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Så blev det atter jul

Læs inde i avisen om

Nytårs koncert

På billedet ses Jan ”post”
Nielsen ved sit hus på Spangåvej. I hele december måned
kan forbipasserende glæde sig
over byens flotteste lysudsmykning, der dækker husets front og mange buske og
træer i haven.
- Jeg startede i det små for
adskillige år siden, fortæller

Jan, men efterhånden har det
taget form, idet jeg hvert år
køber nye ting til. Jeg synes,
at det er sjovt, og det hygger i
den mørke tid. Også mine
børn og børnebørn glæder sig
og går op i det, og det er med
til, at jeg stadig går op i det.
Vi køber de nye lyskæder, så
snart forretningerne har fået

dem hjem, og er spændt på at
se, om der er kommet noget
nyt til. Nuvel, hvis man lægger alt sammen og dertil eludgiften, så koster det selvfølgelig, men det tænker jeg ikke
på, det er jo kun jul en gang
om året.

Juletræstænding

Er mosen afvandet ?
Hurtig IT i skolen
Krocket
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Sengeløse
Gymnastik- og Idrætsforening
Hovedformand: Jens Bertelsen, Stendiget 20 4399 8507 / 2465 1099
E-mail jens @bertelsen.mail.dk
Hovedkasserer:

Jørn Brendstrup, Håndværkerbakken 17

4371 3033

Næstformand:
Amatørscene:

Ulla Bang Hyldegård, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene.
4030 5232
Kristine Trangbæk. Enghavegårdsvej 2.
2374 7444

Fodbold:

Jeppe Hansen, Stendiget 70 ......................... 2087 4344
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Ulla Bang Hyldegård, Ingersvej 4, 2640 Hedehusene
4030 5232

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

Jan Løwert, Bondehøjvej 1.

Volleyball:

Per Wiedekamm, Banestokken 5:

2970 7740

Festudvalg:

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

Cafeteria:

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

Sengeløse Pensionistforening afholder bankospil
Tirsdag den 8. januar kl. 19.00 præcis.

Sengeløse Pensionistforening
ønsker alle medlemmer en rigtig god Jul og et godt Nytår
og på gensyn 2013.

Sengeløse pensionistforeningen
afholder generalforsamling
Mandag den 7. januar 2013 kl. 14,00 præcis.
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Renovering, byfornyelse, nybyggeri, tilbygning,
tilstandsrapport, energimærke, vedligeholdelsesplan

Det gamle frysehus er genopstået
Renoveret fra yderst til inderst i moderne udførelse

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Vi udfører alt indenfor bl.a. :
Tagkonstruktioner
Udnyttelse af 1.sale
Træterrasser
Vinduesudskiftninger
Døre
Gulve
Lofter
Kontakt Morten Andersen
Tlf.: 51 92 81 65
www.tomren.dk

Måske er der nogle af Sengeløse Nyt’s læsere, der kan
huske, dengang der i Sengeløse var fælles frysehuse. Et
af dem lå på Bondehøjvej, og
et andet lå på Landsbygaden.
Husene var ikke meget større
end en stor garage, som var
indrettet med frysekummer,
der var inddelt med net for at
holde frysevarerne adskilt.
Efterhånden som folk selv fik
frysere, blev frysehusene
imidlertid overflødige, men
da de var solidt opført af mursten, blev de ikke revet ned,
men brugt til andre formål.
Mikael Engelhardt Rasmussen, som på billedet står uden
for frysehuset, arvede huset
efter sin far.
- Min far købte det i 1989. Vi
brugte det som værksted. Min

far var værktøjsmager og
havde sit værktøj og en drejebænk stående i huset. Det
blev også brugt til bilværksted ind i mellem, fortæller
han.
Mikael selv stod i lære hos
Steinbach her i byen og har så
efterfølgende taget installatøruddannelsen. Nu har han
startet selvstændig elektrikervirksomhed, hvor han udfører
traditionelt el-arbejde og
energivejledning inden for
installation. Tanken om at
bruge det gamle frysehus som
kontor og lager var derfor
ikke fjern. Som sagt så gjort.
Efter en omfattende renovering fremstår det tidligere så
forfaldne hus nyt og pænt
klar til sit nye formål.

Husk
Julekondi-bingo – 2. Juledag
Traditionen tro, er der igen Julekondi-bingo
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.

Byens træ er flot i år

Sengeløse Hallens

Traditionen tro tændtes byens træ den 1. søndag i advent

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

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

Art Brolægning
v. Erik Wildenradt,
Hultoften 23, Sengeløse
Tlf. 26216025 / 43525917
www.artbrolægning.dk
wildenradt@msn.com

Lidt før kl. 16 begyndte folk
at samles ved træet for enden af gadekæret, og der var
kommet knap 100 mennesker, da formanden for kommunalforeningen Poul Neumann bød velkommen. Han
indledte med at takke for
træet, som en borger har
skænket byen. Derefter fortalte han om den kommende
pumpebrønd, som forklaring
på de store rør, der ligger
ved gadekæret, inden han

gav ordet til årets lystænder,
skoleleder Jens Arnt fra Sengeløse Skole. Indledningsvis
sagde han, at selv om han
ikke havde sin bopæl i selve
landsbyen, og selv om han
kun havde arbejdet på skolen i kort tid, så følte han sig
allerede som hjemmehørende i byen. Han fremhævede
sammenholdet i byen og
glædede sig over det gode
samarbejde med børn og
forældre. Han fremdrog forskellige oplevelser som skoleleder, bl.a. da han sammen
med nogle børn fra skolen
var statist i årets julekalender ”julestjernerne” på DR1,
som delvist blev optaget her
i Sengeløse. Herefter var der
fællessang og gløgg mv.
Kommunalforeningen, som
står for arrangementet, benyttede lejligheden til at
agitere for indmeldelse, og
flere benyttede lejligheden
til at betale 100 kr. i kontingent for næste år.
Vejret var mildt og vindstille, så mange blev på pladsen
og stod i smågrupper og
sludrede hyggeligt og nød
det kønne træ med de strålende lys.

Mindeord
Han hørte til de stille eksistenser, men det var ikke
småting, han lod sig implicere i. Finn Jensen var oprindelig skovserdreng og havde en
fortid som mangeårig bogholder i Dalls Varehus. En
baggrund, som kom det lokale foreningsliv til gode i de
37 år, han boede i Sengeløse.
Udover at være fodboldtræner for drenge– og ungdomshold blev han kasserer og
formand for fodboldafdelingen, kasserer for badminton,
hovedkasserer i SGIF og
formand for halbestyrelsen.
Han tog initiativ til det populære kondibingo 2. juledag
og var med til at starte senioridræt og krocket, hvor han
var en ivrig deltager. Han
kunne det der med tal og blev
spøgefulgt
kaldt
”bogholderen”, når han som
en anden Hr. Swan i Matadorkunne finde på at stille til
træningen med sin lille sorte
mappe og indkassere forfalden kontingent hos uvillige
medlemmer. Hvordan kunne
denne pæne og stille mand
overkomme alt det og oveni
købet spille badminton og
kondiløbe ind i mellem. Det
kunne han i kraft af et sammentømret ægteskab med
Sonja, som på sin side gav
ham modspil med sin engagerede indsats i amatørscenen og loppemarkedet. Til
manges overraskelse valgte
de for 7 år siden at flytte til et
bofællesskab i nærheden af
Holbæk. Ikke fordi de var
utilfredse med Sengeløse,
men livet har forskellige
epoker, som skal gennemleves og overstås, og lykkelig-

Årets julehistorie …
Hvor det hele ender lykkeligt, forhåbentlig.
-glau

vis var de i stand til at gennemføre ændringen, medens
de endnu var sammen. I de
første år deltog de stadig i
senioridræt og krocket, medens de oparbejdede et netværk og i vanlig igangsætterstil fik etableret bridge, stavgang og bowling m.m. De
har dog ikke stoppet kontakten til Sengeløse, gode venner, kortklub og socialt samvær i kondiklubben
”Sengeløberen”, som Finn i
øvrigt var med til at starte og
var præsident for.
Finn blev 77 år. Foruden
Sonja efterlader han datteren
Susanne, der stadig bor i
Sengeløse, og sønnen Poul.
Herudover et stort savn hos
alle, der mere eller mindre
kom ham ind på livet.
At han ikke er glemt viste
den smukke krans ved bisættelsen fra S.G.I.F. En gestus
som glædede Sonja overordentlig meget.

Kurt Søborg

TAK
Tusind tak for hilsener og blomster til Finn’s begravelse.
Det rørte mig meget.
Sonja

I fortsættelse af tidligere
beretninger om problemerne
med de vandlidende grunde
på Birkevangen har vi igen
talt med Lise og Niels Larsen for at høre, hvordan situationen er:
- I de sidste par måneder har
vi ikke haft stående vand på
grunden, fortæller han, og
der står ikke længere vand i
krybekælderen. Og han fortsætter:
- På kommunens foranledning er åen blevet udvidet,
så vandstanden er faldet,
dernæst har de spulet og
renset drænrørene ned til
Sengeløse Å, så vi kan komme af med overfladevandet.
Det lader altså til, at åen
løber igen. Det går langsomt, for der er kun 0,3 %
fald i denne ende af åen,
men nu løber den da, og det
er vi selvfølgelig glade for.
Vi spurgte så Niels, om han
synes det er tilstrækkeligt
for at sikre de lavtliggende
grunde i fremtiden.
- Næh, problemet er ikke
helt løst, men vi har siden
haft lejlighed til at forelægge
vore problemer på et møde
med kommunen, hvor også
udvalgsformændene Lars
Prier og Laurids Christensen deltog sammen med
natur- og miljøchef Arne
Schøller Larsen. Her påpegede vi, at den manglende
dræning går helt tilbage til
1968, hvor den daværende
Sengeløse Kommune under
etableringen af hovedkloakledningen sløjfede det nordlige dræn, fortæller Niels
Larsen.

- Vi har nu indhentet tilbud
på etablering af 100 m dræn
fra Sengeløse Å og over til
grundene Birkevangen 4-8,
og da denne løsning kommer
adskillige grundejere i området til gode, har kommunen
meddelt, at man ser positivt
på denne mulighed. De vil
nu se nærmere på projektet,
og vi afventer endelig besked, så vi kan lave ansøgningen om dræning og udledning til Sengeløse Å,
fortsætter Niels Larsen.
Det er en glad og optimistisk Niels Larsen, der lader
sig fotografere i sin have,
denne gang iført nissehue i
stedet for gummistøvler.

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

Set i byen:

ATV’er til de lidt større børn
- Børne-ATV til kørsel på privat grund i åbent terræn
Jeg mødte de to, far og datter,
ude i Birkevænget, hvor de netop var vendt tilbage, efter de
havde været ude og køre en tur
sammen. Faren hedder Rasmus
Teglbjærg og pigen Caroline.
Hun skal starte i 0. klasse i 2013.
Rasmus omtaler ATV’en som
”Carolines racer”, men den kunne faktisk bære dem begge, da
denne model kan bære helt op til
100 kg personvægt. Det er et
herligt stykke legetøj, hvis man
vel at mærke forstår at omgås
den med fornøden respekt. I fri
dressur kan den med sin 110cc
store encylindrede, luftkølede 4taktsmotor køre op til 55 km/t
fuldt læsset. Det er dog ikke
realistisk at lade en pige på Carolines alder køre så hurtigt, så
derfor er der indbygget en fartbegrænser i gashåndtaget, som
kan forudindstilles af den voksne. En smart ting er også en
fjernbetjening, så en forældre
kan stoppe ATV-en på afstand.
Der er også indbygget automatisk stop i sædet. Motoren startes
elektronisk, og modellen har
hydrauliske skivebremser og

støddæmpere for og bag. Den er
endvidere udstyret med automatgear både fremadgående og bak.
Transmissionen sker ved kædetræk. Alt i alt et imponerende
stykke teknisk legetøj, som helt
sikkert bør ledsages af indlæring
af nogle kørefærdigheder, inden
man slipper barnet løs. I de første adskillige år vil brugen af
køretøjet skulle finde sted under
en voksens opsyn. Hvad er så
prisen? For denne model må
man regne med at skulle af med
i omegnen af 5.000,00 kr., men
der findes børnemodeller på
49cc helt ned til 2.000,00 kr.
Nogle læsere undrer sig måske
over navnet ATV? Det er en
forkortelse af All Terrain Vehicle, som frit oversat betyder, at
køretøjet kan køre overalt. Mange producenter har modeller
både til børn og voksne. Nogle
modeller er kun beregnet til
kørsel i terræn og lukkede områder, mens andre kan indregistreres og bruges til landevejskørsel
på offentlig vej, men så ryger
der straks en afgift på 105 %
oven i prisen.

Program mandagsaftener

7 jan Udviklingschef (SAS)
Bjarne Karpantschof, Frederiksberg
Jødedom – det jødiske folks
traditionelle religion og kultur
Der er omkring 14 millioner
jøder i hele verden, hvoraf ca.
7000 bor i Danmark. Jødedommen er den ældste af de tre monoteistiske, abrahamistiske religioner. I kristen forstand er
jødernes Bibel Det gamle Testamente, men det er lidt af en
forenkling, idet hellige skrifter
som Tora og Talmud også er
essentielle. Som i kristendom og
islam er jødedommen spækket
med symboler og begivenheder,
der alle kan føres tilbage til en
religiøs, historisk eller kulturel
baggrund.
Bjarne K. har gode forudsætninger for at gøre os klogere. Bjarne er dansker, men som efternavnet antyder af russisk/jødisk
afstamning, der i sig selv har en
historie. Han har siden ungdommen været aktiv i den jødiske
idrætsklub HAKOAH, og han
har gennem årene haft både
praktiske og administrative
poster i forbindelse med Det
mosaiske Trossamfund og synagogen i Krystalgade i København.

14 jan Globetrotter Kim Greiner, Borup
En rejse til Solens Rige Japan
Kim Greiner er havemester med
titel af seniorgartner i Landbohøjskolens haver på Frederiks-

berg. Men ikke nok med det.
Han har mange andre kasketter
på, bl. a. som forfatter, foredragsholder (billedforedrag) og
som globetrotter med et væld af
spændende rejser bag sig.
Vi har valgt at høre om en rejse
til Japan, der som bekendt har
været i alles tanker på det seneste, og som jo er et land, hvor
det er få af os beskåret at rejse
til. Kim Greiner skriver om
turen:
”Rejst rundt i Japan og besøgt
seks af de mest spændende byer.
Sovet på gulvet i en gammeldags ryokan, været på verdens
største fiskemarked i Tokyo og
kørt igennem landet med 270
km i timen i Shinkansen. Set og
været inde i Den Store Buddha,
gået i templer med nattergalegulve, besøgt Ninjatemplet og
Guldpaladset i Kyoto. Været i
Hiroshima og besøgt mindeparken og set A-bombetræer der
overlevede bomben. Set og rørt
ved den berømte Shintoport på
øen Miyajima hvor det ikke er
tilladt at føde eller dø. Set bukkende togkontrollører, hvidmalede geishaer, smukke japanske
piger og tusindvis af stenbuddhaer. ”
Kan det tænkes, at vi også skal
høre (se) lidt om japanske haver?
21 jan: Debataften. Diætist
Michael Ejstrup – Hvorfor
bliver vi fede? Mad fylder meget i vores liv.
Fem til seks gange hver dag
tanker vi op med kalorier. De
kommer fra forskellige kilder,
som relativt enkelt kan beskrives, når vi holder os til de rene
former som alkohol, fedt, protein og kulhydrat.
Men når vi kommer frem til at
skulle vælge fra supermarkedernes hylder og kølemontre med
overflod af færdige produkter,
kommer problemerne. Hvordan
i alverden finder man ud af,
hvad der er godt, og hvad der er
skidt. Findes de sunde valg
overhovedet, og hvem kan afgø-

re, hvornår noget er sundt eller
usundt?
Foredraget vil fokusere på et
historisk overblik over danskernes adgang til mad og de retter,
vi har foretrukket op gennem
tiden. Desuden ser vi på, hvorfor det er så svært at sige noget
alment om sund mad, og hvordan sundhedskampagnerne nok
rammer, men ofte ved siden af.

28. jan.: Sognepræst Kristine
Stricker Hestbech, Havdrup
Vores forhold til tiden – bruger vi den rigtigt?
Kristine Stricker Hestbech (f.
1967) er involveret i mange
aktiviteter, Ud over at passe sit
sogn er hun psykoterapeut
(sorgarbejde) og leder af pilgrimsvandringer. Hun er foredragsholder og klummeskribent” i Kristeligt Dagblad, og
hun var medlem af den nu nedlagte Værdikommission.
Tiden skænker vi ikke mange
tanker til daglig, den går jo af
sig selv.
Men med benene på jorden har
Kristine filosoferet over, hvordan vi bruger og udnytter den
tid, der os tildelt i livet på jorden. Hun opererer med to slags
tid: 1) Den tid, vi aflæser på
armbåndsuret i vores fortravlede
dagligdag, og 2) Den tid, hvor
vi så at sige glemmer armbåndsuret, fjernsynet og computeren
og ”bare sidder og kigger ud af
vinduet” og mærker os selv,
føler, at vi lever og fordyber os.
Fasten nærmer sig. Og her har
Kristine i 2011 antydet, at der er
en særlig ansporing til at tage
ens ”forbrug” af tid op til overvejelse.

4. feb.: Gert Lauridsen, Sengeløse
Weimarrepublikken – De
brølende 20’ere og bristede
forventninger
Forklaringen på, at en ny verdenskrig startede så få år efter
den første, skal findes i tiden fra
1919 til 1933. Efter den første
store krigs afslutning var man
enige om, at de gamle magthavere havde fejlet og noget nyt
måtte til.
Afskaffelsen af kejserriget og
indførelsen af en republik skulle
bane vejen for nye tider. Hyperinflationen i 1923 bremsede kun
optimismen en kort tid. Kulturlivet blomstrede og der var gode
år frem mod 1930, da det store
børskrak ændrede alt. Stigende
arbejdsløshed og politisk uro
gav NSDAP voldsom fremgang
i republikkens sidste år. Foredraget vil blive krydret med
eksempler fra kulturlivet og
underholdningsindustrien, der i
denne tid havde sin glansperiode. Det helt moderne medie var
78’er shellakpladen, der i store
oplag bragte den skrattende
musik ud til folket. Max Raabe
har i vor tid genskabt denne
musik i en mere ørevenlig udgave.
11. feb.: Cand.mag., sognemedhjælper Trine May Knutzen
Sven Havsteen-Mikkelsen 100
år
2012 er 100-året for Sven
Havsteen-Mikkelsens fødsel.
Han blev født den 16. september
1912 og døde 14. februar 1999.
Det bliver markeret med forskellige udstillinger rundt omkring i landet. Mandagsaftnerne
har sat Trine May Knutzen på
sporet af kunstneren. Trine blev
meget fascineret af Sven
Havsteen-Mikkelsens billeder
på en udstilling ved en nedlagt
jernbanestation på Bornholm i
år 2000. Det var især motivet
”Jesus stiller stormen på søen”,
der fængede. I 1991 fik Sct.
Nicolai Kirke i Rønne et nyt
alterbillede med dette motiv
malet af Sven HavsteenMikkelsen. Kristen kunst er et
gennemgående tema i hele Sven
Havsteen-Mikkelsens virke.

Afspændingsmassage og Zoneterapi
Helle Kolstrup
afspændingsmassør og zoneterapeut
laserbehandling tilbydes
v/ Andreas Bolvig Legarth, Stærkendevej 242, 2640 Hedehusene
tlf. 20 85 33 34 mail: info@altotalservice.dk hjemmeside: www.altotalservice.dk
RING ELLER MAIL OG FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD

Landsbygaden 64
Sengeløse, 2630 Taastrup
tlf. 43 99 95 38

Kalendertanker
af Gert Lauridsen

December er også tiden for at anskaffe sig en eller flere kalendere for det nye år.
I boghandlen er der et rigeligt udvalg lige fra lommebøger til
timemanagere, hvor vi kan føre bog over hvert minut i det
kommende år
Tit har man adskillige at vælge imellem, fordi forretningsforbindelser og firmaer overøser os med kalendere af enhver art.
Ofte er der her tale om overordentligt kunstfærdige kalendere
med billeder eller fotografier og tit ledsaget af oplysninger eller filosofiske betragtninger over livets glæder og sorger.
Jeg skal netop tage afsked med en kalender for 2012, som jeg
har fået sendt fra en ven i udlandet. Den er i en meget smuk
opsætning og har faktisk glædet mig hele året, måned for måned, både hvad angår billederne, men også de kloge betragtninger over stort og småt i dagligdagen.

FINESTE KVALITET
Hent nytårsmenuen på Sengeløse Kro mandag
den 31. december mellem 14:00 og 16:00.
Vi serverer lidt kransekage og champagne, mens
du venter på at maden bliver pakket ned.
Kokkene har sammensat følgende menu i år:
Hummersuppe og jomfruhummer med krydderurte
crush, hertil friskbagt brød.
Kroens tournedos serveret med pommes Anna,
spinat timbale og årstidens grønt samt sauce boardelaise. Dobbeltbagt fransk chokoladekage serveret med passionfrugt trifli med makron og lille nøddekurv med lakrids parfait.
350,- pr. couvert inkl. moms.
Kransekage kan bestilles. Ring 69 10 40 40 for
pris.
Bestilling senest 21.12.2012 på telefon 69 10 40 40
eller mail sk@solarex-gruppen.dk
Alle priser er inkl. Moms

Telefon 6910 4040 sk@solarex-gruppen.dk

Krocket er ikke kun et sommerspil !

Jeg bringer her en smagsprøve. Et af versene hedder
Om at blive ældre:
I princippet er det tilladt at blive gammel, men det er nu ikke
rigtig velset.
At blive ældre betyder:
At tøve midt i en sætning.
At spørge en ekstra gang, når man tror at have forstået det
hele.
Ikke at have travlt med at ville vide.
En sten, et glas, en hånd, som man holder fast lidt længere
end nødvendigt.
Under en samtale at røre ved modpartens ærme, hånd
eller skulder for at mærke, at man endnu er der.
At huske i stedet for at længes.
At træne den tanke, ligesom en muskel, at det hele er der
stadig efter mig.
Følelsen af, at der er nogen i værelset.
Sådan var ordene fra Ulla Hahn, enkle og rigtige betragtninger, som blev ved med at rumstere i mit hoved og fik mig til
at læse dem igen og igen.
Årene går umærkeligt over i hinanden. De er som årringe i et
træ, der langsomt og umærkeligt vokser sammen til et hele.
Hvor det ene begynder, og det næste slutter, fortaber sig i
sporadiske erindringer.

I Sengeløse er der 20 til 30 ihærdige krocketspillere, der spiller i alt slags vej. Som man kan se på billedet, kan en smule
sne ikke stoppe dem.
De spiller mandag formiddag kl. 9.15 og torsdag eftermiddag
kl.13.15 uanset vejret (næsten) - med over 20 cm sne blev der
dog ikke spillet i dag.
Har I løst til at prøve - så kig forbi oppe ved Hallen.

Hurtige netværk til
folkeskolerne

Generalforsamlinger i SGIF´s afdelinger 2013
afholdes i henhold til SGIF´s vedtægter
følgende datoer.
Amatørscenen
Medlemmerne får direkte besked om datoen.
Fodbold
Torsdag den 7. februar, kl. 19.30 i Fritidshuset,
Sengeløsehallen.
Volleyball
Torsdag den 7. februar, kl. 18.30 i Fritidshuset,
Sengeløsehallen.
Fællesidræt
Onsdag den 13. februar kl. 18.30 i SGIFs
klublokale, Sengeløse skole.

Sengeløse Skole får ligesom de øvrige skoler i kommunen et
gevaldigt informationsteknisk løft med nye forbedrede trådløse
netværk og projektorer for halvanden mio. kr.
-glau
I en pressemeddelelse fra kommunen hedder det bl.a.:
<<Det bliver svært at klare sig på fremtidens arbejdsmarked
uden gode IT-kundskaber. Derfor får skoleeleverne i HøjeTaastrup nye trådløse netværk, der er hurtigere end de gamle,
og projektorer, der gør internettets information tilgængelig i
timerne og inviterer til samarbejde på tværs af skolernes lokaler.
”Ved at rulle netværket ud i alle hjørner gør vi det nemt at
finde information og dele sin viden med klassen. Vi sender et
signal om, at IT er vigtigt, og vi giver alle elever chancen for
at koble sig på,” siger borgmester Michael Ziegler.
Alle skolernes trådløse netværk bliver opgraderet med ny
hardware og større båndbredde. Udbygningen af netværket,
der ventes klar midt i 2013, skal sikre, at eleverne oplever en
tilfredsstillende hastighed på netværket, når mange flere kobler sig på via skolernes computere eller egne smartphones og
tablets.
De nye interaktive projektorer bliver installeret på Gadehaveskolen, Fløng Skole, Sengeløse skole og Hedehusene skole,
der har færre interaktive tavler end andre skoler i kommunen.
Projektorerne gør det muligt at hente information frem fra
internettet og give lynhurtig feedback på elevernes spørgsmål
og besvarelser. Der bliver også mindre spildtid i undervisningen, når der ikke skal skrives med kridt på en tavle.>>

Gymnastikafdelingen
Torsdag den 28. februar, kl. 19.30 i SGIF´s
Klublokalet, Sengeløse skole.
SGIF´s Hovedgeneralforsamling
Tirsdag den 19. marts, kl. 19.00 i SGIFs
Klublokale, Sengeløse skole.
Mød op og hjælp din afdeling med at udvikle
idrætten i Sengeløse.
På SGIF´s vegne
Jens Bertelsen
Hovedformand
Tlf. 4399 8507

Klinik for fodterapi

På Sengeløse Skole har man allerede fået leveret de nye projektorer, som nu venter på at blive installeret. På billedet demonstrerer lærer Kikki Hemmingsen, hvordan projektorerne
og de nye tavler virker. De nissehue-klædte elever på billedet
indvilligede i til lejligheden at agere opmærksomme elever,
og tak for det. Skoleleder Jens Arnt lovede for øvrigt i forbindelse med fremvisningen at sende et indlæg til Sengeløse Nyt
om de nye muligheder for IT på Sengeløse Skole, når installeringen er færdig og afprøvet engang i starten af det nye år.

BRENDSTRUP REVISION ApS

v/stats.aut fodterapeut
Jane Dani Bygsø
Kirkestien 5
Sengeløse
2630 Taastrup

HÅNDVÆRKERBAKKEN 17
SENGELØSE
2630 TAASTRUP

Tidsbestilling tlf. 2095 4329

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

JØRN BRENDSTRUP
Reg. revisor
TELEFAX 43 71 30 66

Bankemanden på Tostholm
En julehistorie
Af Merry Lisbeth Rasmussen
Der var engang en meget
gammel gartner ude på Tostholm, der ligger i en lille
landsby, der hedder Sengeløse. Han havde et stort gartneri, hvor der voksede de dejligste blomster – én af hver
art fra alle verdens lande.
Den gamle gartner elskede
hver eneste én af alle sine
blomster, men især var det
roserne, som gartneren elskede, og derfor havde han ikke
kun én af hver art, men to:
Lige fra dronning Margrethes lyserøde buskrose til de
blodrøde Rosa Santana
slyngroser med de mørkegrønne blade til julerosen
med de små hvide blomster,
der blomstrer om vinteren i
sne, kulde og blæst. Og de
voksede op ad gartneriets
glasvægge og slyngede sig
om marmorsøjlerne og hen
ad gartneriets glaslofter i alle
rummene. Og roserne fyldte
gartneriet med de skønneste
dufte, former og farver. Ingen havde nogensinde set så
megen skønhed på samme
sted.
Men den gamle gartner var
bedrøvet. Ikke fordi lægerne
meddelte, at døden snart
ville lukke hans øjne i. Han
var jo dog snart 100 år, og
ethvert barn ved, at intet
menneske lever for evigt i
denne verden. Nej, han var
bedrøvet, fordi han vidste, at
alle blomsterne fra hele verden i gartneriet på Tostholm
kun kunne leve i skønhed og
dufte til menneskers velbehag, hvis han passede og
plejede dem, som han altid
havde gjort. Hvis den gamle
gartner døde, ville blomsterne også dø. Ikke kun blom-

sterne i gartneriet, men alle
blomster i hele verden. Og
værst af alt, så ville julerosen
også dø, og hvis julerosen
dør, så ville det ikke blive jul
på Tostholm i år. Ja, ikke
kun på Tostholm, men i hele
Sengeløse ville julen udeblive. Kirkeklokken ville ikke
kalde til julegudstjeneste i år,
og lyset på juletræet ville
ikke blive tændt.
- Der er dog en frelse for den
gamle gartner, sagde den
spinkle og forældreløse
dreng Samuel på 10 år, som
for mad og husly var hyret af
gartneren til at luge ukrudt.
For han havde hørt, at der er
en bankemand på Tostholm.
Han banker på folks døre, og
når man åbner døren, er han
væk. Ingen har nogensinde
set ham, men alle taler om
ham. For det fortælles, at
den, som får besøg af bankemanden, bliver helbredt og
skal aldrig i evighed dø. Som
tegn på, at han har været der,
efterlader han en julerose
ved dørtrinnet.
Således skete det for mange
år siden, at en bondemand,
som var lam fra top til tå,
pludselig kunne gå, fordi
bankemanden havde været
på besøg og efterladt en
julerose. Så kunne bondemanden igen passe sin
blomkålsmark, og han levede
ikke kun lykkeligt til sine
dages ende, for han lever
endnu lykkeligt i al evighed.
Dog var det længe siden, at
nogen havde haft besøg af
bankemanden. Hvad skulle
der blive af den stakkels
gamle gartner, hvad skulle
der blive af verdens

blomster, og hvad skulle der
blive af julen i Sengeløse,
hvis ikke bankemanden
nåede at komme på besøg
inden juleaften? Samuel
besluttede sig for at tage
sagen i egen hånd. Den 23.
december listede han ved
midnatstid ud i mosen på
Tostholm. For han havde
ladet sig fortælle, at
bankemanden skulle søges
de ydmyge steder, hvor
verden var forvildet og øde.
Samuel var ved at dåne af
skræk, for det var så grueligt
mørkt, at han ingenting
kunne se. Jo, noget kunne
han se. Han kunne se
skygger og mørke gespenster, som flagrede
faretruende med deres lange
fangarme og råbte uhu lyde
og skabte juleuhygge.
Samuel var ved at besvime
af skræk og besluttede sig
for at sætte sig ned og
begynde at synge Brorsons
salme:

stjernen på nattehimlen i
Betlehem julenat. Langt inde
i mosen, der hvor intet menneske nogensinde havde været før, kunne han høre bankemanden banke. Han lod

Ak, søger de ydmyge steder,
i støvet for Frelseren græder,
så får I vor Jesus i tale,
thi roserne vokser i dale.

Sognemedhjælper
Trine May Knutzen
Email: trine.sogn@live.dk
Tlf.: 43 99 50 26
Træffes i sognegården onsdag.
Formand for menighedsrådet
Henny Sørensen
Tlf. 43 99 51 53

Pludselig var det, som om
der gik et rosenskær over
Samuels kinder. Hans øjne
blev så store og klare som

TROLLE-URE-GULD
Taastrup Hovedgade 81

43990220
trolle.ure.guld@mail.dk

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)
Graver og kirketjener
Mie Andersen
Kontortid kl. 12.00 – 13.00
43 71 07 01
Sekretær for sognepræsten
Sus la Cour
Alle henvendelser skal ske i
præstens kontortid.

Sengeløse Kirkes Sognegård
(Præstegårdens hovedbygning)
Brug af lokalerne aftales
med Merry Lisbeth Rasmussen på tlf. 43 99 50 24
Hjemmeside
www.sengeloesekirke.dk

Samuel vide, at han trygt
kunne gå hjem. Samuel gjorde, som bankemanden sagde.
Næste dag var der opstandelse på Tostholm, ja i hele den
lille landsby. For bankemanden havde endnu ikke været
på besøg, om end det nu var
d. 24. december. Døden var
ved at lukke den gamle gartners øjne i, hele verdens
blomster hang med hovederne og var ved at opgive livet,
og kirkeklokkerne var tavse
som graven. Gamle og unge,
piger og drenge løb forvildede rundt, tog sig til hovedet
og jamrede, at verden var af
lave. Men Samuel? Ja, han
forholdt sig roligt og fuld af
forventning ved den gamle
gartners side. Pludselig kunne han høre noget, der bankede. Det var bankemanden,
der bankede på den gamle
gartners dør! Samuel ilede

hen til døren for at åbne,
men bankemanden var allerede væk. Ved dørtrinnet
stod den skønneste julerose,
Samuel nogensinde havde
set. I samme øjeblik han
bukkede sig ned for at tage
den op, rejste blomsterne
hovederne i gartneriet og i
hele verden og gjorde sig
ranke og sendte veldufte ud
til menneskers næsebor. Den
gamle gartner gav Samuel et
lille klem og rejste sig med
et smil fra sit sygeleje, og
kirkeklokkerne ringede julen
ind i hele den lille landsby.
Så blev det alligevel jul på
Tostholm og i hele Sengeløse. Og gartneren levede lykkeligt i al evighed.
Snip snap snude.

Juledag
Det er blevet en smuk tradition at fejre juledags gudstjeneste
med korsang og trompetmusik. Således også denne juledag d.
25. december kl. 10.00. Gaverne er pakket ud, maven er fuld
af god mad, legemet har fået sit, nu skal ånden have sin del,
så julefreden kan sænke sig, og vi som helstøbte mennesker
kan fejre julen med meningsfulde ord, sang, musik og
trompetsalut. Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden glædelig
jul med et glas portvin og en julekage i våbenhuset.
Kirkebilen kører.
Merry Lisbeth Rasmussen

Nytårsdag
1. søndag i advent fejrede kirken sit nytår, men 1. januar 2013
kl. 14.00 fejrer vi nytår med resten af samfundet med en
festlig nytårsgudstjeneste. Efter gudstjenesten drikker vi et
glas champagne og spiser en kransekage i våbenhuset.
Merry Lisbeth Rasmussen

Bankemanden julen bebude.

Nytårskoncert i Sengeløse kirke
søndag den 13. januar kl. 15
Årets nytårskoncert i Sengeløse er i år en operagallakoncert med to fremadstormende
sangsolister og deres pianist.

har, Lloyd Webber, J.
Strauss og Normann Andersen.

Kyndelmisse

Sopranen Sofie Elkjær Jensen og barytonen Thomas
Storm vil samme med pianist
Jacob Beck underholde med
herlige opera- og operettetoner af komponister som Mozart, Donizetti, Puccini, Lé-

Kirkens organist Torben
H.S. Svendsen optræder ved
denne koncert som konferencier og præsenterer og kæder
således eftermiddagens program sammen.
Gratis adgang.

Sengeløse Fritids- & Ungdomsklub
Kirkestien 2 B, 2530 Taastrup. Tlf. 4335 3481
Tilbyder udlejning af:
•
Service til ca. 100 pers. Alt incl.
•
Kanoer incl. udstyr
•
Hoppeborg
•
<<<<<<<<<
Ring for priser

Midt i en mørk og kold vintertid inviterer Sengeløse
Kirke til kyndelmisse torsdag d. 31. januar 2013 kl.
19.00. Kyndelmisse kommer
af det latinske Misa candelarurm, som betyder lysmesse.
Sang og musik ved en stemningsfuld lysmesse, hvor alle
konfirmanderne og Sengeløse Kirkes Kor deltager, kan
tø de frosne hjerter og opmuntre tanken og få øjet til
at flytte sit fokus fra det tunge mørke, der har erobret
vinteren, til lyset der med
forår og sommer snart skal
komme strømmende. Vi skal

selvfølgelig synge nogle af
de stemningsfulde aftensalmer, men vi skal også synge
Steen Steensen Blichers sang
”Det er hvidt herude”, som
han skrev i 1838. Første vers
lyder sådan her:
Det er hvidt herude,
kyndelmisse slår sin knude
overmåde hvas og hård,
hvidt forneden, hvidt foroven,
pudret tykt står træ i skoven
som udi min abildgård
Alle er som altid velkomne!
Merry Lisbeth Rasmussen

Kirke & Sogn

Gudstjenester i
Sengeløse Kirke
3.s.i advent
16. december kl. 10.00
Højmesse med Luciaoptog
Matt 11,2-10
(Merry Lisbeth Rasmussen)
4.s. i advent
23. december kl. 10.00
Joh 1,19-28
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Juleaften
24. december kl. 14.30 &
16.00
Luk 2,1-14
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Kirkebilen kører til gudstjenesten kl. 14.30

Kaffe efter gudstjenesten
Kirkebilen kører

Familiegudstjeneste og
Grundtvigsopera

1.s.e. H. 3 k.
13. januar kl. 11.30
Luk 2, 41-52
(N.N)

Søndag d. 20. januar inviteres børn og voksne til familiegudstjeneste i Sengeløse Kirke. Gudstjenesten er kl. 11.00, og det
veloplagte børnekor deltager. Efter gudstjenesten går vi sammen over i sognegården og spiser frokost, og efter frokosten
skal vi se opera for børn.

Sidste s.e. H. 3 k.
20. januar kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Matt 17, 1-9
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Septuagesima
27. januar kl. 10.00
Matt 20, 1-16
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Seksagesima
3. februar kl. 10.00
Mark 4, 1-20
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Kaffe og kirkebil

Juledag
25. december kl. 10.00
Luk 2,1-14
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Portvin og julekage i våbenhuset.
Kirkebilen kører

Fastelavn
10. februar kl. 10.00
Matt 3,13-17
(Merry Lisbeth Rasmussen)

2. juledag
26. december kl. 10.00
Matt 23, 34-39
(Merry Lisbeth Rasmussen)

Kirkebilen bestilles senest dagen før på tlf.:
43 99 50 24

Julesøndag
30. december kl. 10.00
Luk 2, 25-40
(Merry Lisbeth Rasmussen)

Gudstjeneste på Sengeløse Plejehjem
4.s. i advent kl. 11.15
Onsdag d. 23. januar
2013 kl. 13.00

Nytårsdag
1. januar kl. 14.00
Luk 2,21
Kransekage og champagne i våbenhuset
(Merry Lisbeth Rasmussen)
Hellig 3 kongers søndag
6. januar kl. 10.00
Matt 2, 1-12
(Merry Lisbeth Rasmussen)

Andagt på Bostedet
Holme
Juleaften kl. 13.30
Torsdag d. 17. januar
kl. 13.30
Andre gudstjenester
Kyndelmisse
Torsdag d. 31. januar
kl. 19.00

Operaen handler om vores gamle salmedigter Grundtvig, som
følges fra barn til gammel mand – med kriser, kærlighed og
kampe. Han vil så gerne gøre det ”rigtige”, men han er for
klodset, for opfarende, for meget. Grundtvigs uafrystelige
følgesvende Klimpe og Knold er af jordklimpefolkets æt. De
passer, næsten uset, på ”det levende ords” forkæmper. Klimpe
styrer deres fremfærd med fast hånd. Jordklimpen har
planerne og ordet i sin magt og ser undrende til, når den
retorisk ubehjælpelige og distræte Knold forløser Grundtvigs
kampe og kriser. Konger, dronninger, koner, venner og
forældre deltager i Grundtvigs univers, og vi møder dem i
dukkeskikkelser, som føres af ensemblet - alt imens de i
øvrigt passer deres hovedroller. Der er som altid gratis
adgang, men maden koster 30 kr. pr. voksen, 10 kr. pr. barn
og max 50 kr. pr. familie. Sodavand og øl koster 10 kr. Vi
glæder os til at se jer!
Merry Lisbeth Rasmussen

Babysalmesang i Sengeløse Kirke
Kom med din baby!
Hvis du er interesseret i at gå til babysalmesang i Sengeløse
Kirke, så kom med din baby onsdag den 9. januar kl. 10.00 –
10.45 i kirken. Vi vil synge, danse og vugge med de små i
takt med salmerne fra salmebogen. Babysalmesang er for babyer på 0 - 10 måneder og deres forældre/bedsteforældre.
Det foregår i selve kirkerummet, så lydene og stemningen i
kirkerummet bliver en del af oplevelsen.
Babysalmesang forløber over ti onsdage, og slutter onsdag
den 20. marts.
Tilmelding til sognemedhjælper Trine May Knutzen på tlf. 43
99 50 26 (læg en besked på telefonsvareren) eller mail: trine.sogn@live.dk
Vi glæder os til at se Jer!
Med venlig hilsen
Trine May Knutzen

