeværende Sengeløsere var fhv. by-

rådsmedlem Poul Bonderup,
som ikke mente, at et så markant udsagn kunne stå alene.
Han bad om ordet, men blev
i første omgang bedt om at
vente - og senere blev han
helt afvist. Hans mening passede ikke til programmet…

Gennem fredet natur…?
Måske har jeg bare et "lokalt
snævertsyn", men på mig virkede det som om et oplæg til
noget, der kunne have været
en god debat, blev tabt på
gulvet.
Måske fik P4 ikke undersøgt sagen ordentligt på forhånd, for i ugen op til udsendelsen kunne man på programmets hjemmeside læse,
at det blev sendt direkte fra
Sengeløse - byen, hvis borgere har kæmpet indædt mod
en ny Ring 5, fordi de frygter, at den vil skære sig tværs
gennem fredet natur.

Der er ingen bånd, der binder mig!
Igennem en lang sej kamp med
TDC er alle bånd nu kappet. Vi
har, efter vi flyttede til Sengeløse, haft store problemer med
vores internet. Den primære
årsag har været, at vore behov
ikke har været til en mega højhastighedslinje men blot en stabil
linje. DONG's tilbud har vi synes for dyre og det samme med
TDC's erhvervslinjer via deres
VDSL central. Når vi ikke har
kunnet få en stabil linje, skyldes
det TDC's "monopol", så hvis
man ikke vælger dem som udbyder, kan man kun få en ADSL
linje ned til centralen i Høje
Taastrup - dette bevirker, at man
hele tiden får udfald og ikke kan
holde en sikker "tunnel" (VPN)
forbindelse til sin arbejdsplads.
Men nu har vi endelig fået en
trådløs WiMax forbindelse via
Skyline til 109,- pr. mdr. for 4
Mbit. Jeg vil derfor dele min
glæde og fortælle, at hvis man
har en høj mast på huset, kan
man få en stabil løsning - og
installationen er ovenikøbet
gratis. Så nu har vi fået en lille
rund antenne monteret på vores
udendørs antennemast.
Skyline tilbyder også ip-telefoni
til kr. 89,- pr. måned med gratis

samtaletid til alle fastnetnumre i
Danmark. Men da vi alle i
familien bruger mobiltelefoner
eller Skype, er dette ikke aktuelt.
Da vi i vores familie kun ser
DR, DR2, Ramasjang, DR K,
TV2 & nogle gange Svensk tv,
har vi igennem vores gamle
Sverigesantenne monteret et
simpelt filter, der gør det muligt
at modtage alle de gratis kanaler
fra Sverige og Danmark
igennem det digitale luftsignal
DVB-T. Her sparer vi altså også
udgifterne til div. abonnementer
for at få tv i stuen. NB Radio i
Roskilde er virkelig gode til at
give råd og vejledning, såfremt
du selv er blevet træt af alle
disse faste tilslutningsafgifter.
Næste besparelsesprojekt bliver
nok et nærmere kik på
solpaneler til taget.
Venligst, Ebbe
Landsbygaden 9

Generalforsamlinger
i SGIF´s afdelinger
2012
afholdes i henhold til SGIF´s vedtægter
følgende datoer.
Amatørscenen
Onsdag den 8. februar kl. 18.00 i
Amatørscenes klublokale
Fællesidræt
Onsdag den 8. februar kl. 19.00 i
SGIFs klublokale. Sengeløse skole.
Fodbold
Torsdag den 9. februar, kl. 19.30 i
Fritidshuset, Sengeløsehallen.
Volleyball
Torsdag den 16. februar, kl. 18.30 i
Fritidshuset. Sengeløsehallen.
Gymnastikafdelingen
Onsdag den 29. februar, kl. 19.30 i
SGIF´s Klublokale. Sengeløse skole.
SGIF´s Hovedgeneralforsamling
Fredag den 23. marts, kl. 18.30 i
Fritidshuset, Sengeløsehallen.
Mød op og hjælp din afdeling med at
udvikle idrætten i Sengeløse.

Kørestolsskubber/gå-tur-ven
Kære Sengeløse borger
Der sidder på Sengeløse plejehjem beboere, som længes efter
en tur ude i den friske luft, og der er jo ikke altid ressourcer
på plejehjemmet til at opfylde disse ønsker, så hvis du har tid
og lyst til at glæde en ældre beboer med sådan en tur, vil vi
meget gerne høre fra dig. Det drejer sig om 1 – 1 1/2 time om
ugen. Hvis du bestemmer dig for at deltage i ordningen, bliver du frivillig i Ældre Sagen. Jobbet er ulønnet.
Bente Gouriou
Tlf.: 43999771 e-mail: bente@gouriou.dk

På SGIF´s vegne
Jens Bertelsen
Hovedformand
Tlf. 4399 8507

Kan sætter fut i pensionister og
efterlønnere

Morgendagens fodboldstjerner

Tro det eller ej - Leif Nielsen fylder 70
Hver torsdag formiddag valfarter folk - ikke i alle aldre
- men mange i deres bedste
alder til Sengeløse Hallen.
Det er Senioridræt, der trækker. En af dem er Leif Nielsen
ikke blot som deltager men
som den bedste blandt ligemænd. Han sætter fut i fejemøget og varmer op til formiddagens aktiviteter.
Hvad er Senioridræt?
Vel nok en af de største foreningssucceser i Sengeløse.
Udsprunget af det tidligere
Seniormotion er medlemstallet nærmest tredobbelt i løbet
af godt ti år og tæller i dag ca.
70 medlemmer. Det er at være aktiv også i den 3. alder, at
være med til at give dig en
bedre livskvalitet og et godt
heldbred højt oppe i årene.
Der startes med et kort opvarmningsprogram med bevægelse af alle led og muskler til festlig musik - her kommer Leif ind i billedet med
sin ballast af 30 år som gymnastikinstruktør i SGIF og
som en naturlig afløser for Inge-Lise Sørensen, der var
med fra starten.
Derefter er der forskellige aktiviteter med boccia, bowling,
tæppecurling, tennis med
skumbolde, dartspil m.m.,
indtil medinstruktør Aase Nielsen afslutter med stræk og
afspænding. Øvelser, som alle kan være med til. Du bestemmer selv farten.
Efter ”Legestuen” er der 3.
halvleg med kaffe og hyggeligt samvær med Leif for
bordenden.
Har også andre talenter
Ikke kun gymnastikken nyder
godt af Leif’s talenter. Det

gør de Sengeløse-damer også,
der deltager i damefrokosten
på Loppemarkedet, hvor Leif
fungerer som dørvogter. Her
får han lejlighed til en gang
om året at lufte sin smoking
med en tjans, som mange
mænd sikkert misunder ham.
Efter et aktivt arbejdsliv i maskinforretning i Roskilde og
mange år på Grøntorvet kan
han nu hellige sig sin interesse for jagt og dyreliv, og tid
til rejser er der da også blevet. Hvordan har pensionister
nogensinde haft tid til at gå
på arbejde? Og så er han vist
ikke ueffen til alt det praktiske i og omkring hjemmet på
Tostholm, hvor han er et af
de tre sidste medlemmer af
den eksklusive forening
”Indfødsudvalget Tostholm”,
hvor man som medlem skal
være født og stadig bo på
Tostholm.
Et afholdt og værdsat menneske, som fortjener at blive
hædret i anledning af fødselsdagen den 21. december.
Kurt Søborg

Fra venstre; Andreas, Jonathan, Lukas, Simon og Mie (bag)
med Sune og Sebastian (foran), spillede fodbold Lørdag den
3. december i Gundsølille Hallen, St. Valby. Det blev 3 sejre
og et tab. På billede er halve Sengeløse 2003 holdet. De gør
det alle rigtig godt og ligger som nr. 1 på tabellen med 4 kampe tilbage;
Aksel Albrektsen

Sengeløse Bibliotek 1943-2011
Hvad gør læsehestene fremover…?

Dansktopbarometret
melder om forestående
festligheder i
Sengeløse!
Er du til dansktop divaer ! Så kom og “mal byen rød” med den
skønne, sexede, sprudlende, sjove, svingende, smilende, seje og
super sublime Sengeløse Amatørscene
Lørdag d. 31. marts 2012 i Fritidshuset ved Hallen.
Fortsættes i næste nummer………

Nedrivningen af "Rådhus-Biblioteket" i maj 2003
Det var midt under den tyske
besættelse at Sengeløse Sogneråd besluttede, at landsbyen skulle have sit eget bibliotek. Den 9. marts 1943 blev
der udpeget en bestyrelse,
som holdt sit første møde 10
dage senere, og allerede den
16. juni kunne sognerådet
besigtige bibliotekslokalerne
på Skolen forud for åbningen den 1. juli 1943.
Biblioteket havde hjemme
på Skolen helt frem til den 1.
august 1974, hvor det flyttede til nyistandsatte lokaler i
det gamle råhus, som var
blevet ledigt efter kommunesammenslutningen.
Her blev det liggende til
den 31. marts 2003, som var
sidste ekspeditionsdag, før
Biblioteket flyttede tilbage
til Skolen, hvor det blev lagt
sammen med Skolebiblioteket og genåbnede den 12. maj
som Sengeløse Bibliotek- og
Mediecenter.
Hvad gør vi nu…?
Og nu er det så slut. Den
kommunale spareiver har
lukket Biblioteket i Sengeløse, og vi kan ikke mere
smutte derhen og få hjælp og
vejledning med at finde den
roman eller det opslagsværk,
vi står og mangler.
Men der er andre muligheder end at køre til Taastrup
eller Hedehusene og støve
hylderne igennem.

På bibliotekernes hjemmeside
bibliotek.htk.dk er der - under punktet Biblioteket tilbyder - anvisning på forskellige muligheder for fjernbetjening.
Man kan oprette sig selv
som bruger og få adgang til
oversigter over bøger og andre materialer til udlån, og
man kan reservere de bøger,
man er interesseret i. Så slipper man da i det mindste for
at køre forgæves…
Biblioteket kommer
For ældre, gangbesværede
og andre, som har svært ved
at komme til biblioteket, er
der endnu bedre muligheder.
Her tilbyder biblioteket at
bringe bøgerne ud til hjemmeadressen hver fjerde uge hele året eller kun i vintermånederne.
Man skal blot kontakte
Taastrup Bibliotek, Hedehusene Bibliotek eller Gadehavebiblioteket og melde sig til
ordningen.
Den flyvende kuffert
For børnefamilier er der også en udbringningsordning,
hvor familier med mindst 2
børn i alderen 1-7 år kan få
bragt en kuffert med bøger,
musik, spil m.m. Indholdet
sammensættes efter aftale
med familien og udbringes
til hjemmeadressen hver måned.
-sral

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

MANDAGSAFTENER 2011-12
.9. jan.: 2012: Cand. Scient.
Claus J. Clausen, Niels Bohr
Instituttet.
Jættestuer i astronomisk
perspektiv
Jættestuer er gådefulde kæmpegrave fra stenalderen. Ny
forskning fra Niels Bohr Instituttet viser, at stenaldergravenes orientering i landskabet kan have en astronomisk forklaring.
De danske jættestuer er
sandsynligvis orienteret efter
retningen til fuldmåne, måske oven i købet efter retningen til fuldmånen umiddelbart inden en måneformørkelse.
6. jan.: Cand. mag. Michael
Ejstrup, Aarhus
Dialekter over sø og land –
eller ” meget er ikke mere
end møj!”
Et foredrag med masser af
fornøjelige lydeksempler på,
hvordan sproget er i forskellige egne af landet. Om vores holdninger til sprog og de
mennesker, som taler forskellige danske dialekter.
Ofte høres udsagnet, at dialekterne er døde og borte.
Alle danskere skulle jo så tale en slags tv-sprog uden regionale kendetegn. Udsagnet
skurrer, når man bevæger sig
rundt i landet og lytter. Dialekterne er overalt. De er i
sagens natur ikke magen til
dialekterne, som de hørtes
for 50 og 100 år siden. Sådan
er det med alle former for
sprog. Det er som en levende
organisme, der hele tiden
forandrer sig. Brillemoden,
boligmoden og de mest moderne måder at tale sproget
på er konstant udsat for forandring. Dialekterne er anderledes, end de var den
gang for længe siden. Det er
vel i grunden ikke så underligt.
23. jan.: Professor Tim
Knudsen, Institut for statskundskab, KU
Så fik Danmark endelig sin
kvindelige statsminister
Tim Knudsen har gæstet os

flere gange i de senere år,
hvor vi er blevet informeret
om mange finurligheder fra
”Borgen”, hvorfra det danske demokrati som bekendt
styres.

set og alt det der.
Mickey Gjerris er medlem af
Det Etiske Råd.
6. febr: Erik Martinussen,
Gjellerup Kirkeby, Herning
Vikingerne - var de så vilde? Og så katolske?
Vore for længst hedengangne forfædre - vikingerne –
mister ikke sådan lige med
det samme deres attraktionsværdi.
Vikingeeksperten Erik Martinussen vil fortælle om sit
syn på disse fjerne forfædre.
13. Febr.: Debataften. Lektor PhD Bertel Lohmann
Andersen, Lyngby

Tim Knudsen arbejder for tiden på et kæmpeværk om
Danmarks statsministre og
deres embede (Stauning,
Hedtoft, H. C. Hansen, Krag,
Anker Jørgensen, Schlüter,
Nyrup, Fogh), inklusiv deres
forhold til kongemagten.
Værket indeholder selvsagt
endnu ikke fakta om Thorning-Schmidt og vel heller
ikke om Løkke, men der skal
nu nok falde et par ting af også om dem – især i forbindelse med den nu (vel) overståede valgkamp og regeringsdannelse.
30. jan.: Lektor PhD Mickey
Gjerris, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns
Universitet.
Jorden brænder – klimaforandringer og kristendom
Mickey Gjerris er lektor i
bioetik. Han forsker i de etiske aspekter af menneskets
forhold til naturen, herunder
særligt klimaforandringerne,
bioteknologi anvendt på dyr
og planter, nanoteknologi
mm. Derudover arbejder han
med spørgsmål som natursyn, miljøetik, dyre-etik og
mere eksistentielle spørgsmål omkring forskellige forståelser af "det gode liv" og
meningen med livet, univer-

Atomkraft
”Findes der et bæredygtigt,
højteknologisk, demokratisk
samfund?
I det moderne samfund må
der stadig oftere træffes beslutninger, hvis grundlag er
teknisk kompliceret. De seneste årtier har i stigende
grad vist, at dette er forbundet med store vanskeligheder. Er Europa i færd med at
afvikle den teknologi, som er
grundlaget for vores velstand? Foredraget vil især
fokusere på kontroversen om
atomkraft, klima og energi.”
Der kan komme uforudsete
aflysninger - og vejret!!!
Mandagsaftenerne er foredragsaftener, der holdes i
Sognegården Landsbygaden 68, Sengeløse, kl. 19.30
- 22.00,
Betaling: 450 kr. for hele
vinteren. For enkeltforedrag
50 kr.
Der serveres kaffe/te med
kage - pris 15 kr.

Cyklen – ikke til fritid
v/ Knud Anker Iversen, Miljø- og EnergiCentret

Når jeg bruger min cykel, så
er det, fordi jeg skal fra A til
B. Ikke noget med hyggeture.
Sådan siger Jan Mikkelsen,
der hver dag cykler fra Sengeløse og til sit arbejde på KMD
i Ballerup (tidligere Kommunedata) – 14 km hver vej.
Her får han så også dækket sit
daglige motionsbehov på en
cykeltur, der på vintercyklen
tager 45 minutter, mens sommercyklen kan klare samme
tur på 30 minutter. ”Det er lige 3 liter benzin”, som han siger.
Det har været afgørende, at
der på hans arbejdsplads, hvor
der er 1300 ansatte, er gode
bruse- og omklædningsforhold for cyklende medarbejdere. ”Jeg kunne da godt forestille mig flere stikpiller, hvis
jeg bare satte mig godt svedig
ind på min pind”, som han siger.

Jan er fra årgang 1964 og bor
sammen med kæresten Charlotte, og teenage-børnene Jakob (17 år) og Henriette (16
år). Ikke cyklende børn. ”Jeg
lavede en aftale med Jacob
om, at jeg bruger cykelhjelm,
hvis han lader være at tune sin
knallert. Den aftale har vi
holdt begge parter.”
Cyklen bruges til ærinder.
F.eks. er det ham, der med en
rygsæk klarer de daglige fornødenheder, mens kæresten,
der har bilen, tager sig af indkøbene, når det er øllerne, der
skal hentes. Indimellem har
han ærinde i København og så
foregår det også på cykel.
Jan vil gerne uddele to roser.
Den ene er til Høje-Taastrup
kommune, som han oplever er
flinke til at holde stien ryddet
for sne for folk som ham, der
cykler tidligt af sted. Den anden rose skal gå til Sengeløses
lokale cykelsmed Jan Bo-

holdt, der altid er flink til at
klare cykelproblemerne – også i weekenderne.
Når man som Jan bliver grebet i at cykle i Sengeløse, skal

man have en ”bøde” – to flasker rødvin, som han kan hente i Fair Trade butikken ved
Høje-Taastrup station.

Husk
Julekondi-bingo – 2. Juledag
Traditionen tro, er der igen Julekondi-bingo 2. juledag .
Julekondi bingo foregår på den måde, at man møder op i Hallen mellem kl. 10-12, køber nogle Bingo–plader (man skal have købt bingopladerne inden kl. 12 ). Derefter bevæger man sig
ud og gå på en fastlagt rute. Ruten går fra Hallen ned langs
Kirkestien, over åen, og derefter via Catrinebjerg tilbage til
Sengeløse Hallen. Undervejs vil der være poster med numre,
hvor du så krydser dine Bingoplader af.
Der vil være åbent i cafeteriet , hvor der vil være ekstra lotteri samt mulighed for
at købe noget at drikke.

Vel mødt i Sengeløse
Hallen.
Fodbold-afdelingen.

Julemandens

besøg i Sengeløse

Søndag den 4. december var Sengeløse hallen omdannet til det helt store julearrangement, som blev afholdt af idrætsafdelingerne i SGIF.
Juletræet,
som var hentet ind, gik helt til toppen af hallen og stod rankt og flot til modtagelsen af
200 forventningsfulde børn og voksne, som skulle møde julemanden og hans søde nissepiger. Inden da varmede
’Skæve Stykker’ op med

julejingles, alt imens der kunne nydes

gløgg, æbleskiver mv. fra baren.

Døren gik op – og ind kom julemanden, hvorefter dansen lystigt gik omkring træet og rundt i hallen sammen med børn og voksne til de traditionelle julesange.
Julen var kommet til Sengeløse! – Og glade, trætte og rødkindede børn kunne sige

’på gensyn’ til julemanden, få deres godtepose og begive sig hjemad.

SGIF siger tak for jeres deltagelse samt tak til de frivillige, som fik arrangementet til at blive en
realitet, og ønsker alle en rigtig

Glædelig Jul samt Godt Nytår

Farlig P plads
ved brugsen
nedlagt
Mange er glade for at handle i
vor lokale brugs, og det er
naturligvis godt. Men indimellem kan det være et problem at få en parkeringsplads,
og så er vi nogle, der har benyttet den sidste plads ud
mod vejen. Det har været
fuldt lovligt, men har desværre betydet, at når der holdt en
bil på denne plads, så måtte
en mor med en barnevogn og
måske et barn ved hånden ud
på den meget trafikerede vej
for at komme udenom bilen.
Jeg tror, at alle ved nærmere
eftertanke er enig med mig i,
at dette ikke var nogen god
situation. Vi ved jo, at der er
mere trafik igennem vor by,
end på de nordjyske motorve-

John Bilenberg står her ved
den nedlagte P plads

je. P pladsen er derfor blevet
nedlagt.
Skulle alle de faste P pladser
være optaget, så kør nogle få
meter længere frem og placerer de 2 hjul på fortovet. Det
er ok i vor kommune (Ikke i
København).
Venlig hilsen
John Bilenberg
Byrådsmedlem C

Alle læsere og
annoncører ønskes en
glædelig jul og et godt
nytår

Kirke & Sogn

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke
4.s. i advent
18. december kl. 11.30
Joh 3, 25-36
(Britta Karen Vind)
Juleaften
24. december kl. 14.30 &
16.00
Luk 2, 1-14
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Kirkebilen kører til gudstjenesten kl. 14.30
Juledag
25. december kl. 10.00
Joh 1, 1- 14
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Kirkebilen kører
2. juledag
26. december kl. 10.00
Matt 10, 32 – 42
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Nytårsdag
1.januar kl. 14.00
Matt 6, 5-13
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Kirkebilen kører

Det er oppe i tiden at skrive
sin egen historie og tilrettelægge sit eget liv i små pæne
og derfor også lidt kedsommelige kapitler, i hvilke det
største episke drama handler
om, hvor vi skal investere
pensionen, så den giver det
størst mulige afkast. Men de
uforglemmelige historier er
dem, hvor vores eget liv med
dets afbrudte og uudviklede
former bliver fortalt ind i en
større sammenhæng, et episk
drama, hvor vi hverken er
herrer over vores egen begyndelse eller vores egen afslutning og til dels heller ikke alt
det midt imellem. Og det ER
jo sådan, det forholder sig. Vi
ved det bare ikke. Eller også
vil vi ikke tro det. Men i virkeligheden kontrollerer vi
hverken det første eller det
sidste i den bevægelse, der
fører os fra fødsel til død og
videre frem til opstandelsen i
det evige liv. Det eneste, vi
kan gøre, er at lade os føre,
følge med i tro, håb og kærlighed og få tilført de livgivende strømme af Gud, som
får os til at stræbe mod vores
ideale og fuldkomne skikkelse og sande væsensbestemmelse. Drømmen og visionen
om en ny begyndelse uden
kedsommelige fortællinger,
uden sygdom og død, uden

smerte og alt det uforløste,
får næring i julen af det lille
barn i krybben, som lyser op
og forløser og viser vejen
frem til frihed fra at være os
selv nok i små pæne kapitler
og til fuldkommen udfoldelse. Igen og igen fortælles vi
ind i denne storslåede fortælling og nu også i denne jul,
hvor juleevangeliet har lydt.
Og gudskelov og tak for det.
Glædelig jul!
Merry Lisbeth Rasmussen

1.s. e. H. 3 k.
8. januar kl. 11.30
Mark 10, 13-16
(Britta Karen Vind)
2.s. e. H. 3 k.
15. januar kl. 10.00
Joh 4, 5 – 26
(Søren Isak Nolsøe Sørensen)

Seksagesima
12. februar kl. 16.00
Gospelgudstjeneste
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Plejehjemsgudstjenester
Julegudstjeneste
fredag d. 23. december kl.
11.00
Andagter på Bostedet
Holme
Tirsdag d. 20. december kl.
13.30
Juleaften d. 24. december
kl. 14.00
Andre gudstjenester
Julegudstjeneste for de
mindste
14. december kl. 10.00
Saftevand og æbleskiver i
sognegården

3. s. e. H. 3 k.
22. januar kl. 11.30
Luk 17, 5-10
(Steffen Andresen)
Sidste s. e. H. 3 k.
29. januar kl. 11.00
Familiegudstjeneste med
Teatertasken
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Frokost efter gudstjenesten

Septuagesima
5. februar kl. 10.00
Matt 25, 14-30
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Kirkebil og kaffe

Meditativ aftengudstjeneste
For børn og voksne
Torsdag d. 2. februar 2012 er det kyndelmisse. Det fejrer vi
i Sengeløse Kirke med en stemningsfuld lysmesse kl.
19.00. Kyndelmisse er afledt af candalarum misa, som betyder lysenes messe. Kyndelmissen falder præcis 40 dage
efter Jesu fødsel, hvor Jesus for første gang blev fremstillet
i templet.

Julegudstjeneste for
Sengeløse Skole
Torsdag d. 15. december kl.
10.30
Meditativ gudstjeneste
med salmesang
Torsdag d. 2. februar kl.
19.00
Kirkebilen bestilles senest
dagen før på tlf. 43 99 50 24

Nytårskoncert med
Njoy Gospel Singers

Søndag d. 15. jan. kl. 15
Denne koncert er gruppens debut koncert, men Njoy Gospel
Singers er nu alt andet end debutanter. Denne nye professionelle Gospel gruppe, under kyndig musikalsk ledelse af Henrik David Mikkelsen, består af nogle af vores allermest engagerede sangere, som nu alt andet end debutanter. Denne nye
professionelle Gospel har en smittende kærlighed til gospelmusikken i bredeste forstand. Efter en øveperiode på et halvt
år, er de klar til debut ved denne koncert i Sengeløse Kirke.
Vi kan garantere kendte sange i nye og spændende arrangementer og en musikalsk eftermiddag der bringer livsglæden
frem.” lover Erik Olsen. Der er som altid gratis adgang.

Vil du være med i en
MiniKlub?
Onsdag den 18. januar kl. 13.45 – 15.15 i sognegården begynder en MiniKlub for tidligere minikonfirmander, der går i
3. og 4. klasse. MiniKlubben fortsætter de følgende 9 onsdage og holder vinterferie i uge 8 ligesom skolen. Der sker flere
spændende ting i forløbet: Hele familien inviteres til familiegudstjeneste med TeaterTasken. Det foregår søndag den 29.
januar kl. 11.00 med en efterfølgende let anretning, og alle
inviteres til en salmesangsaften torsdag den 2. februar kl.
19.00.
Forløbet slutter med en familiegudstjeneste i Sengeløse Kirke
Palmesøndag den 1. april kl. 11.00, hvor klubbørnene spiller
et lille kirkespil, og forinden kommer der en dramalærer og
underviser os i at optræde. Alle tidligere minikonfirmander
fra 3. og 4. klasse modtager en invitation pr. mail, men også
børn, der ikke har været minikonfirmander er velkomne.
Skriv en mail til: trine.sogn@live.dk for tilmelding eller læg
besked på telefonsvareren tlf. 43 99 50 26

Babysalmesang
Onsdag den 18. januar kl. 10.00 – 10.45 begynder et hold
med babysalmesang i Sengeløse Kirke. Det er for babyer på 0
-10 mdr.
Babysalmesang fortsætter de følgende 10 uger, undtagen uge
8 og uge 11.
Organist Torben Svendsen spiller på klaver, og babysalmesangen ledes af sognemedhjælper Trine May Knutzen. Det er
gratis at gå til babysalmesang i Sengeløse Kirke. Vi glæder
os til at se Jer!
Hvis du ikke allerede er tilmeldt, så send en mail til:
trine.sogn@live.dk

GOSPELGUDSTJENESTE

Søndag d. 12. februar kl. 16.00 opfordres alle til at komme til
gospelgudstjeneste i Sengeløse Kirke. Som de foregående år
forestår konfirmanderne gospelgudstjenesten i samarbejde
med Erik som dirigent og Henrik som keebordspiller. Erik
har et særligt talent for at få sangglæden frem hos konfirmanderne. Man skulle ikke tro, at de kan nå at lære så mange
gospelnumre på en weekend, men det kan de. Og de plejer
som regel at være gode til det. Opløft dit hjerte, feel the spirit
og slip stemmen løs sammen med en masse glade mennesker,
der elsker at synge gospel.

Juledag
D. 25. december, højmesse kl.
10.00
Kom, alle kristne, lad os
sammen ile til barnet i krybben
i Betlehem. Frem vil vi træde
for Guds Søn med glæde. Sådan
lyder Fr. Oakeleys salme sunget
på John F. Wades melodi. Lad os derfor træde frem for Guds
Søn med glæde i Sengeløse Kirke juledag og sammen fejre en
smuk højmesse med trompet, kor og salmesang og gerne med
deltagelse af en stor menighed. Efter højmessen nyder vi et
glas portvin i våbenhuset og ønsker hinanden glædelig jul.
Kirkebilen kører.

Nytårsgudstjeneste
Nytårsdag kl. 14.00 synger vi 2012 ind med
en festlig nytårsgudstjeneste i Sengeløse
Kirke. Efter gudstjenesten hilser vi på
hinanden i våbenhuset med et glas
champagne med ønsket om alt godt i det
nye år.
Kirkebilen kører.

Kirkelig vejviser
Sognepræst
Merry Lisbeth Rasmussen
Sengeløse Præstegård
Landsbygaden 70
Tlf. 43 99 50 24
Træffetid: Tirsdag, onsdag og
fredag 11-12
Torsdag 17-18
Eller efter aftale
(ikke mandag)

Familiegudstjeneste
Den 29. januar kl. 11.00 inviterer Sengeløse Kirke til familiegudstjeneste med teatertruppen
Teatertasken, som opfører stykket DE HELLIG TRE KONGER SÅ HJERTENSGLAD i en frisk
gendigtning af historien fra Bibelen.

Kirkekontoret,
Landsbygaden 68
Graver og kirketjener
Mie Andersen
Kontortid kl. 12.00 – 13.00
43 71 07 01
Sekretær for sognepræsten
Jørn Lund Rasmussen
Alle henvendelser skal ske i
præstens kontortid.
Sognemedhjælper
Trine May Knutzen
Email: trine.sogn@live.dk
Tlf.: 43 99 50 26
Træffetid: Onsdag 10.0011.00
Formand for menighedsrådet
Henny Sørensen
Tlf. 43 99 51 53
Sengeløse Kirkes Sognegård
(Præstegårdens hovedbygning)
Brug af lokalerne aftales med
Merry Lisbeth Rasmussen på
tlf. 43 99 50 24. Hjemmeside

www.sengeloesekirke.dk

Teatertruppen skriver selv
om stykket: De Hellig tre
konger så Hjertensglad er
historien om tre vidt forskellige mænd fra hver deres
verdensdel. Kasper fra nord,
der vil vide, hvordan alting
blev til. Kunstmaleren
Balthazar fra syd, der prøver
at give sine billeder liv, men
stivner i sin egen perfektionisme. Og endelig den gamle
rettroende Melchior fra øst,
som beder 7 gange om dagen
på klokkeslæt og er så optaget af at tjene gud, at han
glemmer sine medmennesker. De tre mødes, da de
følger den samme stjerne.
Men på grund af deres for-

skellighed opstår der problemer. De vil det samme, men
på hver sin måde. Til sidst
når de alligevel frem til en
ussel stald. Meget skuffede
over deres fund går de derind
og finder et lille barn, og ved
mødet giver Balthazar slip på
sig selv og maler billeder
fulde af liv. Det går op for
Kasper, at det ikke kun handler om, hvordan verden blev
til, men i lige så høj grad om,
hvorfor den blev til. Og endelig forstår Melchior, at
mens vi lever på jorden, gælder det først og fremmest
livet her. Historien bliver
fortalt på vers af de tre store
dukker og en skuespiller til

Meddelelse
Fra mandag d. 2. januar –
fredag d. 27. januar 2012 er
sognepræsten ikke til stede i
sognet. For attester kan Høje
Taastrup Kirkes kirkekontor
kontaktes på tlf.: 40 43 43
93.
For præsteanliggender kan
følgende præster kontaktes:
Mandag d. 2. januar – søndag d. 8. januar, sognepræst i
Fløng Britta Karen Vind på
tlf.: 46 56 31 47

tonerne fra sitar, guitar og
afrikansk klaver. En forestilling fuld af gode sange, musik og vers med sjove pointer. Alle er selvfølgelig velkomne, og der er gratis adgang. Efter gudstjenesten går
vi over i sognegården og
nyder et lille traktement, som
koster 30 kr. for voksne og
10 for børn, dog højest 50 kr.
pr. familie. Tilmelding til
spisning er nødvendig senest
onsdag d. 25. januar til sognemedhjælper Trine Knutzon
på tlf. 43 99 50 26 eller på
mailadresse:
trine.sogn@live.dk
Merry Lisbeth Rasmussen

Mandag d. 9. januar – søndag d. 15. januar, sognepræst
i Rønnevang Søren Isak Nolsøe Sørensen på tlf.: 43 71
88 18
Mandag d. 16. januar – fredag d. 27. januar, sognepræst
i Rønnevang Søren Isak Nolsøe Sørensen på tlf.: 43 71
88 18 og sognepræst og
provst Steffen Andresen på
tlf.: 43 71 28 19

