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Jule kondi bingo Adventsfest  

 
 
 
 
 
 
og æselridning  

 

Stor tilslutning til vælgermødet på kroen d. 8/11 

Næste nummer 
udkommer 

14. – 17.december 
 

Deadline: 
5. december 2017 

Årets prisvinder 
 
 
 
 
 
 

”du gør en forskel” 

Der var generel enighed om, 
at vælgermødet var vellykket 
på alle måder. 
Den indledende opvarmning 
med underholdning og lidt 
satire satte  stemningen i 
vejret fra starten, og Peter 
Blæsild fra TV2/Lorry satte 
emnerne med en hovedsage-
lig lokal fællesnævner:  

Emnerne var mange, bl.a. 
skolens opgaver og proble-
mer, bemandingen om mor-
genen i børneinstitutioner og 
lys og asfalt på skolestierne. 
Mere sprængstof var der i 
boligpolitikken i forbindelse. 
med problemerne i kommu-
nens tættere befolkede bolig-
områder.  

Endelig blev udvidelsen af 
Ring 5 drøftet, hvor kandida-
ternes forskellige holdninger 
kom klart til udtryk. Det blev 
på aftenen tydeligt, at vore 
lokalpolitikere har begrænset 
råderum og skal være meget 
omhyggelig med valget af 
deres indsatsområder.   
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Sengeløse  
Gymnastik- og Idrætsforening 

 
Hovedformand: Gitte Malling Buur,                                         6170 6818 
 

Hovedkasserer: Jeanette Truller Wolstrup                              3030 5150 
 

Næstformand:  
 
Amatørscene: Marianne Neumann,                                      2990 3693 
 

Fodbold:    Camilla Petersen,                                          2374 5065 
 

Idræt     :    Formand  Helle Breinholt                              3141 6379 
 

Senioridræt  Hilde Hjort Nielsen                                         4030 5952 
 Birgit Sonne                                                   2427 7919 
 

Volleyball: Martin Nedergaard.Møller                             4093 5377 
 

Festudvalg: John Jørgensen,                                            5122 1217 
 

Cafeteria: Uffe Wolstrup,                                                                   4052  7091 
 
 

Sengeløse Hallens Cafeteria : 4399 0736  
SGIF Klublokale 

Spangåvej 10, Sengeløse Skole (gl. tandklinik) 
 

Hjemmeside : www.sengeloese.dk.sgif 

Sengeløse pensionistforening 
Afholder bankospil tirsdag den 28-11-17 i Fritidshuset. 
Spangåvej 11 kl. 19.00 
Der er juleafslutning mandag den 4-12-17 kl. 13.00. Tilmel-
ding 10 dage før til Lonnie tlf. 2294 9140 eller Miriam tlf. 
4399 7718. 

Lonnie Johansen 
 

Sølvbryllup 
I anledning af vores sølvbryllup 
byder vi på kaffe, tørt brød og 
nyudtrådte appelsiner på  
Værkstedet, Tirsdag d. 19/12-
2017, kl. 7.00.  
Alle med tæt eller perifær til-
knytning til familien er meget 
velkomne.  
Vi forventer ikke Zylofon' eller Grydelågsmorgenmuzak. I 
stedet afholder vi ishockey-turnering, på vendepladsen, hvis 
vejret tillader det.  
Sussie & Lars Hammel  

26 21 50 95 

Jan Boholdt 
Vintoften 42 

2630  Taastrup 

      Tlf. 20 95 43 29  
 
 

 

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 





 



Når man skal skrive om det 
samme emne to gange i 
træk, så vil der jo selvfølge-
lig ofte komme gentagelser, 
så det vil der også komme i 
denne artikel, men jeg vil nu 
endnu en gang pointere, at 
det er vigtigt at stemme til 
kommunalvalget. Vi må dog 
ikke glemme, at der også er 
regionsvalg den 21. novem-
ber, og her er din stemme 
også meget vigtig. Det kan 
godt være, at det næste par 
afsnit kan udløse et par gab, 
men jeg vil nu opfordre til at 
læse det alligevel. 
Det er meget vigtigt, at vores 
kommune har repræsentanter 
i Hovedstadens Regionsråd. 
Vi så det senest i forbindelse 
med grusgravsagen i Vrids-
løsemagle. Det er ulige nem-
mere at få regionspolitikere i 
sving, som har deres valg-
grundlag i spil, og det viste 
sig jo rent faktisk, at der slet 
ikke var nogen partier over-
hoved, der havde indvalgt 
politikere her fra den ydre 
vestegn i Regionsrådet. Det 
var tydeligt at se, da der næ-
sten ikke mødte regionspoli-
tikere op til de to borgermø-
der, der blev afholdt på 
Kroppedals Museum om 
sagen. Kun Enhedslisten og 
Socialdemokratiet var repræ-
senteret og kun på det ene 
møde. 
Regionens opgaver 
Regionsrådet har meget stor 
indflydelse på vores hver-
dag, da Regionsrådet styrer 
sygehusvæsenet, og det vil 
sige sygehusene, psykiatrien 
og sygesikringen, herunder 
privatpraktiserende læger og 
speciallæger. De står også 
for ambulancedrift samt lig-
gende og siddende syge-
transport. 
Den regionale udvikling 
sorterer også under dem, 

dvs. natur og miljø, erhverv, 
turisme, beskæftigelse, ud-
dannelse og kultur samt ud-
viklingen i regionernes ud-
kantsområder og landdistrik-
ter. Jordforurening, råstof-
kortlægning og planlægning, 
samt gravetilladelser sorterer 
også under dem, og det var 
jo netop dette, der skabte 
udfordringer i Vridsløse-
magle. Sagen blev jo heldig-
vis løst gennem et forbilled-
ligt samarbejde mellem 
bylaug, kommunal admini-
stration og politikere på 
tværs af partiskel. 
Region Hovedstaden driver 
også en række institutioner 
for udsatte grupper og grup-
per med særlige behov på 
social- og specialundervis-
ningsområdet. Og nok så 
væsentlig, driver de trafik-
selskab for regionen, det vil i 
vores tilfælde sige Movia, 
som står for planlægning at 
busdrift og FlexTrafik. Det 
er også her at planlægningen 
af den nye letbane kommer 
til at ligge. 
For lige at sætte det i per-
spektiv, så har Regionsrådet 
41 folkevalgte medlemmer 
kontrollen over regionens 
38.000 ansatte og et budget 
på næsten 40 mia. kr., og det 
er jo da en sjat. Til sammen-
ligning har vores kommune 
et budget på ca. 3,5 mia. kr. 
 
Kommunen og Sengeløse 
Så er det heldigvis nemmere 
med kommunal politik - der 
er interessen større.  
I seneste nummer af Senge-
løse Nyt skrev jeg om vores 
ønsker for lokalområdet, 
dem ridser jeg lige kort op 
igen og tilføjer nogle væ-
sentlige emner fra vores 
kommunale valgprogram. 
Sengeløse er området jeg 
repræsenterer i byrådet, så 

det er ej heller nogen hem-
melighed, at landsbyernes 
interesser ligger mig meget 
på sinde.  
Det er vigtigt at bevare det, 
der gør vores landsbyer vel-
fungerende, det der gør det 
til gode steder at vokse op 
og leve en tryg tilværelse 
med nære relationer, altså en 
god hverdag. Landsbyernes 
beboere har valgt at slå sig 
ned der, fordi der er gode 
rammer for et indholdsrigt 
familieliv med livskvalitet.    
Jeg ser gerne en trinvis ud-
bygning af landsbyerne, 
hvor det naturligt kan ind-
passes i nærområdet og ger-
ne i en udførelse, så landsby-
præget bevares, så endnu 
flere kan blive en aktiv del 
af de sociale fællesskaber.  
Forsigtige valgløfter 
Valgløfter for Sengeløseom-
rådet i løbet af de næste fire 
år, ja, nu skal man jo ikke 
love for meget, men man 
kan jo love at arbejde for 
det!   
Pulje til byudvikling og bor-
gernære aktiviteter. Byrådet 
skal afsætter 4 mio. kr. til 
byfornyelse og borgernære 
aktiviteter i Sengeløseområ-
det. De lokale borgere kom-
mer selv til at kunne byde 
ind med projekter, de finder 
udviklende for området.   
Cykelstien fra Vadsby skal 
videreføres langs Åges-
holmsvej til rundkørslen ved 
Bondehøjvej, så stien bliver 
forbundet med kommunens 
øvrige stisystem. 

Trafiktrygheden skal styrkes 
med en 2 minus 1 vej gen-
nem Vridsløsemagle. 
I Vridsløsemagle skal der 
etableres den foreslåede sti 
langs bakken på Ole Rø-
mersvej til Ole Rømers Høj.  
Der skal anlægges en regu-
lær sti til Birkevejskvarteret 
gennem mosen, der hvor der 
i dag blot er en trampet 
skovsti. Stien skal udføres i 
en kvalitet, så den kan be-
nyttes hele året rundt, dvs. 
asfaltbelægning og belys-
ning gennem skoven.   
Sengeløse Idrætsanlæg skal 
gennemgå en tiltrængt mo-
dernisering, og der skal an-
lægges en kunstgræs bane. 
På Sengeløse Idrætsanlæg 
kan der bygges en tilbygning 
på hallens østside ud mod 
boldbanerne ved at forlænge 
taghældningen 6-8 meter ud 
på skåningen. Tilbygningen 
kan give plads for en til-
trængt udbygning af opbeva-
ringsmulighederne for det 
udstyr, der i dag står og fyl-
der op i hallen. I den ene 
ende af tilbygningen kan der 
etableres et motionscenter 
med panoramavinduer ud 
mod boldbanerne. 
Og så til nogle emner der 
strækker sig ud over Sen-
geløseområdet.  
Men man skal også kunne 
komme til og fra, så vi skal 
fastholde et stabilt kollektivt 
transporttilbud, altså effektiv 
bus betjening, også i week-
enden og om aftenen, og det 

Husk at stemme lokalt – og 
gerne på mig 
Af Hugo Hammel (A)  

BRENDSTRUP REVISION ApS 
 
HÅNDVÆRKERBAKKEN 17 
SENGELØSE 
2630 TAASTRUP 

 
JØRN BRENDSTRUP 

Reg. revisor 
 
 

TELEFON 43 71 30 33                                             TELEFAX 43 71 30 66 
EMAIL jb@jb-rev.dk 

 i/s arkitekt-tegnestuen 
 v/ Jesper Holm            43 99 69 36 
 Landsbygaden 58 
 2630 Taastrup 
 
 Renovering, byfornyelse, nybyggeri, tilbygning, 
 tilstandsrapport, energimærke, vedligeholdelsesplan 



gælder jo for alle landsbyer-
ne.  
Skoler og institutioner er 
fundamentet for et velfun-
gerende voksenliv i Dan-
mark  
Landsbyskolerne skal beva-
res i moderne rammer med 
tidssvarende It udstyr. 
Dansk- og matematikkund-
skaber skal styrkes, så alle 
unge kan få en uddannelse 
Åbningstider i institutioner-
ne skal tilpasses familiens 
behov 
Løse lukkedage skal undgås 
gennem anvendelse af nød-
vendige ressourcer 
Flere uddannede personaler 
skal skabe bedre pasnings-
kvalitet og udvikling af bør-
nene 
Ældrepleje skal være med 
omsorg og med snæver per-
sonalegruppe om den enkel-
te borger 
På biblioteksområdet skal 
tilgængeligheden øges, ved 
at oprette flere åbne biblio-
teker, hvor borgerne selv 
bestemmer åbningstiden. 

Kommunen skal gennem 
krav om sociale klausuler, 
arbejdsklausuler og medføl-
gende ansvar skabe elev-
pladser og sikre overholdel-
se af gældende regler og 
overenskomster. Vi skal 
have brudt den ulykkelige 
udvikling, hvor 30 % af 
vores unge ikke kommer i 
gang med en uddannelse.  
Vi skal aktivt sikre, at der 
ikke dannes parallelsam-
fund.  
Dansk skal være samtale-
sproget, der benyttes i sko-
lerne, på arbejdspladserne 
og i hjemmene.  
Kommunens sti - tunneller 
skal renoveres og monteres 
med tryghedsskabende be-
lysning 
 
Alle i vores kommune skal 
have mulighed for et godt 
og indholdsrigt liv, fra 
vugge til grav. 
Jeg vil endnu en gang opfor-
dre alle til at stemme ved 
kommunal og -regionsvalget 
den 21. november. Støt en 
lokal kandidat, så området 
kan blive repræsenteret i 
Byrådet og Regionsrådet.  
Jeg håber selvfølgelig, at I 
vil støtte mig i valgkampen, 
så jeg med min rutine kan 
varetage jeres interesser i 
byens udviklingsprocesser.   
  

 

  
 

                       
 

                 

                                   
 

Farmor  fortæller   
godnathistorie om pindsvinet  

 

Nu skal du bare høre: 
Jeg lå på græsset og læste, da det pludselig puslede i det visne løv 
omkring en kvædebusk.  Jeg troede først, at det var min kat, der 
havde lagt sig til at sove derinde, men nej, den lå et helt andet 
sted! 
Jeg måtte lige undersøge det nærmere - så jeg listede der-
hen.  Derinde lå et pindsvin og sov sammen med sine unger. Jeg 

satte en skål vand i nærheden, 
og så fjernede jeg mig igen for 
ikke at forstyrre den lille fami-
lie! 
Husk, at hvis du vil hjælpe det 
lille strittende og nuttede dyr, 
ja, så må du kun give det 
vand.  Da jeg var barn, troede 

alle, at man skulle sætte mælk ud til dem, men det må du aldrig 
gøre - for det kan de nemlig dø af - de får dårlig mave! 
Du kender jo pindsvinet - lille og kompakt er den lille panserbas-
se. Den er meget hjælpsom at have i haven, så pas godt på den, 
den spiser nemlig alle de snegle, der ellers vil spise jeres jordbær. 
Min farfar var en barsk bondemand, og hvis han så et pindsvin i 
jordbærrene, ja, så slog han det ihjel!  Han var godt dum, og det 
er der også mange andre, der stadig er - lad pindsvinet være i 
fred, og du får en bedre have. 
For mange år siden havde vi nogle venner, der havde et lille hus-
mandssted.  En dag fandt de 4 små pindsvineunger, der var for-
ladt af deres mor.  De bar forsigtigt de små kræ hjem i laden, 
lavede en lille rede til dem - en kasse med hø - og de købte så det 
rigtige mælkepulver til dem - og fodrede dem - og det gik 
fint.  Men en dag døde de små søde fyre alligevel for dem.  De 
vidste nemlig ikke, at det er utrolig vigtigt, at man masserer deres 
små maver grundigt efter sådan en mælketår. Deres maver gik i 
stå!  Det var synd! 
Hvis du en dag finder en unge (eller en voksen), så skal du meget 
hellere aflevere den til Pindsvinets Venner - det er en forening, 
der findes overalt i landet, og DE ved, hvordan problemerne skal 
klares!  
Så længe ungerne er små, ja, så er pelsen forholdsvis blød, men 
vogt dig for den voksne.  Det har mange hunde og ræve erfa-
ret.  Pindsvinet ruller sig sammen, så den ligner en lille fodbold, 
og så må dens fjender give op!  Når hunden eller ræven først har 
prøvet de sylespidse pigge på deres følsomme snuder, ja, så ple-
jer de at holde sig væk - smart, ikke?  
Jeg har læst, at ræven kan forsøge at tisse på pindsvinet for at få 
det til at rulle sig ud igen - men nej, den kommer først frem igen, 
når faren er drevet over! 
 

Godnat fra farmor 

 

Anders Gøricke A/S 
Herringløse 

Mobil 2121 2197 

Svenske 6 og 8 mm træpiller  
i 16 kg sække stablet på paller  

eller i løs vægt .  
 

  
Svensk fyringsklar  

ege- og bøgebrænde.  
 

 
Firkantede lyse briketter fra Sverige 





En af de vigtigste forudsæt-
ninger for bevarelse af vores 
landsbymiljøer er, at vi lo-
kalt kan tilbyde en god skole 
og attraktive fritidstilbud.  
 
Tilbage i 2010 overvejede 
man i forbindelse med skole-
strukturændringerne at flyt-
te overbygningen (7. 8. og 9. 
klasserne) på Sengeløse 
Skole til andre skoler. Tan-
ken var opstået, fordi vi kun-
ne se, at elevernes faglige 
niveau var for lavt. Faktisk 
lå Sengeløse Skole alt for 
langt nede på listen over 
karaktergennemsnittet for 
kommunens folkeskoler.   
 
Vi Konservative besluttede 
os dog for at investere i Sen-
geløse Skole i stedet for at 
flytte overbygningen, og den 
triste udvikling er nu afløst 
af markant faglig fremgang 
og god trivsel for eleverne. 
Nu har vi igen en rigtig god 
skole i Sengeløse, og elever-
ne klarer sig rigtig godt og er 
blandt de bedste i kommu-
nen.  
 
Der er ingen tvivl om, at vi 
er nået langt, fordi vi 
har fokuseret på synlig ledel
se og løbende udvikling. 
Sengeløse Skole var således 
blandt de første i kommunen 
til at satse på 1:1-strategien 
(iPads til alle elever).  
 
Konservatives ambition er at 
fortsætte denne udvikling. 
Derfor har vi også i vores 
budgetaftale for 2018 bevil-
get 1,8 mio. kr. til udbyg-
ning af en tagterrasse på 
Sengeløse Skole, hvor ele-
verne kan lave øvelser i bio-
logi, geografi, samt i fysik 
og kemi under åben him-
mel. Dette vil mar-

kant styrke de naturviden-
skabelige fag.   
 
Vi konservative vil også i de 
kommende år understøtte 
innovative initiativer inden 
for folkeskolen, hvilket vil 
fremme udviklingen af Sen-
geløse Skole. 
 
Sikre skoleveje: 
Udover at vi skal udvikle 
vores skole, så er det natur-
ligvis også meget vigtigt, at 
vi har sikre skoleveje, såle-
des at vores børn kan færdes 
sikkert i trafikken. Desværre 
har det endnu ikke været 
muligt at få alle vores ønsker 
opfyldt, sandsynligvis fordi 
der har været andre steder i 
kommunen, som har trængt 
mere. Det betyder ikke, at vi 
skal give op. Bl.a. har vi 
konservative med i vores 
valgoplæg, at der skal etab-
leres en cykelsti på Bonde-
højvej fra motorvejsbroen og 
frem til Roskildevej, således 
at de børn, der kommer fra 
Kragehavekvarteret og går 
på Sengeløse Skole, kan 
komme sikkert frem.  
Derudover vil jeg forsat ar-
bejde for, at vi får flere loka-
le cykelstier, som kan for-
binde hele Sengeløse. Bl.a. 
en cykelsti fra Birkevejs-
kvarteret og frem til Senge-
løse Skole. 
 
Idræt for alle, også i frem-
tiden: 
Ser man på størrelsen af 
vores lille hyggelige lands-
by, er vi privilegeret i for-
hold til idrætsfaciliteter. Vi 
har en dejlig idrætshal og 
nogle flotte boldbaner. Det 
er nok også en af grundene 
til, at der er rigtig mange, 
der dyrker idræt i Sengeløse.  
Hvis vi forsat skal beholde 

den store interesse for idræt, 
er det vigtigt, at vi løbende 
forbedrer og udbygger vores 
idrætsfaciliteter. Som jeg ser 
det, så kunne vi godt bruge 
en kunststofbane med lys på 
til fodbold, således at der 
kan spilles udendørs fodbold 
og andre sportsgrene hele 
året.  
Et andet initiativ, som jeg vil 
arbejde for, er redskabsrum i 
idrætshallen. Vi mangler i 
den grad et redskabsrum i 
hallen, da redskaberne, som 
det er nu, står og fylder op 
inde i hallen. Dette er natur-
ligvis både upraktisk og 
uholdbart. Jeg synes også, 
det kunne være hyggeligt, 
hvis vi kunne etablere et 
fælles klublokale i forbindel-
se med cafeteriet, hvor vi 
kunne mødes på tværs af 
sportsgrene og samtidigt 
kigge ned på vores sports-
udøvere i hallen og på bold-
banerne. 
 

Stem på de lokale kandida-
ter.  
Når man stiller op til Byrå-
det og kommer fra et lille 
lokalsamfund som Sengelø-
se, kan det jo ikke undgås, at 
der er andre partier eller 
kandidater, som har nogle af 
de samme lokalpolitiske 
holdninger som en selv. Det-
te ser jeg dog som en styrke 
for os alle sammen! Jo flere, 
som kan tale vores fælles 
sag i Byrådet, jo større er 
chancen for, at det bliver 
gennemført. Derfor håber 
jeg også, at vi får så mange 
som muligt valgt til Byrådet 
fra Sengeløse / Vridsløse-
magle – og det uanset parti-
farve.  
Husk blot, at en personlig 
stemme på mig, også er en 
stemme på, at vi beholder 
Michael Ziegler som vores 
borgmester.  

 Henrik Torning,  
Konservativ byrådskandidat, 

Sengeløse  

Vi vil forsat udvikle  
Sengeløse. 
Stort fokus på skolen 

  Klinik for fodterapi 
Åbent mandage og fredage 
 

Trine Pehrson 
Statsautoriseret fodterapeut 
 

 Hultoften 7, Sengeløse  
2630 Tåstrup 
 

Tlf. 70 21 11 99 



 

 Din lokale Sengeløse kandidat 

• Fordi vi forsat skal udvikle og forbedre Sengeløse Skole 

• Fordi vi i Sengeløse og Vridsløsemagle skal have de bedste børnepasnings lbud 

• Fordi Sengeløse plejehjem forsat skal vedligeholdes og beboerne livskvalitet øges 

• Fordi vi skal have endnu flere sikre skolevej og minimere trafikken gennem Sengeløse 

• Fordi Sengeløse forsat  skal have et rigt og a rak vt idræts– og fri dsliv 

Giv din stemme dobbelt vægt! 
Stem på Henrik Torning og få en lokale Sengeløser i byrådet, men sam digt Michael Ziegler som borgmester 



Vi er klar til valg, og i Libe-
ral Alliance (LA) går vi til 
kommunalvalg på fire mær-
kesager: Mere frihed, mindre 
bureaukrati, mere vækst og 
lavere skat. 
 
Det går godt i Danmark, og 
vi er gode til at tage ansvar 
for os selv og hinanden. Her i 
Sengeløse er det fællesskab 
noget vi ser gennem aktivite-
ter i byen som f.eks. vores 
årlige byfest, og vi har også 
flere aktive idrætsforenin-
ger.  
Det kommer ikke af sig selv, 
og det er vigtigt, at de lokale 
tilbud her i byen gør det til et 
attraktivt sted at bo. Det 
handler bl.a. om, at vi har 
gode børneinstitutioner, en 
skole med SFO, som gør det 
godt, mulighed for at dyrke 
forskellige fritidsaktiviteter, 
tilbud til vores ældre og ger-
ne en lokal dagligvarebutik. 
For mig handler det kort sagt 
om - at Sengeløse er et godt 
sted at vokse op og bo - hvor 
jeg har friheden til at bestem-
me over mit liv.  
 
Når dette læses, er der få 
dage til, at vi igen skal stem-
me om, hvem der skal sidde i 
byrådet de næste fire år. Der 
har allerede været afholdt 
vælgermøde på kroen, og 
flere lokale politikere har 
været i vores lokale radio. 
Der har været mange mulig-
heder for at møde de lokale 
kandidater og få mere at vide 
om, hvad vi står for lokalt. 
Det betyder nemlig noget, 
hvem man stemmer på, når 
man bor her nord for Roskil-
devej. Den løbende udvikling 
kommer nemlig ikke af sig 
selv. Vi ser, at kommunen 
har gang i flere store projek-
ter som Nærheden og Taa-
strup C, og siden 2015, hvor 
der blev afsat penge til pro-
jekter omkring byfornyelse 

og borgernære aktiviteter, er 
vi ikke blevet tilgodeset. 
 
Hvad vil jeg så fokusere på, 
hvis jeg bliver valgt til byrå-
det 
 
Frit valg ved transport til 
og fra Sengeløse, men når 
jeg hører en familie tale om 
at anskaffe sig en tredje bil, 
så syntes jeg, vi skal kigge på 
alternativer til egne biler. Det 
kan være at udbygge den 
offentlige transport i de tids-
punkter, hvor der er behov 
for at komme hjem, på arbej-
de eller i skole. 
 
Forbedring af vores folke-
skole som har et noget lavere 
karaktergennemsnit end 
landsgennemsnittet, men vi 
betaler væsentligt mere per 
elev. Der er i dag iværksat en 
række aktiviteter i vores lo-
kale skoler til forbedring af 
elevernes kompetencer og 
karakterer. Dem vil jeg følge 
tæt for at sikre, at vi får de 
forbedringer, som forventes 
med det nuværende fokus. 
I forhold til personalet på 
skolerne, så tror vi på, at de 
mennesker, der har taget en 
faglig uddannelse og gennem 
deres daglige arbejde med 
skole og elever ved bedre 
end os politikere, når det 
handler om at drive deres 
skole. 
 
Derfor ønsker Liberal Allian-
ce, at sætte skolen fri, og at 
den enkelte skole selv skal 
kunne planlægge skoleåret 
inden for skolereformens 
rammer. Elevplaner er lov-
pligtigt, men rammerne for 
mål skal sortere under kom-
munalbestyrelsen. 
Vi ønsker, at rammer for elev 
og årsplanlægning, skal fast-
sættes på vores lokale skole i 
Sengeløse, fordi den bedst af 
alle kan fastslå, hvilket mål 

skolen selv ønsker at arbejde 
med i deres planlægning.  
 
Vi ønsker ikke en strømli-
ning af alle kommunens sko-
ler, skolerne er ikke ens, og 
skal derfor ikke arbejde ud 
fra de samme målsætninger. 
Endvidere opfodrer vi skoler-
ne til at søge alle muligheder 
for at forkorte skoledagen. 
 
Vores idrætsanlæg trænger i 
høj grad til en kærlig hånd, 
herunder tilførsel af en ny 
kunstgræsbane som gør det 
muligt at udvide sæsonen 
og anvendeligheden. Flere af 
de fysiske faciliteter kunne 
også godt trænge til en opda-
tering og vil gøre det mere 
attraktivt at dyrke idræt i 
byen.  
Plads til opbevaring af mate-
riale og klublokaler til de 
aktive er også tiltrængt. 
 
I forhold til vores ældre er 
der i dette års budget sat fo-
kus på flere aflastningsplad-
ser på plejehjemmet - om det 
er nok, må tiden vise.  
 

Men vi kan forvente 57% 
flere ældre (+80 år) i perio-
den 2017-2025. Vi i LA ser 
gerne, at man har mulighed 
for selv at kunne vælge, både 
hvor og hvordan man tilbrin-
ger denne tid sent i livet. En 
god start er en planlagt por-
tal, som vil indeholde infor-
mation omkring plejehjem og 
deres tilbud.  
Så kan man vælge, hvor og 
hvordan man vil bo og der-
ved øge muligheden for at 
finde det rigtige sted. Vi ser 
gerne, at man frit kan vælge 
plejehjem i et marked med 
flere private aktører, ganske 
som vi ser i Tyskland.  
Jeg vil derfor gerne opfordre 
alle til at stemme - gerne på 
en lokal kandidat - den 21. 
november, da vi har brug for 
de lokale stemmer i byrådet.  
Jeg håber, at I vil støtte mig, 
jeg vil arbejde benhårdt for, 
at vores kommune til enhver 
tid har vores frihed og kerne-
velfærd i centrum.  
 
Tonni Buur 
Byrådskandidat (I) 
 
 

Liberal Alliance er klar til valg 

 

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 
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CVR 36726903 
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2630 Taastrup 
 

www.hallgren.it 
  

 
Telefon  

22 46 63 36 
 E-mail:  

lars@hallgren.it 
 

 
 
  

Vinter 
Vintertid er rigtig ”inde” og hyggetid - også for malerarbejde. Da stort set alt udendørs arbej-
de er sat i bero i de koldeste vintermåneder, kan det betale sig at planlægge indvendig vedli-
geholdelse til denne tid. Vi har bedre tid til den enkelte opgave, og kan dermed også give et 
godt tilbud på vinterarbejde. Der er masser af muligheder: Istandsættelse, renovering eller 
bare en opfriskning af farver på loft, vægge og træværk. Vintertid er også den bedste tid for 
at male i kældre og især betongulve, da fugten trækker væk fra fundamenter og gulve i takt 
med de lavere temperaturer udenfor. Det er ikke fordi malere er sarte overfor vintervejr, men 
de fleste materialer kan ikke kan tørre under 10 grader, og en forholdsvis høj luftfugtighed vil 
ofte sætte en stopper for et fornuftigt resultat. Men – ingen regel uden undtagelser: Hvis situ-
ationen kræver det, har Hallgren selvfølgelig mulighed for at trække på erfaringer og speciel-
le materialer til enkelte udvendige opgaver. Bare spørg.  

 



Din hverdag er vores fokus 
I Venstre er vi optaget af din 
hverdag. Vi arbejder for, at 
Sengeløse og omegn fortsat 
skal være blandt de mest 
attraktive landsbyer i hele 
hovedstadsområdet. Vi vil 
gerne tiltrække nye borgere, 
som kan og vil bidrage til det 
fællesskab, som Sengeløse 
holder fast i.  
 
Som forholdsvist nytilflyttet 
er jeg imponeret over, hvor 
meget alle bakker op om det 
lokale. Seneste viste fremmø-
det ved Sengeløse Kommu-
nalforenings flotte debatar-
rangement, at der er vilje 
blandt borgerne til at gøre en 
indsats. Politisk skal vi un-
derstøtte denne vilje.  
 
Vi i Venstre har bevist vores 
vilje ved blandt andet at 
trække på alle gode kræfter i 
vores parti for at forhindre 
råstofudvindingen i Vridslø-
semagle. Sammen med akti-
ve borgere lykkedes det at 
forpurre planerne, som vil 
have skadet området. På 
samme vis vil vi arbejde for 
at skåne vores smukke områ-
de, hvis planerne om Ring 5 
gennemføres. Det nytter at 

gøre en indsats - også i for-
hold til politikerne på Chri-
stiansborg.  
Vores arbejde i kommunal-
bestyrelsen skal tage ud-
gangspunkt i lokale ønsker. 
Derfor har Venstre også bak-
ket op om ressourcer til Sen-
geløse Skoles udendørs læ-
ringsrum i form af en tagter-
rasse på Sengeløse Skole. Vi 
vil samtidigt fortsat arbejde 
for øget frihed til skolerne.  
 
Jeg har altid været af den 
opfattelse, at skolerne selv er 
bedst til at tilrettelægge deres 
hverdag. Derfor skal en stør-
re del af bevillingerne til 
skolerne udlægges til egen 
prioritering, så også skolebe-
styrelserne kan gennemføre 
ønskede forandringer. I de-
batten om vores folkeskoler 
er særligt Socialdemokrater-
ne kritisk over for privatsko-
lernes rolle.  
 
Jeg ser det modsat. Ved at 
give folkeskolerne størst 
mulig frihed, kan de også 
skabe deres eget værdisæt og 
benytte nogle af de værktø-
jer, som privatskolerne har. 
Herunder ikke mindst an-
svarliggørelse af forældrene, 

anvendelse af evalueringsin-
strumenter og læringsstile. Vi 
vil gerne bistå skolen i at 
åbne sig mere mod omverde-
nen, så fritidslivet kan under-
støtte læringen.  
 
Vi vil som eksempel herpå 
gerne arbejde for en renove-
ring af sports- og fritidsfasci-
liteterne i Sengeløse. De 
trænger til en ordentlig om-
gang, og et aktivt fritidsliv 
spiller en stor rolle i børn, 
unge og voksnes hverdag.  
 
Den 21. november er en vig-
tig dag. Det er demokratiets 
festdag, og det er vigtigt, at 
borgerne i Sengeløse stem-
mer lokalt, så området bliver 

hørt i kommunalbestyrelsen. 
Det er dog lige så vigtigt, at 
vi stemmer lokalt til Regi-
onsrådet, så ikke andre kom-
muner får alle fordelene. Jeg 
vil derfor opfordre til at 
stemme på Venstres lokale 
kandidat Peder Helt, så vi 
også bliver hørt, når blandt 
andet de mange penge til 
blandt andet sundhed og ud-
vikling skal fordeles.  
 
Tina Nedergaard 
Tidl. MF og undervisnings-
minister 
Kandidat til KV17 
Ingersvej 4, Sengeløse 
2640 Hedehusene 
 

Jule-kondi-bingo 
Tirsdag den 26. december 2017 kl. 10-12 
Frisk luft, hyggeligt samvær og god motion! 
 
Traditionen tro afholder SGIF Fodbold Jule-kondi-bingo  
2. juledag kl. 10 – 12. 
 
Tag hele familien med på vores traditionsrige vandretur om-
kring Sengeløse og få smidt lidt julesul og få appetit til en god 
julefrokost. 
Undervejs samler I bingonumre, som I bruger til vores hygge-
lige julebingo i Sengeløsehallens Cafeteria efter turen. Her 
hygger vi os med bingo, og der er fine præmier. 
Bingoplader kan købes for kr. 20,- mellem kl. 10 og 12 i Sen-
geløsehallens Cafeteria, hvor I får en beskrivelse af ruten, der 
er på 5 km. 
 
Vel mødt til årets sidste hyggedag med SGIF Fodbold  

Stem venstre 21. november 





I Danmark er vi med god 
grund stolte af, hvad vi dog 
trods alt har evnet at bevare 
af stendysser, hellekister, 
jættestuer og gravhøje fra de 
sidste knap 5.000 år af Dan-
marks oldtid. Men når talen 
falder på jættestuer, finder vi 
i Europa langt større og me-
re imponerende bygnings-
værker end vores ellers flotte 
jættestuer. 
Nogle af de mest imponeren-
de, største og ældste findes 
ved byen Antequera en lille 
times kørsel fra Malaga. Der 
ligger de tre verdensberømte 
Menga, som er 5.800 år 
gammel, Viera, der har stået 
i 5.500 år og El Romeral, 
som har 5.100 år på bagen. I 
2016 blev disse tre jættestuer 
og deres omgivelser optaget 
på Unescos liste over ver-

dens mest bevaringsværdige 
kulturskatte, og det med 
rette. Det medfører også en 
lettelse for os turister, som 
nu bliver modtaget med in-
formations-materiale på flere 
hovedsprog, og ikke blot på 
spansk. Byen Antequera 
ligger på vejen mellem Ma-
laga og Madrid ca. 500 m 
over havet og lige netop 
oppe på den berømte og be-
rygtede spanske højslette, 
hvor somrene kan være me-
get varme. I dag viser muse-
ets termometer her kl. elleve 
32 grader, så det bliver en 
varm dag. 
 
Alle Jættestuers Moder 
Jættestuen Menga er stor og 
anderledes end alle andre 
jættestuer på den iberiske 
halvø. Rummet er 27,5 m 

langt. Den indvendige højde 
stiger fra indgangens 2,7 m 
til 3,5 m inderst i rummet. 
Bredden øges fra indgangens 
godt 2 m til 6 m inderst i 
lokalet. Hver side består af 
tolv opretstående sten, hvor-
af den største anslås at veje 
ca. 180 t. Taget er bygget af 
seks rækker vandretliggende 
sten. Af disse vurderes den 
største til at veje 120 t. Til 
sammenligning vejer den 
største sten i det store tem-
pelkompleks ’Stonehenge’ i 
England ca. 40 t. Den tunge-
ste sten i nogen dansk jætte-
stue er opgivet til at veje ca. 
20 t.  I Mengas rums bager-
ste ende understøttes taget af 
tre kraftige søjler. Ved bag-
væggen er en brønd hugget 
ned i undergrundens sand-
sten. Diameteren er 1,5 m og 
den er 19,5 m dyb. Det er 
voldsomme sager. Når man 
står i Menga, er man ikke i 
en stue. Det er en sal. Rum-
met blev ved byggeriets af-
slutning dækket af en kup-
pelformet høj bygget af 
græstørv og jordmaterialer. 
Den er nogenlunde rund og 
måler hele 50 m på tværs. 
Det anslås, at det tog op 
imod 400 år at færdiggøre 
det samlede arbejdet. 
 
Her sover Gud 
Mengas udgang og midter-
akse gennem hele rummet er 
rettet nøjagtigt mod nordøst. 
I stort set alle andre er ud-
gangen rettet mod sydøst. 
Forklaringen ligger i en stor 

besynderlig klippeformation 
i landskabet et pænt stykke 
nordøst for udgangen. Den 
hedder ”La Pena de los 
Enomoradas”, hvilket bety-
der ”De Elskendes Klippe”. 
Navnet stammer fra et mau-
risk sagn om en maurisk 
pige og en kristen slave, der 
ikke måtte få hinanden. Der-
for flygtede de skarpt for-
fulgt af pigens rasende far. 
De gemte sig på klippen, og 

lige før de ville være blevet 
fanget, sprang de sammen i 
døden  – men det er nu ikke 
derfor, klippen er verdensbe-
rømt. Set fra sydvest ligner 
klippeformationen et kæm-
peansigt, der stikker op af 
jorden. Næsen er lidt krum 
og rager mere end 50 m op i 
landskabet. Klippen bliver 
også omtalt som den soven-
de indianer. Denne illusion 
er allerstærkest ved solop-
gang omkring sommersol-
hverv, og dette utroligt liv-
agtige syn fylder hele udsig-
ten gennem udgangen inde 
fra Mengas rum. Man er slet 
ikke i tvivl om, at hele an-
lægget er et tempel for tilbe-
delse af dette ”gudebillede”. 

Rejsebrev fra Andalusien  
14. september 2017 
Niels E. Larsen skriver fra Spaniens land. 

 



hvilket folk, der byggede de 
tre jættestuer. De er endnu 
ikke helt videnskabeligt un-
dersøgt. Deres formål er 
endnu ikke helt klare. De to 
mindre og yngre er opført til 
begravelser, som vores jætte-
stuer. Både Vieras og El 
Romerals indre er en lang 
smal gang på henholdsvis 22 
m og 26,5 m. Bredde og 
højde er ca. 1,5 m og ca. 2 
m. For enden af gangen i 
Viera ligger et gravkammer 
til hver side. I El Romeral 
afsluttes gangen med Euro-
pas ældste kuppel opført i 
sten. Den måler 5,2 m i dia-
meter og 3,75 i højden. Det 
var også et gravkammer. 
Indgangspartiet i El Romeral 
er en opmuret port med en 
tilhugget firkantet overligger 
af sten, som er så lang, at 
den støtter på begge sider af 
porten. Denne kuppel og 
port er forløberen for disse to 
byggetekniske metoder, som 
herfra har bredt sig til hele 
verden. 
  Det absolut mest interes-
sante af disse tre oldtidsmo-
numenter er Menga. Det var 
ikke kun et gravkammer, 
men også et tempel. Men 
tiden går på godt og ondt. 
Yngre Stenalder endte. Kob-
beralderen, Bronzealderen, 
Jernalderen og Middelalde-
ren kom og gik. Den nye tid 
har indfundet sig. Og dog 
består Menga. Mange folke-
slag har afløst hinanden om-
kring monumentet. Respek-
ten for de gamle religioner, 
templet og det gamle grav-

sted svandt. Gennem lange 
perioder blev Mengas indre 
brugt som kostald, og det 
sled hårdt på stenene og gul-
vet. For godt 150 år siden 
genfandt man dog respekten 
for dette helt unikke oldtids-
monument. I det 20. årh. 
ydede velmenende folk Men-
ga en sand bjørnetjeneste. 
Man iværksatte reparations- 
og forskønnelsesforsøg i 
anlægget. Med cement, pla-
stikpadding og indhuggede 
jernbøjler forsøgte man at 
’forbedre’ dette næsten 
6.000 år gamle bygnings-
værk. Først nu er man ved at 
have rettet op på dette. Nu 
kan de spanske arkæologer 
gå videre i deres udforskning 
af dette spændende monu-
ment. Lige bag de tre jætte-
stuer ligger Antequeras kir-
kegård, og det har den gjort 
siden oldtiden. Det er forun-
derligt at stå der og se et 
sted, hvor mennesker har 
begravet deres døde i næsten 
6.000 år. 
Det er bestemt værd at tage 
en dag fri fra det for leveren 
og huden så belastende op-
hold på Solkystens hyggeli-
ge strande og badehoteller. 
Lej en bil med GPS og kør 
en tur op på højsletten. Hvis 
man er til historie og arkæo-
logi er et besøg i jættestuer-
ne ved Antequera en mulig-
hed for at opleve kulturhisto-
rie i verdensklasse.          
 

Niels E. Larsen 
 

Juletræet tændes søndag  
3 december kl. 16.00 
ved gadekæret 

 
Igen i år arrangerer Kommunalforeningen jule-
træstænding ved gadekæret. Så kom og vær 
med til at starte julen i Sengeløse. 
Det er samtidigt en mulighed for at møde bys-
børn over et glas gløgg eller varm kakao. 
 
Som traditionen byder, vil vi synge en julesang, 
og en Sengeløseborger vil holde tale. Hvem det 
bliver, det er der også tradition for at holde 
hemmeligt. 

Vel mødt 
Sengeløse Kommunalforening 

 
      
 
 

                                                                                
  Inspiration og vejledning i din have  

    Stauder, frugttræer og krukker 

  Cathrinebergvej 20B                            Tlf. 2421 1984 
  2630 Taastrup                                                    
www.iplants.dk 

Lise-Lotte Haller 
Have– og parkingeniør 



 

Torsdag den 26. oktober holdt 
KL deres skolekonference 
”Disruption i skoler og dagtil-
bud”.  Formålet var, at ledere og 
andre interessenter kunne få 
inspiration til, hvordan det 21. 
århundredes undervisning kan 
udmøntes.  
Der var deltagere fra hele lan-
det. Dagen bød på foredrag og 
undervejs var der åbent på mar-
kedspladsen, som fungerede 
som en messe på konferencen. 
Lærerne Kikki Hemmingsen og 
Tina Hippe Hansen deltog på 
opfordring fra KL i arrangemen-

tet, efter Sengeløse Skoles 
workshop til kommunens egen 
lærerinspirationsdag i august. 
Denne gang skulle de, i stedet 
for at lave en workshop, stå på 
en stand.  
Også denne gang havde Kikki 
og Tina deres skønne kompeten-
te elever fra 6.B med. Mange 
ledere blev i løbet af dagen af 
eleverne undervist i hvordan og 
ikke mindst hvorfor, det er giv-
tigt at lære ”Computational thin-
king”. De blev både sat ind i 
kodning af de lettilgængelige 
Bee-bots og i Swift, som er det 

kodesprog, der bl.a. skal bruges 
for at få skolens droner til at 
flyve. Eleverne fik stor ros af de 
fremmødte deltagere for deres 
hjælpsomhed, engagement og 
deres professionelle tilgang til 
arrangementet og emnet. 
For de to lærere har det gennem 
hele forløbet været vigtigt, at 
undervisningen skulle tage ud-
gangspunkt i materiale, der var 
både økonomisk tilgængeligt og 
egnet for lærere, som ikke var 
de fødte IT-nørder. For, som de 
siger, ”hvis det skal have gen-
nemslagskraft, er det vigtigt at 
få alle med”. 
Sengeløse Skole har i løbet af 
det seneste år arbejdet med kod-
ning på flere forskellige niveau-
er. Indskolingen har arbejdet 
med simpel kodning som for 
eksempel i keynote og mel-
lemtrinet har givet sig i kast 
med den lidt sværere kodning. 
Det spås, at mange job i fremti-
den vil indebære, at eleverne 

mestrer et andet tankesæt. Her 
får netop kompetencer som pro-
blemløsning og konsekvensbe-
regning en mere markant rolle. 
Derfor skal vi have kodning ind 
i folkeskolen. 

Kikki og Tina har allerede nye 
projekter i støbeskeen, og i løbet 

af foråret vil flere klasser gen-
nemføre et projekt om spilpro-

grammering.    
 

-  Jens Arnt. 

 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 åbnings- 
    tiderne efter aktiviteter i Hallen 



Årets ”du gør en forskel” 
Byens travle frisør udvider 
nu med et ekstra sæt hæn-
der. Salon D siger velkom-
men til Anne Lindgreen, 
som netop er startet i butik-
ken. Hun har den rigtige 
uddannelse med mesterlære 
på fire år og derefter mere 
end syv års erfaring.  
-Jeg glæder mig helt vildt til 
at arbejde tæt sammen med 
Anne hver dag. Hun er den 
helt rigtige for mig og mine 
mange kunder, lyder det 
stolt fra Denise Anthonsen, 
som ejer Salon D. 
 
Op mod den travle juletid er 
der altid ekstra travlt. Derfor 
passer det perfekt, at der 
allerede nu kan bestilles tid 
hos begge frisører. I forve-
jen holder salonen åbent fra 
tidlig morgen og til midnat 
flere dage om ugen.  
-Hvis der er kunder, holder 
vi også åbent. Sådan har det 
altid været. Alt handler om 
at have tilfredse kunder, der 
kan få en tid uden at vente 
for længe. Og at de er så 

glade for resultatet, at de 
vender tilbage igen og igen. 
Sådan har det heldigvis væ-
ret i flere år nu, derfor har 
jeg brug for en kollega til, 
fortæller Denise. 
 
Her i november vil der køre 
særlige tilbud i anledning af 
Annes start i salonen.  
Kig ned og hør nærmere, 
eller ring som altid på: 
91559404 

Dobbelt op på sakse 

Ved Høje-Taastrup Kommune’s idrætsevent blev årets ”du 
gør en forskel” pris overrakt af borgmester Michael Ziegler 
og formand for idrættens Samråd Jens Bjerre til Tina Hjortsø 
fra S.G.I.F.. 
Hun fik den for sin store indsats for at skaffe rammer for 
samarbejde og fællesskab i alt, hvad hun kaster sig ud i og 
hendes evne til at inddrage andre i at finde løsninger, som 
alle kan bakke op om.. 
 
Avisen ønsker stort tillykke.  

 Nyt fra Sengeløse Kommunalforening                   
Referat fra generalforsamlingen 25.10.2017. 

Ifølge dagsordenen indledes 
med formandens beretning, 
som bl.a. indeholdt følgende 
(forkortet af red.): 
”Sengeløse kommunalfor-
ening af 1921 er en tværpoli-
tisk Borgerforening. Det er 
den rigtige platform, hvis 
man vil noget med Sengeløse. 
Vi har siden 2014 haft et rig-
tigt godt samarbejde med de 
øvrige bylaug i HT kommune 
og har kunnet systematisere 
landsbyernes respektive øn-
sker om trafikforbedringer. 
Det har vi skrevet om flere 
gange i Sengeløse Nyt. Dette 
ses som et resultat af vores 
vedholdende samarbejde med 
lokalpolitikere og Høje Taa-
strup kommune. 
Ved seneste vejbesigtigelse 
påpegede vi bl.a. den meget 
farlige overkørsel ved Lands-
bygaden / Sengeløsevej. Vi 
ønskede hastigheden sat ned, 
blå opmalet cykelstiovergang 
og fodgængerovergang samt 
oversigtsbelysning som ved 
rundkørslen. Det kunne der 

ikke blive tale om nu, var 
svaret. Vi har dog nu, tættere 
på valget, fået et andet svar 
fra administrationen.” 
Kassereren gennemgik regn-
skabet, som var fuldt tilfreds-
stillende og blev godkendt. 
Et enkelt bestyrelsesmedlem 
ønskede ikke genvalg og 
pladsen blev besat af Bent 
Christiansen. Vi har ladet en 
bestyrelsesplads stå åben, og 
opfordret en forældre med 
skolesøgende børn til at mel-
de sig, så vi bevarer den gode 
kontakt til skole og institutio-
ner. Alle øvrige pladser blev 
genbesat.  
Bestyrelsen vil konstituere sig 
på førstkommende bestyrel-
sesmøde.  
Der var ikke indkommet for-
slag, og under ”eventuelt” 
blev byens ve og vel debatte-
ret med gode forslag og ideer.  
 
Per Hammel, Formand,  
Sengeløse Kommunal- 
forening. 



I et interview med Sengelø-
se Radio udtaler Per Vad-
strup, der er uddeler i Sen-
geløse Brugs:  
- Ja, det har sin rigtighed, at 
vi af Coop er udvalgt som 
den første dagligvarebutik 
til at holde åbent 24/7 og 
helt uden personale uden for 
åbningstiden. Det kommer 
til at foregå ved hjælp af 
selvbetjening ved hjælp af 
en app på mobiltelefonen til 
at lukke op for butikken og 
til at registrere varekøb og 
til betaling ved udgangen.  
 
Der vil desuden være video-
betjening via en vagtord-
ning, hvis man har behov for 
hjælp, og også til at overvå-
ge at alt foregår rigtigt.  
 
- Hvor stort tror du, at beho-
vet er for natteåbning?: 
 
- Jeg forventer selvfølgelig 
ikke, at kunderne kommer 
strømmende til om natten, 
men muligheden for at købe 
ind på skæve tider vil være 
til stede for folk med sene 
arbejdstider, svarer Per Vad-
strup, og han fortsætter:   
 

- Det drejer sig om overle-
velse for butikkerne ude i 
lokalområderne, så vi er 
nødt til at finde på nyt. Det 
kan godt være, at folk umid-
delbart er skeptiske, men det 
var folk jo også, da Dankor-
tet kom og senere, da vi 
indførte søndagsåbning, 
men se bare hvordan det gik.  
- Hvad er din egen holdning 
til dette nye tiltag?  
- Jeg er meget optimistisk. 
Jeg kan fortælle, at man i 
Holland har afprøvet noget 
lignende i tre år, og jeg er 
ovenud glad for, at Coop 
valgte os som den første 
butik til indførelsen af døgn-
åbent, lyder Per Vadstrups 
positive svar. 
- Har du en dato for opstar-
ten af det nye koncept? 
- Endnu ikke. Der er stadig 
mange ting, der skal være på 
plads før start, både det tek-
niske og omkring fødevare-
sikkerhed. Men det er ingen 
hemmelighed, at jeg glæder 
mig til indvielsen, og jeg 
skal selvfølgelig nok være 
parat kl. 21.00 på dagen for 
at tage mod de første kun-
der, svarer Per Vadstrup til 
sidst i interviewet.   

Dagli’Brugsen vil holde 
åbent hele døgnet  
Allerede fra engang i første kvartal 2018, vil kunderne 
kunne logge sig ind med Coop-appen uden for normal 
åbningstid.  

Mandag 4. december 
2017,  kl. 19.30 
Organist, sanger og  
saxofonist Charlotte 
Andersson:  
Skandinavisk aften 
med fællessang og saxo-
fon  

Med den danske Højsko-
lesangbog som udgangs-
punkt byder Mandagsaf-
tenerne og saxofonisten 
Charlotte Andersson på 
en aften fyldt med toner 
og tanker om skæbner fra 
for- og nutid. Aftenens 
gæstevært er dansk, har 
sine rødder i Sverige og 
arbejder som organist i 
Den Norske Sjø-
mannskirke i Køben-
havn.  
 
Vi vil derfor synge ord 
og melodier spundet 
sammen med saxofonens 
improvisationer i den 
nordiske kulturbros navn.  
 

Mandag 11. dec. 2017, 
kl. 19.30, julemøde. 
Sognepræst Jørgen 
Theodor Demant,  
Kongens Lyngby: 

 
 
Jørgen Demant var efter 
sin teologiske embedsek-
samen sognepræst i Taa-
strup Nykirke i 5 år, 
hvorpå han var højskole-
lærer ved Grundtvighøj-
skolen i en årrække. 
”Luther er ophavsmand 
til fællessangen i kirken. 
Det er en af Luthers store 
fortjenester, at menighe-
den skulle kunne komme 
til orde, når den går til 
gudstjeneste.  
Han lagde selv ud med at 
skrive salmer og sange.  
 
Vi synger både Luthers 
og hans store tyske efter-
følger Paul Gerhardts 
sange og salmer. Og med 
dem som forlæg vil jeg 
fortælle om Luthers re-
formatoriske indsats.”  
 

 

Mandagsaftener i sognegården 



I en alder af 80 år har journa-
listen Jørgen Bjerre fra Hyl-
devang netop udgivet en for-
nøjelig erindringsbog, der 
fortjener at komme til at ligge 
under juletræet hos mange 
sengeløseborgere.  
  
Bogen omhandler først og 
fremmest hans eventyrlige 
rejser rundt på kloden, men i 
flere kapitler fortæller han 
levende om sin barndom og 
første skoleår i Sengeløse. 
Om starten på den 
“hjemmelavede” aftenhøjsko-
le, der blev til mandagsaftner-
ne. Om skuespillene på kro-
en. Om de hidsige kommu-
nalvalg i 60’erne og kampen 
for at bevare Sengeløses selv-
stændighed. 
Her bringer vi et lille uddrag 
fra bogen, hvor han fortæller 
om sin optagelse af Sengelø-
sefilmen:  
“I al snakken om, at kommu-
nen snart ville miste sin selv-
stændighed, fik jeg i foråret 

1972 en skør idé. Hvad med 
at lave en film om det gamle 
Sengeløse, mens det endnu 
eksisterede? 
I et øjebliks overmod skrev 
jeg til kommunalbestyrelsen 
og tilbød at lave sådan en 
film. Det kunne gøres billigt, 

mente jeg. Hvis bare kommu-
nen betalte leje af kamera, 
råfilm og fremkaldelse, skulle 
jeg nok gøre arbejdet gratis. 
På Radioavisen, hvor jeg 
arbejdede den sommer i 72, 
var arbejdstiderne så skæve, 
at jeg jævnligt havde nogle 
dagtimer fri, så jeg kunne fare 
ud med filmkameraet, når 
vejret var godt. Men jeg hav-
de aldrig før filmet med andet 
end et lille primitivt 8mm 
amatørkamera, og nu måtte 
jeg ud at leje et 16mm film-
kamera, som jeg aldrig havde 
prøvet før. Det var som at 
springe ud fra 10-
metervippen uden at vide, om 
der var vand i bassinet. 
Kommunalbestyrelsen havde 
sagt ja. Terningerne var ka-
stede, og jeg satte bogstave-
ligt talt livet på spil for pro-
jektet. 
Jeg havde forestillet mig at 
starte filmen med at flyve 
over et smukt sjællandsk 
sommerlandskab og ind over 
Sengeløse, hvor jeg ville zoo-
me langsomt ind på den gam-
le landsby med gadekæret og 
den hvide kirke. Min gode 
ven, revisor Tønnes Solhardt 
i Tåstrup havde sit eget lille 
privatfly, og jeg fik ham med 
på ideen. 
En søndag i solskinsvejr let-
tede vi fra Skovlunde flyve-
plads i højt humør. Det viste 
sig bare i praksis, at det kun 
var skydedøren ved pilot-
sædet, der kunne lukkes op, 
så da vi nærmede os Sengelø-
se, måtte jeg ligge på tværs i 
cockpittet hen over Tønnes’ 
ben og med hovedet og det 
halve af overkroppen ud ad 
døren for at filme.  
Tønnes lod samtidig flyet 
hælde, så jeg ikke fik hjulene 
med på billederne, men til 
gengæld var jeg lige ved at 
rutsche ud. 

- Hold fast i mig! råbte jeg 
desperat. 
Jeg skulle bruge begge hæn-
der på det tunge kamera, så 
Tønnes tog et godt tag i min 
livrem med den ene hånd, 
mens han styrede flyet med 
den anden. Jeg bad til, at liv-
remmen var stærk nok. Da 
jeg endelig fik Sengeløse i 
søgeren, hvad der var svært, 
fordi det hele rystede … og 
jeg så samtidig begyndte at 
zoome ind, så jorden kom  
farende op imod mig, så op-
gav mit balancesystem at 
fatte, hvad der var op og ned. 
Jeg blev rablende søsyg lige 
på stedet. Det gik slet ikke. 
Jeg var meget tæt på at blive 
den første sengeløser, der 
havde taget hovedspring i 
gadekæret fra 500 meters 
højde. Men livremmen holdt 

heldigvis, og Tønnes fik halet 
mig ind igen tids nok til, at 
jeg kunne nå at stikke hove-
det i en plasticpose. 
Det var selvfølgelig et neder-
lag. Det var ikke sjovt, da jeg 
efter landingen måtte gå grøn 
i ansigtet gennem sportsfly-
veklubbens kantine i Skov-
lunde med min endnu ufordø-
jede morgenmad i en pose, 
mens jeg så i øjnene, at min 
idé ikke duede. I hvert fald 
ikke med de midler, jeg hav-
de.” 
Bogen, der er på 425 sider og 
vil koste 280 kr., kan købes 
hos Dagli’Brugsen i Sengelø-
se fra starten af julemåneden 
eller bestilles hos forfatteren 
på e-mailadressen jorgenbjer-
re@outlook.dk  
 

 



Gudstjenester i 
Sengeløse Kirke 
23. søndag efter trinitatis
19. november kl. 10.00
Matthæusevangeliet 22, 15-22
Efterfølgende menigheds-
møde og frokost
Merry Lisbeth Rasmussen

Sidste søndag i kirkeåret 
26. november kl. 10.00
Matthæusevangeliet 25, 31-46
Merry Lisbeth Rasmussen

1. søndag i advent
3. december kl. 14.00
Lukasevangeliet 4, 16-30
Familiegudstjeneste med
Kirkespil og æsel og ekstern
musiker på Valdhorn
Adventsfest i sognegården
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkebilen kører

2.søndag i advent
10. december kl. 11.30
Matthæusevangeliet 25, 1-13
Charlotte Slot

3.søndag i advent
17. december kl. 15.00
De ni læsninger
Merry Lisbeth Rasmussen

Gudstjeneste på Sengeløse 
Plejehjem 
Onsdag den 29. november 
kl. 13.15 
Julegudstjeneste 
22. december kl. 11.00

Andagt på Bostedet Holme 
24. december kl. 14.30

Kirkebilen kan bestilles hos 
sognepræsten på tlf. nr.  
43 99 50 24 senest 2 dage før 
handlingen 

Julesorg 
Julen er glædens højtid med 
et glad budskab, der handler 
om, at Gud har besøgt sit 
folk. Han er kommet menne-
sket i møde og ladet sig føde 
i en stald i Betlehem. Vi fej-
rer barnets fødsel, men ikke 
et hvilket som helst barn, 
men Gud som barn. Med et 
fint ord kalder vi Jesu fødsel 
for inkarnationen. Inkarna-
tion betyder ”i kød”. Gud 
iklæder sig menneskets kød 
og åbenbarer sig selv i skik-
kelse af Jesus Kristus. 

Der er grænser for døden 
I Jesus lærte mennesker Gud 
at kende som en kærlig og 
barmhjertig Gud, der satte en 
ny grænse, således at døden 
ikke er livets grænse. Det er 
omvendt. Det er livet, som er 
dødens grænse. Der er - sagt 
på en anden måde - grænser 
for, hvor meget døden skal 
have lov at fylde. Den hører 
stadig med til det at være 
menneske, vi skal alle sam-
men leve og dø, men det hø-
rer også med til historien om 
mennesket, at efter døden 
kommer efterlivet i opstan-
delsen til det, vi kalder Para-
dis. Dette glædelige budskab 
er værd at fejre med en højti-
delig og smuk og varm og lys 
jul, hvor vi samles i familien 
omkring den gode julemad, 
og juletræet og gaverne, der 
understreger glæden. 

Kontrasten 
Når solen lyser meget, træder 
de mørke skygger tydeligere 
frem. Lys og mørke er skarpe 
kontraster. Således også med 
sorg og glæde. Jo større glæ-
den er, desto tydeligere bliver 
sorgen. For dem, der har mi-
stet et mennesker, de elsker 
og holder af, kan julen derfor 
være en tung tid, der får hjer-
tet til at briste i julesorg. Be-
vidstheden om fraværet af 
den døde i julens måned gør 
sorgen ekstra tung at bære for 
den efterladte. Alting kan gå 
itu. Et hjerte kan gå i tusind 
stykker. Sådan har vi hørt 

Anne Linnet synge op til 
flere gange.  
I Sengeløse Sogn er der 37 
mennesker, der er afgået ved 
døden i 2017. Mange 
efterladte sidder tilbage med 
hjerter, der er gået itu og med 
savnet og smerten og må gå 
december måneds advents-
søndage og juleaften i møde 
uden deres elskede ved deres 
side. 

Til trøst og opmuntring 
Når man skuer ud over 
verden, er der så mange 
mennesker, der lider de mest 
ufattelige tab, grusom vold, 
død og ulykke. Men Bibelen 
taler også om en anden 
verden, som er Guds. I den 
verden er det ikke solen og 
månen, der skal være 
menneskets lys, men Guds 
evige lys. Og i den verden er 
menneskets sørgedage forbi. 
Det er en verden uden død og 
uden sygdom og uden sorg. 
Og det er den verden, 
mennesket indimellem kan få 
et glimt af, hvis åndsøjet er 
åbent, og troen har plads. Og 
der kan man skue, at Gud er 
og altid har været og altid vil 
være. Og man ser livet og 
døden og sorgen og savnet og 
glæden og smerten, men man 
ser det i et helt nyt lys. Og 
man bliver så glad og 
taknemmelig, fordi man i det 
lys ser, at Gud tager døden 
og alt det smertelige og 
forvandler det til mere liv i 
opstandelsen til lys og glæde 
og lykke. Og det hele 
begyndte med barnefødslen i 
Betlehem, da Gud lod sig 
føde i skikkelse af et 
menneske. Og det fortsatte, 
da Gud gik i døden på korset 
langfredag og opstod fra de 
døde påskemorgen. Her 
begrænsede han dødens 
magt, så den ikke længere er 
livets grænse. Nu er det 
omvendt, så livet er dødens 
grænse. Med dette glade 

budskab gemt i sit hjerte kan 
man måske få fornyet 
livsmod, komme igennem 
adventstiden og se frem til 
jul, idet man ved, at den 
elskede, som er død, har det 
godt hos Gud, og der 
kommer en dag, hvor vi skal 
ses igen. 

Glædelig advent! 
Merry Lisbeth Rasmussen 

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 og 
–administration
Roskilde Kirkegård
Træffes  tlf. nr. 46 35 08 90
Mandag—fredag 10.-14.
Sekretær for sognepræsten 
Sus la Cour 
Alle henvendelser sker via 
sognepræsten. 
Formand for menigheds- 
rådet 
Lars Enghoff Jensen 
Træffes på tlf.  21 65 00 26 
Eller på E-mail: 
lenghoff@gmail.com 

Kirke- og kulturmedarbej-
der 
Liva Kaels, Sognegården,  
Landsbygaden 68 
E.mail:
livasengeloese@gmail.com
Tlf.nr.: 21370733

Brug af lokalerne aftales med 
Merry Lisbeth Rasmussen på 
tlf. 43 99 50 24 

Hjemmeside  
www.sengeloesekirke.dk 

RØDE KORS BUTIK 
Taastrup Hovedgade 129-131 

Ring for afhentning af  
møbler og nips. 
Tlf. 2042 4637 



Vi har det sjovt til minikon-
firmand i Sengeløse Kirke. 
Vi har bl.a. været oppe i 
kirketårnet, kigget på grav-
sten og malet flotte malerier 
af Gud og Jesus. Vi har også 
hørt vores organist, Dmitri 
Egholm, spille en ”storm” 
på orgel – det lød dramatisk 
og sejt! Som noget nyt er vi 
gået i gang med at øve for-
skellige teaterstykker, som 
vi skal opføre i kirken . Søn-
dag den 3. december kl. 
14.00 afslutter vi minikon-
firmandforløbet med en ad-
ventsgudstjeneste og ad-
ventsfest, hvor minikonfir-
manderne opfører ”Indtoget 
i Jerusalem”. For at fuldbyr-
de temaet inviterer vi to va-
skeægte æsler ind i kirken! 
Æslerne vil efter endt guds-

tjeneste stå til rådighed for 
en lille ridetur og nogle kær-
lige klap. Vi runder dagen af 
med en hyggelig advents-
fest i sognegården. Her vil 
der være mulighed for at se 
en flot udstilling af mini-
konfirmandernes kreative 
projekter, som de efterføl-
gende får med hjem. Vi hå-
ber at se rigtig mange af 
minikonfirmanderne og de-
res forældre til en kreativ 
og anderledes gudstjene-
ste, hvor børnene er i cen-
trum! Tilmeld dig advents-
gudstjenesten og adventsfe-
sten på e-mail: livasengeloe-
se@gmail.com eller på tlf.: 
21370733 

Merry Lisbeth Rasmussen 
og Liva Kaels   

Tag familien under armen – 
både de små og de gamle og 
alle dem midt imellem – og 
kom i kirke første søndag i 
advent den 
3. december kl. 14.00.

Lyt til den smukke sang og 
musik med orgel og valdhorn 
og hør om dengang Jesus 
kom ridende ind i Jerusalem 
– ikke på en fin og fornem
hest, men på et æsel.
Minikonfirmanderne vil op-
føre et spil over indtoget i
Jerusalem.

Og den, som spiller Jesus, vil 
komme ridende ind i kirken 
på et levende æsel, som 
hedder Bella. Vi får faktisk 
besøg af to æsler, for Bella 
tager sin ven med i kirke. 
Efter gudstjenesten venter 
Bella og hendes ven udenfor, 
og alle børnene har mulighed 
for at få en lille ridetur på 
æselryg. Efter gudstjenesten 
er der adventsfest i sogne-
gården med julehygge, 
julesang og –dans. 
Vi glæder os til at se jer. 
Kirkebilen kører. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Minikonfirmander i  
Sengeløse Kirke 

Familiegudstjeneste med  
adventsfest og æselridning

Onsdag den 13. december 
kl. 14.30 inviteres alle til en 
hyggelig eftermiddag i sog-
negården med æbleskiver og 
gløgg og hyggeligt samvær. 
Sognepræst Merry Lisbeth 
Rasmussen, organist Dmitri 
Egholm og Sengeløse Kirkes 
nye kor vil forestå 
eftermiddagen med musik, 
sang og fortælling. Hvert år 
bliver de samme julesalmer 
sunget og spillet igen og igen 
ved kirkens juleguds-
tjenester. Det er meget svært 
at forestille sig ikke at synge 
de populære salmer: Det 
kimer nu til julefest, Glade 
jul, dejlige jul, Et barn er 
født i Betlehem, Den yndigste 
rose er funden etc. Det skal 

vi selvfølgelig også gøre i år, 
og vi skal høre noget mere 
om salmernes digtere og 
deres smukke og højt elskede 
poesi. Vi skal også høre en 
julefortælling, og måske skal 
vi også prøve at synge nogle 
af de moderne julesalmer.  

Alle er velkomne. Det er 
gratis at deltage, og 
kirkebilen kører. 

Sogneeftermiddag med julesang 

Facett er et blandet kor, som 
har eksisteret siden 1971 og 
altid haft base i Taastrup. 
Koret har ca. 45 medlemmer. 
De synger klassiske værker, 
Carols og salmer til jul, men 
ellers et blandet repertoire af 
rytmisk musik, som swing, 
jazz, evergreens, viser m.m. i 
forårsmånederne. Koret hol-
der en del koncerter i årets 
løb både inden- og udenfor 
kommunen, og rejser ca. 
hvert 4. år på koncertrejse i 
Europa, ligesom de har besøg 
af kor fra disse lande. Netop i 
år havde de i maj besøg af et 
kor fra Flensborg, som de 

gæstede for nogle år siden. 
De har rejst i Holland, Polen, 
Tyskland, Tjekkiet og Sveri-
ge. 
Til julekoncerten vil koret 
synge nogle klassiske satser 
af Javier Busto, Haydn og 
Lutkin og derudover nogle 
Carols, danske vintersange og 
flere af julens dejlige salmer 
og selvfølgelig nogle af dem 
sammen med publikum. 
Koret dirigeres af Jann 
Thornberg.  
Efter koncerten inviterer 
menighedsrådet på et hyg-
geligt traktement i sogne-
gården.  

Julekoncert ved Koret Facett den 
16. december kl. 15.00 i Sengelø-
se Kirke



Julefrokost  
Onsdag den 6. december kl. 
18.00 holder vi en festlig 
julefrokost med øl og snaps i 
Onsdagsklubben. Til 
aftenens traktement hører 
altid en dessert eller kage 
med kaffe og te. Hele 
herligheden koster 75 kr., 
som betales på dagen. 
Onsdagsklubben er for enker 
og enkemænd og andre som 
bor alene, og som har lyst til 
at dele et måltid mad. 
Onsdagsklubben 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 senest 3 dage før 
på tlf.: 43 99 50 24 eller på E
-mail: LRAS@KM.DK. Det
er muligt at indtale en
besked på telefonsvareren.

Sogneeftermiddag 
DANSK VESTINDIEN – ”DET TABTE PARADIS ?” 

Søndag den 17. december kl. 
15.00 holder vi som noget nyt 
i Sengeløse Kirke en anderle-
des og meget stemningsfuld 
gudstjeneste kaldet De ni 
læsninger. De ni læsninger er 
en engelsk tradition, som tog 
sin begyndelse i ca. 1880, og 
siden har denne gudstjeneste-
form bredt sig til hele verden. 
Måske har I i virkeligheden 
eller i fjernsynet set gudstje-
nesten i King´s College Cha-
pel i Cambridge, hvor det 
berømte og velklingende kor 
King´s College Choir delta-
ger.  

Ved denne gudstjenesteform 
er der lagt særlig vægt på ord 
og musik. Der er de ni 
læsninger, som spænder fra 
skabelsen over syndefaldet til 

profetier om Messias´ komme 
og frem til Jesu fødsel, som 
kristendommen fejrer som 
den ny Messias. Hele denne 
skønne julefortælling er 
krydret med musik og sang, 
som er nøje udvalgt til 
lejligheden som f.eks. 
udvalgte arier fra J.S.Bachs 
Juleoratorium og G.Fr. 
Händels Messias. Foruden 
vores organist og kirkesanger 
er der inviteret to eksterne 
sangere, som vil hjælpe os 
med at omkranse de liv-
givende fortællinger med 
smuk musik og sang. 
Undervejs i gudstjenesten 
skal vi selvfølgelig også 
synge nogle af de gode og 
kendte julesalmer. Kirkebilen 
kører. 

Merry Lisbeth Rasmussen 

Onsdag den 29. november kl. 
14.30 inviterer Sengeløse 
Kirke til en tankevækkende 
eftermiddag. Den 31. marts 
2017 var det 100 år siden, 
Danmark solgte Dansk Vest-
indien til USA. Men hvad var 
Dansk Vestindien for en ko-
loni? Dagens foredragshol-
der, Gunner Stenberg, tager 
os med på en rejse tilbage til 
kolonien. Gunner Stenberg er 
pensioneret lektor i historie 
og kristendomskundskab. 
Under foredraget belyser han 
Dansk Vestindien i koloniti-

den 1670-1917 med fokus på 
slavetiden frem til 1848.  

Den sidste danskertid op til 
salget 1917 og de sidste 100 
år under USA belyses kort.  

Foredraget ledsages af 
billeder af slavetiden, slave-
handelen og den paradisiske 
natur, som bringer historien 
ganske tæt på tilhørerne.  

Alle er velkomne. Der er 
gratis adgang og kirkebilen 
kører.  

De ni læsninger 

Når vi holder ungdomscafé i 
Sengeløse sognegård, hygger 
vi os med brætspil, 
grineture, hyggesnak, bord-
tennis, pizza og gode 
kortfilm/serier.  
Cafeen finder sted hver 
anden fredag i lige uger fra 
16.00-20.00, og den hen-
vender sig til unge 
mennesker mellem 14 og 18 
år.  
Alle unge mennesker er 
hjerteligt velkomne, også 
hvis man blot har lyst til at 
se, hvad det er for noget. Der 
er altid plads til flere, og man 
kan komme lige som den 
man er! Vi har fået indrettet 
cafeen med sofaer, sække-
stole og lyskæder, og vi skal 
snart have indkøbt endnu 
flere ting til cafeen, 
heriblandt et musikanlæg og 
nogle flere spil.  

Fredag den 1. december fra 
16.00-20.00 holder vi jule-
afslutning i ungdomscafeen 
med æbleskiver og jule-
hygge.  
Hvis de unge mennesker har 
lyst, vil der være mulighed 
for at lave juleklip. 
Derudover vil Liva vise en 
kortfilm, som vi efter-
følgende vil tage en lille snak 
om. Og der vil selvfølgelig 
være pizza, bordtennis, sjove 
brætspil og tid til en god 
sludder med vennerne! 
Ungdomscafeen vender 
naturligvis tilbage i det nye 
år   

Ungdomscafé i Sengeløse 
Sognegård – 
der er altid plads til flere!  



Hver onsdag fra 10.00-10.45 
er der babysalmesang i Sen-
geløse Kirke med salmer, 
fagter, rasleæg og hyggelige 
rytmiklege. Der er løbende 
tilmelding, så meld dig ende-
lig til, hvis du har en baby på 
0-12 måneder. Efter babysal-
mesang går vi over i sogne-
gården, hvor vi breder et le-
getæppe ud til babyerne, og
får en bid brød, en kop kaffe
og en god snak.

Onsdag den 6. december kl. 
10.00 afslutter vi babysalme-
sang med en julegudstjeneste 
for de mindste. Her vil vi 
synge tre vers af I Østen sti-
ger solen op og dermed vise 
lidt af det, vi har lært. Efter 
julegudstjenesten går vi over 
i sognegården og spiser æble-
skiver. Tilmeld dig babysal-
mesang på e-mail: livasenge-
loese@gmail.com eller tlf.: 
21 37 07 33.  

Kom og vær med til at sætte 
dit eget præg på Café 
Sengeløse, som er Sengeløses 
nye brunch-café. Da Café 
Sengeløse er en nystartet 
café, vil vi rigtig gerne 
invitere folk indenfor til en 
snak om caféens rammer, 
form og indhold. Vi mødes 
hver anden fredag i ulige 
uger fra kl. 10.00-12-00 i 
sognegården. Her samles vi 
omkring brunch, sang fra 
højskolesangbogen og hygge-
ligt socialt samvær. Hver 
gang deltager kirke- og 
kulturmedarbejder Liva Kaels 
og organist Dmitri Egholm. 
Alle er hjerteligt velkomne, 
og man kan komme og gå, 
som man vil. Så kom endelig 
forbi, også hvis du blot har 
lyst til at ”snuse” til det. Lige 
nu er vores tanke med caféen, 
at vi tager spændende aktuelle 
emner op. Det kan både være 
politiske emner, teologiske 
spørgsmål eller noget helt 
tredje. Det er altid givende, 

når vi som mennesker beriger 
hinanden med vores forskel-
lige perspektiver. 
Fredag den 24. november 
vil Liva holde et kort oplæg 
om et aktuelt tema, og hvis 
café-gængerne har lyst, vil 
Liva vise en kortfilm. Vi vil 
desuden synge masser af 
sange fra højskolesangbogen, 
og der vil være hyggeligt 
socialt samvær.  Tilmeld dig 
påe-mail: livasengeloe-
se@gmail.com eller på tlf.: 
21 37 07 33, hvis du vil spise 
brunch. Hvis ikke, kan du 
blot komme forbi og nyde en 
kop kaffe og en god snak i 
hyggeligt selskab!  
Vi glæder os til at se dig!  

Babysalmesang i Sengeløse Kirke – 
vil du være med? 

Café Sengeløse 

Julegudstjeneste for de mindste 
Onsdag den 6. december kl. 10.00  

Brug af kirkebil 
Menighedsrådet i Sengeløse Kirke stiller gerne kirkebil til rådig-
hed for de borgere, som ikke selv kan komme til kirke. Det står i 
Sengeløse Nyt, til hvilke gudstjenester og aktiviteter kirkebilen 
kan bestilles. Man bestiller kirkebilen ved at ringe til sognepræ-
sten, som efterfølgende kontakter kirkebilen med besked om, 
hvem der skal med. Menighedsrådet henleder opmærksomheden 
på, at kirkebilen ikke kan bestilles direkte fra borger til kirkebil. 
Den kan kun bestilles igennem sognepræsten. På den måde har 
menighedsrådet mulighed for at holde styr på, hvor meget eller 
lidt kirkebilen bliver brugt. 
Menighedsrådet ved Sengeløse Kirke 

Julelegat 
Gårdejer Lars Christensen og hustru Ane Christensens legat 
uddeles i december måned 2017. Legatet uddeles som jule-
hjælp til værdigt trængende med bopæl i Sengeløse Sogn.  
Ansøgning om julehjælp skal være sognepræsten i hænde 
senest fredag d. 8. december. 

Alle ansøgninger stiles til sognepræst 
Merry Lisbeth Rasmussen 

Landsbygaden 70, Sengeløse, 
2630 Taastrup 

Inviteres de mindste i Senge-
løse til julegudstjeneste. Alle 
de små med deres voksne fra 
dagplejen, vuggestuen, bør-
nehaverne og de hjemmegå-
ende er velkomne. Vidste du, 
at Sengeløse Kirke har en 
meget gammel kirkenisse, 
som hedder Hulda? Hun sid-
der på kirkeloftet, der hvor 
kirkeklokkerne bimler og 
bamler. Og der har hun sid-
det lige siden sidste jul og 
ventet på, at det igen skal 
blive jul. Kirkenissen Hulda 
elsker nemlig, når børnene 
kommer i kirke og synger 

julesalmer så højt, at taget er 
ved at lette. Og hun ved, at 
børnene kan synge højt, når 
de til salmen Et barn er født i 
Betlehem synger  
Halleluja! 
Efter gudstjenesten går vi 
over i sognegården og 
drikker saftevand og spiser 
æbleskiver. For institutioner-
ne og dagplejen er tilmelding   
nødvendig af hensyn til ind-
køb, men de hjemmegående 
møder bare op. Alle er 
velkomne!  

Merry Lisbeth Rasmussen 

Husk menighedsmødet  
den 19. november 
Vi begynder i kirken med en gudstjeneste, hvor Sengeløse 
Kirkes nye kor vil have sin debut. Efter gudstjenesten er der 
menighedsmøde og frokost i sognegården.  

Kor i Sengeløse 
Det er en stor glæde at meddele, at kulturlivet i Sengeløse bli-
ver beriget, da det er lykkedes at etablere et kor, som med sin 
deltagelse ved særlige gudstjenester og andre arrangementer 
forhåbentlig vil skabe begejstring og interesse i byen. 
Der er mulighed for at komme og opleve koret, når de sammen 
med organisten Dmitri Egholm og kirkesangeren Sus La Cour 
vil danne musikalsk ramme ved højmessen den 19. november 
kl. 10.00 i Sengeløse Kirke. Derudover vil koret også medvir-
ke ved Julemødet den 13. december kl. 14.30 i Sengeløse sog-
negård, hvor de vil opføre julesange og synge for til fælles-
sang. 
Er man glad for at synge og godt kunne tænke sig at være med 
i koret, er man meget velkommen til at tilmelde sig hos organi-
sten ved Sengeløse Kirke, Dmitri Egholm. 

Dmitri Egholm 
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